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Medlemsstatistikk loge pr 01.01 - 31.12.2008  22 Aust Agder    
Rebekka Loge An-

tall 
0101 

Inn- 
viet 

Over-
gang 

til 

Overg
ang 
fra 

Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12. 

Al-
der 

Netto 
tilgang 

    
51 Fortuna 81 7 0 1 0 2 2 83 65 2    
93 Kaprifol 77 7 0 0 0 0 3 81 61 4    
104 Måken 70 6 2 0 0 1 1 76 63 6    
116 Navigare 47 4 1 2 0 1 1 48 59 1    
Sum: 275 24 3 3 0 4 7 288 63 13    
              
 
 

An-
tall 

0101 

Inn-
viet 

Over- 
gang 
fra 

Over 
gang 

til 

Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12. 

Al-
der 

Netto 
tilgang 

    
61 Terje Vigen 89 3 0 0 0 2 2 88 63 -1    
98 Henrik Ibsen 93 7 0 0 0 0 0 100 56 7    
107 Torungen 90 4 0 0 0 3 3 88 61 -2    
127 Gabriel Scott 71 7 0 0 1 0 1 78 60 7    
128 Lyngør 78 1 1 0 0 1 1 78 61 0    
135 Mærdø 62 2 0 0 0 0 2 64 54 2    
Sum: 483 24 1 0 1 6 12 496 60 13    
              
Logeanalyse 31.12.2008 - Rebekkasøstrene  
Rebekka Loge         
Aust-Agder 

An-
tall  

Aren 
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille
sand

Birke-
land 

Ri sør Gjer
-stad

Tvede-
strand 

Vegårs  
hei 

Oslo Krist 
sand

An-
dre 

51 Fortuna 83 71 3   3         3   1 0 2 
93 Kaprifol 81 67 3   7     3   1       0 
104 Måken   76       53 22               1 
116 Navigare 48 2           21 3 19 2     1 
Sum: 288 140 6 0 63 22 0 24 3 23 2 1 0 4 
Logeanalyse 31.12.2008 - Odd Fellow brødrene  
Odd Fellow Loge   
Aust-Agder 

Ant-
all  

Aren-  
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand

Birke-
land 

Risør Gjer
stad 

Tvede-
strand 

Vegårs  
hei 

Oslo Krist
sand

An-
dre 

61 Terje Vigen 88 81 1 3 1                 2 
98 Henrik Ibsen 100 3     91 1             4 1 
107 Torungen 88 82 1   3       1         1 
127 Gabriel Scott 78       2 71 3     1       1 
128 Lyngør 78 3           29 5 39 1     1 
135 Mærdø 64 61 1                     2 
Sum: 496 230 3 3 97 72 3 29 6 40 1 0 4 8 
               
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 

Oslo Krist
sand

An-
dre 

Odd Fellows 784 370 9 3 160 94 3 53 9 63 3 1 4 12
Innbyggere * 107145 41162 4893 1844 20048 9295 4609 6886 2504 5950 1871 X X X 

% OF i kom. 0,73 0,90 0,18 0,16 0,80 1,01 0,07 0,77 0,36 1,06 0,16 X X X 
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra Wikipedia 2008          
Nå er det slik at Tvedestrand og Lillesand kommune i vårt distrikt har oppnådd Storlogens 
høye mål om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.   

 

Tvedestrand og Lillesand på topp! 
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Seniortreffet 20.nov. 2008 

Hele 57 personer deltok på dette 
seniortreffet i regi av loge 128 Lyngør. 
Vi ble mottatt av nåværende direktør 
Ellen M. Olsen, datter av gründeren, 
Tore Olsen og gründeren selv. Gjengen 
ble delt inn i 3 grupper og med en guide 
til hver gruppe fikk vi en meget 
interessant vandring rundt i bedriften.  
Fakta om bedriften: Tore Olsen AS ble 
etablert i Holmestrand av Tore Olsen i 
1968, hadde en sunn og jevn vekst, og 
flyttet til Songe i Tvedestrand i 1973. I 
dag er firmaet en solid bedrift med 54 
årsverk.  

Tore Olsen AS kaller seg selv "NORGES 
STØRSTE SMÅBEDRIFT" fordi de i all 
hovedsak produserer ulike komponenter  
som underleverandør for annen norsk 
og utenlandsk industri. med sponfra-
skillende metallbearbeiding som hoved-
virksomhet. Bedriften automatdreier i 
alle seriestørrelser med ulike material-
kvaliteter, og har høy kompetanse 
innenfor stansing, fresing og annen 
beslektet bearbeiding. Dette sammen 
med punktlig levering gjør bedriften til 
en allsidig og pålitelig underleverandør. 
Store investeringer i maskiner og byg-
ninger har gjort bedriften til en av 
Norges største og mest allsidige i sin 
bransje. Firmaet disponerer et hundre-
talls maskiner, fra flerspinnlede dreie-
automater, rundtaksautomater, roboti-
serte CNC-maskiner, sveiseroboter og 
presser med inntil 400 tonns presskraft. 
Blant de største kundene er ABB distri-
busjon as, Electrolux Motor AS, Esma 
AB, Excide Sønnak AS og Norsk Hydro 
NAP. 
Bedriftens styrke er at de har råvarer på 
lager og kan produsere en ordre med en 
gang. Dersom kundene har tegning klar, 
kan de produsere produktet for levering 

i løpet av 3 dager. Driften gikk ofte i 
skift fra morgen til natt (Kl. 01.00) med 
betjent personale, mens maskinene 
kunne gå til morgenen av seg selv. 
Det var utrolig å se hva de kunne lage 
av forskjellige produkter og det var 

virkelig fascinerende å se hele stål-
stykker som vandret inn i maskinen, ble 
bearbeid så stålspona sprutet og det 
ferdige produkt kom ut. 
Bedriften er gjeldfri, fordi et av Tore 

Olsens livsmotto alltid har vært: ”Skaff 
midlene først, så kan du kjøpe!” 
Men nå merker de trykket fra Østen. 
For 15 år siden kom ordrene automa-
tisk, nå må de ha selger ute. 
Bedriften spanderte kake og kaffe på 
alle deltakerne i kantina, og Halvor 
Lilleholt, seniortreffansvarlige i loge 
Lyngør, takket for at vi fikk komme og 
den fine servicen vi ble tildel.  
Han overrakte de to, far og datter, i 
ledelsen en nydelig blomsteroppsats. 

Seniortreffet 29.01.2009 
Arendal gamle rådhus 

Over 80 søstere og brødre samlet seg i 
Festiviteten i Arendal gamle Rådhus der 
Elsa Momrak, på en slagferdig måte 
presenterte noe av husets historie. Hun 
fortalte at hun ble ansatt i Arendal 
Kommune med arbeidsplass på 
Rådhuset  hos Rådmannen i 1972. 

Huset ble bygget som privatbolig 1812 til 
1815, tegnet av arkitekt. Morten Kallevig 
var byggherre. Kitty Kallvig, hans enke, 
solgte huset som et gavesalg til Arendal 
kommune i 1844.  
Elsa Momrak fortalte om bygningen, 
særlig 3.etasje. Maleriene i Festiviteten er 
malt av virkelige steder i vårt land. Vi 
merket oss at maleriet av Galtesund var 
laget av Barbugutten Emil Rummelhoff, 
han som er ansvarlig for Arendalssangen. 
Elsa Momrak brukte også en god del tid 
på å fortelle om DAMEN som ved flere 
anledninger har dukket opp for folk i 
bygget. Det gjorde hun på en levende og 
overbevisende måte, uten å være 
skremmende. Hun ville bare beskrive hva 
som var opplevd. Om vi trodde på det 
eller ei, var uten betydning. 
Etter at det hele var over på Rådhuset, ble 
alle invitert til Odd Fellow Huset til en 
kopp kaffe og litt å bite i. Over 70 
personer fulgte oppfordringene. Elsa 
Momrak ble med og svarte villig på 
spørsmål. 
Kjempebra av arrangementskomiteen at 
det ble slik at alle fikk noe å bite i, selv 
om det ”bare” var påmeldt 60 personer til 
samlingen på Odd Fellow Huset. 

Hele den nye delen av spisestua på Odd 
Fellow Huset og vel så det, ble full av 
folk. Det ble betalt 50 kr. pr. person, 
overskuddet som ble på over kr. 2500,-
gikk i sin helhet, etter ønske fra Elsa 
Momrak, til Redd Barna. 

Elsa Momrak fikk overrakt blomster av 
hennes vert Terje Noddeland, en av de 
virkelige nestorene i Seniorklubben.  
 
To fulltreffere for Odd Fellows 
seniorklubb i Distrikt 22.   
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Loge nr. 51 Fortuna 

 
Julemøte 3. desember. 

Det er alltid med spent forventning 
søstrene kommer på vårt tradisjonelle 
julemøte. 
Vi var 61 søstre og hadde to gjester på 
kveldens møte, str. Edle Johansen fra 
nr. 93 Kaprifol og str. Ragnhild Bjellås 
fra nr. 116 Navigare. 
Også i år hadde vi opptak av en ny 
søster, Mette Dobler Hamre, her med 
sin fadder Merete M. Johnrud. 

 
Etter at logen var lukket, ble det 
klargjort for julemøte. Da søstrene igjen 
inntok salen, var den pyntet med 
nydelig julekrybbe og levende lys. Det 
var en høytidsstemt forsamling som 
hørte at OM leste juleevangeliet. DSS 
Kari Rose leste legenden om ”Den 
fjerde vismann” for oss. Dette er en 
tradisjon som Eks OM Maria Songedal i 
sin tid startet. Str. Ragnhild Bjellås som 
gjestet oss denne kvelden, bidro med 
nydelig musikk. 
Så gikk ferden ned til søstermåltid.  
 
I år hadde ”Turnevnda” et overskudd 
etter sommerturen, og dette ble brukt til 
å by alle søstrene på en aperitiff før 
måltidet. Det var stor stemning da UM 
anmodet søstrene om å gå til bords.  
Som alltid hadde Privatnevnda dekket et 
aldeles nydelig bord for oss, denne 
gangen i adventsfarger. 
For ytterligere å sette oss i jule-
stemning, startet søstermåltidet med at 
str. Karin Myhre leste fortellingen om 
”Marte Svennerud”. En historie som 
kaller på både latter, tårer og ettertanke. 
Stor takk til deg søster Karin. 

Tradisjonen tro var kveldens meny 
ribbe, medisterkaker og pølser med 
tilbehør og til dessert riskrem med 
mandel, til stor jubel fra de som vant 
marsipangriser. Maten smakte fortref-
felig.  Stor takk til kokken vår, Frode 
Salvesen, og Privatnevnda. Taffelet ble 
avsluttet med en spirituell ”Takk for 
maten” tale av str. Anne G. L. 
Syvertsen.  

 
På ettermøtet var det allsang til 
trekkspillmusikk og et festelig innslag 
med sang av duoen str. Anne-Lise N. 
Myrvold og Cecilie Norgaard. Takk til 
dere begge for at dere stiller opp med 
deres gode humør. 
                                                       UM 
 
25 års Veteraner 07.01.09 

 
 
Det nye året startet med tildeling av 25 
års Veteranjuvel til søster Esther 
Synnøve Møller og Storrepr. Inger 
Marie Sørensen.  
I denne anledning hadde vi 5 gjester fra 
nr. 93 Kaprifol. 
Den høytidelige seremonien ble ledet av 
DSS Kari Rose som holdt en nydelig 
tale til de nye veteranene. 
Også denne kvelden med vakker 
musikk av str. Ragnhild Bjellås. 
 
Vita for Søster  
Esther Synnøve Møller 
Innviet i Ordenen 07.12.83. 
Tildelt Den Høye Sannhets Grad 
19.11.86. 
Embeder i logen: 
Indre vakt fra 1989 til 1991. 
 
 
 

Vita for Storrepresentant Inger 
Marie Sørensen 
Innviet i Ordenen 07.12.83. 
Tildelt Den Høye Sannhets Grad 
19.11.86. 
 
Embeder i logen: 
UM V. ass. fra 1987 til 1989. 
Inspektør fra 1989 til 1993. 
Kass. fra 1995til 1997. 
UM fra 1997 til 1999. 
OM fra 1999 til 2001. 
Fung. Eks OM fra 2001 til 2003. 
Storrepr. i inneværende periode fra 2007 
til 2011. 
Tildelt Storlogegraden 29.08.02. 
Opptatt i Leir 8 Agder 25. 02.93. 
Opphøyet i Barmhjertighetens Grad 
27.04.95. 
Embeder i Leiren 
Yppersteprest fra 2005 – 2007.  
Deputert Hovedmatriark  i inneværende 
periode fra 2007 - 2009. 
 
Det var et nydelig dekket bord som ventet 
oss i spisesalen og menyen, lettsaltet torsk 
med tilbehør, var bestemt av kveldens nye 
veteraner. 
Under middagen talte OM Inger Røisland 
til veteranene og overrakte blomster og 
gave. 
Det var også taler fra kveldens faddere, 
str. Alfhild Olsen og str. Agnes Knutsen, 
og begge veteranene takket for tildelingen 
av juvelen og for den nydelige sere-
monien oppe i logesalen. 
OM Wenche Nilsen fra nr. 93 Kaprifol 
avsluttet talerekken med en personlig og 
festlig tale til str. Inger Marie. 
Alle søstrene i Loge nr. 51 Fortuna 
gratulerer med Veteranjuvelen. 
 

 
Veteranene sammen med DSS Kari Rose 
og OM Inger Røisland. 

UM 
Åremålsdager 
55 år 28.04.09 Wenche Martinsen 
80 år 18.04.09 Agnes H. Knutsen 
Gradpasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
19.11.08 Unn Elin Birkeland 
VI GRATULERER 
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Loge nr 93 Kaprifol 
 
Et riktig godt nyttår til dere alle, Året 
som har gått , har vert et godt år, for vår 
Loge, 7 flotte nye søstre har vi fått, og 
ikke nok med det vi fortsetter inn i det 
nye året , med to nye søstre i januar. Så 
vi gleder oss til det videre arbeidet.  
Vinteren er nå kommet over oss i all sin 
prakt. Med snøtunge trær , isroser og 
snøkrystaller . 
  UM 
 
Draum om nedsnødde bruer 
Med vi står fell snøen tettare 
Kåpearmen din blir kvit 
Kåpearmen min blir kvit 
Dei går mellom oss som 
Nedsnødde bruer. 
 
Men nedsnødde bruer er frosne. 
Inni her er det levande varmt. 
Varm under snøen er armen din ei 
Sæl vekt på min. 
 
Det snør og snør 
På stille bruer . 
Bruer ingen veit om. 
 
        Tarjei Vesaas.  
 
   Møteplan Våren 2009  
 

09.02 1900 Arbm. Instr. 
23.02 1900 = + Felles med□ nr. 116 
    Navigere 
09.03 1900 Arbm. Lotteri  
25.03 1900 0 + G Felles med □ nr. 116 
      Navigere NB! Onsdag 
27.04 1900 0 + N Galla 
11.05 1900 - + NV 
17.05 1100 Sammenkomst 
25.05 1900 0 F □ Galla 
08.06 Sommertur 
 
24.08  1800 0 EI Galla NB! Merk tiden 
 
 
Nytt fra sekretær 
Åremålsdager 
70 år 
04.04.09 Berit Ånonsen 
 
Vi gratulerer. 

 
Gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 10.11.08 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
    

Thora Walle         Tone Hatten 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
24.11.08 Wenche Halvorsen Aass 
   May Brit Jørgensen 
   Kirsten Marie Fredriksen 
 
      Nye søstre 12.01.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
                     

          Gro Anita Hansen 
 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

           Kari Irene Hansen 
 
Hjertelig velkommen til oss. 
 
Julemøte 
08.12. 08. avholdt vi vårt julemøte med 
ledsagere. Ettervårt vanelige møte 
,samlet alle seg i Logesalen 48 søstre og 
32 gjester . Det var et høytidelig , med 
nydelig julemusikk spilt av søster 
Ragnhild Bjellås. 
Det var mange fuktige øyne, når vi alle 
står med tente lys , det er en  helt 
ubeskrivelig følelse. 
Julemenyen var i år . Svinesteik, 
medister kakerog julepølse, dessert , 
riskrem med mandel. 

Tradisjonen tro .Legenden om juletreet 
ble flott fremført av Eiri Sataslaatten 
Stene , med sine hjelpere. Fine taler Tone 
Hatten holdt en fin tale til våre ledsagere . 
Bror Roar Heen hadde en flott tale til 
damene . Til slutt takket Jorunn og Per 
Jørgensen for maten med en spesiell vri , 
til stor jubel for alle ved bordet . Så en 
hyggelig avslutning nede i kjellerstuen , 
med kaffe og avec . 
 
Nå som jula er over , og vi for lengst har 
passert 13dag jul skriver jeg dette diktet. 
 
      Uteligger 
Stakkars vesle Granhild 
Ensom og glemt. 
Kastet ut fra sitt hjem .  
På en isete vei . 
Granhild uteligger. 
 
I grønnstasen mimrer .  
Julen hun minnes . 
Sin barndoms tid i Granli . 
Stormfull høstnatt . 
I vindens kraft . 
Med skogens barn hun sang . 
 
Vinterdag – Mennesker med sag . 
Granhilds ben kappet av . 
Rotløs hun var . 
 
Med søstre og brødre . 
I en bil hun kjørte . 
Inn i en stue hun ble stuet . 
Foten så sår i en stor sko fikk stå . 
Armene smykket med kuler , glitter og lys 
. 
Stjerna som klemte på hodet .  
Pakkene gjemt under kjolen .  
Du grønne glitrende tre , god dag . 
Fra Sølvguttenes kor . 
Barna som lo . 
Staselig og stolt ved vindu hun stod . 
 
Julens dronning . 
Slengt ut fra en balkong . 
 Gaten ble Granhilds kompanjong . 
   
                    Ukjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klanen. 
Formidddagstreff for Logesøstre 

som har anledning til å møte, hver 
1. mandag i måneden.  
Kl. 11.00 – ca.12.30.  

Servering. Ta med gevinst til 
lotteriet.  

Møtedager:  
Våren 2009: 

2/2,  2/3,  6/4,  4/5  og  8/6. 
Velkommen.
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Loge nr. 104 Måken 
 
Nyttårshilsen til brødre og 
søstre i distrikt 22 
Så er vi i gang med siste termin i denne 
valgperioden. Vi ønsker hverandre et 
godt nytt år, lykke til og håper at vi kan 
fullføre til ”bestått”. 
En liten nyttårsdrøm kan vi ta med på 
veien: 
”Alle mennesker som søstre og brødre i 
samme båt. 
En fantastisk drøm. 
Mennesker som seiler sammen… 
Solen danser på himmelen, fiskene 
leker seg i sjøen. 
Alle mennesker som søstre og brødre i 
den samme verdensbåten. Svake og 
sterke. Alle folk og språk og raser. 
Mektige og maktesløse.  
Fattige og rike. 
Mennesker som seiler sammen som 
søstre og brødre på havet, under den 
samme solen, på de samme bølgene. I 
medvind, motvind, den samme stormen. 
Det finnes ikke lenger noen svake, 
ingen makthavere. 
Ingen blir lenger kastet over bord, ingen 
dør av sult under dekk. Det er ingen 
krig lenger på kommandobroen. 
Sangere løper over dekk med en sang. 
Alle er i sikkerhet og i trygghet om 
bord. 
En fantastisk drøm! 
Hvorfor må jeg våkne…? 
 
Phil Bosmans 
 
 
Måken Jonathan 
Måker flest bryr seg ikke med å skaffe  
seg mer enn de mest elementære 
kunnskaper om flyving, hvordan de skal 
komme seg  fra stranden og ut til maten 
og hjem igjen. For måker flest er det 
viktigste ikke å fly, men å spise.  
Men for denne måken var det viktigste 
ikke å spise, men å fly. Høyere enn alt 
annet elsket  Jonathan Livingston Måke 
å fly. 
 
Fra” Måken  Jonathan” 

 

Til ettertanke 
Med tanke på en nær forestående 
morsdag, kommer noen linjer som Jo 
Vestly skrev til sin mor Anne-Cath  
14 dager før hun døde: 
 
 Kjære mor! 
Du er en gammel dame nå som trenger 
mye hjelp, støtte og omsorg. Det beste 
jeg kan gi deg er nærhet og tilstede-
værelse. 
Jeg vil bidra til å gi deg trygghet, jeg vil 
gi deg av min tid.  
Dette er min morsdagsgave til deg. 
 
Jeg synes dette var en meget pen gave 
til mor, og gode ord til ettertanke. 
 
                   OM Anne Marie Gaustad 
 
Nytt fra søster sekretær 
 
Opptakelse 
På kort tid har vi fått tre nye søstre 
18.desember 2008 : 
Liv Karin Klepstad og Grete Hagen  
22. januar 2009 : 
Jannicke Simonsen Hovind  
 Vi ønsker hjertelig velkommen og 
håper dere vil trives hos oss. 
 
I denne forbindelse kan det være på sin 
plass å minne de som er faddere på at 
deres innsats kan være avgjørende for 
en ny søsters trivsel og trygghet i et 
ukjent miljø. 
Vi siterer fra informasjonsbrosjyren 
Om å være fadder 
”Det er viktig at vår nye søster/bror blir 
godt kjent og trives blant medlemmene. 
Du bør derfor, dersom det er praktisk 
mulig hjelpe henne/ham til rette. Det 
hender at en søster eller bror blir borte 
fra logen. Da bør du som fadder kon-
takte vedkommende, og forsøke å få 
henne/ham tilbake på møtene. Dersom 
du ikke føler at du kan hjelpe, kan du 
eventuelt be OM om å bistå deg.” 
Det er en viktig oppgave å være fadder, 
og det er flott at du skaffer din loge nye 
medlemmer. Men det er også en jobb å 
være fadder, og den jobben er ikke 
ferdig ved opptakelsen. Det er da den 
begynner. Du skal følge og veilede ditt 
fadderbarn i hverdag og fest til hun er 
selvgående. Orientere om store og små 
ting, ordensmessige og etiske så vel 
som de mer praktiske og hverdagslige. 
Hjelpe henne med hennes forventninger 
til logen, men også orientere om logens 
forventninger til henne. Din innsats som 
fadder kan være avgjørende for hennes 

trivsel og følelse av tilhørighet i logen. 
 
Så alle faddere; la oss ta jobben vår 
alvorlig, la oss følge opp, være tilstede og 
støtte de nye søstrene i deres arbeid for å 
bli en Rebekkasøster. 
 
Nye Søstre 

 
Liv Karin Klepstad 

 
Jannicke Simonsen Hovind 

 
Grete Hagen 
 
Gradspasseringer: 
Den Edle Kjærlighets grad 
04.12. 2008 Else Berit Lunde 
 
Åremålsdager 
12.01. 2009  Randi Brautaset,  70år 
17.01.2009  Liv Grete Aslaksen, 60år 
 
Vi gratulerer! 
 
Vennskap 
I ditt hjerte lever mennesker. 
De føler seg hjemme der 
Og de fortsetter å bo der  
Selv etter at de er døde. 
 
En venn i livet  
Er som brød og vin 
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Loge nr. 116 NAVIGARE   
 
Vårhilsen fra OM. 
Så er vinteren snart over ” håper vi”, 
men februar kan være litt lumsk. 
Vi begynner så smått å vente til våren 
hvor det på ny vil spire og gro i våre 
hager. Ja, spire og gro gjør det vel også 
rundt i våre loger. I 116 Navigare spirer 
og gror det. Vi har hatt en infoaften som 
ble veldig positivt mottatt av våre 
gjester. DSS Kari Rose holdt et 
inspirerende og flott foredrag, så vi 
håper det vil fortsatt spire og gro i vår 
loge. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke 
brødre og søstre som har arbeidet på 
dugnad for at logehuset vårt har blitt så 
flott. Det siste er nytt teppe i logesalen. 
Takk til brødrene for vel utført arbeide 
med teppelegging. 
Jeg har nå startet på min siste periode 
som OM. Hvor har denne tiden blitt av? 
Det er mange tanker man gjør seg ved 
slutten av en termin. Tanker om ting 
som kanskje kunne vært gjort bedre, 
eller ord som ikke burde vært sagt. Men 
skal vi egentlig dvele ved dager som er 
gått og ting som er gjort? 
Mest tenker jeg tilbake på alle de 
positive søstrene, og de gode stundene i 
logesalen, med glede. Jeg ser tilbake på 
en flott og lærerik periode i logen. 
Jeg ønsker søstrene en god vår, hvor det 
vil spire og gro i våre hager. 
Med søsterlig hilsen i V K og S 
Jorunn Andsem OM 
 
Godt nytt logeår 
Siste Logemøte i 2008 ble holdt 26.11, 
hvor vi hadde besøk av soknepresten i 
Gjerstad, Olav Hofsli. Tema for hans 
besøk var Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet, sett fra en prests` synsvinkel. 
Han delte sine tanker med oss, noe som 
var meget inspirerende. Mye til etter-
tanke og konklusjonen er at vi må være 
stolte som Rebekkasøstre. Foredrag som 
dette, anbefales varmt. 
 
 

Julemøte den 10.12.08 

Julemøtet ble holdt med besøk av DSS 
Kari Rose og våre ledsagere. Kvelden 
ble meget hyggelig og minnerik. Først 
en høytidelig stund i Logesalen, før alle 
gikk til et vakkert dekket festbord. 
Julemat ble servert av servitører fra 
loge 128 Lyngør, i full julestemning. 
Vakker sang og musikk hørte også med. 
En stor takk til br. Brynjar Johansen 
som har påtatt seg jobben som ”vår” 
kokk. 

 
Muntre servitører 
 
Informasjonsmøte 28.1.09 
Møtet ble gjennomført med bistand fra 
DSS Kari Rose. Det møtte fem gjester, 
for å få mer informasjon om Ordenen 
og vår Loge. Et meget hyggelig resultat 
av kvelden, ble tre nye søkere til vår 
Orden. Vi setter stor pris på at nye 
søkere kan få, og ønsker å ta del i det 
gode samhold og vennskap i Loge 116 
Navigare.   
 
Litt informasjon. 
I løpet av våren er det planlagt to 
fellesmøter med Loge 93 Kaprifol, og 
dette er noe vi ser frem til med stor 
glede og forventning. 
Under ettermøtet den 14.1.09, var det 
planlagt et foredrag med norsk Luft-
ambulanse. Dette måtte utgå på grunn 
av sykdom. Dette foredraget blir satt 
opp igjen i mai 09. 
Jeg ønsker alle søstre og brødre et godt 
logeår. 
 
Søsterlig hilsen i V. K. og S. 
Venke Fone Holum/UM 

 
Møteplan 1. halvår 2009 
11.02  -  kl 1900.  ═ + 
23.02.-   kl 1900   ═ +      i Arendal 
Felles med  □ nr 93 Kaprifol.  
 Merk Dagen 
11.03  -  kl.1900. Sosialaften 
25.03  -  kl.1900. O +  
Felles med □  93Kaprifol 
22.04. -  kl.19.00. – + N  
13.05 .-  kl.19.00. Arbm. NV 
27.05  -  kl.1900   O F □  Galla                                  
26.08-    kl.1900. O EI  Galla 
 
Gradspasseringer 
26.11.2008 
Det Gode Vennskaps Grad 
Grete Ausland 
 
Jag vill gå mellan rågen 
som vaggar for vinden 
med blytunga ax 
jag vill ligga i greset 
och stirra mot himlen 
som djupblå sig velver 
med svalor som glida 
jag vil luta mitt øra 
mot solvarma jorden 
och lyssna till røster 
som viska ur mullen: 
alt lever alt lever 
alt blir och alt blir 
och du blir vad alt blir 
når det dør: 
ett vaggande rågax 
en glidande svala 
en bit av mullen 
som suckar och hviskar. 
Och jag stirrar mot himlen 
och svalor som glida 
och jag kjenner jar gredan er 
vad jag skall bliva: 
en del av det hela.                    
 
Søsterlig hilsen i V. K. og S. 
Karianne Meland 
 
Tenk positivt 
Anti Janteloven 

Du er enestående. 
Du er verd mer enn en kan måle. 
Du kan noe som er spesielt for deg. 
Du har noe å gi andre. 
Du har gjort noe du kan være stolt av. 
Du har store ubrukte ressurser. 
Du duger til noe. 
Du kan godta andre. 
Du har evner til å forstå og lære av 
andre. 
Det er noen som er glad i deg. 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
Nytt semester 
Terje Vigen går nå inn i sitt femtiende 
år, og jubileumsforberedelsene er i god 
gjenge. 
Vi opplevde i vårsemesteret i fjor en 
god ettervekst med 3 nye brødre. Og 
også i år ser det ut til at vi kommer godt 
i gang, for nå synes våre to opptagelser 
på våren å være sikret, noe vi er svært 
takknemlige for. 
Det er imidlertid viktig et vi opprett-
holder oppmerksomheten rundt vårt 
rekrutteringsarbeid, og vår loge kan 
ikke få en bedre jubileumsgave enn at 
alle våre opptagelser i 2009 får de 
nødvendige resipienter. Jeg vil derfor 
oppfordre alle brødre til gjøre sitt beste 
for å sikre den nødvendige etterveksten. 
Vi har alle også et ansvar for å ta imot 
våre nye brødre slik at de føler seg 
velkommen, og opplever at dette er godt 
og meningsfylt sted å være. Jeg ønsker 
alle brødre lykke til i det nye året  
 
UM Jan Petter Røinaas 
 
25 års veteranjuvel – Kåre L. 
H. Andersen 

 
12. november fikk Eks Storrepresentant 
Kåre L. H. Andersen sin 25 års 
veteranjuvel i en flott seremoni ledet av 
Distrikts Store Sire Jan A. Nilsen. 
Fadder Ralph Lundbergh holdt en tale 
til jubilanten der linjene ble trukket 
tilbake til starten for 25 år siden. Bror 
og sønn, Bjørn Haagen Andersen holdt 
så en flott og personlig tale til sin far. 
Jubilanten sa i sin tale at logelivet hadde 

gitt ham mye, men at hva den enkelte 
bror fikk ut av logen var helt avhengig 
av hva han selv investerte av egen 
innsats. Vi ønsker våre nye 25 års 
veteraner til lykke. 
 
25 års veteranjuvel – Hugo 
Andresen 

Mandag den 15. desember 2008 ble 
Hugo Andresen tildelt 25 års 
veteranjuvel med en liten tilstelning i 
hans nåværende hjem på Salterød Bo og 
Omsorgssenter. Tilstede var OM Otto 
Baust og Ex Storrepresentant Odd 
Axelsen, bror Sigmund Dale, bror Terje 
Noddeland, Hugo’s kone Karen og 
datteren Borga. 
Etter tildelingen var det dekket til et 
hyggelig måltid. Terje Noddeland leste 
utdrag av en tale som han holdt for 25 
år siden da Hugo fikk sin Edle 
Kjærlighets Grad. 
Hugo takket for tildelingen av juvelen 
og bad oss om å ta med en hjertelig 
hilsen fra ham og hans familie til logen. 
 
Meny, våren 2009  
11. febr. 
2009 

O+ Galla Fersk 
torsk 

25. febr. 
2009 

≡ + Galla. Lettsaltet 
torsk 

11. mars 
2009 

O+ Galla. Fersk 
torsk 

25. mars 
2009 

- + m/ 127 
Gabriel 
Scott  

Grimstad 

22. april 
2009 

Instr., 
Nom. 

Fersk 
torsk 

13. mai 
2009 

50 års 
Ve.Ju. 
Galla. 

Fersk 
torsk 

27. mai 
2009 

Nom., V., 
25 års 
Ve.Ju. 
Galla. 

Lettsaltet 
torsk 

  9. sept. 
2009 

E.I. Galla. Lettsaltet 
torsk 

Julemiddag i loge 61 Terje Vigen 
Lørdag 6/12-2008 avholdt loge nr.61 
Terje Vigen sin årlige julemiddag for 
brødre med følge. 
Som vanlig hadde privatnemda, under 
ledelse av formann Rainer Domogalla, 
lang tid i forveien planlagt arrangementet 
ned til minste detalj for at alle gjester og 
brødre skulle få en hyggelig opplevelse i 
den kalde og mørke senhøstkvelden. 
Med ca. 35 feststemte og positive 
deltakere, gode taler ,sanger og festlige 
innslag ble taffelet meget vellykket og 
tiden forsvant. 
Måltidet bestod av ribbe med tilbehør, og 
det skal rettes en stor takk til kokkene 
Grethe og Kai Salvesen som hadde hele 
ansvaret for maten. En dyktig og munter 
serveringsgjeng fra tilstøtende loger skal 
også ha hjertelig takk for at kvelden ble så 
fin. 
Med åpen bar og dansemusikk beveget vi 
oss inn i ”de små timer” og vi kunne rusle 
hjem med et fornøyd smil om munnen. 
Så til DEG, kjære bror, du som glimret 
med ditt fravær, privatnemda ønsker også 
deg velkommen til årets julemiddag og 
legger seg snart i selen for ny planlegging  
 
i V. K . og  S.       Lasse Svendsen 

 
 
Leir nr. 22 Aust 

Agder 
 

 
Nytt fra sekretæren: 
Gradspasseringer 2008: 
Nye patriarker på møtet  13.11.08: 
Finn Kristian Skage     98 Henrik Ibsen 
Per Kåre Rosses       128 Gabriel Scott 
Svein Magnus Løvik ” 
Karl From  ” 
 
DKP 11.132.08: 
Egil Arnt Knutsen       128 Lyngør 
Baard Midtgaard                   " 
Kaare Martin Haugen 135 Merdø 
Håkon Opsahl                        " 
Alf Ivar Andersen                  " 
Bjørn Børre Grimstad    61 Terje Vigen 
Arvid Nilsen                                " 
Øyvind Johannesen      98 Henrik Ibsen 
Geir Nerbø                                  " 
Tormod Sandskjær                     ” 
Henry Eilif Nicolaisen   107 Torungen 
Per Jetlund Jørgensen               " 
Leonard Seneger           27 Gabriel Scott 
Helge Omdahl                           " 
 
  Tore Leo Dalen   Sekretær                                    
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
- 30 år 10.11.2009! 

 
Dødsfall 
Br. Thomas Odd Tønnevold 
døde 21. januar 2009, 68 år gammel. 
Han har slitt med sin kreftsykdom en 
tid, og måtte gi opp.  
 
27. januar ble han gravlagt ved Fjære 
kirke, og flere av brødrene i 98 Henrik 
Ibsen var til stede ved seremonien og 
fulgte ham til hans siste hvilested på 
Fjære kirkegård.  
Br. OM Trygve Haugland sa noen 
minneord i kirken, på vegne av vår 
Loge og Ordenen.  
 
Br. Thomas Odd ble innviet i Ordenen 
og opptatt i vår Loge 19. sept. 1989. Det 
vil si nesten 20 års medlemskap.  
 
I de senere år var han mye av sin tid i 
Spania, men straks han kom hjem var 
han i Logen. Det var hyggelig å treffe 
Thomas Odd igjen! 
 
Våre tanker går til hans nærmeste, først 
og fremst hans kone Barbro, som har 
mistet sin kjære. 
  
Vi lyser fred over bror  
Thomas Odd Tønnevold’s minne. 
  
25 år Veteranjuvel 2009 
Den 07. febr. 2009 har br. Finn 
Fredvig Erichsen vært medlem av 
Ordenen, og vår Loge i 25 år, og vil 
bli tildelt 25-års Veteranjuvel på vårt 
møte tirsdag 17. mars 2009. 
 
Vi gratulerer! 
 
Opptak og Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
18.11. 2008 
Salve Haukås Håland 
Svein Otto Bakke 
 
Fødselsdager 
65 år: 
Anders Terkelsen  25.02. 2009 
Torbjørn Lykre 24.04.2009 
55 år: 
Finn Kristian Skage 11.04.2009 

 
45 år: 
Arild Dypvik 13.03.2009 
 
Vi gratulerer! 
 
Terminliste 1. halvår 2009 
10.02   Info. m 
17.02  = + 
03.03  –  + 
17.03  Ο  25 års Ve.Ju. Galla 
21.04   = + N 
05.05  Ο + Galla 
08.-10.05 besøk til vår vennskapsloge 
nr.82 James Ridgely, Grindsted, 
Danmark. Nærmere info. 
17.05  Treff på huset   
19.05   Arb. m NV 
14.06  Sommertur 
01.09  EI  Galla  
 
Meny våren 2009 
10.02. Winerbrød (info.m.) 
17.02. Laks 
03.03. Reker 
17.03. Erter , kjøtt & flesk 
21.04. Kalkun 
05.05. Lettsaltet Torsk 
17.05. Bløtkake m.m. 
19.05. Laks 
14.06. Ikke fastsatt 
01.09. Lettsaltet Torsk 
 
Oppsummering av nyttårsspill  
Tirsdag 6. januar var mange samlet 
til Nyttårsspill. En festloge hvor også 
ledsagere kunne være med. Sere-
monien, spillet, i logesalen var helt 
spesielt. Framførelsen var med stil og 
verdighet, og rammen rundt, med 
stjernehimmel og levende musikk, 
gjorde det hele til god opplevelse. 
Etterpå var det festmiddag, og hyggelig 
samvær. I ettertid har vi mottatt mange 
godord, så dette må gjentas… 
 
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 
 
Terjenytt 
Som de fleste er kjent med, så er det 
den til enhver tid som er UM i Loge nr. 
98 Henrik Ibsen som er kasserer for 
bladet.  Vi er helt avhengig av støtte-
annonser for å finansiere trykking m.m. 

For tiden er inntekten bra. I slutten av 
2008 har vi dessverre fått 3 oppsigelser, 
som utgjør kr.2.000,- i mindre inntekt. 
 

* 
Fell ikke dommer over mennesker når du 
er sint. Raseriet glir over, men dommen 
blir stående. 

Abraham Lincoln 
 

Nyttårsloge 
Bror Tore Lund Andersen i loge nr. 89 
Skagerak kan fortelle at loge nr. 28 
Agdesiden var den første loge på 
Sørlandet som brukte nyttårsspillet først i 
1980 årene. Leir Sørland tok fatt i dette 
spillet etter at vi i 1995 fikk vår egen leir 
i Aust Agder. 
EksOM Einar Berge i loge 98 Henrik 
Ibsen kan fortelle at spillet første gang ble 
brukt i deres loge som et vårspill da loge 
Henrik Ibsen fikk besøk fra deres danske 
vennskapsloge. Det skjedde en gang midt 
på 1990 tallet. 
Det er altså loge Henrik Ibsen i Grimstad 
som brakte spillet til vårt distrikt i Aust 
Agder.  
Senere har Storlogen tatt dette inn som et 
rituale og det er dette Henrik Ibsen nå har 
som et fast rituale på årets første møte.  
Årets Nyttårsloge ble gjennomført tirsdag 
06. januar Og samlet som vanlig brødre 
med ledsagere. I år var der med flere 
deltagere fra logene Kaprifol og Torungen 
i Arendal, samt en bror med ledsager fra 
loge Grenmar i Porsgrunn. 
Seremonien ble gjennomført på en verdig 
og sikker måte og det ble en stor 
opplevelse for de frammøtte. Det var 
nærmest perfekt ned til hver minste detalj. 
Her har brødrene i Grimstad skapt fin,fin 
tradisjon ved det første møtet i det nye 
året. For det er ved årskiftet folk ofte 
stopper opp og bringer fram gode 
nyttårsønsker og nyttårsforsetter. Hva er 
vel da bedre enn å fokusere på det 
budskap som ligger i en nyttårsloge. 
Dermed brukes det pedagogiske 
hjelpemiddelet våre ritualer er for oss 
som er medlemmer av Odd Fellow 
Ordenen. Det store håp og ønske for 
fremtiden ligger vel nettopp i utbredelsen 
av innholdet i våre grunnpilarer, 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Og 
det kommer så fint fram i nyttårslogen. 
Takk for at vi fikk oppleve dette!!! 
                                                           DSS 
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Loge nr. 107 Torungen 
Siden forrige nr av Terjenytt, for 107 
Torungens vedkommende, ble viet vårt 
jubileum, tar vi med det som har skjedd 
siden sist. 
 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
22.10.08 
Arne Fredrik Rasmussen 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
01.12.08 
Geir Krøger 
 

Den Høye Sannhets Grad 
06.10.08 
Eivind Eidbo 
Ivar Fløistad 
Willy Kristiansen 
 

15.12.01 
Frido Josepha 
Henning Glad 
Håkon Vik Korslund 
 
Åremålsdager 
23.11.08 Per Rosmo 50år 
03.01.09 Olav Reiersølmoen 65 år 
18.01.09 Bernt Finckenhagen 65 år 
10.02.09 Karl-Petter Evensen 55 år 
22.02.09 Asbjørn Kristiansen 75 år 
26.02.09 Ole Skjævestad 50 år 
14.03.09 Thorleif Guttormsen 75 år 
07.04.09 Vidar Josephsen 60 år 
16.04.09 Arne Tellefsen 80 år 
17.04.09  Øystein Ytterdal 55 år 
 

      Loge 107 Torungen gratulerer 
 
Terminliste for våren 2009 
16.02  ═ +  
02.03 O + G  
16.03 O 40 års og 25 års VeJu G 
02.04 O +  G Vi besøker □ 57 

Fidelitas NB Torsdag 
20.04 ≡ + G N 
04.05 ─ + N 
23.05 50 års VeJu G NB Lørdag 
13.06 Sommertur 
 

01.09 EI G 
Det kan bli endringer på oppsatt 
terminliste. Dette vil vi informere om på 
best mulig måte, bla. gjennom våre 
møter og via Terjenytt.. 

 

† 
Til minne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 04.12.08 fikk vi melding om at bror av 
vår loge, Carl ”Cally” Høyland Carlsen 
var gått bort. Carl H. Carlsen ble opptatt 
i □ 61 Terje Vigen 27.04.83 i 
forbindelse med den ekspansjonen som 
var i gang før dannelse av □ 107 
Torungen. Han var således en av dem 
som var med fra starten 28.10.83. 
Han fikk Den Høye Sannhets Grad 
15.10.84. Carl H. Carlsen skulle blitt 
tildelt 25 års veteranjuvel i mai 2008, 
men kunne den gang ikke møte. 
Carl H. Carlsen ble bisatt i Arendal 
Kapell med brødre fra □ 107 Torungen 
som æresvakter.  
Vi lyser fred over bror Carl Høyland 
Carlsen’s minne. 
 
Juletrefesten 4/1 2009. 
Denne gangen var det loge 107 
Torungen som stod for arrangementet 
av juletrefesten på logehuset. OM 
hadde utnevnt brr. Dag Andersson, Ole 
Skjævestad og Christian Grundesen til 
arrangementskomite. Vi fikk med oss 
våre fruer Sølvi, Tone og Milly samt 
privatnevndas formann br. Harald Grut 
Løvig. Damene bakte boller, muffins og 
sjokoladekake, br. Ole skaffet juletre og 
br. Harald gjorde de nødvendige 
innkjøp. Vi gjorde alt i stand dagen før. 
Søndag begynte folk å komme fra kl. 
15.30 og kl. 16.00 ønsket br. Christian 
velkommen. Vi begynte med å gå rundt 
juletreet oppe i logesalen med Tone og 
Milly som forsangere. Etter å ha gått og 
sunget mange av våre kjære julesanger 
var det tid for mat. Det ble servert 
pølser i brød, brus, kaffe og kaker. 
Stemningen var høy og barna løp. Så 
var det gang rundt juletreet igjen. 
Tilslutt samlet vi oss i kjellerstua, der 
br. Christian leste en liten julefortelling 
basert på musevisa med noen tilhørende 
bilder på storskjerm. Tilslutt kom 
nissen med noe godt i sekken. Vi 
avsluttet ca. kl 18.00. Det møtte ca. 70 
personer med stort og smått, og nissen 
delte ut 38 godteposer til barna. 
 
 

Fra Odd Fellows Seniorklubb. 
Eks Storrepr. Olav M. Myhre har sendt et 
skriv til logene hvor det bl.a. lød: 
For noen dager siden hadde 3 av initiativ-
tagerne til Odd Fellow seniortreff, Sigurd 
Lundberg, Terje Noddeland og Olav 
Magnus Myhre, en hygge- og pratestund. 
Først på 90 tallet følte vi 3 og Thorgrim 
Sataslaatten at vi måtte kunne lage en 
hyggestund for pensjonistene i Aust-
Agder logene. 
Den tredje torsdagen i måneden ble valgt, 
og siden har det vært samlinger som plan-
lagt med alt fra 15 - 80 deltagere. 
Etter hvert har alle brødrelogene utnevnt 
hver sin representant som ansvarlige for 
seniortreffene 
Våre damer har også vært godt repre-
sentert på seniortreffene, og nå ønsker vi 
at våre 4 Rebekkaloger deltar mer aktivt – 
både med forslag til utflukter – og 
arrangementer. Derfor ber vi logene om å 
utnevne en kontaktperson. 
Eks.Storrepr. Svein Sørensen  i Leir nr.22 
Aust-Agder, har lovet å være koordinator. 
Ansvaret for arrangementet går mellom 
våre logebyer.  
Tvedestrand arrangerte treffet 20.11.08 
Arendal arrangerte treffet        29.01.09 
Arendal arrangerer treffet    19. – 21.09 
Arendal arrangerer treffet        19.03.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding til Seniortreffene 
til logenes koordinatorer 

 

For Rebekkasøstrene: 
Fortuna: 
Inger Marie Sørensen       370 98228 
Kaprifol: 
Wenche K. Nilsen             37024927 
Måken: 
Ragnhild Ellefsen              37048298   
Navigare:  
Else Margrethe Ramsdal   37150648 
    

For Odd Fellow brødrene:  
Terje Vigen:   
Terje Noddeland     37033149 
Henrik Ibsen:  
Jan Stangeland         37270187 
Torungen:     
Olav Magnus Myhre       37016430 
Gabriel Scott:    
Sven Helge Svendsen  99695158 
Lyngør:  
Halvor E. Lilleholt            37160151 
Mærdø: 
 Sigurd Lundberg              370 96363 
 

Hovedkoordinator:  
Svein Sørensen          370 98228 
 

Seniortreffene er som hovedregel: 
3. torsdagen i måneden 

Kl. 12.00 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott  
Ord fra Undermester. 
Nok en jul, med derpå følgende 
nyttårskveld er unnagjort, og vi skriver 
år 2009.Forhåpentlig vis er vi nå alle 
mette av både fritid og julemat, og higer 
etter å treffe brødre igjen.  
Vi har i året som gikk hatt en 
upåklagelig økning av brødre, og dette 
fortsetter vi med. Allerede i det første 
møtet i det nye året kunne ønske 
ytterlige to nye brødre velkommen. 
Som gjentatt til det nesten 
kjedsommelige, er ikke dette nok. Vi 
skal også passe på at alle blir tatt godt 
imot, på møte etter møte etter møte. Det 
er vår plikt som eldre brødre å hjelpe 
nye brødre ved fremmøte, innmarsj og 
på ettermøte. Ta gjerne tak i de nye så 
fort som mulig, og hjelp dem med å bli 
kjent. En ny bror skal ikke få stå alene. 
Dette gjelder selvfølgelig også for eldre 
brødre. Det kan godt være at en god 
samtale gjør at man gjerne møter neste 
gang. 
På vegne av Overmester og Embeds-
kollegiet for øvrig, ønskes dere alle et 
godt nytt år. 
                                                    UM 

Referat fra julemøtet med 
ledsager 

Julemøtet med ledsager ble arrangert 
fredag 5. desember, og var som vanlig 
et vellykket arrangement. Den gode 
stemningen var et faktum allerede på 
veien fra Høvåg/ Lillesand, og var i 
stigende modus hele kvelden. 
Etter hyggelig, tradisjonell og 
stemningsfull samling i salen, med 
velkomsttale, sang og musikk, ble 
denne gjort rede til aftenens foredrag. 
Dette ble fremført av Berit Eide 
Johnsen, som foredro om sørlendingers 
opphold i ”prisonen” i England. Det var 
et meget interessant tema, og vi fikk 
alle lære at det ikke bare var Terje 
Vigen som hadde vært innom der.  
Deretter gikk turen ned til dekket bord i 
kjelleren, bare avbrutt av et lite stopp i 
første etasje, hvor veskebalansen ble 
justert med edlere dråper. 
Her sto søstre og brødre fra 104 Måken 
og 98 Henrik Ibsen klar for å servere en 
meget god juletallerken, med følge av 

representanter fra både CB og Løiten. 
Måltidet ble avsluttet med kveldens 
matmessige høydepunkt, nemlig 
karamellpudding ala’ John Dobey. 
Under måltidet fikk gjestene høre 
vakker sang av Marthe Frankson, som 
ble akkompagnert av bror Knut Ribe.  
Etter måltidet ble det tid til hyggelig 
samvær i salongen, frem til bussen 
hentet oss for hjemtur ca. kl.24.00. 
Synd for de som ikke kunne komme, 
men prøv gjerne igjen neste år.  
 
Nye Brødre 
På årets første møte kunne vi ønske 
ytterlige to nye brødre velkommen til 
vår Loge. Vi er da oppe i det anselige 
antall av 79 brødre i 127 Gabriel Scott 

 
Ny bror, Sigmund Harald Hansen, til 
venstre, med fadder Atle Auby Hagen. 

 
 
Ny bror, Thomas Hagen Drangsholt, til 
høyre, med fadder Yngvar Kortner. 
Dere ønskes hjertelig velkommen, og vi 
håper dere vil finne dere vel til rette 
blant oss. 
 
Privatnemda 
Alle loger har en privatnemnd, men 
ingen er som vår.  
Det er sikkert mange loger i det ganske 
land som hevder dette, men vi har våre 
ord i behold.  
Vår privatnemnd er unik.  
Ikke bare lager de ethvert ettermøte til 
en spesiell opplevelse, men de gjør det 
med en sånn inderlig velvilje og glede.  
Videre har de under denne, og 
foregående ledere, klart å lage et miljø i 
miljøet.  

Det å sette opp en menyliste er ikke 
lenger noen enmannsjobb. Her har de tatt 
med en bedre halvdel, og flokket seg 
sammen flere kvelder, med planlegging 
og jobbfordeling. Ryktene sier faktisk at 
de har prøvesmakt alle vinene som vi har 
fått servert, slik at de kunne være sikre på 
at vi skulle få en  som passet til maten.  
Den slags offer skal dere vite at vi setter 
pris på. 
Nye brødre som har fått gleden av å være 
med i dette har fått en flying start i det å 
bli kjent med andre. Det går lettere derfra. 
Vi som har bivånet det hele litt fra 
sidelinjen har latt oss imponere. Måtte 
dere fortsatt ha det trivelig og hyggelig i 
deres jobb, og ta med dere videre det gode 
miljøet som hersker hos dere. 
 
Takk til dere alle. 
 
Jubilanter i Vår/ Sommer 2009 
40 År 
Jarl Rudi Lunde 
2. April 
50 År 
Stein Holter  
16. Februar 
60 År 
Vidar Tobiassen 
01. Mai 
Stein Egil Haugan 
17.  Mai 
Dag Folkvord 
15. Juli 
70 År 
Nils Fredrik Hagner 
11. April 
Ferenc Brunner 
13. Juni 
Steinar Tofte 
22. August 
80 År 
Jan Gunnar Dalhaug 
29. August 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS!                           OBS!
 

Seniortreffet mars 2009 
 

19. mars 2009 kl. 12.00 skal 
vi til  

Heftingsdalen Miljøpark 
Avsluttes med besøk på  

Heimtun,  
for å få noe å bite i. 

Påmelding til logenes 
koordinatorer  

innen 17. mars 2009 
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Loge nr. 128 Lyngør  
 
Hilsen fra OM 
GODT NYTT ÅR til alle søstrer og 
brødre. Et nytt år med blanke ark og nye 
utfordringer ligger foran oss, men det er 
også viktig å ta ekstra godt vare på det 
samhold og felleskap vi har innenfor 
logene og Ordenen. I disse urolige tider 
med finanskrise og turbulente forhold 
ellers i samfunnet, er det vennskap, den 
trygghet og felleskap vi samles om i 
Ordenen, svært viktig å ta vare på. Det 
vil da være godt å samles i Logens 
trygge krets, der vi kan finne styrke og 
krefter gjennom det gode vennskap og 
ekte omtanke for hverandre. 
 
Lewi Pethrus har også sagt noe om å se 
fremover; 
 
Tro når det mørkner på ferden, 
Solen ei sluknet har! 
Først noen timer, og siden 
Stråler en morgen klar!  
 
Med alle gode ønsker for det nye året, 
spesielt til alle brødre i Loge 128 
Lyngør. En stor takk for den innsats og 
iver som er vist i løpet av 2008. 
 
Med broderlig hilsen i V. K. og S. 
Odd Holum/OM 
 
Juleferie kan brukes til så mangt. 
To ildsjeler fikk lagt teppe i Logesalen 
dagen før lillejulaften. 
Det var iherdig loddsalg i begge logene 
som resulterte i at vi kunne gjøre det.  
Logesalen ble som ny. 
Håper alle ble fornøyde og takk for 
bidraget.           UM Jon-Eirik Johansen 
 

Vi fikk en ny 
bror i gjen-
opptakelsen 
på logemøte 
21. januar. 
Det var Geir 
Egil 
Egilsson fra 
Andenes, nå 
bosatt i 
Risør. Han 

ble innviet 19.10.78 i loge nr.14 

Polarlys i Harstad. 
Han har alle logegradene. 
Vi ønsker han velkommen. 
                        UM  Jon-Eirik Johansen.        

 

Terminliste våren 09 
18.02 -+ 

04.03 0+G 

18.03 0 Info møte  

01.04 25 års Ve Ju 

15.04 ≡+G N 

06.05 0+N.V Besøk fra 120 Collin 
Archer 

20.05 -+ Besøk fra 61 Terje Vigen 

13.06 Sommertreff NB lørdag 

02.09 EI 

DEN ELDSTE ODD 
FELLOW-SANG. 

Tekst: James Montgomery (1771-1854) 
Melodi:  Kjell – Henrik Hendrichs 
 
Del lykkens beger med din bror, plant 
blomster i hans bed. 
Fra tornet sti, langs sorgens dal, ved 
løvfalls mørke skrud. 
Skal roser smykke gledens hall og 
bringe vårens bud. 
En skål for gammel, skål for ung, - 
DET GODE VENNSKAPS SKÅL! 
 
Med kjærlighetens vingeslag skal 
smerten viskes bort. 
Glem fortids strid og ubehag, vårt liv er 
alt for kort.  
Bring Vennskap til vårt felles bord, ta 
brodertanken med. 
Ta smilet med hvor enn du går, så 
kjærlighetens sæd. 
Ta alderdommens hvite hår i pant for 
varig fred. 
En skål for gammel, skål for ung, - 
EN SKÅL FOR KJÆRLIGHET! 
 
Fra Sannhets kilder flyter mykt en elv 
av salig fred. 
En himlens gave uten frykt for den som 
spiller med. 
La edelstener med sin prakt forgylle 
dine spor. 
Kle dine ord i Sannhets drakt, - da er du 
med, min bror. 
En skål for gammel, skål for ung. - 
DEN HØYE SANNHETS SKÅL! 
 

FESTLIG SAMVÆR MED 
LEDSAGER. 

I år som i fjor hadde Loge Lyngør og 
Loge Navigare januarfest på logehuset i 
Tvedestrand. 

Vi var ca. 40, som var tilstede. 
Festen startet i Logesalen med DIALOG 
OM ODD FELLOW. 
Bror Arne Aas og bror Eystein Loftesnes 
var vandrerne som førte dialogen. 
Det var en spesiell og svært fin frem-
føring og presentasjon av VENNSKAP, 
KJÆRLIGHET og SANNHET og om 
hvordan vi kan bli et bedre menneske. 
Manuset var skrevet av bror Svein Tore 
Stiansen og bror Baard Midtgaard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sang under dialogen ble fremført av 
Hanne Gryting fra Risør. Vakkert! 

Samværet ble så etterfulgt av en for-
treffende middag og et hyggelig samvær 
med dans. 

En stor takk til privatnevnden med Tom 
Cato Rasmussen i spissen og ikke minst 
Ragnhild Rasmussen som hadde mange 
oppgaver. En av dem var fremføring og 
presentasjon av den eldste Odd Fellow-
sangen. 
UM 
Jon-Eirik Johansen 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 
Fra Overmester. 
Et nytt år har begynt, og jeg ønsker 
embedsmenn og brødre velkommen til 
siste termin i denne valgperioden. 
 I foregående termin ble det en del 
utskiftinger av embedsmenn. Vi fikk da 
ny OM, UM, sekretær, kapellan, CM og 
ny Storrepr. Jeg vil få takke embeds-
menn og brødre for den gode støtten jeg 
fikk etter at jeg overtok som OM. 
I året som gikk, fikk vi to nye brødre, 
og to brødre har meldt seg ut. 
Medlemstallet pr. 01.01.09 er 62. Vi har 
pr. i dag tre nye søknader til behandling. 
Så stå på brødre, vi trenger flere hvis vi 
skal oppfylle handlingsplanen vår. 
Vi er inne i det 9. året som Loge, og til 
høsten har vi jubileum, den 27. nov. er 
vi 10 år. En jubileumsgruppe er i gang 
med å planlegge. Mer informasjon 
kommer senere. 
Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin 
vår termin, med godt fremmøte. 
 

Olav Halvorsen 
OM 
 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
Den Høye Sannhetsgrad 
09.12.08     Arild Opdahl 
 

13.01.09    Finn Tore Pedersen 
    Rainer Nilsen  
 
Åremålsdager 
60 år 
29.01.09    Kai Salvesen 
     Finn Sandberget 
 
Terminliste våren 2009 
11.02.09   – + Felles m/Gabriel Scott 
24.02.09   ≡ + Galla 
10.03.09   ═ + 
24.03.09    O + Galla 
14.04.09   O    Arbm. Fd. 
28.04.09    – + Felles m/Høgenhei 
12.05.09    O   N Arbm. Fd 
26.05.09    O + NV Galla 
13.06.09    Sommerfest 
08.09.09    EI Galla 

Kjære ordensbrødre! 
Kjære ordensbrødre og søstre. Her 
kommer det et reisebrev fra Østfold. 
Som dere er kjent med, så har jeg 
flyttet og har da det siste halvåret 
reist rundt for å besøke loger her i 
distriktet. 
Jeg har besøkt loge i Halden, 
Sarpsborg og Fredrikstad og det er 
godt å tenke tilbake på min tid i loge 
Mærdø.  Spesielt har jeg i tankene 
hvordan vi leder våre møter og hvor-
dan vi tolker våre spill i salen.  Jeg 
har hatt mange fine opplevelser her 
borte og har fått oppleve flere vari-
anter av spillene. Utrolig lærerikt. 
Jeg er blitt veldig godt mottatt og har 
som regel takket for maten, hvor jeg 
da har benyttet anledningen til å for-
telle om vår loge. 
Men jeg må få si at vi er utrolig 
heldige som har våre egne kokker på 
kjøkkenet, hvor vi har mulighet til å 
påvirke menyen.  Slikt har de ikke 
her borte hvor det meste er satt bort 
til egne selskaper.  Det har lett for å 
bli kostbart å spise hver gang for de 
fleste, noe som og er tilbakemelding 
fra de fleste brødre. 
Som sagt jeg trives veldig godt her 
borte og skal hilse til dere alle fra alle 
brødre. 
Ønsker alle brødre og søstre et riktig 
godt logeår. 
  
Hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Erik Steller 
ExOM 
 
Til ettertanke 
Kjære brødre og søstre.  
Jeg fikk for en tid tilbake oversendt en 
mail med masse ord til ettertanke. Noen 
av disse ordene ønsker jeg å dele med 
dere. Les dem og tenk gjennom det som 
blir sagt. Mye sannhet i disse tankene. 
 
”I lang tid var det som om livet var 
akkurat ved å begynne å bli godt. Det 
gode liv. Men det var alltid en hindring 
for det riktige livet på veien. Barn som 
skulle takles… Noe arbeid som skulle 
være ferdig.. Noe tid som skulle 
brukes… Noen regninger som skulle 
betales… Til sist forsto jeg at alle disse 
ting var LIVET. 
Denne erkjennelsen hjalp meg til å 
forstå at det er ingen vei til lykken. 
Lykken er veien.” 
 
”Lykke er en reise 
ikke et mål i seg selv.. 

Det er ikke noe bedre tidspunkt 
å være lykkelig på en NÅ” 
 
”De mennesker som betyr noe i livet ditt 
er ikke ”eliten”, det er ikke de rikeste eller 
de som har vunnet store priser. 
Det er de som tenker på deg og hjelper 
deg uansett hva.” 
 
”Innerst inne vet vi godt at det viktigste 
ikke er å vinne for seg selv, men å hjelpe 
andre til å bli vinnere i livet, selv om det 
betyr at du selv må sette ned farten.” 
 
Nils Olav Stensrud 
UM 

 
 
Leir nr. 22 
Viljen 
 
 

Godt nytt år alle sammen.   
Håper alle har hatt en god og fredfull jul. 
Tenk at Rebekkaleiren er 4 år i vår.  
Synes ikke det er lenge siden vi ble 
instituert. 
Vi går nå inn i den siste terminen for de 
sittende embedsmenn, en periode som har 
vært preget av godt samarbeide og godt 
fremmøte. At matriarkene er flinke til å 
møte har mye å si for arbeidet vårt. Men 
det er synd at det er såpass mange som 
takker nei når kallelsen kommer.  Dette 
kan i fremtiden skape noen problemer for 
et godt Leirarbeid.  Kan det være at det er 
for liten tid med 3 år mellom 3.grad og 
man kan bli kallet?  Er dette noe som kan 
bli tatt opp igjen ved neste korsvei?  Vi 
har jo hittil hatt en fin vinter her ved 
kysten i alle fall.  La oss håpe at resten 
blir like fin og at vi går en tidlig vår i 
møte.  Så ønsker jeg alle matriarkene 
velkommen til de siste møtene i vår. 
                                Lisbet Brune  HM 
 
Gradtildeling B-grad 07.10.08 
Loge nr. 51 Fortuna  
Vera M. Thorkildsen  
Emmy van der Zalm 
   
Loge nr. 93 Kaprifol 
Åshild Gregersen Moe 
 
Og så en liten påminnelse: 
  Har du en venn, så gå ofte dit, 
  både ved vinter og sommers tid. 
  Hvis ikke vil veien fyke igjen, 
  og ugress og krattskog gjemme    
  den. 
                                                   Håvamål. 
 Tore Leo Dalen 
 Sekretær i leir Aust Agder                                         
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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 
                                   
 

 

 
 

Ledig Annonseplass 

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

Vinteren 2009  -  Terjenytt  -  38 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, Våren 2009, kommer i april 2009.  
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er  25. april 2009. 

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 

               
  

 

Det du trenger – når du trenger det 

 

 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

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 - 

 

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




