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Våre 2 nye DSSer 
Gratulerer med det høye embedet. 
Terjenytt ser frem til et godt 
samarbeid til beste for våre søstre og 
brødre. Lykke til med arbeidet! 

 

DSS Else M. Byholt 

Født: 11.12.1946       
Med i Odd Fellow: 11.04.1994 i loge 
nr. 93 Kaprifol 
Gradspasseringene:   
Loge   1. Gr. 13.02.95   2. Gr. 14.10.95   
3. Gr. 14.10.96 
Leir     1. Gr. 27.02.03   2. Gr. 30.10.04   
3. Gr. 01.11.05    i leir nr. 8 Agder   
 Storlogegraden            27.03.2008 
 

Embeder: 
Loge nr. 93 Kaprifol  
CM v.ass. 1997/99      CM 1999/2003 
UM 2003/05                  OM 2005/07 
Fung. EksOM          2007/09 
Leir nr. 22 Viljen      
YP         2009/11 
 

DSS 2014 – 2018. 
Hun ble utnevnt til DSS av Stor Sire 
Morten Buan 23.juni 2014 og ble av 
Ingeborg Baust innsatt 04.09.2014 i leir 
Viljens møte, med 59 matriarker til 
stede. Det gir hele 52,73 % fremmøte. 
Av yrke er hun pedagog og har arbeidet 
mange år som adjunkt ved videre‐
gående skole i Arendal.  

 

DSS Åge Munch‐Olsen 
Født: 08.12.1944                              
Med i Odd Fellow: 12.03.1969 i loge 
nr. 61 Terje Vigen 
 

Gradspasseringene:   
Loge  1.Gr. 14.01.70   2. Gr. 09.09.70 
3.Gr. 20.01.71 i loge nr. 61 Terje Vigen 
Leir 1.Gr. 13.09.76 2. r. 14.11.77     i 
leir nr. 5 Klippen   
3.Gr. 17.04. 97 i leir nr. 14 Sørland 
Storlogegraden                1992 
 

Veteranjuvel 25 års  21.03.1994 
Veteranjuvel 40 års  16.03.2009 
Embeder: 
Loge nr. 61 Terje Vigen  
CM vass.1972/73 CM h.ass 1975/77 

  OM v ass.1977/79 
 

Loge 107 Torungen    
CM 1983/1987  UM1987/89 
OM 1989/91    F.Eks OM 1991/93 
Storrepresentant      1999/2003 
Leir nr. 22 Aust Agder      
Fører 1995/7                 YP 1999/2001 
1. HM 2005/07    HP 2007/09 
F. EksHP. 2009/11 Storrepr. 2012/14 
 

DSS 2014 – 2018. 
Han ble utnevnt til DSS av Stor Sire 
Morten Buan 23.juni 2014 og tiltrer 24. 
september 2014.  
I 2011 ledet han arbeidet med å lage ny 
sangbok i Distrikt 22. 
Av yrke er han pedagog og har arbeidet 
mange år som adjunkt ved ungdoms‐
skolene i Øyestad.  
 

 Takk for meg! 
Så er tiden kommet da jeg vil takke for 

meg som DSS i 
distrikt 22. Det er 
litt rart og veldig 
vemodig å tenke 
på at det er siste 
gang jeg hilser 
dere som deres 

fungerende 
Distrikt Stor Sire. 

Vemodet jeg føler, er heldigvis omgitt av 
takknem‐lighet over den sjanse jeg fikk til 
å gjøre et stykke Ordensarbeide sammen 
med dere. 
Det har vært en rik og spennende 
oppgave, som har gitt meg mange gode 
opplevelser. Jeg har lært mye av dere og 
ikke minst har jeg blitt kjent med mange 
strålende Ordenssøsken. Dere har alltid 
tatt i mot meg med varme og godhet, og 
jeg har alltid følt meg velkommen. Jeg 
har den største beundring for deres 
arbeidsvilje i enhver sammenheng, deres 
velvilje til å gjøre en innsats for Ordenen, 
tar jeg hatten av for i ærbødighet. 
Jeg har av hjertet forsøkt å være ærlig og 
rettferdig, men naturligvis har jeg også 
feilet, for hvilket jeg ber om tilgivelse. 
Vårt distrikt har hatt en bra tilgang av nye 
søstere disse årene. Statistikken viser at 
vi, i 2014, ligger på 2. plass på landsbasis 
mht nye søstere totalt. 
Så vil jeg få ønske alt godt videre for vårt 
distrikt, både for søstere og brødre. 
Til slutt vil jeg hilse vår nye DSS, Else 
Byholt, velkommen og ønsker henne 
lykke til i arbeidet. 
 TAKK FOR MEG!  Ingeborg Baust EksDSS 
 

Fra avtroppende DSS. 
Takk alle brødre, 
takk for at dere har 
gjort tiden som DSS 
til en god tid. Takk 
for alle varme ord, 
alle enkle spørsmål, 
alle vriene 
spørsmål. Takk for 
at dere lyttet 
tålmodig til alt jeg 

ville si. Takk for alle gode møter, alle 
gode samtaler, takk for all omtanke. Takk 
for alle brodermåltider, takk for å få være 
del av det gode samvær, takk for å ha følt 
meg som en del av hver enkelt loge og 
leir. Takk til alle embedsmenn og 
hjelpere, og takk til min forgjenger Jan A. 
for mange gode ord på veien. En takk til 
ALLE, men en spesiell takk til de tidligere 
og nåværende storrepresentantene i vårt 
Distriktsråd i min tid, etter hvert 17 i 
tallet. Alle gode brødre i Distrikt 22, ta 
like godt vare på min etterfølger som 
dere har tatt vare på meg. 
Og til slutt, takk til Storlogen ved bror 
Stor Sire Morten, takk for alt vi har lært, 
både på det ordensmessige og det 
menneskelige plan. Broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,  
Tom Schulz. 
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ODD FELLOW REISER  
AUST‐AGDER 
arrangerte tur til 

Bornholm  
20 – 26. AUGUST 2014. 

Dag Aasbø Travel var teknisk arrangør. 
43 deltagere fra Lillesand til 
Tvedestrand fikk en fantastisk tur. 
Bussen plukket opp deltagerne etter 
hvert med kurs for Oslo. Der var det 
båttur med DFDS Crown til København. 
Bussen, som var med på hele turen, 
kjørte oss direkte til Odd Fellow Palæet 
i Bredegate 28. 
Der fikk vi et opphold på ca 2 timer 
med guidet omvisning. 
Storherold Finn Stegeager samt en 
søster ledet omvisningen, gjennom 4 
logesaler og tilhørende rom. 

 
Det var en imponerende reise i hjertet 
av den danske Ordenens ”Storstue”. 
Det hele ble avsluttet i et ganske 
imponerende museum. 
Turen videre gikk til Dragør Fort der det 
ble servert en nydelig koldtbord lunch. 
Det ble tid til en liten rusletur i gamle 
Dragør og/eller en rundtur på fortet, 
som lå helt i sjøsiden. 
Etter ferden over den store broen som 
forbinder Danmark og Sverige hadde 
bussen tid til et kaffestopp ved 
Svaneholm slott. 
Ferja fra Ystad kl. 18.30 til Rønne gikk 
imponerende fort, bare 1 time og 20 
min ble brukt. 
Griffen hotell viste seg å være en fin og 
praktisk base for oppholdet på 
Bornholm.  
Fredagen startet med en rundtur i 
Rønne og fortsatte rundt på den 
nordlige delen av øya. Guiden var et 
virkelig funn. Han var bare rent ut sagt 
utrolig, med kunnskaper og humør. 
Vi hadde stopp flere steder underveis. 
Det første var et røkeri på Hasle, der vi 
fikk en solid innføring i røkeriets 
verden. Avslutningen av rundturen gikk 
fra Gudhjem tvers over øya via 

Kremmerhuset. Dette var et sted der 2 
norske damer hadde etablert et utsalg 
med alt mulig rart. 
Lørdagen var det den sørlige delen av 
øya som stod for tur. Høydepunktet var 
et besøk på en vingård med masse 
druer og ditto varer som en kunne få 
kjøpt etter en smaksprøvesamling. 
En meget stor gris som elsket Cola, ble 
vi også presentert for. En meget 
engasjert vinbonde stod for guidinga.  
Søndag ble det så gjennomført en fin 
båttur fra Gudhjem til Ertholmene med 
Christiansø og Fredriksø.  
Mandagen ble fridag i Rønne. Det ble 
den store handledagen og for dem som 
ønsket det, var det besøk på logehuset 
i Rønne.  
På Bornholm er der 3 Odd Fellow loger, 
fordelt med 1 søsterloge og 1 
broderloge i Rønne og 1 broderloge i 
Nexø. 
Søsterloge nr. 43 Klippen og broderloge 
nr. 44 Burgundarholm har sine møter i 
logebygningen i Krystalgade 7, 3700 
Rønne.  Søstrene har møtedager: 2. og 

4. onsdag i måneden, mens brødrene 
normalt har hver torsdag kl. 19.30. 
Vertskap og omvisere var  Storrepr.ene 
Bente Lund Jensen og Leif Hansen. De 
hadde hjelp av 2 brødre.  
Det var veldig fint å se og oppleve de 
fine og lyse lokalene. Etter oppholdet i  

logesalen ble det servert kaffe, kringle og 
en nydelig lagkage (blødekake). 
Hele tirsdagen ble brukt til hjemreisa. 
Ferje til Ystad, buss gjennom Sverige til 
Strømstad, Fjordline til Sandefjord og 
bussen til hjemstedene. 
Rune som sjåfør og Gerd som guide på 
hele reisa gjorde en kjempefin jobb. Disse 
var et meget hyggelig bekjentskap. 
I det hele, Dag Aasbø Travel gjennom‐
førte turen til alles tilfredshet. 

 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Viljen 
Håpets Grad 04.09.l2014 
Liv Dybesland,  □  51 Fortuna 
Torhild Yttrelid,  □  93 Kaprifol  
Reidun G. Øvrebø,  □104 Måken                     

 
 

 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder 
DKP grad 10.04.2014 
Peter L. Nielsen,           □  61 Terje Vigen 
Petter Wold,  □  61 Terje Vigen 
Fred Egil Hansen,         □107 Torungen 
Ole Petter Pettersen,  □128 Lyngør 
Roy Gabrielsen,           □135 Mærdø 
Arild Opdahl,                □135 Mærdø 

Hasle Røgeri

Symbol 
Dørhåndtak

Palæet 

Logesalen Petrus Beyer 

Logesalen i Rønne
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Loge nr. 51 Fortuna 
Sommerferien er over og vi er i gang 
igjen. Å for en sommer! Det har vært 
en av de varmeste og mest solrike 
sommer på mange år, så jeg håper alle 
har hatt det veldig fint og er klare for 
logemøtene. Jeg gleder meg til å ta fatt, 
ferien er såpass lang at en lengter etter 
alle søstrene og starte møtene. 
 

Gradspasseringer: 
Den høye sannhets grad 
14.05.14: Reidun Knutsen og Daniella 
Jensen. 
10.09.14. Mercedes Marcussen, Trude 
S. Pedersen og Marit Rørvik. 
 

Den edle kjærlighets grad 
27.08.14: Helene Vierli og Brit Botterli 
Jacobsen.  
 

Åremålsdager – Vi gratulerer! 
55 år 
11.10.14: Edelmira Mercedes S. 
Marcussen. 
 

70 år: 
04.11.14: Inger Røisland. 
 

Ny søster 
Opptak 23.04.14 av ny søster, Evelyn 
Pettersen. 

 
Fra ve. Evelyn Pettersen med sin 

 fadder Rigmor Stenseth. 
 
Sommertur 21.05.14 
Turen gikk i år til Merdø, med båt fra 
Pollen kl 1700. Vi var 55 logesøstre, og 
på Tromøy kom våre 2 guider på, Jan 
Ommundsen og Ivar B. Pedersen. De er 
begge godt kjent på Merdø og kan 
virkelig historien derfra. Da vi gikk i 
land gikk turen først til Gravene hvor vi 
hadde et stopp og Jan Ommundsen 
fortalte. Neste stopp var den gamle 

tollboden der Ivar B. Pedersen var 
spesielt godt kjent. Her hadde hans 
besteforeldre bodd, og han tilbrakte 
mang en ferie her. Vi gikk videre til 
utsikten og loshytta, og så gikk turen til 
museet og området rundt. Det ble ikke 
tid til å gå inn i museet, men vi fikk 
mange historier og minner fra steder 
og hus på øya. Det var en flott 
ettermiddag med fint vær og koselig 
båttur. Etterpå gikk turen tilbake til 
byen og middag på Thon Hotell. Takk til 
turkomiteen for et veldig fint 
arrangement denne mai‐kvelden.  

 
Jan Ommundsen forteller ved Gravene. 

 

Kollegietur til Treungen 
I løpet av embedsperioden, blir det vår 
og høst mange kollegiemøter, møtene 
går på omgang hjemme hos hverandre. 
Vi er 8 stk. Onsdag 7. mai dro vi på 
«langtur» på kollegie‐ møte hos 
Benedikte (CM) i Treungen.  Det ble en 
fin tur opp til Treungen, fint vær og 
vakker natur. Her har Benedikte sitt 
daglige virke, men pendler til Arendal 
til familien og sitt andre hjem. Vi hadde 
mye på agendaen, men det ble også tid 
til prat, og vi benket oss rundt bordet 
til deilig Trøndersodd. En hyggelig 
avslutning på vårens kollegiemøter.  
 

Veteranjuvel 

Onsdag 28.05.14 hadde vi vårens siste 
møte og det ble en verdig sesong‐
avslutning med tildeling av 25 års 
veteranjuvel til søster Bjørg Kling. Vel 
80 søstre til stede, og det var ekstra 
hyggelig med mange gjester fra andre 
loger.  

Tur til Dresden 15.‐18.08.14 
38 spente og forventningsfulle søstre 
satte kursen mot Dresden.  20 søstre fra 
Fortuna, resten fra Kaprifol, Måken og 
Navigare. Stemningen var på topp fra 
første minutt, en super gjeng! Vel 
framme, i regn og tordenvær, skulle vi på 
en guidet tur til fots. Vi ble først inn‐ 
logert på et flott hotell i Gamlebyen. 
Utrolig nok klarnet været, idet vi startet 
gåturen. Det fortjente vi jammen! Fikk se 
Alt Stadt fra sin beste side.  
 

Vi fikk være med på den årlige byfesten, 
det var MASSE liv i gatene, salgsboder, 
underholdning og fantastisk stemning. 
 

Lørdagen startet med omvisning i den 
praktfulle Frauenkirche. Deretter litt 
shopping, og de koselige utestedene 
måtte jo også testes. 
Elvecruiset på Elben lørdag kveld, var en 
opplevelse. Deilig mat, levende musikk, 
og underholdning som vi vil huske lenge.  
 

Søndag var det utflukt til Meissen, hvor vi 
besøkte den kjente porselensfabrikken. 
Her var mye vakkert å se, men prisene 
gjorde, at vi avsto fra de store kjøpene….. 
Så gikk turen til en vingård i Sachsische 
Weinstrasse, hvor det var omvisning og 
vinsmaking. Dette var det ingen som 
takket nei til. Etterpå fikk vi servert deilig 
middag med lokal vin til. Stemningen var 
på topp. Nok en fantastisk kveld. 
Mandag returnerte vi hjemover…. alle var 
kjempefornøyde! 
 

En stor takk til Nevnd for Styrkelse og 
Ekspansjon, Agendareiser v/ Inge, og til 
hver og en som var med på å gjøre denne 
turen så fantastisk! 
På vegne av alle, Sissel Trydal.                                    
 

Møteprogram høsten 2014 
24.09. kl 1900: 25 års Ve.Ju.(M. Lundberg) 

08.10. kl 1900: ‐ + 
22.10. kl 1900: 40 års Ve.Ju.(K.Rose) 
12.11. kl 1900: Minneloge. 
26.11. kl 1900: Arb.møte m/lotteri. 
10.12. kl 1800: 25 års Ve.Ju.(2 søstre) 

                        Julemøte. Merk tiden. 
04.01.15 kl 1600: Juletrefest. 
14.01.15 kl 1900: Arb.møte. Rapp. 
Nevnder/komiteer.  

NB!!  40 års Veteran 
EksDSS Kari Rose blir tildelt  juvelen  

22. oktober i Arendal. 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
 

Nye søstre 28.04.2014. 

 
Turid Jacobsen med fadder Elin Halvorsen 

 

 
Gunn Karin Berg med fadder Ruth Hjellset 

                                                                        
Gratulerer 
21.09 Astrid Elise Halvorsen 70 år 
23.09  Reidun M. Kjemperud 85 år 
02.10  Åshild Gregersen Moe 65 år 
07.10  Anne Grethe Lofthus 70 år  
13.10  Gunhild O. Aalia 65 år 
14.10  Torhild Yttrelid 65 år 
05.11  Anne J. Thorbjørnsen 60 år 
17.12  K. Astri Rasmussen 75 år 
 

Sommertur 

 
Grethe og Liv Torhild 

Logen vår hadde sommertur til Hesnes 
gartneri. Vi fikk først en orientering og 
omvisning med mulighet for kjøp av 
flotte varer. Så var det samling til deilig 
suppe og hjemmebakt brød. Praten 
gikk livlig, og vi takker Grethe og Liv 
Torhild for at de fikk i stand denne 
turen.  

 
Kaffe utenfor kafeen etter måltidet. 
 
Festloge 12.05.2014 

 
Vi hadde en høytidelig festloge denne 
kvelden. Flott var det å ha mor Eldrid 
og hennes 3 døtre Hilde, Eiri og Randi 
tilstede. Eldrid fikk sin ”Kom mai du 
skjønne, milde” som er tradisjon for oss 
å synge på maimøtet. 
 
Tankevekker 
En fremmed er en venn du ennå ikke er 
blitt kjent med. 
Tale er som bobler i vann. 
Gjerninger er som dråper av gull. 
 
 

Møteplan 2. halvår 2014 
25.08 kl.19.00 Arbm. 
08.09 kl.19.00  − +                                                           
22.09 kl.19.00 Arbm. (Lotteri)              
13.10 kl.19.00 Info.møte                                                
27.10 kl.19.00  = + 
10.11 kl.19.00  M □                    
24.11 kl.19.00  O +               Galla 
08.12 kl.18.00  O Julemøte   Galla 
NB. Merk tiden 
Søndag 04.01.2015 Juletrefest 
 
Ingenting er uten mening 
Mine øyne er for lyset, 
for det grønne over våren, for det hvite 
av sneen, 
for det grå av skyene og for det blå av 
luften, 
for stjernene om natten og for det 
utrolige underet av så mange 
vidunderlige mennesker omkring meg. 
Min munn er for ordet, for ethvert godt 
ord som en annen venter på. 
Mine lepper er for et kyss, og mine 
hender for ømheten, mildheten for 
trøsten og for brød til den sultne. 
Mine føtter er for veien som går til de 
fattige. 
Mitt hjerte er for kjærlighet, for varme, 
for dem som er ute i kulden og 
forlattheten. 
Min kropp er for å være i nærheten av 
andre. Uten kropp er jeg ikke noe. 
Ingenting er uten mening. 
Alt har sin dype betydning. 
Hvordan er jeg da ikke lykkelig? 
Er mine øyne lukket? 
Er min munn fylt av bitterhet? 
Er mine hender ”grafsere”, eller er mitt 
hjerte inntørket? 
Vet jeg da ikke 
At jeg er skapt for glede? 
   Phil Bosmans 
 
Gradspassering: 
DGV grad 08.09.2014 
Torill Britt Andersen 
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Loge 104 Måken 
 

25 års Veteranjuvel 

 
Fra venstre: Kirsti Lykre, Torill Rhode 
Andersen, Randi Gran og Mildrid 
Stangeland       
 
Frigjøringsdagen, den 8. mai er jo en 
spesiell dag for alle nordmenn. For oss i 
loge 104 Måken var den ekstra spesiell. 
Denne kvelden hadde vi hele fire flotte 
søstre som skulle feires med 25 års 
veteranjuvel, søstrene Kirsti Lykre, 
Torill Rhode Andersen, Randi Gran og 
Mildrid Stangeland. Disse fire var med i 
det første Embedskollegiet ved 
oppstart av loge 104 Måken 9. 
november 1996. 
Sammen med oss for å feire denne 
store dagen hadde vi hele 18 gjester fra 
logene 51 Fortuna, 93 Kaprifol, 15 Via 
Nova og 116 Navigare.  
Vår storrepresentant Mia Gaustad stod 
for den høytidelige seremonien. Det 
var en vakker seremoni med nydelig 
musikk fra gjest og musikkansvarlig 
Ragnhild Bjellås.  
Etter den høytidelige seremonien i 
salen fortsatte kvelden ved et nydelig 
dekket bord, utsøkt mat og flotte taler 
til jubilantene. For oss som var til stede 
var det en flott og minnerik kveld. 
Jubilantene strålte og virket svært 
fornøyde med kvelden og rammen 
rundt arrangementet.  
Det er ikke ofte man er så heldig å ha 
hele fire 25 års veteranjuveler samme 
kveld. 

Gratulerer! 
 

Gradspasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
10.04.14    Inger Carlsen 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
27.03.13     Hilde Rørvik 
 
Jubilanter 
75 år 
27.07.13    Barbro Tønnevold 
03.08.13    Anlaug Jåtog Thorsen 
 
70 år 
28.06.13    Kirsten Schanche Lauvrak 
 

Vi gratulerer! 
 

 
 

Dugnad 
 

 
 

Denne sommeren har det vært dugnad 
på Odd Fellow huset. Totalt har det 
gått med 300 arbeidstimer fordelt på 
15 brødre og noen få søstre. Huset har 
vært grundig vasket og har fått to strøk 
med maling utvendig. Det er lagt nytt 
tak og i tillegg er det bygget tak over 
inngangspartiet. Stakitten er vasket og 
malt på nytt. Det er rusket opp i bed og 
langs fortau, og parkeringsplassen er 
blitt større. Salongene er også blitt 
vasket og gulvene er blitt behandlet 
med olje. Taket i logesalen er reparert, 
og senere i høst skal salen males. 
Vinduene i hele huset er blitt skrapt og 
vasket, noen har fått nytt kitt og alle er 
blitt malt.  
Huset fremstår som flott og staselig, så 
det er vel fortjent at vi retter en stor 

takk til de som har bidratt til den 
fantastiske jobben som er utført. 
 

Sommerturen 2014  

 
Engasjerte søstre følger med 
 
Sommerturen med logedamene i Måken 
gikk i år til Norsafe på Tromøya. Bussen 
gikk fra Lillesand kl. 17.00 til Grimstad. En 
logebror overrasket damene med 
underholdning på bussturen. Damene 
fikk et glass vin og nistepakke. Vel 
fremme ble vi tatt godt i mot av Arild 
Hansen, som tok oss med på omvisning. 
48 søstre var svært så interessert og det 
ble stilt mange spørsmål om livbåtene 
som blir produsert på Norsafe. Et 
foredrag om bedriften ble det også tid til.                 
I kantinen ble det servert koldtbord fra 
Hove catering. Det smakte fantastisk, og 
drikke til maten hadde hver især ordnet 
med selv. Norsafe ved Larsen spanderte 
kaffe og nystekte wienerbrød. Klokken 
22.00 var bussen klar for hjemreise. 
Damene hadde kost seg veldig og 
tilbakemeldingene var bare positive. 
Blide og fornøyde damer gleder oss i 
Turnevnda.  

I.C. 2014 
 

Lykke 
 

Lykke hører det indre livet til, 
ikke det ytre 

– og dermed er den ikke 
avhengig av hva vi har, 

men hva vi er  
Ukjent 
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REBEKKALOGE                              
nr. 116 NAVIGARE 

Møteprogram 2. Halvår 2014 
Onsdag:                                               
24.09      Festloge         Galla 
08.10      Arbm. Fd. 
22.10      0+                    Galla 
12.11      M O 
26.11      Arbm.Fd 
10.12      Arbm./Julemøte      Galla 

 
FORFREMMELSE TIL GRADER: 

Den Høye Sannhets Grad: 
09.04.2014: 
Søstrene: 
Gerd Norli Ruud 
Eldbjørg Marie Mersland 
Sissel Marie Skagestad. 
 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
14.05.2014: 
Søstrene: 
 Randi Østebømyr 
 Anne‐ Marie Larsen 
 
Logen Gratulerer! 
 
Slik sparer du penger……! 
En dame kommer inn på et bankkontor 
i Oslo og ber om å få et lån. Hun sier 
hun skal til Sør‐Europa på 
forretningsreise i 3 uker, og trenger 
derfor å låne kr. 5000. Bankmannen 
sier at han behøver en form for 
sikkerhet for lånet.  Damen gir han da 
nøklene til en splitter ny Mercedes som 
står parkert på gata utenfor banken. 
Dette fungerer fint og banken 
aksepterer bilen som sikkerhet for 
lånet.  Bankmannen og de andre i 
banken får seg en god latter på damens 
bekostning, som bruker en Mercedes til 
1,8 millioner kroner som sikkerhet for 
et lån på kr. 5.000. Bankmannen kjører 
så bilen ned i bankens garasje og 
parkerer den der. To uker senere  
 

 
kommer damen tilbake og betaler 
tilbake de 5.000 hun har lånt pluss 
renter på 31 kroner. Bankmannen sier 
så til damen: «Vi er meget glade for at 
De ville låne penger hos oss, men vi er 
alle en smule forvirret…..! Mens De var 
borte, sjekket vi Dem og oppdaget at 
De er mangemillionær. Det som 
forundrer oss er at De virkelig trengte å 
låne 5000 kroner? Damen svarer 
overlegent: «Kan De si meg hvor ellers i 
Oslo jeg kan få parkert bilen i 3 uker for 
31 kroner??!!!!» 
 

Sommertur til  
«Wenches Kjøkken». 

I år hadde «turkomiteen» lagt opp en 
sommeravslutning for logesøstrene 4. 
juni.  Tusen gikk til Wenches kjøkken på 
Bakke Gård. Det ble en flott kveld, selv 
om været, akkurat den dagen, ikke var 
på sitt beste. 
 Vi fikk en orientering om driften og 
ikke minst matlagingen. Det ble bl.a. 
fortalt, sitat: «Når en ikke blir kvitt 
skvallerkålen, så spiser vi den. Vi har 
den i supper og salater».  
Det ble servert nydelig mat som bestod 
av 2 retter, fiskesuppe og kylling 
m/tilbehør og ikke minst Pavlova og 
kaffe til dessert. 
Etter et velsmakende måltid så var det 
tid for Quiz som ble ledet på en 
utmerket måte av søster Laila Zøllner. 
 En flott avslutning på vårterminen. 
En stor takk til «turkomiteen» som 
besto av logesøstrene Gerd, Evy Anne 
Marie og Inger. 
 

Om å se hverandre! 
Mange mennesker lenger etter: 

Noen å snakke med. 
Noen å være svak sammen med 

Noen å være sterk sammen med. 
Noen å bli godtatt av. 

Noen å gi forståelse til. 
Noen å få hjelp av. 

Noen å kunne hjelpe. 
 

«Nevnd for utadvent arbeid» 
Nevnd for utadvent arbeid behandlet i 
vår en søknad fra Strannasenteret om 
støtte til Spaniatur for beboerne. 
 Nevnden anbefalte overfor logen å gi 
et bidrag på kr. 15.000, som ble 
enstemmig vedtatt. 
Loge Navigare ble, sammen med andre  

 
bidragsytere, invitert til kaffe og kake på 
Strannasenteret.  Vi var 3 representanter 
fra vår Loge som fikk et referat og fikk se 
en bildeserie fra en meget vellykket tur.  
På bakgrunn av dette har vi, den 8. 
oktober 2014, invitert ledsagerne på 
turen til Loge Navigare for å gi alle søstre 
et referat og vise bilder fra turen. 

 

HØST………..! 
Krystallklare dager, ja nå er det høst. 

Sola står lavt på him’len i øst. 
Bladene gulner på busker og trær. 
Nå kan vi plukke frukter og bær. 

Røyksopp og små kantareller. Rognebær, 
nøtter og ville moreller.  

Sola, den gløder på him'len’i øst. 
 Krystallklare dager. 

 NÅ ER DET HØST 
 

Fotefarene dine fortalte 
Eldrup A. Hansen 

Fotefarene dine fortalte  
om dine handlinger,  
din omsorg for andre og  
all gleden du delte med andre.  
Du vet alle fotefar forteller  
slike sider om Livet. 
 
Jo, jeg så også din nabo  
som du ofte gav hjelp.  
Naboen med jernslåtte Gestapoheler,  
med fotefar som aldri stanset.  
Slike fotefar finnes også. 
 
Fotefarene som viste  
en nabo som samlet alt inn  
til seg selv og sine.  
Mektige blir slike naboer  
som ingenting gir.  
Slike fotefar finnes også. 
 
Jeg er så inderlig glad 
 i dine fotefar, min venn.  
De vil alltid fortelle om 
omtanke, omsorg, kjærlighet og glede, 
Slik er dine fotefar. 
 
Jeg vet, jeg kan aldri  
lage fotefar slik du gjorde.  
jeg må lage mine  
på min helt spesielle måte.  
Slik du lagde dine  
fotefar, min venn. 
                                                        November 2007 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
Dødsfall 
Vår bror Bjørn Børre Grimstad døde 22. 
juli. 
 

Vi gratulerer jubilantene! 
Vel overstått: 
05.08: Georg Walter Jacobsen 70 år 
14.09: Arne Kruse 75 år 
Kommende: 
29.09: Oddvar Vistad 75 år 
07.10: Harald Knutsen 45 år 
20.11: Kåre Midttun 95 år 
30.12: Oddbjørn Fjellmyr 80 år 
 
Installasjon 
21. mai ble Bjørn Haagen Andersen 
installert som kasserer. 

 
Ny bror 
7 mai ble Jonny Lystvet opptatt i vår 
loge. Velkommen! 
 

Gradspasseringer 
21. mai ble Peter August Weber tildelt 
DHSG. Her avbildet med sin fadder Arnt 
Eikheim. 
 

 
 
DKP Grad 
10. april ble Peter Løvstad Nielsen og 
Petter Wold tildelt DKP. 
 

 
Sommerfest 
Årets sommerfest ble avholdt på 
Gartha. Dette ble en uforglemmelig 
kveld, med nydelig mat tilberedt av 
Norman A. Årsbog.  

 
Musikkinnslaget sto Egil Ødegård for,  
som underholdt med irksinspirerte 
sanger.  

En stor takk til Privatnevnden ved 
Norman Årsbog og Arvid J. Nilsen!! 
 

 
 
Påminnelse om serveringslistene 
Brødrene oppfordres til sjekke utsendte 
serveringslister – og da fortrinnsvis for å 
finne eget navn!  
Kan brødrene ikke møte etter oppsatt 
liste, må en erstatter finnes! 
 
Møteprogram frem til jul 
03.09. Arbm.          
17.09. ‐ + Felles m/□17 Dag   
 i Arendal                                    
01.10. ‐ + Felles m/□128 Lyngør  
 i Tvedestrand 
15.10. Fest□ 1 G, Terje Vigen 55 år 
05.11. □ + G 
17.11. M□, Fellesm: □61, □107, 
  □135. NB! Mandag 
22.11. Julemiddag m/Ledsager. 
 Lørdag. 
03.12. O + G 
17.12. Arbm.  
04.01. Juletrefest. NB! Søndag 
07.01. Arbm. Instr. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Njål Igland døde 01.08.2014 
 
Minneord: 
Det var en utrolig trist melding å få om 
at bror Njål Igland hadde tapt kampen 
mot kreften. Alle visste vi at Njål var 
syk, veldig syk, men håpet var der. Litt 
tidligere i sommer snakket Njål og jeg 
om sykdommen og de små muligheter 
om å stå det over, da sa han:  
”Syk, ja, ‐ men jeg har ikke gitt opp…” 
Tidlig på morgenen 1. august klarte han 
ikke mer. Njål gikk ut av tiden i 
morgenrøden, 61 år.  
Det var en stor flokk loge søstre og 
brødre som tok farvel med ham i 
Landvik kirke. Det ble en fin opplevelse. 
Presten rammet talen inn i ”seilaser”, 
den første og den siste seilas. Njål som 
også var en habil seiler, hadde tatt sin 
siste seilas. 
Njål har vært med i vår loge i 12 år, og 
han var et ja menneske. Han skjøttet 
sine logeverv på beste måte. I tillegg 
var han en god venn for mange. Vi 
kommer til å savne Njål. Våre tanker 
går nå til Anne Torill, deres to barn og 
barnebarn. 

Vi lyser fred over bror Njål Iglands  
gode minne.                                                                 

UM 
 
 

Opptagelse:  06.05.2014 

 
Ole Johan Rislå Tellefsen 

 

 
Torbjørn Eskedal 

 

 
Lars Johan Midstue 

 
Gradspasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
2.9.2014 
Johan Christian Gundersen 
Ragnar Risbruna 
 
Fødselsdager – runde år 
55 år: 
Jan Olav Buarøy 07.11.14 
Harald Støyl 20.11.14 
 
60 år: 
Jan Andersen 22.10.14 
Svein Otto Bakke 15.11.14 
 
65 år: 
Gunnar Hørte 20.09.14 
 
93 år: 
Arne Bjørklund 29.08.14 
(Vårt medlem nr. 1) 
 

              Vi gratulerer! 

Meny 
07.10. Kokt laks 
21.10. Svinesteik 
04.11. Reinsdyrsteik 
18.11. Wienerbrød 
02.12. Lettsaltet torsk 
16.12. Erter, kjøtt og flesk 
 
Terminliste 2. halvår 2014 
07.10. Arbm. Fd 
21.10. �� 
04.11. Fest □ m/ledsager. G 
18.11. Minne □ felles m. □127 Gabriel 
Scott og □ 152 Fjære.  
02.12. Ο�G 
16.12. 25 års Ve Ju G 
06.01. Nyttårs □ felles m. □127 Gabriel 
Scott  
 
Sommertur 15. juni 2014. 

 
OM Anders Terkelsen i prat med verten 
 

Logens sommertur gikk i år til  Hesthagen 
Gård på Inntjore. 
Noen møttes i Grimstad kl.12.00 for å 
være med båt opp kanalen.  
Det var tre båter møtt fram, 
og de frammøtte fordelte seg på disse. 
De fleste kjørte imidlertid bil og det ble 
riktig mange etter hvert på tunet på 
Hesthagen. Jeg telte til sammen 37. Disse 
fordelte seg etter hvert på de mange 
sittegruppene som sto rund omkring, ute 
og inne. Det var riktig koselig i sola, men 
noen valgte inne på grunn av sterk sol. 
Tenk det da.  
Vertskapet og privatnevnden hadde 
sørget for varme griller og det freste 
snart av medbrakt mat. Dessert fikk vi 
også og det hadde den hyggelige 
datteren i huset sørget for; hjemmelaget 
is. Det toppet seg når det i tillegg ble satt 
fram årets nye norske jordbær, sponset 
av en ikke ukjent torvhandler. (for øvrig 
logebror). 
Vi hadde også omvisning på gården. 
Driftsbygningen er et imponerende 
byggverk. Jeg har nok alle med meg når 
jeg påstår at dette var en fantastisk dag, 
med hyggelig vertskap og et supert vær. 
Takk!                                                                                  
UM 
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Loge nr.107 Torungen 
 

Sanggruppe i 107 Torungen 
Etter initiativ fra brødrene Per Olai 
Seines og Per Rosmo ble det høsten 
2013 satt i gang øvelser i et kor 
tilknyttet logen. I starten var det 6 
medlemmer og foruten de forannevnte 
var Arne Johan Pettersen, Frank Liltved. 
Ole Skjævestad og Per J. Jørgensen, 
med fra starten. I etterkant er også 
Willy Kristiansen opptatt i den engere 
krets. 
Sanggruppa har allerede 2 opptredener 
bak seg: Festlogen i loge Torungen 
lørdag 04.01.14 og på ettermøtet etter 
felles logemøte mellom tilreisende 
brødre fra log 57 Fidelitas.  
Deltagernes innsats er upåklagelig, der 
vår glade saksofonist, Per R. og Ole 
trakterer gitarer og holder orden på de 
fleste durene; i fra flydur til Hildur. 
Frank er en mester i å spille på duken, 
Willy en kløpper på å spille radio. Per O. 
S. og Arne spiller helst ingen rolle, selv 
om det er krefter i sving for å utstyre 
Arne med en gitar, han også. Per J. 
lengter etter å spille de fleste roller og 
er derfor den som har fått ledervervet. 
Vi møtes til øvelse med ujevne 
mellomrom og er stadig på jakt etter 
nye ”oppdrag”. Akkurat nå er det loge 
107 Torungens sommerfest som er 
neste mål, der vi foruten en liten 
opptreden, skal fungere som 
forsangere ved allsanger under festen. 
 
Besøk fra loge 57 Fidelitas 
7/4 hadde vi besøk fra vår vennskaps‐
loge, 57 Fidelitas. 16 brødre (hvorav 1 
fra loge 145 Høgenhei), med OM Gisle 
Nome i spissen, hadde funnet veien til 
Arendal, der de deltok på bror Lars 
Reidar Ytrelids forfremmelse til DIV‐
grad. På ettermøtet ble brødrene 
traktert med lettsaltet torsk m/tilbehør 
og både tilreisende og lokale brødre 
satt pris på det velsmakende måltidet. 
Kvelden ble avsluttet med lett 
underholdning fra loge Torungens ny‐
startede sanggruppe. 
 

Sommerfesten 24.05‐2014 
Også i år ble turen lagt til Torjus Siring’s 
herlige sted på Gartha. Bortimot 60 
deltagere (brødre og ledsagere) ble 
møtt av en fantastisk fiskesuppe som 
bror Bjørn Willy Lynne Karlsen var 
ansvarlig for. Været var upåklagelig og 
forarbeidet fra Privatnevnda med bror 
Bjørn‐Egil Johansen i spissen var som 
vanlig helt prima. Sanggruppa, som 
fortsatt er navnløs sang noen 
innledende shanties, før vi samlet oss 
om allsangen. 
Mens vi ventet på at grillene skulle bli 
klare deltok de fleste i en natursti, der 
familielaget Yttrelid tok en klar seier. 

 
Vinnerlaget Yttrelid, flankerer  Privatnevndas 

Bjørn‐Egil Johansen, etter premieutdeling. 

Vi var svært klar for grillmat etter turen 
i skogen og privatnevnda overrasket 
med forskjellige grillretter med gode 
salater til‐ Igjen ble det allsang og 
mange gode ord til privatnevnd og 
vertskap. Som en ekstra overraskelse 
kom privatnevnda opp med iskrem, 
mens vertskapet bød på kaffe. Loge 
107 Torungen er heldige som har en 
bror som Torjus Siring. Vi er ham stor 
takk skyldig. 

 
Vertskapet, Torjus og Phailin Siring 

 
25‐års Veteranjuvel utdelt. 
På vårterminens siste møte, 
02.06.2014 ble bror Odd Konrad 
Pedersen tildelt 25‐års Veteranjuvel i 
nærvær av 40 brødre og gjester. Odd 
Konrad Pedersen ble innviet i Odd 
Fellow 22.05.1989. Seremonien ble 
ledet av SR Christian  

 
Grundesen. Ved det påfølgende 
brodermåltidet, som etter Veteranens 
ønske var en deilig oksestek m/tilbehør 
ble han hyllet med taler av bl.a. OM Ole 
Skjævestad og EksOM Sigurd Ledaal. 

 
25 års Veteran Odd Konrad Pedersen 

 

Terminliste høsten 2014 
01.09 – + 
16.09 = + NB tirsdag felles m/Mærdø 
06.10 O+ Galla 
20.10 – + 
03.11 = + 
17.11 Minneloge 
01.12 ≡ + Galla 
06.12 Julemøte m/gjester 
05.01 Arbeidsmøte  
 
Nye nevndmedlemmer 
Valgte 

Finansnevnd 
 Folke Trydal 
 Revisjonsnevnd 
 Willy Kristiansen 
Utnevnte 
 Husnevnd 
 Ivar Fløystad 
 
Åremålsdager høsten 2014 
26/9    Frido Josepha 65 år 
1/10    Willy Kristiansen 55 år 
8/11    John Heien 75 år 
10/11 Osmund Taraldlien 40 år 
20/11 Morten Martens Breivik 45 år 

 

  Delta på høstens seniortreff. 



                            2014                          ‐                Terjenytt                 ‐                           Høsten 

 11

 

 
 
 
 
 
 
 

Loge 127 Gabriel Scott 
 
En ny logetermin er startet. 
Gode brødre. Velkommen til en ny 
logetermin. Etter en lang og varm 
sommer hadde loge 127 Gabriel Scott 
sitt første møte i høstterminen 2014. 
Dette var et fellesmøte med loge 
Henrik Ibsen. I alt 84 brødre fra begge 
logene var til stede på møtet.  
Med så mange til stede i logesalen ble 
temperaturen i salen etter hvert 
utrivelig høy. Kan noe gjøres med 
ventilasjonen i salen? Brodermåltidet 
var som vanlig trivelig med god mat og 
drikke, samt hyggelig prat rundt om 
kring ved bordene. Ettermøtet i 
salongen bar også preg av at mange 
kjente møttes etter sommerferien – 
det var derfor ikke mangel på gode 
historier og høy latter. Svært trivelig. 
Takk til loge Henrik Ibsen som 
arrangerte møtet og brodermåltidet – 
og takk til alle som møtte frem til dette 
første møtet i høstterminen! 
 

Møte med vår broderloge i 
Danmark. 

Vårterminen ble avsluttet med besøk 
fra vår vennskapsloge, 115, Koldinghus. 
For mange av våre brødre var dette 
besøket et svært så hyggelig gjensyn.  
 
Gjestene ankom Lillesand fredag 
ettermiddagen og ble tatt i mot av vårt 
embedeskollegie og vertsfamiliene til 
våre danske brødre og søstre.  
 
Arrangementskomiteen hadde lagt opp 
til et rolig program for dette besøket. 
Lørdag formiddag var gjester, 
vertsfamiliene og interesserte invitert 
til minikåseri med oppløsning av 
unionen Danmark – Norge i 1814. Bror 
Torbjørn Ribe avlevert en fantastisk, 
humoristisk og faktabasert historie om 
unionsoppløsningen. Bror Torbjørn 
Ribe understreket at til tross for opphør 
av den dansk – norske unionen i 1814 
var vi nå samlet til ny forbrødring i 

Lillesand i 2014. Det virket som våre 
danske venner var glede for dette, for 
enkelte uttrykte en viss sorg over at de 
mistet sine norske «lillebrødre» for 200 
år siden. 
 
Litt senere på ettermiddagen ble det 
tid til en «bysleng» i Lillesand. Våre 
gjester og deres vertsfamilier ble 
deretter invitert på fiskesuppe i 
Fiskebryggas lokaler.  
 
Kl 1900 ble festmøtet avholdt i 
logehuset i Grimstad. Møtet startet 
med at UM i 115 Koldinghus rullet ut 
vennskapsbåndet som binder våre to 
loger sammen. Den danske 
dronningsangen og den norske 
kongesangen ble deretter avsunget. 
 

 
Fra festmiddagen 

 
Etter en rolig start på søndag besøkte 
gjestene, vertsfamiliene og mange av 
brødrene Lillesand bymuseum hvor 
bestyrer Høgh – Omdal viste rundt.  
 
Det er mange som skal takkes for at 
besøket ble så vellykket som det faktisk 
ble; Gruppe 1: Transport og 
overnatting: Anstein Nørsett, Lars 
Anfinn Ekornsæret og Arne Aslaksen. 
Gruppe 2: aktiviteter utenom logen: 
Torbjørn Ribe, Svein Eide, Tor Malvin 
Bakke, John Olsen og Svend Svendsen. 
Gruppe 3: Harald Tvedt og Eivind 
Gjesdal 
 

70 årsjubilanter 
04.10. Thorbjørn Solberg  Andersen,  
03.11. Helge Røed 

 

Kaffe og vafler ble servert i 
Sjømannsforeningens lokaler før avreise 

til Danmark på ettermiddagen. 
 
Privatnevnda 
Privatnevnda vil bli tilført nye 
medlemmer. Bror Svein Eide vil etter 
hvert overta som leder. I hans sykefravær 
vil bror Eivind Gjesdal fortsette som 
nevndas leder.  OM vil kunngjøre 
Privatnevndas nye sammensetning på et 
kommende møte. 
 
Kjørelag høsten 2014 
 Embedskollegiet har besluttet å gjøre 
endring i noen kjørelag. Blant annet fordi 
Privatnevnda får nye medlemmer som i 
dag er satt opp på ulike kjørelag. Bror 
sekretær vil komme med nye lister etter 
hvert. 
Torstein Wille 
UM 127 Gabriel Scott 
 

 
Terminlista høsten 2014 

17.09. Arbm.  
01.10. ≡ +  G  
15.10. ‐  +  Fm □89 Skagerak og  
 □152 Fjære   
05.11. 25 års Ve.Ju. G (Jan Sandven      
                        og Johnny Christensen) 
18.11. M□, Fm □98 Henrik Ibsen og  
 □152 Fjære. NB! Tirsdag.  
03.12. 0 + G  
17.12. ‐  +   
06.01. Nyttårsloge Fm □98 Henrik  
 Ibsen NB! Tirsdag. 
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Loge nr. 128 Lyngør 

Gode brødre! 
Så er en varm og god sommer over, og 
«Logelivet« er tatt til igjen. Jeg håper at 
vi får se så mange av dere på møtene i 
høst, slik at vi tar med oss det gode vi 
hører og opplever der, med oss også i 
dagliglivet. Vi må vise at vi er en « Odd 
Fellow», også i vårt virke utenfor 
Logen. 
Det går raskt mot et nytt år, og med det 
gode forsetter. Derfor er det viktig å 
komme på møtene. Har det først 
begynt å «glippe», er det ofte vanskelig 
å komme tilbake. Derfor, ‐ Møt så ofte 
dere kan. 
Og vi som styrer Logen denne 
perioden, skal gå inn for at dere vil 
trives. 
Vær velkommen brødre i 128 Lyngør. 

Med høstlig hilsen i V. K og S 
Tore Leo Dalen 

OM 
 

Ny bror: 
Den 21.05. 2014, 
fikk Loge 128 Lyngør en ny bror. 
MANGE INGOLF MADSEN 
F. 20.05.1970 
Vi ønsker deg velkommen, og håper du 
vil trives hos oss 
 

VI GRATULERER OGSÅ: 
  28.06.  Nils Røysland                     70 år    
   29.09.  Torleif Ruenes              50 år 
   20.12.  Svein Tore Stiansen          70 år       

 
   
    

 
 

Er du positiv! 
Tenk positivt, det er du som 

bestemmer over tankene dine. 
Vær positiv, og du får til det du vil. 

Gjennomfør det positive, 
og du vil bli positiv for dine 

omgivelser, 
og dine venner.       

Minneord over Erling 
Åsebø 
Forkort tid siden, fikk vi den triste 
beskjeden om at vår Bror Erling Åsebø, 
brått var gått bort. Erling ble 82 år 
gammel, og var i forbausende god 
form.  
Erling var en trofast Logebror, som 
sjelden var borte fra møtene. Han var 
et utpreget ja‐menneske, og opp‐
gavene han påtok seg, ‐ for Logen, var 
mange. Det resulterte i en positiv og 
økonomisk gevinst for Logen. Og evnen 
til å lære utenat, var spesiell. Enten 
som SE, CM eller Fører i Leiren, kunne 
han teksten fra dag en.                                          
Tilslutt tror jeg vi alle vil komme til å 
savne Erling. Vi vil minnes en kjær 
logebror som aldri sa nei til en oppgave. 
Han var en klippe, og vil bli dypt savnet. 
 Vi lyser fred over ditt minne. 

Tore Leo Dalen 
          OM 

 

Terminliste for Høsten 2014. 
03/09:   Arbm.  
17/09:   O + G 
01/10:    ‐  +. Fellesmøte med  
               61 Terje Vigen. ( Hos Lyngør.) 
15/10:   Arbm. Fd. Besøk fra  
               120  Colin Archer, Larvik. 
05/11:   O + G 
19/11:   M □ 
03/12:   Arbm. Fd. 
17/12:   Julemøte  
Januar 2015.  
07/ 0 1:  Arbm. Instruksjon 

Sommeravslutning på 
«Sanden» 14.6.2014 

Også i år var det Trude og Thor Pedersen 
som velvillig stilte hus, brygge og hage til 
Loge Lyngørs disposisjon for sommer‐
avslutningen. 
 Etter en «luftig» båttur fra Dypvåg brygge, 
ankom vi til ferdig dekkede bord og god 

stemning på bryggekanten. Grillene var 
tent, og mat og godt drikke ble fortært til 
svingende trekkspilltoner av Bror Arne  

I år som i fjor, ‐ ankom vertskapets 
husorkester fra Oslo, slik at det ble 

anledning til en svingom. 

Etter sterk kaffe og Trudes himmelsk gode 
kake‐, var tiden kommet til å avslutte en 
fantastisk hyggelig kveld. 

Tusen hjertelig takk til 
vertskapet!! 

PS. Ser ikke bort fra at vi kanskje 
inviterer oss hit igjen….          UM 
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Loge nr. 135 Mærdø 

Informasjonsmøte 
Vi hadde et informasjonsmøte på Loge 
huset den 27.03.2014. 
Det kom 7 aktuelle kandidater. 
OM kom med god og saklig informasjon 
om Odd Fellows historie: Hva vi står for 
og hvor vi virker.  I ettertid har det vist 
seg meget fruktbart. Vi har fått 4 nye 
brødre. 

 
 

Åremålsdager 
75 år Hans Andreas Wallumrød 14.05. 
90 år Sigurd Hartvig Lundberg   03.06 
65 år Roy Gabrielsen                  05.07. 
50 år Rune Sørensen                   17.08 
50 år Tom Espedal                      23.08 
65 år Odd Jacobsen                     29.08 
75 år Roar Gunnar Heen             12.09 
45 år Tom Arild Sell                   13.09.  
 

Ny Bror 

 
 
 

Den 01.04.2014. ble Kjell Jacobsen tatt  
opp i Loge 135 Merdø. 
Det var en flott og verdig seremoni 
gjennomført med stil av de involverte. 
Møtet ble avsluttet med en nydelig 
torskemiddag med tilbehør. En flott og 
hyggelig kveld. 

 
My Fair Lady 
Den 05.04.2014 var vi 22 stykker med 
tilknytning til Loge Merdø i Arendal 
Kulturhus hvor vi fikk se My Fair Lady, 
med noen kjempedyktige amatørskue‐
spillere og scene arbeidere. 

Dette ble en veldig hyggelig kveld for 
alle som hadde meldt seg på. 
Vi begynte med middag på 
restauranten Mør, der vi fikk ett flott 
måltid til en grei pris. 
Før vi alle samlet gikk bort til 
Kulturhuset. 
Takk til vår gode Bror Arne Martin 
Thorbjørnsen for nok ett flott 
arrangement. 
Ingen kan komme og si at det mangler 
på tilbud om aktiviteter i regi av Loge 
Merdø. 
 
Vinsmaking 
Tirsdag 29.04 ble det arrangert 
vinsmaking for brødre og gjester, vi var 
totalt 9 stykker som møtte. 
Det var Thorbjørn Ribe som hadde satt 
av denne kvelden for oss, han hadde 
med seg 12 stk forskjellige viner som 
skulle luktes og smakes på i løpet av 
kvelden. 
Vi fikk god informasjon om viner, druer 
og annet faglig stoff vedrørende vin, 
men Thorbjørn hadde også flere gode 
historier på lager, og det var god 
stemning rundt bordet. 

Etter smaking av alle tolv viner, og her 
var det ikke mye «spytting» så var 
humøret på topp rundt bordet 
Vil til slutt takke bror Thorbjørn Ribe for 
en hyggelig kveld. 
Hilsen bror OM 
 
Gradspassering 
Den 06.05.2014, hadde vi en 
gradspassering. 
Da ble Bror Odd Bjørn Jensen forfremmet 
til den edle kjærlighets grad. 
Dette ble en meget flott kveld, da vi i 
tillegg hadde besøk av vår vennskapsloge 
145 Høgenhei fra Bamble. 
10 Brødre hadde tatt turen for å besøke 
oss. 
Seremonien ble flott gjennomført. 
 
På ettermøtet hadde vi ett veldig 
humoristisk foredrag med en alvorlig 
undertone. 
Vi fikk besøk av Karl Fredrik Lundberg fra 
Lundbergs Planteskole. 
Han hadde ett foredrag om planter og 
alkohol. 
Dette var veldig artig å høre på og jeg 
tror alle Brødrene inkludert våre gjester 
fra Høgenhei, satt tilbake med tanker om 
en minnerik kveld. 
Takk til Arne Martin for nok ett godt 
initiativ. 

Odd Bjørn Jensen 
Omvisning  
Arendal Kirkegård er en av Norges best 
bevarte Kirkegårder. 
Dette kunne lokal historiker Øyvind 
Rosenvinge fortelle oss da han viste oss 
rundt. 
Det var en veldig fin tur vi hadde rundt i 
området. 
Kvelden ble avsluttet med grilling på Loge 
huset. 
Kjempe hyggelig kveld. 

Bror Kjell Jacobsen 
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Loge nr. 152 Fjære 
 
Terminliste Høsten 2014 
16.09 Infomøte 

Felles m/�98 Henrik Ibsen 
Logeantrekk  
NB! Tirsdag 

22.09 Arbm. Fd. 
Br. Finn Andersen holder 
foredrag om Gabriel Scott 

15.10 ‐ + 
Felles m/�127 Gabriel Scott og 
�89 Skagerak 
Logeantrekk 
NB! Onsdag 

27.10 ≡ +  
Galla 

18.11 M� 
Felles m/�98 Henrik Ibsen og 
�127 Gabriel Scott 
Logeantrekk 
NB! Tirsdag 

24.11 O + 
Galla 

08.12 = +  
Logeantrekk 

19.12 F� Julemøte m/ledsager 
Galla 
NB! Fredag 

 
Terminliste Våren 2015 
12.01 Arbm. Fd. 

Logeantrekk 
 

 
 
 

Embedsmenn 2013‐2015 

Foto: Helges Studio 
Embedskollegiet Loge �152 Fjære  
 
Eks OM  Jarle Christiansen 
OM  Tom Rud 
UM  Geir Nerbø 
Sekr.  Geir Hovind 
Skattm.  Bjørnar Birkedahl 
Kass.  Tor Kleivene 
CM  Terje Søyland 
 
  
Opptak og gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 
08.09.14 Kjell Arne Fjeldberg 
 

 
Br Kjell Arne Fjeldberg sammen med 
sin fadder Br Steinar Christoffersen. 
 
Fødselsdager – runde tall 
19.09.14 Fung Eks OM 

Jarle Christiansen 
 50 År 

 
01.11.14 Sekr.  

Geir Hovind 
 50 År 

 

 
Odd Fellowship Teaches… 

 
• Wise and serious truths and 

opens up before its members 
opportunities for useful service. 
 

• Belief in a Supreme Being, the 
Creator and Preserver of the 
Universe. 
 

• The lesson of fraternity, that all 
are of one family and therefore 
brethren. 
 

• The importance of the principle 
of Friendship, Love and Truth. 
 

• The privilege and duty of 
individual sympathy, mutual 
assistance and every‐day service 
to ones fellows. 
 

• That humanity was intended to 
be one harmonious structure. 
 

• That each individual is a unit in 
that God‐made temple. 
 

• Its members how to stand on 
their own feet, yet walk in step 
with their neighbours. 
 

• The difference between right 
and wrong. 
 

• That it is more blessed to give 
than to receive. 

 
 
Hentet fra: 
The Sovereign Grand Lodge 
The Independent Order of Odd Fellows 
 
 
 
 

 
www.ioof.org 
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Oversikt over 

 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
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 Høsten 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.  
Red. sekr. Per Jetlund Jørgensen. 

Neste Terjenytt Julen 2014, 
kommer i nov.. 2014.  

Frist for innlevering av stoff fra 
enhetene er  

15. november 2014.  
Stoffet sendes:  Per J. Jørgensen, 

på E‐mail: bemba@online.no  
eller adr.: Furulunden 4,  

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            

  
. Medlemsstatistikken. 
Ut fra statistikken kan vi bl.a. lese at våre Odd Fellow kommuner mangler 
følgende antall medlemmer for å nå Ordenens store mål på 1 %: 
 

Arendal 48 Birkenes 45 Risør 9 
Froland 44 Grimstad 41 Gjerstad 17 
Åmli 16 Lillesand 8 Vegårshei 16 

 

Det store spørsmål er da: Hva skal vi gjøre for å nå det store målet? 
  

Følgende kan være en del av svaret: 
1. Hver enkelt søster/bror går inn for å bli fadder til et nytt medlem.  
    (Kanskje særlig dem som ikke har vært fadder til nå). 
2. Arrangere åpent hus for utenforstående i logehusene med omvisning,   
     foredrag og litt å bite i.  
3. Invitere en lokalavis til en "pressekonferanse" på huset, slik at vi får en positiv 
     omtale av vårt virke. 
4. Arbeide for knoppskyting med sikte på å opprette nye loger. Kan være aktuelt i 
    forbindelse med alle tre logehusene. 
5. Brødrene har hele 7 i avgang hittil i år. Arbeidet med å minke avgangen kan  
    være viktig! 
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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


