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Terjenytt ønsker alle sine 
lesere en fin vinter i 2015 

 

15 år som redaktør 
Etter å ha vært redaktør i 2 perioder: 
1977/81 og 01.01.2004 - 01.01.2015. 

overlater  
EksDSS Jan A. Nilsen  

redaktørstolen til  

UM Per Jetlund Jørgensen 
 

Den gamle redaktøren takker for det 
fine samarbeid han har hatt med alle 

logene og ikke minst UMene i den 
tiden han har fungert. 

En stor takk også til annonsørene! 

UM Per Jetlund Jørgensen                                            EksDSS Jan A. Nilsen 

Som ny redaktør av Terjenytt vil jeg 
takke for tilliten, og samtidig takke 

for all hjelp fra avtroppende 
redaktør EksDSS Jan A, Nilsen, 

samtidig som jeg håper at 
samarbeidet med distriktets UM vjl 

fortsette. 
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Medlemsstatistikk  -  31.12.2014  -  22 Aust Agder 
 

Rebekka Loge Antall 
01.01. 

Inn Over- Over- Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12 

Alder Netto 
tilgang 

   

viet gang 
fra  

gang 
til     

51 Fortuna 96 3 0 0 0 3 1 95 68 -1    

93 Kaprifol 87 3 0 0 0 0 0 90 65 3    

104 Måken 84 0 0 0 0 0 2 82 68 -2    

116 Navigare 56 3 1 0 0 0 1 59 67 3    

Sum: 323 9 1 0 0 3 4 326 67 3    

               

Odd Fellow 
Loge 

Antall 
01.01. 

Inn-
viet 

Over- Over- Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12 

Alder Netto 
tilgang 

  

  

gang 
fra  

gang 
til    

61 Terje Vigen 81 1 0 0 0 2 2 78 68 -3    
98 Henrik Ibsen 94 5 0 0 0 2 3 94 66 0    

107 Torungen 85 3 0 0 0 5 2 81 65 -4    
127 Gabriel Scott 83 3 1 0 0 1 1 85 64 2    

128 Lyngør 79 4 0 0 0 1 2 80 65 1    

135 Mærdø 68 5 0 0 0 1 8 64 59 -4    

152 Fjære 33 1 0 0 0 0 2 32 55 -1    

Sum: 523 22 1 0 0 12 20 514 63 -9    

                

Logeanalyse 31.12.2014 - Rebekkasøstrene    
Rebekka Loge         
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Ri sør Gjerstad Tvede-
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre 
  

51 Fortuna 95 78 6   4         5   2  

93 Kaprifol 90 76 4   4     4   2      

104 Måken 82 3     56 23              

116 Navigare 59 3           22 2 26 3 3  

Sum: 326 160 10 0 64 23 0 26 2 33 3 5  

Logeanalyse 31.12.2014 - Odd Fellow brødrene    
Odd Fellow 
Loge   Aust-
Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Risør Gjerstad Tvedestrand Vegårs-  
hei 

Andre 

 

61 Terje Vigen 78 73 1 3               1  
98 Henrik Ibsen 94 3     90 1           0  

107 Torungen 81 77     1     1 1 1   0  
127 Gabriel Scott 85 2     4 68 5         6  

128 Lyngør 80 4           32 5 35 2 2  

135 Mærdø 64 62 2                 0  

152 Fjære 32 6     19 2       1   4  

Sum: 514 227 3 3 114 71 5 33 6 37 2 13  

               

Fordeling mellom kommunene i Aust Agder 
Kommune-
analyse 

Aust-
Agder 

Aren-  
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-  
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre 

 

Odd Fellows 840 387 11 3 178 94 5 59 8 70 5 18 

Innbyggere * 114599 44205 5529 1808 22057 10277 5053 6945 2474 6031 2013 X  

% OF i kom. 0,73 0,88 0,20 0,17 0,81 0,91 0,10 0,85 0,32 1,16 0,25 X  

* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1.oktober 2014        

Nå er det slik at Tvedestrand kommune i vårt distrikt har oppnådd Storlogens høye mål    

om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.       
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Aasta Ledaals foredrag i NOFA – 

Agder 23/10-14 
 

Den gylne regel – hva kan den si 
oss/bety  

for oss som lever i dag? 
 

Hun innledet med å si at dette er en 
spennende og utfordrende tittel og at 
dette er innlysende, i alle fall i teorien. 
Men hva innebærer den for oss – sånn 
til daglig? 
Hun viste også til at FN har utpekt 5. 
april som dagen for den gylne leveregel, 
og at den har likeså stor gyldighet i dag 
som den alltid har hatt. 
Den gylne leveregel er global og finnes i 
majoriteten av verdens religioner. 
Den ligger naturlig innprentet i de fleste 
menneskers sinn.  
Kristendom og islam med utspring i 
Midtøsten. 
Buddhisme og Hinduisme med fødested 
i Øst-Asia. 
Som ordtak med avstamning i gammel 
Afrikansk og Amerikansk kultur. 
Vi finner eksempler på den gylne 
leveregel i mange omtaler: 
Allerede 400 år før Kristus skal Platon ha 
uttalt.: Så sant jeg er tilregnlig, skal jeg 
gjøre mot andre som jeg vil at andre 
skal gjøre mot meg. 
Koranen: Ingen av dere er troende inntil 
han ønsker for sin bror det han ønsker 
for sg selv.  
I Bergprekenen: Alt dere vill at andre 
skal gjøre mot dere, det skal også dere 
gjøre mot dem. (Jesus) Mt.7,12 
Islam: Handle ikke urettferdig, og dere 
skal ikke bli behandlet urettferdig. 
Hinduismen: Dette er pliktens sum: gjør 
aldri mot andre noe som ville volde 
smerte dersom det ble gjort mot deg. 
Buddhismen: Sår ikke andre, for du 
ønsker ikke selv å bli såret. 
Zoroastrismen: Bare det menneske er 
godt som avstår fra å gjøre noe mot 
andre som det ikke finner godt seg selv. 
Taoismen: Se på din nabos vinning som 
din egen vinning, og din nabos tap som 
ditt eget tap. 
 

Ordtak fra Yoruba, Nigeria: Den som er i 
ferd med å ta en spiss pinne for å pirke i 
en fugleunge, bør først prøve det på seg 
selv for å kjenne hvor vondt det gjør. 
 

 
 
 
 

Det handler om livet – sånn til hverdags! 
 

Eivind Skeie: 
Det finnes en gyllen regel. 
Den gjelder for alle på jord 
Uansett hvor du lever, uansett hvor du 
bor. 
Den gylne regel er enkel. 
Den gylne regel er klar. 
Spør du hva du skal gjøre? 
Den gylne regel gir svar. 
 

Gjør mot andre det du vil 
At de skal gjøre mot deg. 
Dette er den gylne regel og den gode 
vei. 
 

Ja, kan du den gylne regel og følger dens 
enkle ord 
Har du den hjelp du trenger uansett hva 
du tror. 
Aasta Ledaal kom med eksempler fra 
dagliglivet og sa at vi bør ansvarlig-
gjøres for våre valg – men gjør vi det? 
Tenk deg: En bekjent inviterer deg til 
kaffebesøk. Du takker ja. 
Like etter ringer din beste venn og vil ha 
deg med på konsert i Kulturhuset.  
Gratis billett helt fremme i salen. 
Tidspunktene er de samme. 
 

Livsholdning!  
Øyeblikket er NÅ – Carpe diem! Grip 
dagen……….. 
 

En har sagt: 
Vi lever i fortiden eller i fremtiden, 
Vi venter stadig at det skal komme et 
spesielt øyeblikk da vårt liv skal folde 
seg ut i sin fulle betydning. 
Og vi merker ikke at livet flyter som 
vann mellom fingrene våre. 
 

For sannheten er at: 
Det finnes ikke en eneste ubetydelig 
dag i ditt liv! 
Stemmer ikke det? – når vi tenker etter. 
 

Hva gjør du da?  
Det bør være en enkel avgjørelse? 
Er det en selvfølge? Løser vi det med 
hvite løgner – unnskyldninger???? 
I trafikken: Kø – noen presser seg inn i 
køen – irritasjon… 
Ligger tett i baken på bilen foran – 
slipper ingen inn fra sideveier eller 
kanter. 
 

 
 

Vi kjenner alle våre egne behov og 
bruker det som utgangspunkt i møte 
med andre. 
Er det lett? 
En selvfølge??? 
Står overfor mange valg – hva da med 
den gylne regel? 
Holder den i møte med livene våre? 
 

Gatekapellet og ROMFOLKET!!!!!!!!!! 
Møter meg selv i døra! 
 

Det er ikke suppe de fleste ønsker seg. 
Det de ønsker, er menneskelig kontakt 
der de blir satt pris på, blir elsket, føler 
at det er bruk for dem, og hvor de kan 
finne litt fred i hjertet. 
Å være i berøring med mennesker er det 
som betyr noe!  
(søster Dolores) 
 

Vise den oppmerksomheten som vi 
selv skulle ønske å få……. 
 

Gamle folkeskole lærer: 
På det jevne, på det jevne, ikke i det 
himmelblå. 
Der har livet satt deg stevne – der skal 
du din prøve stå! 
 

Se med nye øyne på hverdagene – de 
har vi flest av – så mulighetene i det 
dagligdagse og trivielle. 
Øyekontakt – se og bry seg om! 
Spørre: Hvordan har du det? – og vente 
på svaret!!! 
Smil 
Vennlige ord  
Enkle handlinger og  
oppmerksomhet 
 

Det viktigste i menneskelivet er knyttet 
til tusenvis av vanlige, vennlige 
handlinger som våre dager er 
sammensatt av. 
 

«Et vennlig ord kan varme tre 
vintermåneder» sier japanerne! 
 

Våger vi på ramme alvor å ha den gylne 
regel som en grunnholdning i våre liv? 
 

Alt dere vil at andre skal gjøre mot 
dere, det skal også dere gjøre mot 
dem! 
Alt det DU vil…

Innsamlingen til Frelsesarmeen ved ”Gryta” på Harebakken i desember viste, på lik linje med resten av landet, en 
nedgang. Resultatet ble kr 155 438,00 og alt i alt må vi si oss fornøyd sier primus motor. Eks Storr. Frank Liltved. Han 
takker alle søstre og brødre for en fin innsats ved årets innsamling og ønsker alle veø møtt igjen, neste år. 
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Loge nr. 51 Fortuna 
 

Åremålsdager – Vi gratulerer! 
04.03.15  Brit Taraldsen 60 år 
08.04.15  Signe E. Morka  60 år 
14.03.15  Marit K.S. Rørvik        65 år 
14.02.15  Wenche Venaas        70 år 
10.04.15  Turid R. Kaland          75 år 
03.04.15  Bergljot Windquist  100 år 
 

Gradspassering: 
Det Gode vennskaps grad: 
28.01.14: Ragnhild G. Tysseland og  
Anita B. Storhaug 
 

Lotterikvelden 26.11.14 
Det ble et fantastisk lotteri denne 
novemberkvelden. Det var kø hos 
loddselgerne, men alle fikk kjøpe og da 
det ble talt opp om kvelden hadde vi fått 
inn den utrolige summen kr 130020,-.  
Men før vi det hadde vi et veldig hyggelig 
ettermøte rundt nydelig dekket 
adventsbord. DSS Else Byholt var til 
stede, og hun sa mange fine og 
tankevekkende ord til oss. Etter måltidet 
med smørbrød og masse deilige kaker, 
samlet vi oss nede i salongen hvor det 
ventet en overraskelse. Vi fikk besøk av 
mannskoret «Østre gab’», og det vakte 
jubel og begeistring. De sang flere sanger 
for oss, bl.a. shantys og «Urmakeren fra 
Tvedestrand» med flott innlevelse. Før 
de forlot oss, hadde vi allsang med 
Prøysens «Basarvise». 
 

Østre Gab fra loge 107 Torungen 
Vi gikk så over til loddtrekningen, og det 
ble en veldig hyggelig kveld med stor 
stemning og mange flotte premier. 
Pengene skal gå til ”Det nye 
krisesenteret” og er øremerket barn og 
unge. 

 

 
Julemøtet – 25 års veteranjuvel 
10.12.14 
10.12.14 hadde vår loge  julemøte med 
tildeling av 25 års veteranjuvel til våre 2 
søstre Ragnhild Boye og Inger J. Røisland. 
De ble begge tatt opp i loge nr 51 
Fortuna 06.12.89 og fikk Den høye 
sannhets grad 29.04.92. De ble så tatt 
opp i Leir nr 8 Agder 26.02.98, og mottok 
Barmhjertighetens grad 31.08.200. 
Begge ble overført til Leir nr 22 Viljen 
12.03.05. De har fulgt hverandre i alle 
gradene i loge og leir. Begge har hatt 
mange oppgaver og embeder i loge og 
leir, og er 2 ja-mennesker.  
Seremonien ble gjennomført med stil, og 
det var storrepresentant Bjørg Kling som 
foretok tildelingen. Etterpå var vi samlet 
til julemiddag som smakte fortreffelig, 
ribbe med tilbehør og riskrem til dessert. 
Det var 90 søstre samlet, og det ble en 
uforglemmelig kveld. Det var mange 
taler og sanger, samt underholdning. Det 
var et veldig fint møte som markerte 
veterantildelingen, og ble en fin 
avslutning på dette logeåret.  
Takk til alle som bidro på denne flotte 
kvelden. 
 

Fra ve.: Inger Røisland og Ragnhild Boye. 

 

Minneord for 3 av våre søstre 
Siste uke i november fikk vi det triste 

budskap at 3 av våre søstre var døde. 

 

Ester Synnøve Møller døde 25.11.2014. 

Hun ble innviet i logen 07.12.1983, og 

ble tildelt Den Høye Sannhets grad  

19.11.1986. Hun ble tildelt 25 års 

Veteranjuvel 07.01.2009.  

Embede i logen: 

Indre vakt 1989 – 1991. 

Ester S. Møller ble 84 år. Hun ble bisatt i 

Hisøy kirke 02.12.2014. 

 

 

Judith Andreassen døde 29.11.2014. 
Hun ble innviet i nr 7 De Hvite Liljer 
08.12.1970, og ble tildelt Den Høye 
Sannhets grad 16.01.1973.  
Hun ble tatt opp i leiren 26.01.1995 og 
opphøyd i Barmhjertighetens grad 
29.01.1998. 
Tildelt 25 års Veteranjuvel 15.05.1996 og 
40 års Veteranjuvel 15.12.2010.  
Embeder i logen: 
CM’s venstre ass. 1975 – 1977. 
OM’s høyre ass. 1991 – 1993 
Inspektør ass. 1995 – 1997 
Ytre vakt 1997 - 1999 
Judith Andressen ble 85 år. Hun ble 
bisatt i Arendal Kapell 09.12.2014.  
 
Randi Selmer-Olsen døde 30.11.2014. 
Hun ble innviet i logen 31.08.1977 og ble 
tildelt Den Høye Sannhets grad 
18.01.1980. Hun ble tatt opp i leiren 
16.02.1985, og opphøyet i 
Barmhjertighetens grad 17.02.1985. 
Tildelt 25 års Veteranjuvel 18.09.2002.  
Embeder i logen 
Sekretær 1985 – 1987 
Arkivar 5 perioder fra 1991 – 2001 
Randi Selmer-Olsen ble 80 år. Hun ble 
bisatt i Arendal Kapell 09.12.2014.  
Vår loge har mistet 3 flotte logesøstre 
som var glad i logen og møtte ofte. De 
var alle 3 medlem i mange år. Dessverre 
sviktet helsen og de kunne ikke lenger 
møte. Det var alltid en glede å være 
sammen med disse som hadde vært med 
så lenge og som kunne og visste så mye 
om logen og hadde mye interessant å 
fortelle. De oppnådde alle 3 en høy alder 
og de vil bli savnet av logesøstrene. 
Vi lyser fred over deres kjære minne. 
 

Møteplanen våren 2015 
11.02.15 kl 1900: Arb.møte. Instr. 

25.02.15 kl 1900: O 40 Ve.Ju. Anne Aasen 

11.03.15 kl 1900: Arbm. m/Etisk post. 

25.03.15 kl 1900: 3 + 

08.04.15 kl 1900: = + 

22.04.15 kl 1900: Arbm. N 

13.05.15 kl 1900: - +   NV 

17.05.15 kl 1100: Sammenkomst 

27.05.15 kl 1900: O F  

03.06.15  Sommertur. 

09.09.15 kl 1800: O EI. NB: Merk tiden. 

 

Vi ønsker alle en God påske. 
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    Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Ny søster  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.11.2014 Reidun Ottersland 
Med sin fadder Helga Olsbu 
 

Gratulerer 
07.04.15  Bjørg Lauvland Knutsen   75 år 
09.04.15  Sigrund O. Meyer              70 år                
 

Minneord over 
Gunnhild Berit Persson 
Det var med stor sorg vi torsdag 8.januar 
mottok budskapet om at vår logesøster 
var gått bort. Selv om hun i mange år har 
hatt en dårlig helse, kom dette 
overraskende på oss alle. Hun ble bisatt 
fra Arendal Kapell fredag 16.01.2015. 
Gunnhild ble tatt opp i vår loge 
14.12.1992 og fikk Den Høye Sannhets 
Grad  09.10.1995. Videre ble hun tatt 
opp i Leiren 29.11.2001 og fikk 
Barmhjertighetens Grad  25.11.2004 .  
Embeder i Logen: 
Musikkansvarlig fra 1999 til 2003  I 
Leiren: 1.Leirvakt fra 2005 til 2007.        
Så lenge helsa holdt, var hun en ivrig 
logesøster som møtte så ofte hun kunne, 
og som villig påtok seg de oppgaver hun 
ble pålagt. Hun ble også flittig brukt i 
våre spill. Vi var mange som fikk ta del i 
hennes gode humør, sangglede og 
raushet, og som vil savne dette. 
Vi lyser fred over Gunnhild Berit Persson 
sitt minne. 
L.B. 
 

 

Fra Privatnevnden v/Marit Eik: 
Mandag 26.01.2015 starter vår kokk,  
Bjørn Willy opp med å tilberede mat  
også på arbeidsmøtene.  Her blir det 
enkle varme retter. 
Matgruppene har fremdeles ansvar for 
dekking, servering, rydding og ta imot 
betaling i tillegg til innkjøp av det som 
trengs til bordet. De slipper å bestille 
mat – dette tar kokken seg av. 
Privatnevnden tar seg av det 
økonomiske. 
Prisene blir justert opp til kr 90,- for mat 
på arbeidsmøtene og til kr 140,- på 
gallamøtene. 
Dette er en prøveordning for 2015. 
 

Meny for 1.halvår 2015: 
26.01  Fiskesuppe  Arb. 
09.02  Finnbiff  Galla 
23.02  Letts. Torsk Galla 
09.03  Gryterett  Arb. 
23.03  Erter/kjøtt/flesk Galla 
13.04  Letts. Torsk Galla 
27.04  Indrefilet  Galla 
11.05  Lapskaus  Arb. 
 

Revidert møteplan 1. halvår 2015 
09.02 kl.19.00  ≡ +         Galla 
23.02 kl.19.00  O 25års Ve.Ju.  Galla                                                         
09.03 kl.19.00  = + 
23.03 kl.19.00  O +                      Galla 
13.04 kl.19.00  O 25 års Ve.Ju. Galla   
27.04 kl.19.00  O +       N            Galla 
11.05 kl.19.00  − +        NV 
17.05  Sammenkomst på Logehuset                                                                          
01.06  Sommertur 
31.08 kl.18.00 El   NB. Tiden   Galla 
 

Julemøte  
Den 8 desember avholdt loge nr. 93 
Kaprifol sitt julemøte, der også ledsagere 
var invitert.  

 
Det var 40 søstre tilstede, totalt  70 
personer. Etter et kort møte for 
søstrene, ble alle møtt med en liten 
aperitiff i kjellerstuen. Vi ble deretter 
geleidet inn til et flott dekket bord som 
bar preg av at julen nærmet seg. Det ble 

servert tradisjonell julemat – ribbe med 
tilbehør. 
Til dessert fikk vi riskrem med mandel,  
og mange ble heldige vinnere av 
marsipangris. Kokken hadde sørget for 
nydelig mat og det ble sunget 
tradisjonelle julesanger. 
Merete Lillejord 
 

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. 
Hvorfor er jeg da ikke lykkelig? 
Er mine øyne lukket? 
Er min munn fylt av bitterhet? 
Er mine hender «grafsere», 
eller er hjertet mitt inntørket? 
Vet jeg da ikke 
at jeg er skapt for glede?  
Phil. Bosmans 

 
Seniorsenteret v/styreleder og daglig 
leder 
uttrykker stor takknemlighet for 
pengegaven på kr.10 000,- som vår Loge 
overrakte. De forsikrer at gaven vil bli 
godt disponert. 
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Loge nr. 104 Måken 
 

Loge 104 Måkens julemøte 2014 

Torsdag 11.desember kl 18.00, holdt 
Loge 104 Måken sitt siste møte i 
høstsemesteret 2014, festloge med 
ledsagere. Om lag 60 feststemte 
deltakere tok plass i logesalen. 
Overmester Astrid M. Fosseli ledet møte 
etter ritualer for festloge. 
Umiddelbart etter logemøtet, ble igjen 
alle søstrene med gjester invitert inn i 
logesalen for å overvære et lite julemøte. 
I en vakker pyntet Logesal spilte søster 
organist, søster Toril Eskedal, 
stemningsfull julemusikk mens vi skuet 
opp på den vakre stjernehimmelen. 
Julekrybbe og levende lys forsterket den 
gode opplevelsen. Søster Overmester 
leste julehilsen fra vår Stor Sire, Morten 
Buan før Søster kapellan, Randi 
Brautaset, avsluttet med å lese 
juleevangeliet. En vakker høytidsstund 
som gav alle en god julestemning. 
Nede i salongene ble det servert 
musserende drikke før alle ble bedt til 
bords i spisesalen. Privatnevnda hadde 
pyntet spisesalen særdeles vakkert med 
julerøde blomster og lysende 
stjernelenker på alle bord. 
Menyen besto av entrecote med 
grønnsaker og fløtegratinerte poteter. 
Velsmakende soppsaus fulgte med. 
Desserten var multefromage med krem. 

Drikke valgte hver enkelt selv. Stramme 
brødre fra Logene Henrik Ibsen, Gabriel 
Scott og Fjære sto for ypperlig servering, 
og etter stemmesurret å dømme, var det 
et særdeles vellykket taffel. 
Søster Mildrid Stangeland leste 
tankevekkende fortelling om 
symbolikken ved å pynte juletreet. 
Sanggruppa «Gærne jinter» sang 
julesanger, akkompagnert av bror Finn 
Andersen på piano. Et innslag som høstet 
stor applaus. Bror Johnny Jenssen takket 
for maten, takket og roste kokk og 
servitører spesielt. 
I salongene ble det servert kaffe avec og 
smågodt. Baren var åpen, og praten gikk 
lystig. Så dukket Lucia med terner opp, 
vandrende i prosesjon inn i mørklagte 
rom mens de sang Luciasangen. Ved 
adventskransen stanset prosesjonen og 
tente adventslysene til sangen «Tenn 
lys». Med «Det lyser i stille grender» 
avsluttet koret. 
Et livlig innslag i kvelden ble trekningen 
på Loge Måkens julelotteri. Både 
jubelrop og lattermilde kommentarer 
som «fillebasar» hørtes etterpå. 
Kvelden gikk fort, og først henimot 
midnatt tok festkvelden slutt. Alle ønsket 
hverandre god jul og et godt nyttår før vi 
gikk hver til vårt. Det er bare å glede seg 
til neste års fest. 

2015 TB. 

Jubilanter: 
75 år 
28.01.15 Else Marie Bergbye 
28.01.15 Randi Gran 

Vi gratulerer! 

Gradspasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad: 
25. 09.14  Else Marie Upshal 
Den Høye Sannhets Grad: 
27.11.14 Irene Girard 

 
 
DEN GAMLE DAMEN OG BLOMSTENE 
Det fins en historie om en travel 
forretningsmann og en gammel dame 
som traff hverandre på en pendlerbuss 
inn til byen. Hver dag kjørte mannen inn 
til kontoret, og han var forundret over 

den gamle damen, som alltid satte seg 
ved vinduet, åpnet det og kastet noe ut i 
lufta. 
Til slutt kunne han ikke dy seg: Hva er 
det du driver med? - Jeg synes det er så 
tomt og trist langs veien, så jeg kaster ut 
blomsterfrø, svarte damen. 
Forretningsmannen ristet på hodet: - De 
fleste frøene faller på asfalten, blir knust 
av bilene eller spist av fuglene. Og de 
som blir igjen, vil jo trenge vann for å 
vokse opp. - Jeg vil bidra med mitt, så får 
naturen bidra med resten, sa damen. 
Mannen ristet på hodet og tenkte at hun 
der er ikke helt god .... 
Han ble utplassert et annet arbeidssted 
en periode, men året etter var han 
tilbake på den samme pendlerbussen. Til 
sin overraskelse så han ut av vinduet og 
oppdaget alle de fargerike og vakre 
blomstene som sto i veikanten. Den 
gamle damen hadde greid det! Men hun 
var ikke å se, og han spurte bussjåføren 
hvor hun var blitt av. - Hun var ikke bare 
gammel, men også veldig syk. Hun døde 
ikke lenge etter at du snakket med 
henne, svarte sjåføren. 
Da forstod forretningsmannen. Hun 
hadde ikke gitt en gave til seg selv, men 
til alle som brukte veien. Alt vi høster, 
må først såes. Og det vi selv ikke kan 
høste, har verdi fordi andre kan høste av 
det. 
Dagen etter satte mannen seg ved 
vinduet. I veska hadde han en pose 
blomsterfrø.... 
 

Møteprogram 1. halvår 2015 
12.02. O Festloge felles med Loge 152 

Fjære   Galla 
26.02 ≡ +   Galla 
12.03 Venneaften  
26.03 = + N 
09.04 O + NV  Galla 
23.04 O 25 års Ve.Ju Galla 
30.05 Sommertur til Flor og Fjære 
27.08 O El  Galla NB! Kl. 18.00 
 

Seniortreffene videre 
Våren 2015 

Torsdager kl. 12.00 
26.02.: Kino i Arendal  
              ”Imitation games” 
              Nominert til 8  Oscars 
              Mat på Egon   
26.03.: Logehuset i Tvedestrand 
              “Fuglemannen” 
23.04.: Under planlegging 
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LOGE nr.116 NAVIGARE 

Møter        1.Halvår 2015 
Onsdag: 
11.02.2015              Arbm  Fd 
25.02  19:00     ≡+             Galla 
11.03  19:00   Arbm.         Instruksjon 
25.03  19:00   Arbm.         Fd. 
08.04  19:00   Sosialaften 
22.04  19:00    0+              Galla 
13.05  19:00    Arbm.       N 
27.05  19:00   - +               N/V 
03.06                                   Sommertur 
26.08 18:00    El                Galla 
 

Jubileum. 
Den 24.01.2015 fylte vår kjære Søster 
Hella Ine Sonesen  75 år  

Logen gratulerer! 

 
På julemøtet vårt 10.desember 2015 fikk 
vi en ny søster ved Overgang. Det er Eks 
OM Alida Devold fra Reb.loge nr.25 
Irene. 

Eks OM Alida Devold og OM Ragnhild Bjellås 

 
Innvielse 26.11.2014 

 
Tove Siljedal, Rigmor Nævestad Helle, Solveig 
Kristine Moen 

Våre tre nye søstre med faddere 
Marit Valland og Tove Siljedal, Evelyn Tveite og 
Rigmor Nævestad Helle, Solveig kristine Moen og 
Mona Dalen 

 
Innvielse 28.01.2015 

 
Ingrid Nærø og Marit Lunde 

 

 
Våre nye søstre med fadder: 
Ingrid Nærø, Aud Angelstad (fadder) og Marit 
Lunde. 

Et varmt velkommen til  alle våre nye 
søstre! 
 

Kloke ord: 
Grip dagen- Carpe diem 
Grip dagen som en himmelsk gave, 
Som en rose fra selve livets have. 
Gi dagen din en ny og bedre giv, 
Det er den første i resten av ditt liv 
 

Frelsesarmeen Julegryte. 
Loge nr. 116 Navigare var også i år 
invitert til å være med som grytevakt ved 
Julegryta til Frelsesarmeen på Grisen 
Storsenter i Tvedestrand. Denne gangen, 

som tidligere, var brødrene/søstrene 
velvillig til å stille opp slik at «vaktlista» 
ikke var vanskelig å fylle. Viser for øvrig 
til informasjon på siden til Loge nr. 128 
Lyngør som kommer med informasjon og 
innkomne beløp på vegne av begge 

logene i Østregionen. 

Privatnevnda i Loge nr. 116 
Navigare fra 1.1.2015 
Reidun Sivertsen (formann) 
Ingebjørg Lofstad 
Laila Pettersen 
Gerd Norli Ruud 
Solveig Rødland 
Liv Hagane 
Randi Østebømyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Viljen 
 

Nye matriarker 06.11.2014: 
Fra 51 Fortuna  
Anne G.Lindbach Syvertsen  
Fra 93 Kaprifol 
Else Margrethe Fossnes  
Fra 116 Navigare 
Evy Fone Bråten,  
Bjørg Gundersen,  
Marit Valland   
Karianne Meland. 
 

Håpets Grad 04.12.2014: 
Fra Kaprifol 
Tone Hatten 
Lisbeth Skoglund 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 
Vi gratulerer jubilantene! 
Vel overstått: 
20.11: Kåre Midtun 95 år 
30.12: Oddbjørn Fjellmyr 80 år 
CM Rainer Domogalla og UM Petter 
Wold besøkte Kåre Midtun på 95- 
årsdagen. 
 

 
Kommende: 
30.03: Arne John Rasmussen 90 år 
05.04: Arne Øygarden 70 år 
20.04: Jan Askeland 70 år 
04.06: Eldrup Andreas Hansen 75 år 
07.06: Helge Baust 70 år 
11.06: Per Roald Salvesen 70 år 
18.06: Karl Gustav Thorkildsen 60 år 
22.06: Petter Wold 60 år 
 

Lindrende enhet på sykehuset 
Etter logemøtet 17. desember fortalte 
sykepleierne Pia Sætre og Jorund Eriksen 
om Lindrende enhet på sykehuset. De 
var invitert som et resultat av at 61 Terje 
Vigen har bidratt økonomisk til drift av 
enheten. 

 
 
 
 
 

 
Julemøte 
Allerede 22. november ble julemøtet 
avholdt – helt i tråd med tradisjonen.  
Det var godt fremmøte. OM Lasse 
Svendsen var kveldens hovedtaler.  
 

 
 

Frelsesarmeens julegryte 
61 Terje Vigen var også i år invitert til å 
være grytevakter ved Frelsesarmeens 
julegryte på Harebakken, og brødrene 
stilte velvillig opp.  
Her er grytevakt Eldrup A. Hansen på 
post. 

 
 

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 våren 2015 
Siden møteprogrammet ble satt opp før 
jul, og programmet trykt opp, har det 
vært nødvendig med flere forandringer. I 
skrivende stund er møteprogrammet 
under korrekt. Møteprogrammet på 
hjemmesiden er imidlertid alltid 
oppdatert. 
 
04.02. 40 års Ve.Ju G 
18.02. Arbm.  
04.03. O+ G 
18.03. O+ G 
15.04. = +  
06.05. O+ G 
17.05. 17. mai på logehuset 
20.05. 25 års Ve.Ju G (+ valg) 
06.06. Sommertur 
 

Logetur til Silkeborg 
26. – 28. april reiser 61 Terje Vigen til vår 
vennskapsloge 56 Silkeborg i Danmark.  
27. april skal vi delta på gradspassering 
(= +) – og dette betyr galla! 
 

 
 
Påmelding innen utgangen av februar. 
Pris/transport avhenger av antall 
påmeldte. 
 

Myrulla på Lomtjennmyrene 
Av Hans Børli 
 
Skulle jeg mot formodning, bli salig 
Og komme i de saliges boliger, 
da skal jeg si til erkeengelen: 
- Jeg har sett noe som var hvitere  
enn vingene dine, Gabriel! 
 
Jeg har sett myrulla blømme 
På Lomtjennmyrene heime på jorda. 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 

Nytt års Loge 6. januar 2015. 

  
 
Den årlige Nytt års Loge ble avviklet 6. 
januar. 
86 gjester, søstre og brødre var møtt 
fram for å overvære møtet. 
De siste åra har vi hatt det slik at 127 
Gabriel Scott og 98 Henrik Ibsen har 
byttet på å arrangere.  
I år var det 98 Henrik Ibsens tur.  
Det var en fin seremoni i logesalen hvor 
brødrene Tor Eriksen, Andreas Kleppe, 
Alf Jensen og Einar Berge. leste versene 
om: Renhet, Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet. 
Det ble fint og høytidsfullt. 
 
Etter møte gikk turen ned i ”de 
tilstøtende salonger” hvor det ble servert 
en liten forfriskning, før turen gikk ned i 
spise salen. 
Her ble vi ønsket velkommen til bords av 
Br Overmester Anders Terkelsen, som 
deretter gav  
ordet til kveldens toastmaster Arne 
Solheim. Han kunne informere gjestene 
om at kveldens 
meny var hjort, og en dertil passende 
vin. 
Etter dette sang vi Gabriel Scotts 
Logesang, så ble maten servert (den gikk 
to ganger), 
Og mellom serveringene fikk vi også med 
oss 98 Henrik Ibsens Loge sang. 
Søster Eks OM Borghild Omdal holdt en 
fin og ikke minst god takk for maten tale. 
 
 

 
Kransekake og is ble deretter servert 
oppe i salongen. 
Alt i ”boks”, de siste forlot huset rundt 
midnatt. 
               UM 
 

25-års Veteranjuvel 
 

 
Andreas Kleppe 

 
Andreas Kleppe ble tildelt 
25-års medalje 16.12.2014. 
Storrepresentant Jan Tore Solheim sto 
for tildelingen og det var en verdig og fin 
seremoni. Ved det påfølgende 
brodermåltid ble det servert erter, kjøtt 
og flesk. God sjømannskost. 
Det var også meget god stemning, med 
fine taler til jubilanten, gode ord om en 
særdeles trofast og engasjert bror. Logen 
og Odd Fellow Huset AS er deg dypt 
takknemlig for din innsats med de 
utallige dugnadstimer du har lagt ned 
gjennom disse 25 år til beste for logen.  
 

Menyer 1. halvår 2015 
Dato Meny 
03.02. Wienerbrød 
17.02. Kokt laks 
03.03. Erter, kjøtt og flesk 
17.03. Fiskesuppe 
07.04. Bacalao 
21.04. Oksesteik 
05.05. Kokt laks 
09.05. Reinsdyrsteik 
 

Opptagelse: 
Troskapsgraden 
02.12.2014 
Anders Woie 
Allan Mathiesen 
 

 
 

 
Anders Woie 

 

 
Allan Mathiesen 

 
Fødselsdager – runde år 
05.02. Arne Solheim     65 år 
23.03. Ola Lode        75 år 
03.04. Gunnar Aultun    75 år 
06.04. Jan A. Aagre    85 år 
07.05. Sigmund Frøysaa     70 år 
Vi gratulerer! 
 

 
Terminliste 1. halvår 2015 
17.02. O + G 
03.03. ≡ + G 
17.03. = + 
07.04. Arbm.  
21.04. O + G 
05.05. − + N  

09.05. F ☐ m/ledsager G. Besøk  fra ☐82 James Ridgely 

 
 



2015 Vinteren 43, årgang 

 10

 
 
 
 
 
 

 

Loge nr.107 Torungen 
 

Bror Haakon Guttormsen døde 
25/11-2014 

 
Bror Haakon Guttormsen 

Bror Haakon Guttormsen sovnet stille 
inn med sine nærmeste rundt seg 25/11-
2014. Haakon Guttormsen ble opptatt i 
vår orden 22/04/1981 og var en sann 
Odd Fellow i all sin gjerning. I flere år slet 
han med sykdommer, men det preget 
ham ikke i sitt virke som ordensbror. Han 
var et typisk ja-menneske og han var 
også meget inkluderende. Haakon ble 
tildelt en fortjent 25-års Veteranjuvel 
21/05/2007. Vi vil savne de gode 
samtalene med bror Haakon 
Guttormsen, og lyser fred over bror 
Haakon Guttormsens sitt minne. 
 

Bror Ivar Sandnes døde  
11/12-2014 

 
Bror Ivar Sandnes 

12/12 fikk vi melding om at bror Ivar 
Sandnes som ble opptatt i Odd Fellow 
28.03/2006, var gått bort etter noe tids 
sykdom. Ivar Sannes hadde i lang tid 
vært plaget av MS og vonde ben og det 
var lenge siden vi hadde sett ham i  

 
logen, sist sommer var han dog 
optimistisk med tanke på høstterminen, 
og han hadde lagt planer om igjen å 
være til stede på logemøtene, Slik gikk 
det imidlertid dessverre ikke. 
Ivar var genuint interessert i logen og 
deltok ivrig i de arbeidsoppgavene som 
ble pålagt ham, ikke minst som loge 
Torungens representant (styreleder) i 
styret for logehuset på Stinteveien, Det 
var ille for ham at han ikke kunne være 
tilstede da hans nabo og logefadder, Lars 
Brekka, for kort tid siden ble gravlagt, 
men vi vet at han da var tilstede i 
tankene. Vi lyser fred over bror Ivar 
Sandnes sitt minne. 
 

Lotteri i logen 
På ettermøtet 03.11 ble det arrangert 
lotteri til inntekt for loge 107 Torungens 
sosiale arbeid, noe som innbrakte hele kr 
10 355,00. 
 

Minneloge 
Mandag 17/11 ble det holdt minneloge 
for avdøde brødre i Arendal, i regi av 
loge 107 Torungen. 50 brødre fra de 3 
Odd Fellow logene i Arendal var samlet 
og mintes: 
Reidar Jordell        

≡61Terje Vigen  † 01.03.2014 
Bjørn Børre Grimstad      

≡61Terje Vigen  †   22.07.2014       
Rolf Berle Christiansen             

≡135 Mærdø  † 01.02.2014     
Thorbjørn Skjævestad              

≡135 Torungen  †   27.03.2014       
Lars Brekka                    

≡135 Torungen  †   10.11.2014      
Olav Magnus Myhre                   

≡135 Torungen  †   10.11.2014       
 
som alle var gått bort i løpet av året. Det 
ble lyst fred over deres minner. 
 

Julefest m/damer 
6. desember var 55 brødre og gjester 
samlet til julefest i logehuset. Privat-
nevnda hadde lagt seg i selen og 
presenterte et nydelig juledekket bord 
da vi etter en velkomst i kjellerstua 
inntok spisesalen. Kveldens toastmaster 
var bror Vidar Josephsen og han ledet 
oss gjennom et velsmakende måltid på 
en utmerket måte. Grethe og Kai 
Salvesen, Elin og Olav Halvorsen samt 
Olaug og Leif Sell (søstre fra Kaprifol og 
brødre fra Mærdø) serverte og Bjørn 
Willy Lynne Karlsen med assistanse av 

Emilie Terjesen sto for kjøkken-
tjenesten. 
 

 
Festpyntet bord er klart for brødre m/gjester 

Etter måltidet var vi samlet til 
konkurranse og underholdning i kjeller-
stua. Østre Gab sto for underholdningen 
i år som i fjor. 

 

Arb.møte m/instruksjon 
05.01.2015 

Instruksjonen ble foretatt av DSS Åge 
Munch Olsen og 47 brødre var samlet i 
logesalen. DSS gjennomgikk bl.a. tegn og 
ritualer i de forskjellige grader. Etter at 
logen var lukket, gjennomgikk Eks DSS 
Jan A. Nilsen leirens ”Ørkenliv” som på 
en instruktiv måte presentert leir for 
både patriarker og de som kan vente å 
bli kallet til leiren. Ved taffelet ble vi 
traktert med nydelige smørbrød. 
 

Terminliste våren 2015 
04.01. Juletrefest 
05.01. Arb.møte  Instruksjon 
19.01. =+ 
02.02. O+  Galla 
16.02. - + Sammen m/≡ Mærdø 
02.03. O+  Galla 
19.03. - + Besøke ≡ 57 Fidelitas 
20.04. =+ 
04.05. ≡+  N  Galla 
17.05.  Vi møtes på huset 
18.05. Arb.møte NV 
30.05. Sommertur 
02.06. – 09.06. Odd Fellow tur 
07.09. E I  Galla 
 

Gradspasseringer 
01.12.14 DHS Odd Harald Rindal 
01.12.14 DHS Bernt Egil Taraldsen 
19.01.15 DEK Kurt Hellevik 

 
Vi gratulerer 

28.02. Edgar Aksel Larsen        60 år 
01.03. Edvard Tan          80 år 
06.04. Mikkel Holen          75 år 
18.04. Karl Petter Launer          55 år 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 

Gave til SOS-barnebyer 
 
På vårt møte før jul den 03.12 overrakte 
bror Lars Anfinn Ekornsæter en sjekk på 
kr. 25.000,- til SOS-barnebyer ved Turid 
Weisser. Det store beløpet var et resultat 
av bror Lars Anfinns salg av 
egenprodusert musikk CD hvor han har 
komponert, produsert, og spilt inn 
variert musikk. Han har også stått for 
salg av CD-ene. Lars Anfinn var tydelig på 
at hele salgssummen skulle gå til SOS- 
barnebyer. 
 
 

 
Turid Weisser og bror Lars Anfinn Ekornsæter ved 
overrekkelsen 

 
Det står stor respekt av både det 
arbeidet bror Lars Anfinn har lagt ned i 
innspillingen, og den store donasjonen til 
SOS- barnebyer. Turid Weisser var 
tydelig svært takknemlig og imponert. I 
en e-post til bror Lars Anfinn takket hun 
også for de kr. 5.000,- som ble samlet inn 
under middagen denne kvelden. 

 
Ny logebror  
Bror Thomas Heen ble tatt opp i vår loge 
i møte den 03.12.2014. Fadder for 
Thomas Heen er bror Vidar Tobiassen. 
Thomas Heen er født den 03.10. 1988. 
Han vil bli presentert  i en senere utgave 
av Terjenytt.  
 
 

Gradspassering 
Like før jul, på vårt møte den 17.12. 
2014, ble bror Oddmund Nicolaisen 
tildelt den høye sannhetsgrad.  
 

 
 

Musikkinnslag på logemøtet 
Vi har i logen vår flere gode musikere i 
tillegg til tidligere omtalte bror Lars 
Annfinn. Både før og etter middagen ble 
servert serverte bror Karl Walle variert 
musikalske innslag på vårt første 
ordinære møte i januar. Han 
akkompagnerte også når logesangen ble 
avsunget. Dette skapte en meget trivelig 
stemning rundt bordene før måltidet ble 
inntatt.  
 

 
 
Bror Karl Walle spilte også oppe i 
salongen ved kaffebordene, og med en 
så stor andel av korsangere fra sangkoret 
Hermanos som vi har i Gabriel Scott, 
varte det ikke lenge før allsangen var et 
faktum. Musikkinnslag på møtene våre 
er et kjært og hyggelig tilskudd som 
bidrar til at stemningen (og volumet!) 
blir høyer enn til vanlig.  
 

 

Servering i andre loger 
I forrige uke ble det sendt ut oversikt 
over de kjørelagene som skal hjelpe til 
med servering i andre loger. E-posten er 
sendt til kjørelagslederne. Det er 
meningen at de kjørelagene som er satt 
opp skal stille med to brødre på de  
aktuelle møtene som er angitt i listen. 
For at ikke enkelte kjørelag skal oppleve 
å bli ekstra belastet forsøker vi å rullere 
mellom kjørelagene. Det er en god 
broderlig gjerning av brødre og søstre i 
vår orden å hjelpe til på denne måten. 
UM setter stor pris på av brødrene stiller 
seg positiv til ordningen. Jeg vil minne 
om aktuell dato gjennom tekstmelding 
og på møtene våre. Men det er i tillegg 
flott om kjørelagslederne orienterer sitt 
kjørelag om dette. 
 

Øving før gradspassering og spill 
CM viderefører ordningen med øvelse 
før opptak og gradspasseringer. De 
brødrene som deltar i slikt bør stille på 
øvingene eller skaffe vikar slik at øving 
kan gjennomføres på en skikkelig måte. 
Neste øvelse skal gjennomføres 04.02. 
2015. Øvelse gjør mester! 
 

Vikar ved fravær 
Med fare for å bli formanende vil jeg 
minne om at brødre som har funksjoner i 
logen under møtene selv må skaffe vikar 
og melde dette til Sekretær. 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap, kjærlighet og sannhet. 
 
Torstein Wille 
Undermester. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leir 27 Homborside 
Terminliste våren 2015 
28.01. Arbm. Instruksjon 
12.02. DGL+  G  Fellesmøte i 

Arendal med Δ22 Aust-Agder 
25.03. DGL+  G 
22.04. P+ G 
27.05. DKP+ G 
23.09. EI G 
24-09. Kurs nye embedsmenn i 

Arendal. NB! Møteplikt 
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Loge nr. 128 Lyngør 

 

Gode brødre. 

Så er Jules glade «budskap« over, og vi er 
inne i det nye året - 2015 -, 
forhåpentligvis til glede for oss alle, men 
også til sorg for andre. Slik er nå livets 
gang. 
 
Høstsemesteret har vært et fint halvår 
for Logen, og vi har også fått 4 nye 
brødre, hyggelige møter og gode minner 
fra ettermøtene.  
 
Vi satser også på en fin vår for oss alle 
med mange gode møter. 
Derfor er det viktig å møte fram til disse, 
slik at det sosiale fellesskapet utvikles til 
å bli best mulig, 
Og at vårt brorskap i Logen og utenfor,- 
gjør oss til bedre menneske. 
 
Nå går det også raskt mot nye 
embedsmenn i Logen. Det ser vi fram til. 
Men før det, er det viktig å møte fram til 
møtene. Dette gir oss mye igjen, slik at vi 
kan ta dette med oss i vår hverdag. 
 
Så vel møtt, gode brøde, til våre møter i 

vårsemesteret. 
 
Mvh. i v. k. og s. 
Tore L. Dalen 
OM 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

VI GRATULERER 
Georg Lindtvedt   03.01.   80 år 
 Dag Øvernes        12.01.   60 år 
 Håvard Haugstøl 17.03.   70 år 
 Kjetil Rødland      01.05.   50 år 
 Frank Andersen   07.06.   75 år 
  

VI MINNER OM AT: 
Nevnd for Hjelp og støtte 
for inneværende periode består av:       
Geir Egil Egilson                       

 tlf: 91710087 
John Are Nor                   
  tlf. 37165291  -  95946379 
Egil Arnt Knutsen             
                 tlf. 37166639 – 90178860 
 Asbjørn Angelstad          
  tlf. 37162322 – 92416914 
 Svenn Erik Lundberg        
 tlf. 37151443 – 48027257 
 
Når hjertet er villig, 
finner det tusen 
muligheter.  
Når hjertet er uvillig, 
finner det tusen  
unnskyldninger. 
 
Grytevakt på «Grisen» i Tvedestrand 
I år var det 4. året at Logene Lyngør og 
Navigare var grytevakt for Frelsesarmeen 
på Grisen storsenter i Tvedestrand. Over 
40 brødre og søstre var i aktivitet 
torsdag, fredag og lørdag de 3 siste 
ukene før jul. 
Årets resultat fra «Grisen» ble kr 52.878. 
Et resultat som er omtrent på linje med 
fjorårets. 
Ole Petter Pettersen og jeg satt opp 
vaktlistene. Det var ikke vanskelig å få 
dekket alle øktene, og ved påkomne 
kollisjoner ordnet vi dette også.  
Gyda og Ragnvald Hansen sender oss en 
stor takk for innsatsen og sier at disse 
pengene kommer svært godt med når 
mat og gaver skal deles ut i våre 
kommuner. Innsamlede midler fra 
«julegrytene» gjør at de kan hjelpe 
mange familier, ikke bare i jula, men 
gjennom hele året. 
Jeg og Ole Petter takker brødre og søstre 
for velvilje til å stille opp med dette rett 
før jul. 

Svein Tore 
  

De gamle trenger så lite, men de 
trenger det lille så veldig. 
 
    

Fantastisk! 
Odd Fellow Huset i Arendal. 

Seniortreffet 29.01.2015. 
 
På en meget entusiastisk måte fengslet 
overlege Torstein Gundersen begeistret 
en forsamling på hele 82 personer, da 
han på en meget lettfattelig måte, med 
sin klingende ærendalske språkdrakt 
holdt et kåseri vedr hjertesykdommer. 
Han tok oss med på en gjennomgåelse av 
hva Angina Pectoris og hjerteinfarkt er. 

Med bruk av Flippover viste han hvilke 
de store risikomomenter til hjerte-
sykdommer er. Verst av alt er ARV og 
RØYK. Bildet over viser momentene han 
gjennomgikk. 
 
Gå en time 3 ganger i uka og du 
forebygger mye, var hans klare råd. 
Gundersen kom også veldig sterkt inn på 
spørsmålet om PCI-senteret. 
Det er bare en helt strålende 
kompetanse på de som arbeider der. 
Flere av legene er de fremste i landet når 
det gjelder hjerte/karsykdommer. 
Han betonte sterkt forholdene for å 
kunne ha et PCI-senter. Det viktigste er 
volum, dvs at der er stort nok 
befolkningsgrunnlag. Og det er det i 
Telemark og Agderfylkene tilsammen. 
Derfor er dagens plassering, i Arendal, 
for PCI-senteret optimal. 
 
En meget lærerik og underholdende time 
ble avsluttet med velsmakende 
smørbrød, kake og kaffe. 
Da Gundersen mottok en liten gave med 
rødvin, kunne han ikke la være å kjøre et 
par minutters ekstranummer med å 
fortelle hvorfor rødvin er sundt. 
En forklaring som gikk rett hjem til hans 
tilhørere. 
Virkelig en fulltreffer for Seniortreff-
gjengen med matmor EksOM Inger 
Marie Sørensen i spissen.           J.a.n. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Hei og et GODT NYTTÅR til alle i loge 135 
Merdø. 
Håper vi kan få et like bra år som vi har 
hatt. 
Med mange nye medlemmer og mye 
sosialt samvær. 
Vi får jo satse på at året som kommer vil 
bringe oss like mye som vi har hatt i år. 
Kanskje det blir både dansk frokost , 
forskjellige historiske utflukter og annet 
sosialt i løpet av våren. 
 

Nye Brødre. 
4 November 2014 , fikk vi to nye brødre i 
Loge 135 Mærdø.  
Kristoffer N. Svarva og Johnny Torgersen 
, med faddere Tom Espedal og Leif A. 
Sell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kristoffer N. Svarva 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johnny Torgersen 

 
Det var en flott seremoni , der begge 
resipiendene var grepet av stunden og 
alvoret. 

Etterpå var det et herremåltid, med 
lettsaltet torsk med baconfett og gulrot. 
 
De fleste gikk nok veldig fornøyde hjem 
den kvelden. 
Håper vi får mye glede og ser dem ofte i 
Logen begge 2. 
 

Minneloge 
På den 17 november 2014 ble det 
avholdt felles minneloge for Logene 61 
Terje Vigen, 107 Torungen og 135 
Mærdø.  Det ble en høytidlig og flott 
seremoni og en stor takk til de som var 
involvert i seremonien. 
Det stilte opp 5 brødre fra Loge Mærdø 
og vi oppfordrer flere av brødrene til å 
stille opp på neste minneloge. 
 

Åremålsdager 
22.10.2014   Odd Bjørn Jensen    45 år 
15.12.2014   Kjetil Risan                45år 
28.12.2014   Svein Arne Eikevoll  60år 
 

Visdomsord 
Hvis du ønsker å gjøre andre lykkelige, 
Vis medlidenhet. 
Hvis du selv ønsker å være lykkelig, 
Vis medlidenhet. 

Dalai Lama ( 1935- ) 
 

Fellesmøte 
Den 09.12.2014 hadde vi vår årlige tur til 
vennskapslogen i Bamble, nemlig 145 
Høgenhei. 
Her ble vi som vanlig mottatt med åpne 
armer av vertskapet. 
Det var et meget hyggelig møte, med en 
flott gradspassering. 
På menyen sto det tradisjonen tro Får i 
Kål. 

 

 
Gjengen på vei til Bamble 

 
Vi var 14 stykker som satte oss i bussen 
på Harebakken og hadde en trivelig buss 
tur på en drøy time til Bamble. 
På veien hjem hadde vi et vanvittig uvær 
med, masse regn og vind. 

Men en av de erfarne sjåførene fra Geir 
Skyttemyr, nemlig Kai Salvesen fikk oss 
trygt hjem . 
 

Ny serveringsliste 
Ber alle brødre om å sette av datoene de 
skal servere. 
Det blir påminnelse med SMS noen 
dager før. 

 
 

Leir nr. 22 Aust Agder 
Nye patriarker 
Kåre Glenn Lorentsen,                                      
≡ 61 Terje Vigen            

Frido Josepha                 

 ≡ 107 Torungen          

Karl-Jørgen Jørgensen                

 ≡ 128 Lyngør          

Svein Arne Eikvoll                 

≡ 135 Mærdø            

Arne Martin Thorbjørnsen              

≡ 135 Mærdø                

 

 Vi ønsker lykke til med leirlivet.
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Loge nr. 152 Fjære 

 
Terminliste Våren 2015 
 
12.02 F☐ Felles m/☐104 Måken 

 NB! Torsdag  Galla   
23.02 Venneaften.  Logeantrekk 
09.03 Arbm. Fd.  Logeantrekk 
23.03 - +  Felles m/☐127 Gabriel   
                       Scott  Logeantrekk 
13.04 Arbm.  Fd.  Logeantrekk  
27.04 O +   Galla 
11.05  +≡   N   Galla 
25.05 Arbm. NV Logeantrekk  
14.09 EI.   Galla 
 

 
 
 

Opptak og gradspasseringer 
 

Innvielse 

 
24.11.14 Jostein Berntsen Håland 

 

 

Fødselsdager – runde tall 
 
50 år: 
21.02.2015 Johnny Jenssen 
 
60 år: 
18.05.2015 Nils-Arild Henriksen 
 
 

 
 

Venneaften 23.02.2015 
 
Storlogens utvalg for Styrkelse og 
Ekspansjon har utarbeidet en manual 
for «Venneaften» 
 
Bakgrunn: 
Informasjon om Ordenen står sentralt i 
arbeidet med å øke rekrutteringen. 
Samfunnet utvikler seg, og holdninger 
og oppfatninger endres.  
 
Odd Fellow Ordenens verdier er tidløse, 
men de bør formidles i pakt med 
samtidens normer. Disse preges i stor 
grad av åpenhet, inkludering og 
likeverd. 
 
Opplegget er prøvd ut med godt 
resultat i logene nr. 11 Veøy og nr. 131 
Grip. Det som tidligere ble kalt 
Informasjonsaften, blir nå kalt 
Venneaften, og er langt mere åpen og 
inkluderende i sin form enn tidligere 
praksis. 
 
Hva er nytt? 
- Venneaften gjennomføres som en helt 
vanlig logekveld, og ingen eksterne 
embedsmenn deltar i gjennomføringen. 
- Det er logens OM som orienterer om 
Ordenen, og orienteringen foregår i 
logesalen. 
 
De Viktigste elementene 
- Invitasjonsbrev som sendes ut til 
interessenter. 
- Motivering av brødrene til å invitere 
interessenter. 
- Samvær i logesalen 
- Samvær på ettermøtet 
 
 

Gjennomføring 
Vi møtes som vanlig og har et kort møte 
på maks 30. minutter.  I mellomtiden så 
tar bror Storrepresentant imot de som 
er invitert nede. Når vi er ferdig med 
vårt møte så vil bror YV gå ned og hente 
gjestene.  Alle kommer da opp og blir 
ført inn i salen.  Der vil vi informere om 
vår orden og loge - så gjør vi oss ferdig 
oppe.  Vi går alle ned og venter på å bli 
ført ned til spisesalen.  Vi gjør som 
vanlig i spisesalen og har eventuelle 
taler og synger sanger.  Dette blir så 
nærme et virkelig møte de kan komme 
uten å være medlem. 
Her er det viktig at vi tar vare på 
gjestene og gjør alt for at de vil trives. 
 
Håper dette høres spennende ut og at 
dere ønsker å invitere noen venner eller 
kollegaer som kan passe i vår loge. 
 
 
Med broderlig hilsen i V. K. og S. 
Tom Rud 
Overmester 
 

Litt hverdagsvisdom 
 
Du får et stikk i ny og ne  
i hjerteregionen,  
og av og til så hendte det  
at den fullstendig borte ble  
den muntre, glade tonen 
 
Din sidenann ga deg et stikk  
med ”nei”, og kalde miner.  
En sur kritikk du kanskje fikk  
og enden var at hjem du gikk  
og sitter der og griner. 
 
Å nei, - du er da voksen - ”man”  
og voksne griner ikke,  
men likevel du kjenne kan  
at gleden, den ble vekk med han  
som ga deg “hjertestikket”. 
 
Han tenkte kanskje ikke på  
at det var brodd i ordet.  
Han slapp det ut og lot det gå,  
og han hbar sikkert glemt det nå d 
et vonde som han gjorde. 
 
Men la det stikk som selv du fikk  
en gang ditt mot var nede,  
få lære deg at ord og blikk  
med uforstandig, kald kritikk  
kan stjele andres glede. 
                             Mimi Langeid 



            2015                                      -                         Terjenytt                              -                            Vinteren 

                                                     15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Twist  Inn 
 

HOS OSS FINNER DU ET STORT 
UTVALG AV KLÆR TIL DAME FRA 

ELINETTE. VI HAR OGSÅ DRESSER 
FRA MANNIQE OG DIGEL TIL 

HERRE. 

Du finner oss i 2. etg. På AMFI 
ARENA mellom jordbærpikene og 

Kitch`n 

Adr.: Vesterveien 4, 4836 Arendal 
Tlf.: 91900631 

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

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND  

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 
 

         BEDRE RÅVARER 
            BEDRE SMAK        
Vi lager og leverer ferdige måltider til: 
Stevner,turneringer og andre typer        
                  arrangementer 

         Tlf. 37015166         til: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 

 

Terjenytt Vinteren 2015 
43 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 

UM Per Jetlund Jørgensen. 

 

Neste Terjenytt  
Våren 2015 kommer i april 2015. 
Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 15.april 2015. 
Stoffet sendes:  Per J. Jørgensen, 

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

4844 Arendal.  

BRØDRENE 

Redaktørens lune hjørne, eller lederartikkel om du vil. 

Da jeg høsten 2014 sa ja til å bli utnevnt til ny redaktør av Terjenytt, så var det 

etter nøye overveielser. Hvordan ville det bli "å hoppe etter Wirkola (EksDSS Jan A. 

Nilsen), og hva kunne jeg bidra med? Det er helt klart at min forgjenger i redaktør-

stolen har gjort en formidabel jobb med tidligere utgaver av vårt medlemsblad. 

Etter 15 år (en periode på 4 år og en på 11 år) har han satt sitt preg og stempel på 

det Terjenytt vi har i dag. Da jeg sa ja, så var det ut i fra de veksler jeg vet at jeg 

kan trekke på Jan. Som ekte Odd Fellow stiller han opp, noe denne siden er et 

eksempel på. Han ryddet tid til å hjelpe meg da vi hadde fått en ny annonsør. 

Viktigheten av Terjenytt som informasjonskilde til Odd Fellows arbeid i Aust-Agder 

er udiskutabel, men har den enkelte søster eller bror et forhold til produktet? I 

dag er det distriktets UM som, i sammen med redaktør og enkelte medlemmer, 

står for produksjon av stoff, men hva en søster eller bror i den enkelte loge fikk 

det som et spesifikt oppdrag å skildre logens ”indre liv” for Terjenytts lesere, en 

søster eller bror med litt evner for å skrive enkle referater fra logens møter. 

Åremålsdager og gradspasseringer kunne hun/han som nå få hjelp av logens 

sekretær, og det er faktisk slik at det fort blir en oppgave å begrense stoffet, enn 

det blir å samle inn stoff. Jeg kommer til å ta tak i dette fra og med høsten 2015 

(inn mot julenummeret), men fortsatt vil ansvaret ligge på redaktør og de 

respektive UM-ene. En ting er sikkert: Vi som skal ha ansvaret for Terjenytt i 

fremtiden, må jobbe sammen for dette, vårt unike medlemsblad. ”Deadline” vil 

imidlertid endres noe, slik at det blir god tid å utforme det endelige produktet. 
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    Atl Grafisk  
AS 

 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 
 

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

 
 

 

 

 

 

       

         
 
 

 
 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

 

Harebakken 
Senter 

4846 ARENDAL  
Telefon:   37015813           

Man–fre: 10.00–20.00                 
Lør: 10.00–18.00 

 

        

 Epost: harebakken@life.no    

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

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

Storkiosk om sommeren                  
 

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18   
4790 Lillesand 

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


