
 

             Nr. 3                          Høsten  2008                      37. Årgang       

UNP  2008

På Side 3 finner du 
den stilen 
Håvard  

Liltved Dalen 
vant turen med. 

Ungdommene er kommet tilbake 
etter en fin, fin tur til USA og 

besøk i FN. Se side 2 
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Ellis Island med Manhattan skyline i bakgrunnen 
fv: Thibault Melki (USA), Håvard Liltved Dalen (Norge), Sondre 
Fossheim (Norge), Martin Rist (Norge) og Ethan Godspiel (USA) 

Min tur med “Odd Fellows and 
Rebekahs United Nations 

Pilgrimage for Youth” 
Jeg vil starte med å takke Odd Fellows 
og Rebekkas hjertelig for at dere lot 
meg få muligheten til å være med på 
denne turen. Det ble virkelig et minne 
for livet. 
Nå skal du som leser dette, i korte trekk 
få høre hva slags start på sommerferien 
jeg fikk i år. Turen er noe jeg kunne 
skrevet utallige sider om, men jeg skal 
prøve å fatte meg i korthet… 
 
Starten. 
Det var med spenningen sitrende 
i kroppen at jeg gikk imot SAS-
hotellet på Gardermoen en varm 
kveld sent i juni. På grunn av en 
stygg trafikkulykke på vei mot 
Oslo, var ankomsten min blitt 
noe forsinket. Jeg gikk inn 
hoveddøren og var bare så vidt 
innenfor, da en strålende blid 
dame kom bort og tok hjertelig 
imot meg. Det var Tove Aalborg, 
en av de to norske lederne 
våre. 
Etter å ha spist middag og 
blitt litt bedre kjent med 
hverandre, gikk vi til sengs.  
Neste morgen stod alle opp 04.30 og 
gikk rett til flyplassen. Flyet dro fra 
Gardermoen 07.30 med nesen vendt 
mot Paris. Der hadde vi et to timer langt 
opphold før vi krysset Atlanteren med 
kurs for mulighetenes land.  
 
I Amerika. 
Vi landet på Philadelphia International 
Airport og dro derfra til et hotell i 
nærheten. Vi var i alt 11 ungdommer fra 
hele Norge i tillegg til de to reiselederne 
våre, Tove og Jens Petter Aalborg.  
På hotellet var allerede mange ameri-
kanere ankommet og de var veldig ny-
sgjerrige på oss, som kom fra et sted 
mange av dem aldri hadde hørt om. Vi 
gikk til sengs omtrent halv 10 lokal tid.  
Vi hadde da vært våkne i over 20 timer 
på grunn av den lange reisen og tids-
forskjellen den medførte.  
Dagen etter hadde vi rundreise i 
Philadelphia. Vi fikk her en leksjon i 
landets historie og den viktige rollen 
Philadelphia spilte i kampen om fri-
gjøring fra kolonimaktene. Senere på 
dagen reiste vi videre mot turens 
høydepunkt. FN og New York!  
I New York ankom bussen ”Affinia 
Hotel Manhattan”, der vi ble inn-
losjert,4 på hvert rom og bedt om å 

innfinne oss i ballsalen så fort som 
mulig. 
Synet som møtte meg, da jeg kom inn 
dit, var helt overveldende. Salen var fylt 
til randen av ungdommer og ledere fra 
Odd Fellows & Rebekhas. Til sammen 
var det 169 ungdommer og et sted 
mellom 20 og 30 ledere. Her ble vi 
ønsket velkommen og fikk etter hvert 
både middag og informasjon om det 
som nå lå foran oss. Neste dag skulle vi 
besøke FN. 
 
FN og New York. 

Vi tilbrakte to dager i FN hoved-
kvarteret i New York. Den første dagen 
var mest en omvisningsdag i bygget 
hvor vi lærte mye om medlemslandene 
og hva bygget inneholdt. Omvisningen 
tok oss også med inn i noen av de 
forskjellige organene FN er bygd opp 
av. De to som var mest interessante var 
generalforsamlingen og sikkerhets-
rådet. Generalforsamlingen var virke-
lig storslått, det var noe helt annet å se 
den utenfor TV-skjermen. En utrolig 
velving med det gullbelagte monu-
mentet med FN emblemet i sentrum. 
Det var nesten så man kunne høre suset 
fra de utallige talene om menneskerett, 
brorskap og likeverd gjennom den ær-
bødige stillheten som lå over rommet. 
Den andre dagen i FN var av en litt 
annen karakter. Vi ble henvist til et av 
de mange rommene som er reservert for 
taler og foredrag. Her fikk vi høre to 
like gripende foredrag om henholdsvis 
”Children in armed conflict” (Barn i 
væpnet konflikt) og ”Human trafficing” 
(Menneskehandel). Dette gjorde at det 
var en litt stillere ansamling med ung-
dommer som gikk ut av FN bygget den 
dagen. Mange fikk nok mye å grunne 
på, noe som i høyeste grad preget sam-
talene blant de fleste utover kvelden. 
Samme kveld ble også alle tatt med på 

broadway showet ”Gypsy”, som både var 
en morsom og vellaget musikal i ekte 
”broadway stil”.  
Etter to begivenhetsrike dager i FN, skulle 
vi ut å se på resten av Manhattan. Først ut 
var en båttur til ”Liberty Island” og ”Ellis 
Island”. Det var utrolig gøy å se disse to 
stedene, som jeg har hørt så mye om. Da 
vi kom inn til land, gikk vi om bord i 
bussene som tok oss til ”5th avenue”, 
gaten som er verdenskjent for sine utal-
lige parader og fasjonable shopping-
muligheter. Så gikk turen til en av New 
Yorks høyeste bygninger, hvor taket er 

konstruert som utkikspunkt for 
besøkende. Da vi kom opp, holdt 
solen på å gå ned over byen, og 
man ble bare stående å stirre 
vantro utover havet av bygninger 
som strakk seg  i alle retninger.  
De tre dagene i New York var 
nok de mest begivenhetsrike på 
hele turen. Den påfølgende reisen 
var på ingen måte uten høyde-
punkter, men programmet var 
ikke fullt så tett. Noe som 
egentlig var litt behagelig, etter 

tre dager med fullt opplegg 
fra halv åtte om morgenen 
til åtte/ni på kvelden.  
 

Turen videre. 
Bussturen gikk fra New York og ned til 
Washington D.C. Vi ble gruppedelt i 4 og 
plassert i én buss på rundt 40 mennesker, 
noe som ga rom for å bli enda bedre kjent. 
I Washington fikk vi omvisning av en 
meget engasjert guide, og også den store 
gleden av å oppleve nasjonaldagen, 4.juli.  
Aldri har jeg sett et fyrverkeri som det jeg 
var vitne til den kvelden. Det tordnet og 
lynte på himmelen over nasjonalmonu-
mentet i mer enn 20 minutter, og er det 
mest praktfulle og pompøse jeg har sett 
noen gang. 
Etter å ha opplevd hovedstaden med alt 
den innebar av viktige bygninger og 
monumenter, satt vi oss i bussen med 
kursen nordover, over grensen til Canada.  
Der fikk vi omvisning i hovedstaden 
Ottawa, som var en veldig vakker by. Her 
fikk vi også litt tid på egenhånd til å se 
oss omkring og handle litt hvis vi ville 
det. På ettermiddagen satt vi oss i bussen 
og kjørte til Niagara Falls. En mektig foss 
som på kvelden ble lyst opp av utallige 
lyskastere som var satt opp i åsene rundt. 
Det var et praktfullt skue.  
 
Mot slutten. 
Dagen etter satt vi oss i bussene med kurs 
mot Philadelphia igjen. Der overnattet vi 
og hadde kvelden fri. Dermed kunne vi 
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takke alle våre nye gode venner for 
turen, og ønske dem alt godt videre. Det 
var en trist forsamling som innså at vi 
var tilbake ved start, og ved reisens 
ende.  
Avreisedagen fra Philadelphia startet 
tidlig, og vi kjørte bussen til flyplassen, 
der delegatene fra Oregon skulle av 
gårde som de første i gruppen. Så 
smuldret gruppen vår bort og satt seg på 
flyet hjem til sin del av USA. Alabama, 
Oregon, Massachusetts, Montana, 
Idaho, Tennessee, Wyoming og til slutt 
oss fra Norge. Det ble en tårevåt av-
skjed med våre nybakte amerikanske 
venner som vi visste vi, mest sann-
synlig, aldri kom til å treffe igjen. To 
uforglemmelige uker var over. To uker 
spekket med opplevelser og nye be-
kjentskap. Til slutt stod bare den norske 
delegasjonen igjen. Så dro vi også. 
Å finne flere superlativer som kan 
beskrive det jeg opplevde under ” Odd 
Fellows and Rebekahs United Nations 
Pilgrimage for Youth” er vanskelig, om 
ikke umulig. De to ukene har lært meg 
mye både om meg selv, menneskene 
rundt meg, og hele resten av verden.  
Når jeg nå ser tilbake, fremstår det som 
helt uvirkelig at jeg fikk muligheten til 
en tur som dette. Jeg vil avslutte som 
jeg startet, med å takke dere i logen. Jeg 
hadde aldri hørt om Odd Fellow eller 
Rebekka før jeg meldte meg på i denne 
konkurransen. Nå har jeg erfart at dere 
har en verdensomspennende organi-
sasjon, dere kan være dypt stolte av. 
Gruppen vår besøkte mange loger på 
turen gjennom USA, og hvor vi enn 
kom, ble vi overøst med sjenerøsitet og 
omtanke.  
Jeg er mektig imponert! Tusen takk! 
Håvard Liltved Dalen, 11.9.2008 

Stilen 
som , Håvard Liltved Dalen, vant USA 
turen med: 

USA og terroristen 
11. september 2001, er datoen som 
brant seg inn i samtidens hukommelse. 
Den var i sjokk. Et symbol på 
kapitalismen og vestens uovervinne-
lighet var jevnet med jorden. Børsen 
stupte og folk var i totalt villrede. Frykt, 
forvirring og en endeløs rekke spe-
kulasjoner ble til slutt nøstet opp i av de 
forente stater og hele den vestlige ver-
den stod nå ovenfor en ny stor trussel. 
Det store terroristspøkelset. Godt inn-
kapslet i ”the axis of evil” (ondskapens 
akse), som George W. Bush Jr. så 
treffende navnga landene hvor denne 
styggedommen hadde sitt opphav. 

Samme mann følte seg nå presset av 
verden til å ytterligere forsterke Bill 
Clintons reaksjoner etter ambassade-
bombingene i Kenya og Tanzania i 
1998.1 

USA utnevnte også på dette tidspunkt 
FN til å være en hjelpende part i krigen 
mot terrorisme. Dette i all hovedsak 
som en forebyggende, men også i visse 
situasjoner en utøvende makt i 
krisesituasjoner der befolkningen i et 
område og ulike lokale grupperinger tyr 
til vold og terror for å oppnå sine mål. 
Dette samarbeidet har imidlertid ikke 
bestandig vært like lett siden den 
sannheten FN presenterer ofte ikke 
føyer seg helt til de planene verdens 
stormakter legger.  
FN har i ulike situasjoner gått foran 
med etterforsking som de innstendig har 
bedt USA rette seg etter, disse rette-
snorene har ofte blitt klippet, av 
politiske og økonomiske grunner. Det 
mest kjente eksempelet er søket etter 
masseødeleggelsesvåpen i Irak der FNs 
inspektører med Dr. Hans Blix i spissen 
konkluderte med at det ikke fantes 
masseødeleggelsesvåpen, noe Bush 
administrasjonen nektet å godta.2 Et 
annet er konfliktområdet rundt Israel 
der USA ved flere anledninger har 
motsatt seg FNs synspunkter.3 Dette er 
med på å undergrave den autoriteten FN 
trenger for å handle i krisesituasjoner. 
Dette blir problematisk siden vedtakene 
i FNs sikkerhetsråd kan stoppes, bare et 
av de faste medlemslandene nedlegger 
veto. Dette har i mange situasjoner 
lammet organet, siden de faste 
medlemslandene av ulike grunner ofte 
har vært involvert i konflikten.  
 
”Terrorisme er som multinasjonale 
selskaper, når det blir vanskeligere å 
produsere i et område flyttes bare 
virksomheten til et sted forholdene er 
bedre tilrettelagt for videre produksjon”  
Den prisbelønte indiske forfatterinnen 
Arundhati Roy sa i tillegg dette: 
”Terrorisme er symptomet, ikke syk-
dommen”. Dette synspunktet samsvarer 
med tankene til FNs tidligere general-
sekretær Kofi Annan som mente at hvis 
man fikk bukt med undertrykkelse og 
urettferdighet ville man også lettere 
kunne avskaffe terrorisme. Et krigs-
herjet land vil som et dødt dyr bare 
tiltrekke seg flere gribber som ønsker å 
utnytte muligheten for et måltid. Hvis 
USA og dets allierte mener det er 
nødvendig å gå inn i et område, kan 
man ikke bare forlate det igjen, dette vil 
bare gi grobunn for ny ekstremisme 

som går hånd i hånd med terror-
handlinger. Hvem er bedre skikket til å 
trygge området enn en nøytral og 
voldsfiendtlig organisasjon som vil fri 
verden fra krigens hender? FN kan gjøre 
en god jobb ved å se til at alt går som det 
skal under opprettelsen av et bedre 
alternativ for befolkningen enn det den 
var vant til fra før. I samarbeid med andre 
hjelpeorganisasjoner kan de sørge for 
medisiner, mat, rent vann og som alle er 
viktige virkemidler for at mennesker skal 
slippe å ty til ekstre-misme og heller kan 
fokusere på å bygge seg et nytt og bedre 
liv. Smil til verden og verden vil smile til 
deg, sier man. Hvis verden smiler til deg, 
vil vel det da si at du kommer til å smile 
tilbake. FN kan hjelpe mennesker med å 
smile til verden.  
Med primærbehovene på plass og en 
troverdig og rettferdig styresmakt, vil 
man ha dempet terrorproblemet. Dette 
bringer oss et skritt nærmere å redde 
kommende generasjoner fra krigens svøpe 
som det heter i FN traktaten. 
   
1 

http://www.state.gov/www/regions/africa/
kenya_tanzania.html 

2 
http://www.guardian.co.uk/world/2003/fe
b/14/iraq.unitednations1 
3 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/70
44069.stm,      
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/5ba
47a5c6cef541b802563e000493b8c/07fc0
614021668418525736b005c8a82!OpenD
ocument 
 

 
: 
 
  
 
 

Nye matriarker 06.05.2008  
Loge nr. 104 Måken: 
Eva Alvilde Olsen  
Ingebjørg Wickstrøm  
Loge nr.116 Navigare:  
Mary Eriksen  
 
Forfremmet til Håpets grad 
02.09.2008: 
Loge nr. 93 Kaprifol: 
Janne Magelsen 
Liv Torill Jacobsen 
Loge nr. 116 Navigare 
Ingebjørg A. Lofstad 
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Eunice Lodge No 3798 
in Cockburn Town   
G.U.O. of O.F. 

(Grand United Order of 
Oddfellows) 

Eks Storrepresentant Olav M. Myhre 
har vært på ferietur til Karibien og kom 
over bygningen vi ser bilde av her. Det 
viste seg å være et Odd Fellow hus. 
Mange bilder ble tatt, og han fant bl.a. 
denne platen med tekst. 

 

Fritt oversatt finner vi følgende 
inskripsjon: 
“Odd Fellows loge/Eunice Loge. 
Bygningen er antagelig konstruert ca 
1799, som gjør den til en av de eldste 
bygninger på Front Street. 
I følge lokal folketradisjon ble opp-
hevelse av slaveriet proklamert fra 
denne bygningen.  
”Odd Fellow Ordenen ” ble opprettet i 
1894 som en borgerlig forening inn-
lemmet under ”Vennlige Foreningers 
Virke”. 
Logen ble tidligere lokalisert på stranda 
på motsatt side av Manta huset; 
Imidlertid ble denne bygningen ødelagt 
i 1960 under orkanen ”Donna.”  Baren 
på stranda står nå der den pleide å stå.” 
 
O. M. Myhre koblet inn Terjenytts 
redaksjon, for dette kunne kanskje være 
noe av interesse for andre. Samtidig 
undret han seg: Hva i all verden kunne 
dette være? 
Det førte til at han kontaktet Sørlandets 
lokale Odd Fellow historiker Tore Lund 
Andersen. Og han kunne virkelig 
fortelle en hel masse.  
 
Se her, han skriver nemlig:  
Takk for at du fortalte om ditt besøk på 
Grand Turk - og om Odd Fellow-
bygget, lokalisert like ved Hennes 
Majestets (dronning Victorias) Fengsel.  

Da du nevnte det høye nummeret på 
den logen som holdt til i dette 
logebygget, var jeg temmelig sikker på 
at denne logen ikke tilhørte den 
amerikanske gren av Ordenen (SGL) 
Derimot er det intet i veien for at den 
kan ha tilhørt den ordensgrenen Thomas 
Wildey opprinnelig var medlem av helt 
frem til 1826, nemlig Grand United 
Order (GUO), en av datidens store 
ordener; en ordensgren, som fortsatt ek-
sisterer og p.t. har ca 8000 medlemmer i 
Storbritannia og minst så mange spredt 
utover hele kloden, med egne loger over 
alt hvor britene har hatt sine besittelser 
på det amerikanske kontinent, i Middel-
havsområdet, på Det afrikanske konti-
nent og i Australasia. Denne ordens-
grenen har siden tidlig på 1800-tallet 
også vært åpen for alle raser og hud-
farger. Og, det er av den grunn jeg antar 
at den logebygningen du støtte på, må 
ha vært en GUO-loge, nettopp fordi 
denne ordenen alt fra de tidligste tider 
har vært åpne for alle raser og hud-
farger, mens SGL først åpnet for 
fargede i 1972. 
På begynnelsen av 1800-tallet, var det 
ikke uvanlig å slutte seg til ulike loger. 
En av flere slike loger var den sosiale 
klubben, som Robert Naylor stiftet i 
1808 i Salford, en forstad til 
Manchester. Sammen med flere andre 
loger la denne grunnlaget for dannelsen 
av Manchester Unity.  
Manchester Unity reorganiserte virk-
somheten sin i USA etter at SGL brøt 
over tvert. Det skjedde allerede i 1846. 
Og i 1851 er SGL kjent med at 
Manchester Unity arbeider i Europa 
(utenfor Storbritania).  
Det høye logenummeret du så i Grand 
Turk er typisk for Grand United Order 
og Manchester Unity, som begge be-
gynner med første kjente loge og der-
etter gir de neste fortløpende numre - 
uansett hvor i verden de blir etablert, 
mens SGL opprettet spesifike ordens-
jurisdiksjoner innen hver enkelt stat - 
og senere i hvert enkelt land utenfor 
USA, hvor man fikk fotfeste. Bare se på 
Danmark, hvor den første fikk navnet 
Nr. 1 Danmark og den “første” norske 
fikk navnet Nr. 1 Norvegia.  
De fleste av våre dagers ordener som 
smykker seg med Odd Fellow-navnet, 
har sine røtter i Grand United Order og 
arbeider ufortrødent parallelt med 
denne og med hverandre. Underlig nok 
later det likevel til at de befinner seg 
som i innbyrdes vakuum i forhold til 
hverandre, og at de stort sett er så å si 
totalt blinde for eksistensen av andre 

Odd Fellowordener enn seg selv. Så, da 
du fortalte meg om besøket på Grand 
Turk, Olav Magnus, da minnet du meg 
om hvilket altomfattende broderskap jeg 
egentlig tilhører; noe jeg ikke alltid har så 
klart for meg som jeg burde, og som jeg 
derfor er deg evig takknemlig for. 
Dessuten rusket du opp i mine historie-
kunnskaper da du fortalte om prokla-
masjonen av slaveriets avskaffelse. 
Britene avskaffet alt som luktet av slaveri 
i Storbritannia i 1808, samme år som 
Robert Naylor la grunnlaget for det som 
siden skulle bli Manchester Unity. 26 år 
senere (1834), vedtok Parlamentet forbud 
mot all slavehandel og alt som luktet av 
slaveri på alle Kronens kolonier og over-
sjøiske besittelser. Og siden dronningen 
hadde et fengsel på denne øya, så må det 
ha vært i 1834 at slaveriet ble proklamert 
også på Grand Turk. Først omtrent 30 år 
senere (1. januar 1863) proklamerte 
president Abraham Lincoln all form for 
slavehandel og slaveri forbudt i USA; en 
bestemmelse, som dog ikke trådte i kraft 
før Den amerikanske borgerkrigen ble av-
sluttet i 1865, da de to generalene Robert 
E. Lee og James Grant møttes i 
Appomattox og kom overens om å inn-
stille kampen på vilkår som lovet godt for 
fremtidig forståelse og god vilje til å lege 
sårene etter borgerkrigen. 
Lincoln forkynte nå at Unionen skulle 
gjenopprettes, «uten misstemning mot 
noen, med barmhjertighet for alle.» Så var 
det bare det at Lincoln kort tid etter ble 
skutt av en fanatiker fra Sørstatene, som 
dermed forpurret alle hans fremtidsvyer. 
Om nevnte general James Grant som i 
1868 ble De forente staters 18. president, 
er ellers å anføre at han også var en ivrig 
Odd Fellow og at det var under ham at 
Rebekkainstitusjonens far, Br. Schuyler 
Colfax tjente som USAs visepresident 
(1868-72). 
 
Redaktøren av Terjenytt kan bare bekrefte 
at det hele dreier seg om den type loge 
som vår historiker forteller i brev til Olav 
M. Myhre. Overskriften er nemlig hentet 
fra nettet og bilder bekrefter at det er 
samme bygning. 

Takk til dere begge to. 
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Nr. 51 Fortuna 
Sommertur onsdag 28. mai. 

 
 

 
Årets tur gikk til søster Eli Jacobsens 
nydelige sommerhus på Gjeving og det 
var 48 strålende opplagte søstre som 
startet fra Harebakken i nydelig 
sommervær. 
Vi ble ønsket velkommen av Turnevnda 
(Synnøve, Eli og Inger Marit) og benket 
oss ute på terrassen rundt ferdig 
dekkede bord. 
Nevnda hadde laget et utrolig flott 
koldtbord som alle søstrene forsynte seg 
av med god appetitt. Og ”selvfølgelig” 
var det kake og kaffe til dessert. 
Bordet viste seg senere på kvelden å 
være en Jacuzzi og flere av våre søstre 
opptrådte i badedrakter fra ”oldemors 
tid” til alles store fornøyelse (se bilde). 
Vår nye søster, Anne-Lise, spilte 
trekkspill til allsangen, og vi fikk flere 
spontane underholdnings-innslag fra 
søstre som sang eller fortalte 
fornøyelige historier. 
Jeg takker Turnevnda, og alle som var 
med på å gjøre denne kvelden så utrolig 
koselig. 
                                                  UM 
Åremålsdager 
55 år 09.11.08 Brit Johansen 
65 år 04.11.08 Eva Bjørg Werner 
 
 
 
 
 
Nye søstre: 21.05.08  

 
Wenche Nybø Martinsen 

 
Anne-Lise Nielsen Myrvold  
 
Det Gode Vennskaps Grad 
17.09.08 Benedikte Vonen, Gunhild 
Hurv, Cecilie Norgaard og Lisbeth 
Holthe Malvik 
 
Den Høye Sannhets Grad 
03.09.08 Else Bakke og  
Anne Marie Guttormsen 

 
Søstrene med sine faddere. 
 
 
Minneord 
Søster Martha Frøysaa, født 24.9.1917, 
døde 17.8.2008. 
Hun ble opptatt i Ordenen den 
30.9.1969 i nr. 7 De Hvite Liljer og var 
et av Chartermedlemmene som stiftet 
vår loge 31. mai 1975. 
Hun var logens Skattmester i perioden 
1974 til 1976 og fikk tildelt 25 års 
Veteranjuvel 21.oktober 1994. Hun var 
også medlem i Leiren. 
Søster Martha var en aktiv og engasjert 
søster og møtte regelmessig i logen så 
lenge hun kunne. Hun har lagt ned mye 
arbeid for vår loge og vil bli dypt 
savnet. Ved bisettelsen i Arendal kapell 
var logen representert med æresvakter 
og kransepålegging.  
Vi lyser fred over vår søster Marthas 
gode minne. 
 

VENNSKAP 
Kjære venn, kan du låne meg smilet ditt 
nå? 
Da blir min himmel både skyfri, klar og 
blå. 
Når smilet blir borte blir dager og netter 
så tunge. 
Det blir så besværlig å leve både for eldre 
og unge. 
 
Kjære venn, kan du låne meg handa di 
nå? 
Da føler jeg trygghet når livet mitt er gått 
i stå. 
Din hjertevarme hånd får mitt hjerte til å 
beve. 
Jeg blir lykkelig og glad, jeg får sånn lyst 
til å leve. 
 
Kjære venn, kan du låne meg føttene dine 
nå? 
Da blir min livsvandring tryggere og 
lettere å gå. 
Med din hånd i min fornemmer jeg å gå i 
dine sko. 
På veien mot lyset ser jeg det jeg før ikke 
forsto. 
 
Kjære venn, kan du låne meg tankene 
dine nå? 
Meningen med livet blir da lettere å 
forstå. 
Når vi deler vår glede, blir det en dobbel 
glede. 
Hvis vi deler det beste av oss selv, kan vi 
lykke sprede. 
 
Kjære venn, kan du låne meg din sterke 
vilje nå? 
Store ord kan bli til omsorg som ingen vil 
forsmå. 
Vi kan være som et fyrtårn på livets 
stormfulle hav. 
For de som kom ut av kurs og ikke så det 
gode livet gav. 
 
Kjære venn, kan du låne meg alt det gode 
som bor i deg? 
Da må du dele ditt eget jeg og din 
nestekjærlighet med meg. 
Min gjeld til deg er vanskelig å få betalt 
tilbake igjen. 
Alt jeg har å gi deg er disse ord:  
”Du er i sannhet min venn”. 
 
Kjære venn, kan du tilgi meg her og nå? 
Jeg har krevet av deg mer enn du kunne 
formå. 
Hvis tro, håp og kjærlighet er vår 
rettesnor i livet. 
Kan vi bli en tavle hvorpå Gud kan 
skrive! 
Fattig er den som aldri har eiet en venn! 
Hilsen OM Inger Røisland  

25 års Veteranjuveler 
I loge Fortuna har vi følgende 

tildelinger i nær fremtid: 
1. oktober 2008 

Eks Sekretær Turid Hegland Salvesen 
7. januar 2009 

Søster Esther Synnøve Møller 
Storrepresentant Inger Marie Sørensen 
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Loge nr 93 Kaprifol 
 Sommeren er på hell. 
Jeg håper alle har hatt en flott sommer, 
enten dere har feriert innenlands eller 
utenlands, har hatt sol eller regn, har 
vert sammen med venner og familie, 
eller alene. 
Vi har alt hatt to logemøter etter 
sommerferien, det er alltid hyggelig å 
treffes igjen. Håper alle får en fin høst- 
termin. Husk de kjente ord  
møt så ofte du kan. 
 UM 
 
17. mai for store og små 

Etter barnetoget fant store og små veien 
til Logehuset. Der var privatnemnda i 
full sving. Smørbrød, pølser, is, brus 
kaffe og fantastiske flotte kaker. Alt hva 
en kunne ønske seg. Å se den vakre 
spisesalen med alle som var pyntet til 
fest, gjorde sterkt inntrykk. Tusen takk 
til dere i privatnemnda, for den utrolige 
flotte innsatsen dere alltid gjør. 
er det rart vi blir glade. 
 
Med søsterlig hilsen 
Wenche. M 
 
Åremålsdager 
60 år 
09.10.08  Turid Olsbu 
50 år 
26.11.08  Anne Gunn Kringlemoen 
Vi gratulerer! 
 
   VETERANJUVEL 
     Tildelingen skjer: 
13.10  25 års Ve. Ju. Galla 
           Lise. B. Schulz 
 
 
 

Nytt fra sekretær. 
Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
25.08.08  Emilie Terjesen 
                Aina Catharina Paulsen 
 
Den Høye Sannhetsgrad 

 
 
        
 
 
 

08.09.08  Torhild Ytrelid  
                Randi S. Aanonsen 
 

 
 
 
 
 
25 ÅRS 
VETERAN 
  
 
 

Mandag 25,05,08 ble søster Bjørg 
Lauvland Knutsen tildelt veteranjuvelen 
i en høytidelig og fin seremoni ledet av  
Eks ,  Storrepresentant Lisbet Brune. 
Hun holdt en flott personlig tale til 
veteranen. 
Bjørg ble tatt opp i Loge nr 51 Fortuna   
18 mai 1983. I 1991 var hun med og 
starte  Loge nr 93 Kaprifol .Hun var  
Loge nr 93 Kaprifols første IV. 1991 
1993. Siden har hun hatt andre verv, 
hun har også tatt del i spillene. 
Under middagen ble det holdt mange 
fine taler. OM Wenche Nilsen holdt en 
fin personlig tale , hvor hun fortalte 
hvordan Bjørg ble hennes fadder . Hun 
fikk overrakt mange fine blomster, også 
verbale. Veteranen holdt selv en fin og 
interessant tale, med tilbakeblikk på 25 
års medlemskap. Alle søstrene i Loge nr 
93 Kaprifol, gratulerer Bjørg med 
veteranjuvelen, og håper på mange 
gode år videre i søsterfellesskapet.  
       E. H. 
   
Møteplan 2. halvår 2008 
22.09 ”   19.00  = + 
13.10 ”   19.00  O  25 års Ve. Ju. Galla 
27.10 ”   19.00  O +  Galla 
06.11 ”   19.00   Minneloge med □ nr.   
          104 Måken i Grimstad, torsdag. 
10.11 ”   19.00  ≡ +  Galla 
24.11 ”   19.00  – + 
08.12 ”   18.00  O Arbm. Julemøte                 
                m/ledsager Merk tiden! 

2009 
04.01 ”   16.00   Juletrefest 
12.01 ”   19.00   – + 
 
Kaprifols sommertur 2008 
Mandag den 9. juni dro 50 sommerglade 
søstre på sommertur til skrivargaarden på 
Nes i Herrefoss. Etter halvannen times 
busstur med munter sang og noe godt å 
drikke, ankom vi gården. Vi ble ønsket 
velkommen av gårdskona Ragna Bjornes 
Holm. 
Som på så mange andre gårder er også 
denne låven innredet til selskapslokale. 
Alle var ganske sultne, så vi benket oss 
med en gang rundt koselig dekkede bord.  
Vi fikk servert eggerøre og spekemat med 
deilig ovnsbakt brød samt hjemmelaget 
gumme og honning, og det smakte 
fortreffelig! Mens vi spiste og koste oss, 
ble vi underholdt med spennende og 
dramatiske historier fra gårdens fortid av 
fruen på gården. Hun fortalte også litt om 
alle antikvitetene og bildene som var sam-

let sammen og utstilt rundt oss. Både i 
etasjen hvor vi satt og i etasjen over var 
fylt med gamle bruksgjenstander og møb-
ler fra gårdens egen fortid.  
I tillegg til å leie ut lokalene til selskap-
ligheter, driver ekteparet Holm med salg 
av ulike saker, og mange ble fristet til å 
kjøpe staselige tovede hatter og strømper 
som ikke strammer rundt ankelen….☺ 
Takk til turkomiteen  
Elin Halvorsen og Wenche Magnussen 
for en vel gjennomført og koselig 
sommertur!  

           Hilsen Eiri (og Randi) 
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LOGE 116 NAVIGARE                         
 
Minneord 
 
Den 19.05.2008 fikk vi en uventet og 
trist beskjed. 
Vår str. Astrid Dalen fra vår loge var 
gått bort. 
Vi visste hun hadde vært mye syk, men 
dette var veldig uventet. 
Vi har mistet en kjær og engasjert 
søster. 
 
Str. Astrid Dalen`s vita,: 
 
Innviet   15.12.1999 
1. grad  18.10.2000 
2. grad  97.03.2001 
3. grad  06.02.2002 
 
Logehistorie,: 
Fra Loge 51 Fortuna  til  Loge 116 
Navigare 22.03.2003 
 
Leir 22 Viljen 
1. grad  02.01.2007 
 
Embeder Loge                             
UMVA       22.03.2003  til  31.07.2005 
Indre Vakt  25.05.2005  til  31.07.2007 
Kappelan    29.08.2007  til  19.05.2008 
 
Ved begravelsen i Tvedestrand kirke 
var loge Navigare representert med  
æresvakter og kransepåleggelse. 
Vi lyser fred over Astrid Dalen`s minne. 
 
OM 
 
Møteplan for 2. halvår 2008 
24.09  -  kl 1900. ═ + 
08.10  -  kl.1900. Arbm.   
22.10  -  kl.1900. O + Galla Felles med 
 nr. 51 Fortuna  
05.11  -  kl.1900. O    M   sammen 
med   nr. 51 Fortuna Merk dato  
26.11. -  kl.19.00. ─ + 
10.12 .-  kl.18.00. О 
Galla.Arbm.Julemøte Merk tiden 
14.01.09- kl.1900. Arbm. Rapport 
Nevnder/ Komiteer. Etisk post. 

NB! 
Møtet 24.9. er endret til ═+,  
Og møtet 08.10 er endret 
Til Arbm.  
 
Tur til Gjerstad 
Fredag 8. august var søstrene med 
ledsagere, invitert til sensommerfest hos 
Venke og Odd Holum i Gjerstad.  
 
Vi var 44 stk. som kom med buss fra 
Tvedestrand og Risør. Været var fint, så 
vi satt ute og spiste. Vi fikk deilig 
gryterett med tilbehør + medbrakt 
drikke. Det smakte aldeles nydelig.  
 
Venke og Odd hadde satt opp party-telt. 
Det skulle vise seg å være lurt, for da vi 
skulle ha kaffe og kake, kom det et 
veldig regnvær. Men det skapte bare fin 
stemning, for da kom sang, historier og 
ikke minst vitser fram.  
Tiden går fort i godt selskap, så 
plutselig var bussene kommet. Gjett om 
det var stemning på veien hjem. Vi 
takker Venke og Odd for deres 
gjestfrihet. Takk til alle for en hyggelig 
kveld. Det var godt å være sammen 
med dere. 
 
Søsterlig hilsen i V. K. og S. 
Wenche Rødland 
 
ORD 
Vær oppmerksom på dine tanker,                                     
for de blir til ord.                  
Vær oppmerksom på dine ord,  for de 
blir til handlinger.      
Vær oppmerksom på dine handlinger,                              
for de blir til vaner.               
Vær oppmerksom på dine vaner,                                      
for de blir til din karakter.     
Vær oppmerksom på din karakter,                                  
for den blir din skjebne. 
Ord til ettertanke ved høstens oppstart. 
 

Søsterlig hilsen i V. K. og S. 
Tove Eikeland 

Nye søstre   14.05.08                      
Torunn Lundberg          
Karianne Meland 
 
Gradspasseringer        
Den Høye Sannhets Grad  10.09.08    
Edle B. Johnsen  
 
Åremålsdager                
70 år  14.10.08  
Else-Margrethe Ramsdal        
VI GRATULERER 
 

Noen kloke ord fra Mor Teresa 
La vennligheten skinne i ansiktet ditt, i 
øynene dine og i din stemme. Gi et varmt 
smil til barna, til de fattige, til alle som 
lider og er ensomme. Gi dem ikke bare 
din omsorg, men også ditt hjerte. 
Høsten blir innholdsrik for Loge 116 
Navigare. Allerede den 22. oktober, 
kommer Loge 51 Fortuna på besøk til 
Tvedestrand. Dette gleder vi oss til. På 
ettermøtet den 26. november, kommer 
sognepresten i Gjerstad, Olav Hofsli, på 
besøk. Han vil dele noen tanker om 
vennskap, kjærlighet og sannhet med oss, 
samt det å være et medmenneske. Vi er 
takknemmelig for at han er villig til å dele 
sine tanker omkring disse tema, med oss. 
Til ettermøtet den 14. januar planlegges 
det et lite førstehjelpskurs, med Norsk 
Luftambulanse. Dette er noe vi alle kan 
svært god nytte av. 
I skrivende stund fremsår deler av vårt 
Logehus med ny ”design”. Salongen har 
fått en kraftig ansiktsløftning, etter en 
omfattende dugnadsinnsats av både 
brødre i 128 Lyngør og søstre i 116 
Navigare.  Husstyret organiserte arbeidet 
og fordelte oppgaver. Brødrene stod for 
den meste av det bygningsmessige, mens 
søstrene ryddet og vasket. Søstrene fikk 
også ansvar for interiør og utsmykking. 
Det rettes en stor takk til alle, som har ført 
den ”forvandling” som har skjedd med 
vårt kjære Logehus i løpet av sommeren. 
 

To fra dugnadsgjengen 
Vi ser frem til å møtes i disse fine 
lokalene utover høsten. 
UM 
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Loge nr.104 Måken 
 
Så er det høst, og vi har nok en gang tatt 
fatt på et nytt logesemester. Mange 
utfordringer ligger foran oss… 
 
Hver dag er en sjelden gave. 
Hver Dag er en sjælden Gave, en 
skinnende Mulighed. 
Hver dag er paany en Naade der 
kommer fra Himlen ned. 
Hver Dag er igjen et Ansvar – et nyt og 
et veldig Krav. 
Hver Aften staar hvite Stjerner og 
spørger dig hva du gav. 
Hver Aften staar  hvide Stjerner og 
lyser i Himmerigs By. 
Hver  Morgen gaar Gud gjennom 
Landet og vækker din Vilje paany. 
 
Mads Nilsen 
 
 
Nytt fra søster sekretær: 
 
Åremålsdager 
I løpet av våren og sommeren har flere 
av våre søstre jubilert. 
 
09.05. Marit Solheim 60 år 
15.05. Torill Rhode Andersen 65 år 
23.05. Else M. Høvik Moen 50 år 
14.09. Bjørg Torkildsen 70 år 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
29.05.08 Liv Grethe Aslaksen 
29.05.08 Hilde Knutsen Valle 
 
Logen gratulerer! 
 

 
Fra Fjærekirke 
 

Årets sommertur 
I år hadde vi lagt sommerturen til 
”Sørlandets Perle”, Grimstad. Vi skulle 
ha et todagers gjenbesøk av søstre fra 
loge nr.22 Noomi i Stavanger, og hadde 
lyst til å vise fram noe av det vi selv er 
stolte av og glade i. 
Stavangersøstrene  (drøye 60 stykk) an-
kom i egen buss og ble installert på 
Grimstad Hotell lørdag 7.juni. 
Først på programmet sto omvisning på 
Dømmesmoen. Bror Thorleif Knudsen 
sto for programmet sammen med søster 
Berit Kjølberg Knudsen. Det ble en 
strålende rusletur gjennom det vakre 
landskapet. Parken på Dømmesmoen 
har en av landets største samling av 
trær, busker, roser og stauder. 
Etter omvisningen på Dømmesmoen,  
ble gjester og egne søstre fraktet til 
Fjære kirke. 
Finn Larsen fortalte levende om kirken 
og dens historie. Det var mye å lære 
selv for oss ”innfødte”. 
 

 
 
Bror Anders Terkelsen imponerte alle 
med sin fantastiske framførelse av 
Ibsens Terje Vigen. Det ble en sterk 
opplevelse for mange av søstrene. 
Ute ved bautaen fikk det siste verset 
ekstra mening: 
Ved Fjære kirke jeg så en grav,  
den lå på en vejrhård plet; den var 
ikke skøttet, var sunken og lav, 
men bar dog sitt sorte bræt. 
Der stod ”Therie Wiighen” med 
hvitmalt skrift, 
Samt året han hvile fant. –  
Han lagdes for solbrand og vindens 
vift, 
Og derfor ble græsset så stridt og 
stivt, men med ville blomster iblandt. 
 
Turen gikk videre over Kirkeheia for å 
se på minnesmerket over de falne fra 2. 
Verdenskig, og tilbake til byen. 
På Grimstad Hotell var det duket for 
festmiddag med deilig mat og drikke. 
Det var underholdning av ymse slag, og 
praten gikk livlig og latteren satt løst. 
En utrolig trivelig avslutning på dagen. 

 
 

 
Blide og fornøyde søstre fra Stavanger, 
Lillesand og Grimstad. 
 
Søndag var det lagt opp til besøk på 
Ibsenmuseet hvor vi fikk flott guiding av 
Gunnar Edvard Gundersen jr. Bibliotekar 
Odd Johnsen tok i mot oss på biblioteket 
for å fortelle om prosessen mot Hamsun, 
og søster Randi Brautaset viste rundt i 
Reimanngården som i dag er kunstgalleri. 
Siste post på programmet var lunsj i 
Logehuset. 
Det var dekket overdådig lunsjbord med 
alskens godsaker, og maten gikk ned på 
høykant. 
 
Finn Andersen spilte koselig taffel-
musikk, og vi sang med så godt vi kunne. 
Stavangersøstrene ble så inspirert at de 
helt spontant  dannet et kor og sang  
Stavangerviser for oss. 

To dager i vennlighetens og søsterskapets 
tegn.  Det gav fantastiske opplevelser og 
gode, nye logevenner. 
En stor takk til de av våre søstre som 
trakk det tyngste lasset når det gjaldt 
planlegging og gjennomføring! 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
Nye brødre 
Vårterminen har gitt Terje Vigen en god 
ettervekst. Vi har fått 3 nye brødre, noe 
vi er svært takknemlige for. 
Det er helt nødvendig for vår loges 
fremtid at vi klarer å få rekruttert nye 
brødre, og at vi også får innpass i nye 
aldersgrupper. 
Vi har nå fått en kjerne av yngre brødre. 
Det er avgjørende viktig for oss at disse 
finner seg til rette, og kan være et 
brohode inn i en ny generasjon. Samtid 
vil de med tiden være de som skal bekle 
sentrale verv i vår loge og drive den 
videre.  Vi har alle en oppgave i å sikre  
rekruttering og på en god måte ta i mot 
våre nye brødre slik at vår loge kan fort-
sette den gode utviklingen vi er inne i. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Åremålsdager høsten 2008 
75 år  Torkild B. Stene     20.  august 
           Jon Lindset             23. oktober 
70 år  Kåre Ludvig H. Andersen  
                                          27. november 
60 år  Petr Dobisek          22. september 
50 år  Jan Petter Røinaas 17. desember 
 

25 års veteranjuvel 

28 mai fikk Eks Skattmester Arne 
Kruse og Eks Sekretær Per Roald 
Salvesen sin 25 års veteranjuvel i en 
stilfull seremoni. Eks Kappelan Eldrup 
Hansen og Eks Overmester Per 
Jordkjenn holdt flotte og personlige 
taler til veteranene. Begge 25 års 
veteranene gav i sine egne taler uttrykk 
for at dette hadde vært en spesiell dag, 
og en begivenhet de kom til å se tilbake 
på med glede. 
Vi ønsker våre to nye 25 års veteraner 
til lykke. 
Sommertur 
Lørdag 7. juni arrangerte Terje Vigen’s 
privatnemnd årets sommertur. I år sto 
bror Torgeir Boye og Feiegutt for 
transporten. 
Rammen for turen var perfekt. I Pollen 

ble Kjæmpestaden avviklet, mens 
Arendal ble ”invadert” av 1000 marine-
gaster, etter en vellykket marineøvelse 
der gamle fiender fra den kalde krigens 
dager hadde øvet på å redde hverandre 
fra havets dyp i tilfelle ulykken var ute. 
Været var flott, og mens reker med 
tilbehør ble fortært, ble turen satt for 
Mærdøfjorden, og Torungen. Og mens 
bror Helge Baust’s geburstadskake 
avrundet den kulinariske delen av turen, 
tok skipperen oss en tur innom 
Eydehavn, før vi returnerte til Barbu. 
En stor takk til alle som sto for 
gjennomføringen av en på alle måter 
vellykket sommertur.                       UM 

Logetur til vår Vennskapsloge i 
Silkeborg i Danmark 

Høsten 2007 var 16 brødre anført av OM 
Flemming Blegverd og UM Kurt Nymark 
på besøk i Arendal. Gjenvisitten til 

Silkeborg fant sted 4.– 6.mai 2008. 15 
brødre fra Loge nr. 61 Terje Vigen satte 
kursen over Skagerak med nye Super-
speed 1, - en behagelig tur med flott båt 
og flatt hav. Tradisjonelt ble vi innkvar-
tert på Nye Hattenæs, et hotell med 
spesiell atmosfære som tidligere ble 
drevet av bror Flemming, men nå overtatt 
av sønnen og svigerdatteren. Søndag et-
termiddag var vi Loge nr. 56 Silkeborgs 
gjester på båttur på Gudenå, i strålende 
vær. Ved foten av Himmelbjerget var det 
stopp for servering av mat m.m.m. 
Kvelden var vi på egenhånd og spiste 
middag på restaurant Angus i Silkeborg 
sentrum.  
Mandag stilte brødrene i Silkeborg opp 
med privatbiler. Først en spasertur rundt 
Sliensjøen, med flere stopp med div. ser-
vering. Videre gikk turen til 
Himmelbjerget, med en fantastisk utsikt 
over Silkeborgområdet. Videre til Åle-
kroen hvor brødrene i Silkeborg inviterte 
på lunsj. Turen ble avsluttet på Silkeborg 
Museum hvor vi fikk se Tollundmannen 
fra 350 f. Kr., funnet i 1950 i en torvmyr.  
Kl.19.30, Logemøte i Loge nr. 56 
Silkeborg, i O grad. Et enkelt, men stil-
fullt møte i en gammel flott logesal, litt 
spesiell for de brødre som ikke hadde 
vært der før. Brodermåltidet besto av 
rester samlet gjennom året, men først ble 
det tradisjonelt servert en sildeanretning. 
Måltidet inkl. div. drikkevarer var helt 
gratis, noe som ble satt pris på av våre 
danske brødre, for vi var til sammen 85 
brødre til bords. Dyktig ledet av UM Kurt 
Nymark. Måltidet ble avsluttet med kake 
og kaffe. Kl.23.00 var vi tilbake på Nye 
Hattenæs hvor det var satt ut forfris-
kninger på terrassen. Etter frokost tirsdag 
gikk turen hjem via Hirtshals og med 
Superspeed l over Skagerak i et fantastisk 
vær.  
En hjertelig takk til Agenda Reiser og 
sjåfør Leif Nicolaisen for en hyggelig tur. 
  
Bilder og tekst ved Eks Storrepresentant                   
Svein Sørensen. Mer tekst og bilder finnes på Odd 
Fellow Ordenens Nettavis  

Peter Lauvstad Nielsen 

Claus Westphal Rasmussen 

Petter Wold 

Turdeltagere koser seg på Feiegutt

OBS! Eks Storrepr. Kåre L. H. Andersen blir tildelt 25 års veteranjuvel 12. november 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
50 års veteranjuvel 
Den 3. juni 2008 ble bror  
Arne Bjørklund tildelt 50 års 
veteranjuvel. 

Stor Sire Harald Thon og  
bror Arne Bjørklund. 
Det var møtt frem 57 brødre fra Loge 
nr. 98 Henrik Ibsen. I tillegg var det 16 
gjester. 4 av gjestene var fra 
moderlogen Terje Vigen med 50 års 
veteran Jahn Senum i spissen. Senum 
og dagens veteran hadde vært med å 
starte Loge nr. 61 Terje Vigen for 48,5 
år siden. 5 av gjestene kom fra Loge nr. 
127 Gabriel Scott, deriblant fotografen 
Eks OM Helge Haldorsen, som har tatt 
alle bildene. Br. Tore Lund Andersen 
fra Loge nr. 89 Skagerak fungerte som 
organist. 
  

 
Bildet viser de embedsmenn som stod 
for tildelingen:  
Stor Sire Harald Thon, DSS Jan A. 
Nilsen, Fung Stor Kapelan Eks DSS 
Sigurd Holthe og Fung. Stor Marsjall 
Storrepresentant Bjørn Røyseland. I 

tillegg er Overmester Trygve Haugland 
og jubilanten br. Arne Bjørklund med 
på bildet.  
 
Seremonien ved tildeling av 50 års 
veteranjuvelen ble gjennomført på en 
stilig og verdig måte av Stor Sire og 
hans fungerende Storembedsmenn.  
 
Ved det etterfølgende taffel hadde vi 
taler fra følgende:  
Stor Sire Harald Thon talte til 50 års 
veteranen fra Den Norske Storloge  
Eks DSS Sigurd Holthe talte på vegne 
av Loge 98 Henrik Ibsen  
OM Trygve Haugland  
Veteranen Bror Arne Bjørklund takket 
for veteranjuvelen  
Eks Storrepresentant Svein Sørensen fra 
Terje Vigen takket for maten. (Kilde: 
Nettavisen).  
 
Les mer på www.oddfellow.no 
Klikk på ”til nettavisen” nederst på 
siden. Blad så fram til artikkelen. Her 
finner du talene og flere bilder.  
 
25 år 
Den 6. desember 2008 har br. Willy 
Gran vært medlem av Ordenen i 25 år, 
og han vil bli tildelt 25-års Veteranjuvel 
på vårt møte tirsdag 16. desember 2008. 
 
Opptak og Gradspasseringer 
 
Nye brødre - Troskapsgraden 
6.5.2008 
Salve Haukås Håland 
Jarle Siring 
Svein Otto Bakke 
 
Den Høye Sannhets Grad 
20.5.2008 
Jan Andersen 
Ove Gerhard Olsen 
 
Fødselsdager 
 
70 år 
Kjell Edgar Jensen 10.12.08 
 
65 år 
Sigurd Holthe  21.10.08 
 
50 år 
Geir Arnevik  10.10.08 
 
Vi gratulerer! 
 
 
 
 

Terminliste 2. halvår 2008 
 
23.09 Info. m. 
07.10 Ο + Galla 
22.10 = + felles m. □ 61 Terje Vigen. NB! 
Onsdag i Arendal 
22.11 M □ felles m. □ 127 Gabriel Scott. 
NB! Onsdag  
18.11 – +  
02.12 Ο + Galla 
16.12 Ο 25 års Ve. Ju. Galla 
04.01 Juletrefest kl.16.00. Søndag 
06.01 Nyttårsspill m. ledsager 
 
Meny høsten 2008 
 
02.09. Lettsaltet Torsk 
16.09. Laks 
23.09. Vinerbrød 
07.10. Svinesteik 
18.11. Reker 
02.12. Erter, kjøtt & flesk 
16.12. Pinnekjøtt 
04.01. Kake 
06.01. Lammesteik 
 
Sommertur søndag 25. mai  
 
Søndag 25. mai arrangerte Loge 98 
Henrik Ibsen sin årlige sommertur. 
Årets tur gikk denne gang til Homborsund 
fyr. 
Dagen opprant med stålende sol. 53 
personer, hvorav 4 barn, møtte frem på 
brygga i Homborsund for transport ut til 
fyret. Her ble vi møtt av Tommy Olsen 
fra Kystlaget Terje Vigen som ga oss 
utmerket informasjon om fyrets historie. 
Det var mange som benyttet anledningen 
til å gå opp i tårnet for å se på utsikten 
derfra. Bror Alf Jensen, med br. Jan 
Andersen som assistent, hadde laget ei 
smellgod fiskesuppe. 
Sammen med forskjellig tilbehør og godt 
drikke, ble det god stemning rundt 
bordene i båthuset til fyret.  
Som vanlig hadde Privatnemden sørget 
for et fint opplegg og vi takker alle 
engasjerte for årets sommertur. 
(Sekretær). 
 
Privatnevnden – aktuelle navn: 
Anders Fløystad, formann.  
Tlf. 37041463. 97594311 
Asbjørn Sodeland, nest formann. Tlf. 
37042019 
Trond Toftland, kass./sekr. 
Tlf. 40401953 
 Jan Andersen, innkjøp.  
Tlf. 37047703. 91104305 
 



                                           2008             -            Terjenytt                -             Høsten 

 11

 
 
 
 
 
 
 
Ny bror i □ 107 Torungen 
På vårt møte 15.09.08 ble bror Erik 
Rudi Bovè tatt opp som bror i vår 
Orden. Brødrene som var til stede fikk 
se en fin seremoni som ble ledet av OM 
Svein Harald Søndenaa og vår CM 
Øystein Ytterdal. 
Vi ønsker bror Erik Rudi Bovè 
velkommen til Odd Fellow. 
 
Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
19.05.08 
Geir Krøger 
Karsten Sunde 
Den Edle Kjærlighets Grad 
21.04.08 
Henning Glad 
Frido Josepha 
 
Terminliste for høsten 2008 
Det er blitt endringer på terminlista for 
høsten 2008 (Endringene er uthevet) 
 
18.09 Info. Møte NB! Torsdag 
06.10 ≡ + G 
22.10  ─ + Besøk hos □ 127 Gabriel 

Scott NB! Onsdag 
01.11 O Jubileumsfestloge G Lørdag 
17.11 O M □ Felles m/ □ 61 og □ 135 
01.12 ═ + 
15.12 ≡ + G 
04.01 Juletrefest 
05.01 O+ G 
(Legg merke til at julefesten med damer 
utgår til fordel for jubileumsfesten 
Åremålsdager 
19.09.08 Hans Carlsen 60år 
22.09.08 John O. Arnesen 75 år 
22.09.08 Rune Jacobsen 40 år 
23.09.08 Per Sauvik 55 år 
16.10.08 Øistein Andersen 90 år 
 

      Loge 107 Torungen gratulerer 
 
 
 
 
 
 
 
 

† 
Til minne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.05.08 fikk vi melding om at vår 
kjære bror Øyvind Olsbu hadde sovnet 
inn etter lang tids sykeleie. Vår tanker 
går til hans nærmeste familie med Turid 
Olsbu i spissen, Turid som er vår søster 
i Rebekkaloge nr 93 Kaprifol.  
Øyvind kom med i Odd Fellow i 
01.12.86 med sin bror Nils Odd Olsbu 
som fadder. Han fikk Den Høye 
Sannhets Grad 07.03.88. Øyvind ble 
kallet til Leiren 04.02.93 og fikk Den 
Kongelige Purpurgrad 05.01.95. 
Bror Øyvind Olsbu innehadde følgende 
embeter i Loge 107 Torungen: 
01.08.89 – 31.07.91  Ytre Vakt 
01.08.91 – 31.07.93  CM’s Venstre ass. 
01.08.99 – 31.07.01  Skattmester 
Vi lyser fred over bror Øyvind Olsbu’s 
minne. 
25-års Veteranjuvel 
05.05.08 
Ole Ragnar Bjornes og 
Egil Bøe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
01.09.08 
Kåre Vatne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ris til mine brødre 
Fra vår UM, bror Sigurd Ledaal kommer 
følgende hjertesukk. Stadig flere brødre 
overser de serveringsoppgavene de har i 
andre loger. Dette, mine brødre, må vi ta 
alvorlig. Vi setter stor pris på den 
serveringsjobben som våre brødre og 
søstre gjør for oss på våre gallamøter, så 
det minste vi kan gjøre er å stille opp for 
dem. Er du forhindret er det din plikt å 
skaffe en stedfortreder, det er det minste 
vi forventer. 
                              Per Jetlund Jørgensen 
 PS.                                      Sekretær 
Dette gjelder selvfølgelig også de 
serveringsoppgavene vi blir tildelt i egen 
loge. 

. 
Jubileumsfesten 01.11.08 
I skrivende stund (13.09.08) har 
jubileumskomiteen vår vært i sving i mer 
enn et år, og for tiden foregår det et 
nitidig arbeid med å finslipe detaljene. 
Vår bror, Ex CM Per Olai Seines, har 
mange tråder å holde i, men ser ut til å ha 
full kontroll på de mange ”nøsteendene”. 
Sted og meny er bestemt, Underholdning 
og taleliste er på plass, og det som nå står 
for tur er bordplassering med mer., som 
helt skal holdes innenfor ordenens eti-
kette. Kronerullingen til maleriet er nær 
målet. Når det gjelder antall påmeldte så 
kunne vi vel ønske oss noen flere, kanskje 
spesielt blant logen’s yngre brødre. 
Kjenner jeg påmeldingsansvarlig, Ove 
Louis Wroldsen, rett, så ser han vel 
gjennom fingrene når det gjelder evt. 
etteranmeldinger, selv om ”fristen” gikk 
ut 01.09.08. Ta kontakt med bror Ove 
Louis Wroldsen snarest, så vil dere 
garantert få en plass ved bordet på denne 
minneverdige kvelden. 

 
 
Leder av 
Jubileumskomiteen bror 
Per Olai Seines 
(Arkivfoto) 
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Loge 127 Gabriel Scott 
Ord fra Undermester. 
Så er allerede andre år av denne 
embetsperioden i gang. Alle har vi hatt 
noen gode dager i løpet av sommeren, 
og alle er vi nå oppsatt på igjen å 
komme i gang med logelivet.  
127 Gabriel Scott har allerede 
rukket å ønske to nye  brødre 
velkommen. Disse sammen med 
de nye brødrene fra vårterminen 
tilsier at vi alle har en jobb å 
gjøre. Spesielt viktig er det å 
være inkluderende på ettermøtet, 
da det kan være vanskelig ”å 
bryte inn ved et allerede fullt 
bord”. Vær derfor våkne alle eldre 
brødre, å sørge for at det alltid er en 
plass mellom dere ved bordet. 
Ønsker dere alle velkommen til nytt 
logeår, og møt så ofte dere kan. 
                                                    UM 
Nye brødre 
Harald Tvedt ,                            
Opptatt 10. September 2008        
Fadder: Anstein Nørsett. 
Bjørn Berntsen,                          
Opptatt 10. September 2008        
Fadder: Jan Roar Solås 
 
Logetur til Kolding 
Den mye omtalte tur til vår Venn-
skapsloge 115 Koldinghus i Danmark 
hadde samlet mange brødre med følge. 
Totalt var vi 44 oppstemte personer som 
etter en litt famlende start endelig var på 
vei, med innleid buss og sjåfør. 
Turen startet tidlig fredag morgen, og 
etter fin overfart med nye Superspeed, 
og med et lite stopp på Bilka underveis, 
ankom vi Kolding ca kl. 17. Her ble vi 
møtt av vårt vertskap på Rådhusplassen. 
Deretter ble vi ført inn i Bystyresalen, 
hvor det vanket champagne og fin 
velkomsttale fra borgermesteren. Vi ble 
deretter fordelt til våre vertsfamilier, og 
her ble så visst ikke den danske gjest-
frihet og matglede gjort til skamme.  
Lørdag var det utflukt til byen Ribe med 
alle dens historiske viderverdigheter. En 

av brødrene fra logen i Ribe fungerte 
som en meget god guide på turen 
gjennom byen. Han kunne bl.a. opplyse 
at det i gamle dager fort vanket både 
halshugging og hengning som straff for 
relativt små tyverier. Dette gjaldt for 
menn. For kvinnelige forbrytere var 
man mer humane. De ble bare begravd 
levende. 
Lørdag aften var det Festloge i den 
praktfulle Logesalen til 115 Kolding-
hus, med påfølgende gallamiddag i den 
ikke mindre flotte festsalen. De to 
logesanger ble avsunget mens våres to 
logers vennskapsbånd ble fordelt rundt 
bordene. (Vi har egne bånd som kun 
blir brukt når våre to loger besøker 
hverandre) Etter mange fine taler, og 
underholdning hentet fra egne rekker, 
ble taffelet hevet klokken 23. Brødrene 

dro deretter hjem til sine vertsfamilier, 
hvor flere vennskapsbånd ble knyttet 
med kraftige knuter. 
Søndager kommer brått på etter slike 
hyggelige stunder. For å rekke hjem til 
Norge i rimelig tid, så måtte ferge i 
Hirtshals kl.12.00 nås. Dette tilsa en tid-
lig avgang, men alle var på pletten når 
bussen gikk. Hjemturen gikk også bra, 
og vi kunne ønske hverandre farvel og 
takk for turen ca. kl.17 i Lillesand. 
Vi ser allerede frem til gjenbesøk våren 
2010, og vår tur til Kolding igjen i 
2012. 
UM. 
 
Sommermøte i Grønnvig 
En herlig søndag i Juni var det duket for 
årets utendørs sammenkomst.  
Det var Bror Gunvald Falk med fru 
Grete som hadde stilt både brygge og 
båthus til disposisjon. Privatnemnda 
hadde ordnet med flott vær og stor grill 
med plass til mange godsaker.  
Grønnviga ligger flott til ved 
Skallefjorden, og herfra kom båter 

sigende inn, samtidig med at mange 
ankom fra landsiden med bil. 
Totalt var det i løpet av ettermiddagen 
mange brødre med og uten følge som 
stakk innom til en hyggelig prat og en god 
bit mat. Noen hadde sågar noe avkjølt til 
følge for maten. 
Bror UM takket vertskapet på vegne av 
logen og OM for den utviste gjestfriheten. 

                  
 

ooOOoo 
Det må tillegges at både Bror Gunvald og 
fru Grete begge var preget av sykdom i 
denne perioden. Ikke lenge etter mottok vi 
da også den sørgelige meldingen at Grete 
dessverre hadde tapt kampen mot kreften 
hun hadde båret i flere år. 
Logen uttrykker sin medfølelse, og lyser 
fred over hennes minne. 

UM 
 
Aust-Agders Logetur på Volga 
Årets tilbud fra Reisekomiteen i Odd 
Fellow i Aust-Agder var en tur på Tsarens 
vannveier fra St. Petersburg til Moskva. 
Blant totalt 67 påmeldte var det en stor 
delegasjon fra vår loge som var tidlig nok 
ute til å bli med på moroa. Drøyt 20 
hadde således tilhørighet til 127 Gabriel 
Scott. 
UM vil komme tilbake med et mer 
utførlig referat fra denne turen i et senere 
nummer av Terjenytt. Plassen som er 
tildelt i dette nummer er  dessverre ikke 
stor nok til referat fra både 
vodkasmaking, ikonbeskuelse, 
vinterpalasser med meget mer. 
 
Terminliste Høsten 2008 
24.09     ≡ +   Galla 
15.10    ─ +    Felles med loge 128  
 Lyngør i Tvedestrand.  
 NB! Merk datoen 
22.10     ─  +   Fellesmøte med Loge 107                
                        Torungen i Grimstad 
12.11       Minneloge sammen med loge        
                98 Henrik Ibsen 
26.11.      0  Arbeidsmøte 
05.12       Julemøte med damer 
10.12       = +   
 

2009 14.01.  ─ + 
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Loge nr. 128 Lyngør 
Så er høsten ”endelig” kommet. Ikke 
endelig for at sommeren er over, men 
endelig er vi i gang med logearbeidet 
igjen.  Logene i øst har riktignok ikke 
holdt seg helt borte fra Logehuset i 
sommer. I løpt av sommeren er det 
gjennomført et betydelig dugnadsarbeid 
på huset. Salongen er pusset opp fra 
topp til bunn, og nye møbler er på plass. 
Ventilasjon er også blitt montert. Inn-
satsen har vært stor fra både søstre i 116 
Navigare og brødrene i 128 Lyngør. 
Husstyret har vært ”arrangør”, og 
arbeidsoppgaver er blitt fordelt. En stor 
takk rettes til alle.  
Jeg håper alle har hatt en fin sommer, 
og fått ladet batteriene. Vi har mange 
utfordringer utover høsten, ikke minst 
rekruttering. Alle oppfordres til å se seg 
omkring i sitt nabolag, på sin arbeids-
plass eller familie, om det der er noen 
som ville hatt glede av å dele det gode 
samhold vi har i vår Orden. 
                                    Odd Holum/OM  
70 år 
To av våre EKS-OM har fylt 70 år i 
sommer. 

EksOM 
Olav 
Hovland 70 
år 19. juni. 
 
 
 
 
 
 
Fung. Eks-
OM Lars 
Rødland 31. 
juli. 

 
Vi gratulerer 

så mye! 
SOMMERFEST. 
Så har Arne og Ellen Aas stilt sin eien-
dom til rådighet for oss brødre i Loge 
128 Lyngør igjen. 
Det er en nydelig plass på Borøya, 
nærmeste nabo til Astri Gjertsen og 
hagen hennes. Vi må bare takke for 
den jobben de gjort. Det ble ikke det 
store fremmøte denne gangen, men til 

gjengjeld ble det mere velkomstdrink 
til de som kom. 
Båttur ble det heller ikke, da ingen 
møtte frem til den. 

Det var en hyggelig kveld med grilling 
og godt drikke. 
Odd Fellow flagget hang side om side 
med det norske flagget og været var 
også fint, det viser bildene. 
                       UM. Jon-Eirik Johansen 
 

Logehuset og 
dugnadsvirksomhet. 

Vi er nok ikke de eneste logebrødre 
som driver med dugnad på våre 
logehus.  
Vårt logehus i Tvedestrand har i den 
senere tid vært gjenstand for mange 
timers dugnads-virksomhet.  
Husstyret har mange planer om 
oppgradering av vårt logelokale, og 
mange av disse planene har vi klart å 
gjennomføre de siste årene, Jeg kan 
nevne: nytt kjøkken, nytt tak, utskifting 
av møbler, oppussing av salongen, nytt 
ventilasjonsanlegg, nye sikringstavler 
og asfaltering av gårdsplassen.  
For oss som sitter i husstyret har det 
ikke manglet på arbeidsoppgaver. 
Spesielt moro er det å se de ferdige 

resultatene, og gleden blant brødre og 
søstre som bruker huset.  
Det gode søstre- og brødreforholdet i 
logen er vi jo alle godt kjent med, og når 
vi treffes på dugnad, møter vi nye sider 
ved hverandre, og lærer hverandre å 
kjenne på en bedre måte.  
For oss som har organisert disse opp-
gavene er det en sann fornøyelse og jobbe 
med mennesker som er så positive og 
engasjerte. Det er aldri nei å få når en 
spør. Medlemmene stiller opp og tar et 
ansvar.  
Dersom det skulle være noen som ikke 
har hatt mulighet til å delta på slike 
dugnader, er det absolutt å anbefale. 
På den siste store dugnaden vi hadde i 
sommer, organiserte vi oppgavene i 
arbeidsgrupper med respektive ledere for 
hver gruppe. Vi hadde interiørgruppe, 
malergruppe, snekkergruppe, elektriker-
gruppe og ventilasjonsgruppe som hver 
for seg kalte inn de brødre og søstre som 
var nødvendig for å utføre det arbeidet 
gruppen deres hadde ansvar for. Det var 
god kommunikasjon på tvers av grup-
pene, og dette var en arbeidsform som vi 
syntes fungert svært bra. Når en er flere til 
å dele på oppgavene, blir det ikke så mye 
på hver, og så får vi en annen tilhørighet 
både til det arbeidet som er gjort, til huset 
og til hverandre. Samhold gir styrke, og 
dugnad gir felleskap 
Det fantes et hus vi alle eide i felles-
skap, og det het: fortiden, selv om vi 
hadde levet i forskjellige rom. 
Sitat Angela Carter  
 
Mbh i v,k og s Formann i Hussturet 
128 Lyngør Frode Ausland 
 

Minneord 
Den 12. juni 2008 fikk vi beskjed om at 
br. Bjarne Emhjellen var gått bort. Han 
ble tatt opp i Loge 128 Lyngør, den 3. mai 
2000. Br. Bjarne kjente svært mange av 
brødrene svært godt, noe som gjorde at 
han fant seg godt til rette i vår Loge fra 
første dag. Br. Bjarne møtte flittig på 
møtene, og satte spesielt pris på det 
sosiale samværet. Den siste tiden var br. 
Bjarne svekket av sykdom, men til tross 
for dette så møtte han på møtene så ofte 
han klarte det, og da med svært god hjelp 
og støtte av sin fadder br. Ivar Akselsen.  
Br. Bjarne ble gravlagt ved Gjerstad 
Kirke, med æresvakt med brødre fra Loge 
128 Lyngør. 
 
Vi lyser fred over br. Bjarne Eimhjellens 
minne.   
 
Odd Holum/OM 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Kjære ordensbrødre! 
Kjære ordensbrødre og søstre. Nå er vi i 
gang igjen med ett nytt semester.  
Mange nye utfordringer står for døren. 
På bakgrunn av at jeg har flyttet fra 
Arendal og begynt i jobb i Sarpsborg, 
ser jeg det som svært tungt og fortsette i 
jobben som OM for Loge 135 Mærdø.  
På bakgrunn av dette er det nå satt i 
gang valg av ny OM og UM. 
Jeg skal lede det første møtet i 
høstterminen hvor også 2 gangs valg og 
innsettelse vil foregå. 
Jeg vet at logen i fremtiden vil få ett 
sterkt og godt embedskollegie som vil 
jobbe med de verdier logen står for. 
Jeg vil også på denne måten få lov til å 
benytte anledningen til å takke alle 
brødre og søstre i Agder for det gode og 
lærerike samarbeidet som jeg har hatt 
med dere de siste 20 årene. 
Jeg ønsker dere alle lykke til med 
fremtiden ved alt logearbeid.  Kanskje i 
fremtiden kommer jeg tilbake til 
Arendal.  
 
Hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Erik Steller 
Avtroppende OM 
 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighetsgrad 

 
 
 
 
 
 
 

13.05.08  Arild Opdahl 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.09.08 Tom Espedal 
 
 

Åremålsdager: 
40 år 
Petter Furseth 
 
Endringer i Embedskollegiet 
Vår OM Erik Steller har flyttet til 
Sarpsborg og hadde av den grunn bedt 
om å få fratre sitt embete som OM i 
Loge 135 Mærdø. 
Som ny OM ble fungerende UM Olav 
Halvorsen valgt.  Det var da også behov 
for ny UM. 
En bror var nominert. Det ble i tillegg 
fremsatt benkeforslag på sekretær Nils 
Olav Stensrud. 
Skriftlig avstemming måtte til, og Nils 
Olav Stensrud ble valgt til logens nye 
UM. 
Logen må dermed velge ny sekretær.  
Nominasjon vil finne sted på vårt neste 
møte 23.09.08. 
Med hilsen i V.K.S 

Nils Olav Stensrud 
Sekretær Loge 

135 Mærdø 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OM Olav Halvorsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM Nils Olav Stensrud 
 

Fung. Dept DSS Helge Baust DSS 
Jan A. Nilsen Fung. Stor Marshall 
Bjørn Røysland, foretok den høytidelige 
innsetting av ny OM og UM. 

Her avbildet sammen med avtroppende 
OM, nå Eks. OM Erik Steller, OM 
Olav Halvorsen og UM Nils Olav 
Stensrud 
 

Kjære brødre! 
Som ny innsatt OM i Loge 135 Mærdø, 
gleder jeg meg til å ta fatt på resten av 
denne valgperiode. 
Da jeg nu har hatt 1 år bak meg som UM, 
ser jeg med glede fram til å kunne lede 
logen det neste år sammen med dere. 
 
Hilsen i V.K. og S. 
 
Olav Halvorsen 
OM 
 
Sosialt Samvær. 
Aktivitetskomiteen inviterte til sosialt 
samvær, søndag 25. mai. 
Møtested Haslatangen. 
Et element instruksjon i kasting med flue-
stang, men hovedformålet var en hygge-
lig og sosial sammenkomst, utenfor loge-
huset. 

De som møtte opp, hadde en trivelig dag i 
vakkert sommervær. 
Noen konsentrerte seg om å få riktig 
sving på fluesnøret, under kyndig 
veiledning av bror Olav Halvorsen. 
(Her ligger det mye treningsarbeid foran 
oss.) 
Andre valgte rusletur i området. 
Grill ble opptent og pølser avsvidd. 
 

Aktivitetskomiteen. 
 
Terminliste videre høsten 2008 
23.09      ≡ +  Galla 
14.10      O + Galla 
28.10      –  +               
17.11 O M □ Felles med □ 61 
 □ 107 NB: Mandag 
25.11 ≡  +  Galla 
09.12 =  +  Felles med Høgenhei 
13.12 Julemøte med damer 
2009 
13.01 ≡ + Galla 
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 Logeantrekk fra FRISLID ZACHARIASSEN AS 
 

-Livkjole komplett kun   4600.-  LANGBRYGGEN 1 
-Mørk dress+skjorte+slips 3000.- 4841 ARENDAL 

TLF 37021462
UTENOM ÅPNINGSTID RING FOR AVTALE: 

TLF .91 79 75 30 
 

 

 
Tel: 37042266- Mob: 90191111 
Lillesandsveien 42 Fax: 37044888 

Nye og brukte biler 
                                         
                 

 
OPEL                    CHEVROLET 

 

Kvia Bil 
Sørlandsparken 38 05 80 00 

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

 

 

EINAR BERGE  

 

 

 

 
 

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 
Knudsen`s 
                                   
 

Fjæreveien 57 – Tlf 37 04 18 57 
Alle slags arbeider i hager, parker og gartnerier 

Sulten eller tørst? På vei mot øst? 
Shellstasjonen ved Cindarella. 

Der stopper vi først! 
God tur! Vi sees! 

Agder Bensin as E-18 
ALT i elektrisk installasjon 

 
AUTORISERT EL.INSTALLATØR HÅKON LARSEN 

 
Kirkeveien 140   Telefon:37011581 Mobil: 91169673 

4817 HIS                      E-post: hisel@online.no 

 

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

BEDRE RÅVARER 
BEDRE SMAK 

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

arrangementer

 NITTEDAL TORVINDUSTRI AS 

Salgskonsulent Einar Berge 
 
Mobiltlf.: 95928519 

Lindland
Vestregate 9

4800 Arendal
Tlf. 37024177

Dameklær
Str. 36 - 54

 
 

Kontaktperson:
Inge Viktor Olsen 

 
Postboks 61 

4981 Grimstad 

BRØDRENE SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR 
ARENDAL 

OBØkonomi AS   Olav Brottveit 
                                                              Aut.regnskapsfører 

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

Vår 2008  -  Terjenytt  -  37 årgang 
Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Aust-Agder.   Bladet utgis 4 
ganger i året. UM er redaktør for stoff fra sin loge. Hovedredaktør er 

DSS Jan .A. Nilsen. Neste Terjenytt, Julen 2008, kommer i nov. 2008.  
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er  08. nov. 2008. 

Stoffet sendes: Jan A. Nilsen, på  E-mail: jan.a.n@online.no eller adr.: 
Kongleveien 12, 4844 Arendal.  
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TIL: 
            

 

 

 

 
Solflaten 9 –4790 Lillesand 
Tlf. 372 71 205 – Fax 372 70 370 

               
                 Stoa Senter Tlf. 37 09 80 07 
            Harebakken Senter Tlf.37 08 69 80     

 

Det du trenger – når du trenger det 

REGNSKAPSKONTORET
 

Inge Kongsbakk 
P.b. 65, 4951 Risør 

 Tannlegene i Grimstad 
 

 
              

          
Tlf. 37 00 47 07 / 90 90 50 20 

Maxitaxi – små og store grupper – Døgnsevice 
Faste oppdrag til faste priser 

 
 
 

 

  ARENDAL 
     MAXITAXI 

SKREDDESYDDE 
GRUPPEREISER 

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

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

 

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18 
4790 Lillesand 

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

Lagervare 

Jan Stangeland 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen

 

Støtt våre annonsører, de støtter oss. 
Uten dem, ville neppe Terjenytt leve! 

Retur adresse:  Postboks 32,  4801 Arendal  

Aut.el.inst. Knut Friis-Jacobsen 
Tlf. 37 01 07 30  Fax 37 01 18 21 

Mob. 94 58 28 80  priv. 94 58 75 00
- Elektrikeren på Hisøy - 

 

Torbjørnsbu 8 
4847 Arendal 

Tlf. 37 02 45 05 
mobil: 91 58 50 38 

fax: 37 02 45 06 
roy@roypaulsen.no 

www.roypaulsen.nofagkunnskap gir trygghet 




