
 

             Nr. 2                         Våren  2009                      38. Årgang         

Tegningen er tegnet av Eks DDSS Thorleif Bredesen 

Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. 
 

Loge nr. 1 Sct.a Sunniva  
 

ble stiftet i  
 

Oslo 28. mai 1909 
Feires over hele landet 

   Festloge i alle Rebekkaloger der det fram-   
   føres en prolog, en jubileumstale og  
   et jubileumsspill. 

 
Logene i vårt distrikt feirer slik: 

       51 Fortuna   28. mai m/ledsagere 
       93 Kaprifol  25. mai 
     104 Måken    28. mai  
     116 Navigare   27. mai  
 
- Gaven fra alle logene er 100 kr. pr.medlem  
   til Ordenens Medisinske Forskningsfond. 
- Jubileums pins kan bæres av alle medlem-  
   mer av Odd Fellow Ordenen, kr. 60,-.             
- Jubileumstrykket ”Sct.a Sunniva” kr. 995,- 
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Den Norske Storloges 
Hederstegn er tildelt 
Ordenens Webmaster, 

EksOM Anstein Nørsett. 
 
Det skjedde onsdag 11. februar i hans 
loge, 127 Gabriel Scott, ved fellesmøtet 
med loge 135 Mærdø.  

 
 
 
 
 
 
DSS Jan A. Nilsen stod for tildelingen 
og det var tydelig for alle at det kom 
som en stor overraskelse på mottakeren. 
Det var også tydelig at dette var en 
meget populær og fortjent tildeling. Han 
har gjort en kjempeinnsats for Odd 

 
 
 

 Fellow Ordenen eller som det heter i 
kriteriene for tildelingen ”har utført 
ekstraordinær innsats”. Og den har 
virkelig vært ekstraordinær.  
Bror Anstein Nørsett ble tatt opp i  
Ordenen 30. september 1975. Han har 
siden den gangen vist positiv interesse 
for utviklingen av Ordenen og vist aktiv 
interesse for etablering av følgende 
Loger: 
Loge nr. 89 Skagerak stiftet 1. 
november 1975 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen stiftet 10. 
november 1979 
Loge nr. 127 Gabriel Scott stiftet 17. 
september 1994 
Han er fortsatt medlem av sistnevnte 
loge og har stått som fadder for mange 
logebrødre i denne logen.  
Han har i lang tid fungert som Ordenens 
Webmaster og dermed bidradd til 
innføringen av et meget viktig 
elektronisk hjelpemiddel for Odd 
Fellow Ordenen i Norge. 
Det hele startet i begynnelsen av år 
2000, da Nørsett ble bedt av DDSS 
Thorleif Bredesen om å være med å 
diskutere om det var mulig å få i stand 
en Internettportal for Odd Fellow 
Ordenen i Norge. Loge Gabriel Scott 
hadde da, med ham som datakyndig, 
allerede vært på nettet et par år. 
Anstein Nørsett var datamannen og 
Thorleif Bredesen var designeren.  
Etter en mengde møter og masse arbeid, 
ble så det nye mediet formet. 
Startdatoen for oddfellow.no ble satt til 
1. november 2001, men i praksis kom 
den ikke «på lufta» før i januardagene 
2002. Straks etter, 31.01.02, døde 
Thorleif Bredesen og Anstein Nørsett 
overtok dermed det hele. 

 
 
 
 

Han har siden da, arbeidet sent og tidlig 
med oddfellow.no. Utallige møter, 
nettprat og ikke minst telefonprat er det 
 blitt på ham.  

 
 
 
 
Stadig var og er han en veileder, hjelp og 
støtte for alle som kontakter ham. 
Kursleder og foreleser er blitt en selvsagt 
ting for ham. 
Men det er ikke bare innsatsen som 
Webmaster som gjør ham fortjent til 
denne æresbevisning. 
Han er tvers gjennom et hyggelig ja-
menneske. 
Han har en positiv innstilling til det 
meste og er lett å få med seg når det 
kniper. Hans styrke er å dra i gang nye 
tiltak. 
Han har lagt for dagen en stor sosiale 
innsats ved at han har hatt en aktiv rolle i 
mange aktiviteter i lokalmiljøet både, ved 
å hjelpe andre og ved innsats i forskjellige 
organisasjoner. 
Han har i lang tid vært med å samle inn 
brukt datautstyr, som han har satt i 
stand og sendt til skoler i land som 
trenger det.   
Han har også holdt en rekke kurs for 
ordensbrødre og andre. Spesielt var han 
opptatt av at eldre skulle få interesse for 
data. I denne perioden ble han også brukt 
som ressursperson/dataekspert for skolene 
i Lillesand.   Når det var noe med 
datautstyret, ble han kontaktet.  
Han løste problemene uten vederlag. 
Anstein Nørsett har også i en årrekke vært 
leder av Distriktets reisekomité, Odd 
Fellow Reiser i Aust Agder. 
 

EksOM Anstein Nørsett bærer Heders-
tegnet på leirens møte i Arendal 12.02.09.
Har ble han feiret på Odd Fellow vis.  

De tre andre brødre som har Hederstegnet i Distrikt 22 deltok på leirens møte og 
var med og hyllet det nye Hederstegnet.  
Fra venstre ser vi Eks Storrepresentant Svein Sørensen, EksOM Anstein Nørsett, 
DSS Jan A. Nilsen og Eks Storrepresentant Odd M. Axelsen 

EksOM Anstein Nørsett mottok 
Hederstegnet i Grimstad da logen had-
de forfremmelse i Det Gode Vennskaps 
Grad 11.02.09. Hederstegnet kan bare 
bæres på Galla, slik at ved tildelingen 
ble tegnet overrakt ham. 
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Cruiset Oslo-Kiel-Oslo  ble gjen-
nomført tordag 19. februar til lørdag 21. 
februar 2009 med Color Fantasy. 
46 deltakere fra Lillesand til 
Tvedestrand deltok. 
Eks Storrepresentant Olav M. Myhre fra 
loge nr. 107 Torungen stod for arrange-
mentet. Han hadde alliert seg med 
sekretær Per Jetlund Jørgensen og 
EksOM Karl Petter Evensen. 
Sammen med deres fruer stod disse og 
Henry Nicolaissen for den praktiske 
gjennomføringen. 
EksOM Karin Myhre hadde bakt nyde-
lig søsterkake og hennes mann hadde 
sørget for passende drikke. 
Så stemningen på bussen innover var 
det intet å si på og den var rimelig i rute 
da vi bordet båten i Oslo, for avgang kl. 
14.00. 
På vei nedover, ble vi servert en fantas-
tisk Eveningbuffet i restauranten på 6. 
dekk, inkludert mineralvann eller 1 øl  
eller 1 glass vin. 
Frokost både opp og ned var inkludert i 
prisen.   
Ved ankomst Kiel kl. 10.00 fredag, gikk 
mange en tur på land for å foreta en 
liten handlerunde. 
Det var et fantastisk skue vi hadde fra 
den lille restauranten på øverste dekk, 
da vi seilte ut fra Kiel kl. 14.00. Tåka 
som vi til da hadde hatt hele veien, var 
nemlig i ferd med å forsvinne. 
Foruten den samme fine Eveningbuffet, 
som vi også fikk servert på hjemveien, 
må vi berømme kvaliteten på de fine 
showene om bord. Ellers fikk vi god tid 
til å rusle i båtens handlegate og foreta 
diverse innkjøp. Det var til og med 
enkelte som var på Casino og dro i land 
en liten pengegevinst.  
Båtturen var egentlig helt fantastisk. 
Sjøen var så stille og rolig at en aldri 
tenkte på at en var ombord i en båt. 
Hjemturen ble også minnerik med en 
stopp på Telemarksvingen restaurant, 
der vi helt overraskende ble servert en 
deilig middag. Vi kunne velge mellom 
helstekt ørret og kalkun. Det var rike-
lige mengder med mat og vi var plassert 
slik at vi var en liten avdeling for oss 
selv.  
Dermed ble det utvekslet noen godord 
overfor dem som hadde laget en så flott 
seniortur for oss. 

 
 
 
 

 
 

Torsdag 19. mars møtte over 80 
deltagere fra Aust Agder Seniorklubb i 
Heftingdalen og ble ønsket velkommen 
av daglig leder, Anita Aanonsen 
Jernquist.  Hele gruppen ble delt inn i 
tre puljer. Daglig leder, nestleder 
Øystein Reinhardtsen og driftsleder 
Trygve Olsen tok så hver sin gruppe på 
en vandring rundt i anlegget. Det hele 
ble en meget god opplevelse. Det slo en 
at det hele var meget velorganisert. 
Hele 55000 tonn søppel behandles og 
omsetningsverdien er ca 100 mill. kr. 
Størrelsen på anlegget er ca 140 mål 
Anlegget er delt opp i spesialområder, 
slike som: 
Deponigass. Ca 80 tonn restavfall i 
deponiet m/ 24 gassbrønner sender 
gassen i 7,5 km rør til fjernvarme-
anlegget ved brannstasjonen i Arendal. 
Tankekors: Forråtnelse av et banan-
skall uten tilgang av oksygen gir strøm 
til TV-titting i 6 min.  
Kompostering. 
Dette blir blandet med 1/3 sand som 
dermed gir god matjord. 
Slam fra septikktanker. Avvanner 
slam som blir brukt i kompostering. 
Sortering av papir.   
Sendes til gjennvinning. 
Sortering av metaller og glass. 
Sendes til gjennvinning. 
Sortering av treavfall 
Noe går til kompostering, noe til 
forbrenning med energigjennvinning. 
Sortering av EE-avfall og Farlig 
avfall. Sorteres i forskjellige kategorier. 
Sortering av blandet bedriftsavfall. 
Sorteres med gravemaskin. 
Bruktbutikk i Heftingsdalen. 
Drives av Proflex. Mange benyttet 
sjangsen til å skaffe seg meget brukbare 
ting fra bord til kopper, fat og pynte-
gjenstander. For ikke å nevne bøker. 
 
 
 
 
 

 
 

Tankekors: Staten krever 47 øre av hver 
kilo restavfall som blir deponert. Det gir 
staten 6-7 mill kroner i året fra dette sted! 
Avslutning. 
Dette gode seniortreffet ble avsluttet på 
Heimtun. Der fikk vi servert ovnsbakt 
brød med godt landsens pålegg samt kaffe 
og søsterkake. Bente Brekka fortalt hva vi 
skulle spise og sammen med datteren stod 
hun for maten. 

Lars Brekka gjennomgikk Heimtuns 
historie. 
Terje Noddeland hadde denne gang regien 
for det hele og det var igjen full klaff for 
Seniorklubben. 
Terje Noddeland har meddelt oss at han 
med dette trekker seg tilbake som 
koordinator for Terje Vigen. Terjenytt vil 
takke ham for en kjempeinnsats for Aust 
Agder Seniorklubb gjennom mange år. 
 
 
 
 

 

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

Heftingsdalen Miljøpark

Måker er flittige gjester på dynga

Seniorklubben i Odd Fellow Distrikt nr. 22 Aust Agder. 
To fantastisk fine arrangementer: Minicruise Oslo-Kiel og Besøk på Heftingdalen Miljøpark. 
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Leir nr. 22 Viljen 
 
 

Våren er kommet og det går raskt mot 
slutten av denne embedsterminen. 
To år syntes så langt frem, men sandelig 
har de gått fort.  Jeg vil takke både de 
fungerende embedsmenn og alle 
matriarkene for en fantastisk innsats. 
Embedsmennene for alltid å yte sitt 
beste og matriarkene for et fantastisk 
bra fremmøte.  Uten denne innsatsen 
hadde ikke møtene våre blitt det de har 
blitt. 
Så vil jeg bare få ønske alle søstre og 
brødre, patriarker og matriarker en 
riktig god, varm og helsebringende 
sommer.  Vel møtt til høsten og ny 
embedstermin. 
                                Lisbet Brune  HM 
Nye matriarker 03.02.2009 
Møtet i Tvedestrand 
Fra loge 51Fortuna: 
Eva Werner  
Ellen Gunhild Lauvland 
 
Fra loge nr. 104 Måken:  
Anne Marie Birkeland Knutsen  
 

Obs – rettelse møtedag. 
Klanen. 

Formiddagstreff for Logesøstre som har 
anledning til å møte, hver 1. mandag i 
md. Kl. 11.00 – ca.12.30.  Servering. Ta 
med gevinst til lotteriet. Møtedager 
våren 2009:  
 4/5 og 15/6 + 7/9.        Velkommen. 

 
 
 
Leir nr. 22 
Aust Agder 
 
 

Nye patriarker 12.02.09 
Fra loge nr. 61 Terje Vigen 
Stein Roger Eilertsen  
Oddvar Egil Haugen    
 
Fra loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Kenneth Andersen   
DGL grad 12.03.09 
Fra loge nr. 128 Lyngør 
Loftesnes, Erik Eystein 
Lofstad,  Ragnar 
Stiansen,  Svein Tore 
Berg,  Oddmund 
Nygren,  Ernst Petter 
 

Fra loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Håland, Ådne Laurits 
Igland,  Njål 
Wickstrøm, Tore 
Skage,  Finn Kristian 
 
Fra loge nr.107 Torungen 
Wroldsen, Ove Louis 
Rosmo,  Per 
 
Fra loge nr.135 Mærdø 
Lillejord, Terje 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En presisering 
EksOM Odd Rasmussen i loge 57 
Fidelitas har tatt kontakt med Terjenytt 
for å presisere hvordan kontakten mellom 
loge Fidelitas og loge Torungen egentlig 
kom i gang. Dette har han omtalt i sin 
loges 50-årsbertetning: 
”Under utarbeidelsen av terminlisten 
for høsteterminen 1986 foreslo vår 
daværende OM Rolf Amundsen besøk 
til en Loge utenfor vårt distrikt Det 
nærmeste distriktet var jo ”Vestfold”. 
Vi hadde tidligere besøkt Loger i dette 
distriktet, men det var sjelden 
gjenvisitter. OM Rolf Amundsen 
foreslo å besøke en Loge i distrikt 
”Sørland”, og de nærmeste logene var i 
Arendal, hvor vi hadde Loge nr. 61 
”Terje Vigen” og Loge nr. 107 ” 
Torungen”. Jeg synes det var langt med 
2 timers kjøring for et logemøte, men vi 
ble enige om å ta kontakt med 
sistenevnte Loge. 
OM Rolf Amundsen tok kontakt med 
daværende UM Nils Odd Olsbu som ” 
tente” på ideen, og dermed var det i 
gang.” 
Grunnen til hans presisering er 
selvfølgelig at han vil ha det historisk 
korrekt samtidig som han understreker at 
Torjus Skjævestad og han ikke startet det 
hele.  
OM Thor Olav Bjåland fra Fidelitas 
omtalte dette i sin tale ved loge 
Torungens 25 års jubileum, se Terjenytt 
nr. 4 i 2008.   
Odd Rasmussen skriver også litt om hans 
vennskap med Torjus Skjævestad: 
”Dette begynte med verneplikt på 
Hvalsmoen 1 september 1953. Etter at vi 
ble dimittert 
Høsten 1954 hadde vi ikke kontakt før vi 
møttes tilfeldig på Hvalsmoen igjen i 
september 
1962 da jeg var inne på ”rep”, og han var 
der på kurs. Vi hadde da noen få dager 
sammen, og våre veier skiltes igjen. 
Så, i 1986, møttes vi igjen ved vårt første 
besøk i ”Torungen”. Jeg ble overrasket 
for jeg hadde ikke lest i matrikkelen at 
han var med i Logen, men det skyldtes at 
han på det tidspunkt 
var forholdsvis ”ny” i Logen. Han hadde 
2. grad ved dette besøket. 
At vi senere har hatt samme embeder, 
UM, OM og EksOM, samtidig er jo mer 
tilfeldig.” 
EksOM Odd Rasmussen avslutter sin 
henvendelse til Terjenytt slik: ”I ettertid 
kan vi si at det samarbeid daværende OM 
Rolf Amundsen og UM Nils Odd Olsbu 
satte i gang har vært givende for våre 
Loger.” 

Opplæring nye embedsmenn 
Høsten 2009 

1.Felles dag 1. oktober kl. 17.30
    Sted: Odd Fellow Huset, Arendal  
    Deltagere: Fung.EksOM, valgte        
    embedsmenn,    CM og Insp. 
    Instruktører: Bror Stor Sire Harald   
    Thoen blir hovedinstruktør støttet av  
    DSS og Storrepresentantene. 
    Varighet ca 5 timer. 
2.Gradgivingsloger skjer i løpet    
     av oktober måned. Denne gang   
     regner vi med at DGV grad blir satt  
     opp som gradgivingsloger. Dette   
     blir, som for 2 år siden, avviklet   
     som fellesmøter mellom 2 loger  
     med tilhørende embedsmannsmøter.
     DSS deltar på alle disse møter.  

Knoppskyting. 
Alle distrikter har plikt til å ha en 
handlingsplan for sin virksomhet. 
Denne planen skal også inneholde et 
eget delmål om å danne nye loger. 
For vårt vedkommende har Distrikts-
rådet satt opp 3 klare muligheter som 
innen en overskuelig fremtid bør være 
realistiske.  
En av disse mulighetene er Grimstad.
Loge Henrik Ibsen har bort i mot 100 
medlemmer, og et arbeid er nå satt i 
gang for å starte en ny broderforening. 
Kontaktpersoner er  
Jarle Christiansen Tlf:37047759  
E-post: jarle-c@online.no 
og Tom Rud. Tlf. 37251390 
E-post tom@loge98.no 
De brødre som kan være interessert, 
kan kontakte en av disse. 

Meldinger fra DSS for Odd 
Fellow brødrene: 
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Loge nr. 51 Fortuna 

 
OM har ordet! 

En embedsperiode ebber ut, min tid som 
OM nærmer seg slutten. 
 
Jeg retter en varm takk til alle som har 
bistått i logearbeidet. Jeg vil gjerne 
takke alle embedsmenn, valgte som 
utnevnte, for godt samarbeide i snart 2 
år. En hjertelig takk til alle søstre som 
har deltatt i våre seremonier og bidratt 
til alle logemøtene våre har fått ekstra 
verdighet og innhold. 
 
Embedsperioden vi snart legger bak oss 
har vært preget av både glede og sorg. 
Vår loge har spiret i denne perioden så 
nu ser det ut som søstrene trives. I 
fremtiden må vi nok bli enda bedre til å 
ta vare på hverandre, ikke bare i ord, 
men også i gjerning. 
 
Så mitt ønske er at vår loge må vokse til 
glede og styrkelse av VENNSKAP, 
KJÆRLIGHET OG SANNHET. 
Til slutt vil jeg ønske alle søstre og 
brødre en riktig GOD OG VARM 
SOMMER.  
God klem til dere alle. 

Hilsen i V, K, og S 
Inger Røisland OM 

 
Medlemsnytt 
Nye søstre:04.03.09 
Vi ønsker våre 4 nye søstre hjertelig 
velkommen. 
 
Ruth Eva Ingeborg Guttormsen 

 
 
 

Grethe Guttormsen 

 
 
Anna Broch Pedersen 

 
 
Ingrid Aanonsen Eeg 

 
 
 
Gjennopptagelse 18.02.09 
Vi ønsker Reidun Aamlid Lund 
hjertelig velkommen tilbake i vår loge. 

 

Gradpasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad 
18.0209 Karin Øvernes og  

Anne G. L. Syvertsen 
15.04.09 Britt Johnsen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
18.03.09  Benedikte Vonen og Gunhild 

Hurv 
 
Den Høye Sannhets Grad 
04.02.09  Signe E. Morka og  

 Else Marit Larsen 
 
 
Åremålsdager 
60 år   
11.09.09 Bodil Sælid Johannessen 
 
75 år  
19.05.09 Randi Selmer-Olsen 
 
80 år  
10.05.09 Judith Andreassen 
 
 

UM takker! 
Privatnevnd og matgrupper 
Lotterinevnd 
Turnevnd 
Underholdningskomite 
 
Når jeg nå sier takk for meg som UM vil 
jeg først og fremst takke alle de 
nevnder/komiteer, som ligger under UMs 
ansvarsområde, for vel utført arbeide i 
inneværende toårs periode. 
 
Det arbeidet som blir utført av hver enkelt 
nevnd/komite er med på å skape en fin 
ramme rundt våre møter og turer. Dere 
har vist stor oppfinnsomhet i måten dere 
har løst 
oppgavene på, og dere har lagt ned et stort 
arbeide. 
 
En spesiell takk går til dere søstre som har 
sagt ja til å takke for maten ved våre 
søstermåltider. For noen av dere har det 
nok vært en litt ”skremmende” oppgave å 
påta seg, men dere har alle løst oppgaven 
med bravur. Det har vel latter og applaus 
vært en god bekreftelse på. 
 
Tilslutt ønsker jeg dere alle en GOD 
SOMMER og god ”ferie”.  
 

Vera Thorkildsen UM 
 

 



                                           2009             -            Terjenytt                -             Våren 

 6 

 
 
 
 
 
 

Loge nr.93 Kaprifol 
 
Hilsen fra OM 
Det er vår og dermed tid for nominasjon 
og valg av nye embedsmenn som skal 
bringe logen videre framover. En OM 
kan aldri klare dette arbeide alene. 
Derfor retter jeg en inderlig takk til alle 
embedsmenn, valgte og utnevnte, for all 
hjelp og støtte i mine to år som OM. 
Dere har i sannhet bidratt til at logen 
blir et godt sted å være. Takk også for 
mange hyggelige embedsmøter. Også 
en takk til dere som er med i den 
dramatiske delen i logemøtene. Det er 
dere som gir liv til møtene våre. Det 
krever litt arbeid, men du verden så mye 
glede det gir til alle søstrene. Jeg er 
både glad og stolt å ha vært med på et 
lag hvor alle viser så stor velvilje. 
Vi har vært heldige i vår loge som har 
fått mange nye søstre, og nye banker 
fremdeles på vår dør. Det ser ut som om 
damene etter hvert synes det er fint å ha 
en dag som bare er sin. 
Til dere nye embedsmenn vil jeg si: 
Gled dere. Det er både lærerikt og 
utviklende og dere får et helt annet 
innblikk i logens arbeide. 
 Lykke til med oppgavene. 
Til slutt vil jeg rette en hjertelig takk til 
alle søstrene som møter så flittig opp på 
møtene våre. Vi er avhengig av 
hverandre. 
 
Så ønsker jeg alle en god og varm 
sommer, og lykke til med 100 års 
jubileet som vi i vår loge skal feire med 
festlogen mandag 25.mai kl.19.00. 
                                 Wenche K. Nilsen 
 
Nytt fra sekretær 
Åremålsdager 
60 år 
03.05.09 Kirsten Heimdal 
25.06.09 Wenche Halvorsen Aass 
20.07.09 Elna Josephsen 
50 år 
02.08.09 May Elin Hansen Engø 
80 år 
23.09.09 Reidun Kjemperud 
75 år 
15.06.09 Helga Olsbu 
21.06.09 Aslaug Haaland 
                             Gratulerer så mye 
 

Gradspassering 
Den Edle Kjærlighets Grad 
23.02.09 
Emilie Terjesen 
Aina Catharina Paulsen 
                                         Vi gratulerer 
 
Veteranjuvel til høsten 
28.09 25 års Ve.Ju. Galla 
Kari Larsen  

Hattemøte mellom 2 loger 

Mandag 23/02 hadde loge 93 Kaprifol 
fellesmøte med loge 116 Navigare. Fra 
loge 116 Navigare møtte 19 søstre. Vi 
hadde et flott møte. Det var 2 søstre 
som ble opphøyet til den edle 
Kjærlighets grad. --- Ettermøtet vårt var 
jo rene eventyret. Søstrene Tora Walle 
og Tone Hatten fra gruppe 1, hadde 
laget hatter til alle søstrene. De var i alle 
fasonger og farger, bordet var også 
dekket i festlige farger. Det var jo 
karneval i disse dager, så noen var nok 
blitt inspirert av dette. Vi fikk servert 
deilige smørbrød, kaffe, te og praten 
gikk livlig rundt bordene. Det er fint å 
ha fellesmøter, så blir man bedre kjent 
med søstre fra andre loger. Det er å 
anbefale. Tusen takk til gruppe 1, vi 
hadde en fantastisk kveld.  
Med hilsen i  V. K. og S.  
                                   Grethe Salvesen. 

VÅRSYK. 
Hipp hurra, våren er kommet og alle 
hjerter gleder seg, eller har noen 
samme følelser som Christine Koth, 
den etterfølgende tekst er sakset fra 
Aftenposten: 
Jeg er veldig dårlig til å lyve. Men for 
tiden prøver jeg så godt jeg kan. Rundt 
meg nærmest uler folk av lykke, de 
hviner og gliser og klapper i hendene av 
fryd. ”Er det ikke herlig at våren har 
kommet,” hyler de. ”Endelig! Er det 
ikke fantastisk?”  
”Jo” sier jeg, ”kjempedeilig.”  
”Gåsunger” hikster entusiastene. 
”Pippiper! Hestehov!” 
”Topp,” mumler jeg tomt. Som løgner 
har jeg null troverdighet, men de fleste 
er heldigvis så henført av vårlykke at de 
ikke merker det. Og i prinsippet er jeg 
jo enig. Jeg vet at våren er herlig. Rent 

teoretisk. Men hver gang den kommer 
føler jeg meg helt miss. 
For uansett om våren er sein eller tidlig, 
kommer den alltid uforberedt på meg. Jeg  
er ikke klar ennå. Jeg vil krype inn i hiet 
igjen. Det er alt for mye lys plutselig. Alle 
vinduene er skitne. Parken er full av 
hundebæsj. Og selv føler jeg meg blek og 
tykk og hårete. Jeg har fått nye rynker. Og 
bart. Av hensyn til omgivelsene burde jeg 
antagelig ikke vise meg ute i det hele tatt. 
Men ut i det helvetes vårværet må jeg jo. 
Med min lille hund og kjempedigre 
kamuflasjesolbriller. Der overmannes jeg 
av den pinligste av alle følelser: 
Udifferensiert misunnelse. Det er ikke ett 
liv jeg ikke heller ville hatt enn mitt eget. 
Selv andres hunder virker bedre enn min. 
Der kommer for eksempel en gjeng fra 
Tøyenbadet. Tenk, en vennegjeng som 
har vært og svømt sammen. De ler og 
deler en pose potetgull. Jeg er ikke med i 
en svømmegjeng. Så mislykket jeg er. 
Jeg stirret henført på lutryggede menn og 
overvektige damer. Et kjærestepar som 
krangler setter meg helt ut. Gud, så 
lidenskapelig. Selv rusmisbrukerne kaster 
jeg misunnelige blikk på: Å, de gir helt 
fanden de. Heldiggrisen dem. Og dette er 
det kjipeste med denne vårsyken, den er 
så selvopptatt. Selvopptatthet er usselt, og 
så føler jeg meg enda mer miss av den 
grunn. 
Selvsagt kan jeg finne en og annen 
objektiv innvending mot våren. Kraftkar 
og entusiastsegmentet våkner støyende til 
liv. Dette er friskusene og hagerakernes 
tid. Det er tid for lufting og storrengjøring 
og allmenn geskjeftighet. En endeløs 
rekke av prosjekter skal startes opp. Båter 
skal på vannet, sykler skal pusses, vinduer 
skal vaskes, de kjekkeste av de kjekke tar 
sitt første iskalde sjøbad og jubler. 
Jeg er antagelig ikke den eneste som blir 
litt matt av dem og lengter etter mørke og 
en god bok. 
Neste år skal jeg ikke tas på senga. Neste 
år skal jeg lyve mer. Jeg skal late som jeg 
har pollenallergi. Pollenallergikere 
behøver ikke være lykkelige om våren. 
De får masse omsorg og sympati. De kan 
gå med røde øyne og rennende nese i 
ukevis og være pottesure uten at noen 
synes det er det minste rart. 
 
Vel, vel. Når dette leses skriver vi mai 
måned og vårsyken er nok over for 
denne gang. Så da gleder også de 
vårsyke seg over lys og varme. Så fortsatt 
god vår og sommer til alle søstre og 
brødre. 
 
Lise Schulz Storrep, loge 93 Kaprifol. 

De to OMer
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Loge nr.104 Måken 
 
Hilsen fra OM 
 
Da nærmer min periode som OM seg 
slutten. Vi er nå i en måned hvor mange 
lurer på hvem som blir valgt inn i 
embedskollegiet. Disse to årene har gått 
utrolig fort, og jeg tror det delvis 
skyldes at en hele tiden må se fremover 
til neste logemøte og neste 
embedsmøte. 
 
Jeg vil benytte anledningen til å takke 
alle embedsmenn for perioden vi har 
hatt sammen i nesten 2 år. Dere har 
gjort en fantastisk jobb, jeg er utrolig 
stolt av dere. Alle har gjort jobbene sine 
meget bra, og jeg er takknemlig for at 
nettopp dere sa ja da dere ble spurt om å 
ta et embede. 
Det har vært mange minnerike stunder, 
mye arbeid, men du verden så lærerikt. 
 
Dette har vært en periode med mange 
søkere, og vi har fått mange nye 
”Måkesøstre”. Det har vært fantastisk å 
se så mange hvite kraver på våre møter. 
Jeg vil også rette en takk til alle i 
privatnevnda og i matgruppene for vel 
utført arbeid. Dere har lagt til rette for 
fine ettermøter med nydelig dekkede 
bord. 
 
Så vil jeg ønske alle nye embedsmenn 
lykke til med arbeidet i Logen, det blir 
for dere alle en minnerik periode. 
 
En riktig GOD SOMMER ønskes alle 
”Måkesøstre”. 
 
Med hilsen i V.K. og S. 
Anne-Marie E. Gaustad 
             OM 
 
Jeg slutter meg til Overmesters 
sommerhilsen til alle søstre. Takker for 
stor innsats og ”stå-på-vilje”, og ønsker 
vel møtt til nye utfordringer i 
september. 
 
UM 

Nytt fra søster Sekretær 
 
Gradspasseringer: 
Det Gode vennskaps Grad 
5. mars 2009  Tora Hagemann Husby 
Den Edle kjærlighets Grad 
2. april 2009  Anne Kristi Rasdal 
 
Den Høye Sannhets Grad 
19. mars 2009  Grethe Sagmoen, Hilde 
Knutsen Walle og Liv Grethe Aslaksen 
 
Våre tre nye søstre av Den Høye 
Sannhets Grad  med sine faddere. 
 

 
 Liv Grethe Aslaksen 

 
Hilde Knutsen Walle 

 
Grethe Sagmoen 

 
        ”Voksne” Måkesøstre 

Åremålsdager 
3. mars    2009  Elsa Lina Aune 70 år 
18. mars  2009  Unni Thompson  50 år 
 
Vi gratulerer! 
 

 
 
19. mars hadde vi besøk av DSS i 
Rebekka Distrikt 14, Ellen Birkeland.  
Tilfeldighetene har villet det slik at hun 
har vært på besøk i vår loge ved opptaket 
og alle de foregående gradspasseringene 
til søster Grethe Sagmoen. Da DSS ble 
minnet på dette, ville hun gjerne være 
tilstede ved tildelingen av Den Høye 
Sannhets Grad også. Dette ble satt stor 
pris på i Loge 104 Måken, og ikke minst 
av søster Grethe Sagmoen selv. Det er 
ikke mange av oss som har hatt så fint 
besøk på alle våre store merkedager. 
DSS minnet oss på i sin tale at logens 
virke og framgang er avhengig av alle 
bidrag, store som små.  Vi er forkjellige, 
kan ulike ting, har styrker og svakheter, 
men alle kan bidra med noe. Vi skal ikke 
konkurrere om å være flinkest, vi skal, i 
logens ånd, bidra med det vi kan.  
Vi skal bidra etter evne, og det skal 
være godt nok. 
 
 
Vi nærmer oss slutten på denne 2-års 
perioden, og går snart over i en ny. Det 
blir nye embedsmenn som med kunnskap 
og klokskap skal lede oss videre. 
 
Kunnskap og klokskap 
Klokskap er noe mer enn kunnskap. 
Kunnskap kan du lese deg til, mens 
klokskap må du leve deg til. Våre 
kunnskaper er livets verktøy, mens vår 
evne til å være kloke er å finne riktig type 
verktøy til riktig tid. 
Den faglige vet mye; den kloke kan 
benytte det han vet. Kunnskapen er faget, 
klokskapen er selve livskunsten. 
 
Torleif Lundqist 
 
 
 



                                           2009             -            Terjenytt                -             Våren 

 8 

 
LOGE 116 NAVIGARE   
 
Nye søstrer 
250309 
Aud Knutsen, Marit Valland 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
110209 
Inger Turid Salvesvold 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
220409 
Torunn Lundberg, Karianne Mæland 
 
Åremålsdager 
60 år 
Liv Hagane, 060409 
Ingvild Beisland, 100509 
Inger Nor, 140509 
Anne Kristin Langstrand, 090709 
                               VI GRATULERER 
 
Litt informasjon fra UM 
110309 avholdt vi sosialaften.  Det ble 
servert en god pastarett, loddsalg med et 
enormt gevinstbord og slag av ”egne” 
lopper. Karl & Co underholdt med sang 
og spill m.m. De lagde en 
uforglemmelig kveld med særdeles god 
stemning. Det rettes en stor takk til 
Nevnd for sosialt arbeid. 
220309 hadde vi felles møte med Loge 
93 Kaprifol, og fikk i tillegg hyggelig 
besøk fra Loge 51 Fortuna. Til sammen 
ble vi 68 søstrer, og det ble en særdeles 
hyggelig kveld for oss alle. 
010509 går årets sommertur til 
Jomfruland. Dette blir en ”hvitveistur” 
og det vil bli servert spekemat. 
 
En historie til alle som er født i 

40-50-60 og 70 årene. 
 
For det første overlevde vi å bli født av 
mødre som røkte og/eller drakk mens de 
var gravide med oss og levde i hus fulle 
av asbestmateriale. 
De brukte aspirin, spiste muggost, rå 
eggeprodukter, mengder av bacon og fet 

mat – for ikke å snakke om mat tilsatt 
alskens farge og tilsetningsstoffer, tun-
fisk rett fra boksen og vi ble ikke testet 
for diabetes eller alvorlige kreftsyk-
dommer. 
 
Etter det marerittet ble barnesengene og 
trillevognene dekket med alskens bly-
holdige stoffer i pastellfarger. 
Det fantes ingen barnesikringer på 
medisinbiksene eller på farlige vaske-
midler, eller barnelås på skap og 
skuffer. Når vi syklet hadde vi ingen 
hjelm eller sykkelsko, for ikke å snakke 
om den risikoen vi tok med all 
haikingen med fremmede. 
 
Som barn satt vi i biler uten 
sikkerhetseler eller airbag, og aller helst 
lå vi på hattehylla. 
Vi drakk vann fra hageslangen og ikke 
fra flasker kjøpt på butikken. 
Butikkene stengte kl. 5 på 
ettermiddagen og var stengt i helgene. 
På en eller annen måte var det ingen 
som sultet i hjel av den grunn. 
 
Vi delte ofte en flaske brus med våre 
venner, og alle drakk av samme flaske 
uten at noen egentlig ble dødssyk av 
dette. 
Vi kunne finne på å samle tomflasker å 
veksle dem inn på butikken for å få nok 
penger til å kjøpe karameller, 
tyggegummi eller kinaputter som vi 
smalt av i yttergangen etter å ha ringt på 
døra. 
Vi spiste smørkaker, loff med ekte 
smør, upasteuriset helmelk, brus med 
sukker, og vi var  ikke overvektige fordi 
VI ALLTID VAR UTE OG LEKTE. 
 
Ingen kunne få tak i oss i løpet av hele 
dagen, og vi var OK. 
 
Vi kunne bruke timer på å bygge en 
olabil av gamle planker og vognhjul og 
sette utfor en kjempebakke, bare for å 
oppdage at vi hadde glemt å lage 
bremser. Vi bygde trehytter og 
demninger, lekte ved 
elvebredden/sjøkanten med selvlagde 
korkbåter eller lekebiler i sanden. 
 
Vi hadde ikke Playstation, Nintendo, 
Wii eller X-box. Ingen dataspill, ingen 
TV med 999 kanaler, ingen video eller 
DVD, ingen mobiltelefon, bærbar 
datamaskin, ikke internett, blogg eller 
Chat-room. 
 
VI HADDE VENNER og vi gikk ut og 
traff dem! 

Tanken på at foreldrene skulle hente oss 
hvis politiet hadde tatt oss i å gjøre noe 
ulovlig, var utenkelig. De sto faktisk på 
politiets side. 
 
Vi hadde Frihet, Feiling, Suksess og 
Ansvar, og vi lærte Å TAKLE DET. 
Og DU er en av dem. 
GRATULERER! 
 
Bruk sommeren sammen.  
 
Inneværende embedsmannsperiode 
nærmer seg nå slutten. Som UM ønsker 
jeg å rette en stor TAKK, til privatnevnd, 
matgrupper og alle søstre som har gjort 
hvert eneste søstermåltid til en feststund. 
Hva skulle vi gjort uten dere. Det har vært 
en ren fornøyelse og en takknemmelig 
oppgave å lede søstermåltidene. 
 
Jeg ønsker alle søstrer og brødre en riktig 
god sommer. 
Søsterlig hilsen i V. K. og S. 
Venke Fone Holum/UM 
 

“Odd Fellow” - Hva kan 
opprinnelsen til navnet være, og 

hva betyr det. 
Av Eks OM O.Hovland,  

Loge nr. 128 Lyngør 
Tiden er etter forrige årtusenskifte. Stedet 
er De Britiske øyer. Et system for hjelp og 
støtte har vist seg å være nødvendig blant 
håndverkerne i tettstedene. Virksomheten 
begynner å ta form. Nøyaktig når dette 
fant sted, får vi vel aldri svar på, men når 
det gjelder Odd Fellow-virksomheten så 
er det eldste charter brev som er kjent fra 
1537. fra renessansens tid ifølge “Odd 
Fcllow Blad” nr. 5 fra 1997. Men den 
islandske professor og Rebekkasøster, 
Sigrun Laxdal hevder at virksomheten 
kan ha sine røtter flere hundre år før dette. 
I norrøn tid, fram til svartedauen, ca 1350. 
var vikingspråket eller nørrent —dvs. det 
som kommer fra nord, et mye brukt språk 
i den nordvestlige delen av Europa. I 
England var vestgermansk, angelsaksisk 
eller gammelengelsk fremtredende språk 
fram til ca. 1100. Disse språka hadde 
mange ord som var felles eller i “slekt” 
med hverandre. 
Så over til selve saken. Fellow kommer 
fra det norrøne ordet, felagi, som betyr 
kamerat, felle eller bror. Den delen er 
nokså klar. Odd kan vi i dag oversette fra 
engelsk med rar eller noen få Ingen av oss 
vil vel vedkjenne oss å være rare. 
 

(Fortsetter side 13) 
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Loge nr. 64 Terje Vigen 
 
Noen tanker mot slutten av en 

embedsperiode. 
Det går mot vår, og denne våren er det 
nominasjon og valg av nye 
embedsmenn. 
Min periode som OM går mot slutten, 
og det har vært en interessant og lærerik 
tid. 
Disse to årene har gått utrolig fort 
Vi har hatt et embedsmannsutvalg som 
har samarbeidet veldig godt, og som har 
vært en vesentlig avlastning for meg 
som OM.  Takk til dere alle sammen for 
helhjertet innsats og godt samarbeid 
gjennom disse to årene.  Takk også til 
dere utnevnte embedsmenn, som er like 
viktige som de valgte for at møtene skal 
fungere godt. Dere har gjort en 
glimrende innsats alle sammen. 
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste 
ledd, og jeg føler at vi har hatt en sterk 
kjede . Takk alle sammen for at dere tok 
utfordringen da dere ble spurt. 
 
Det å være med i et embedskollegium er 
veldig lærerikt og interessant, så jeg vil 
henstille til alle om å si ja dersom dere 
blir spurt om å stille til valg, eller blir 
spurt om å ta et annet embede.  Dere vil 
oppleve et fellesskap hvor alle støtter og 
hjelper hverandre.  Dere vil få to 
givende og meningsfulle år. 
 
Jeg takker for en fin periode, og ønsker 
lykke til for dere som nå skal overta. 
 
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet 
Otto Baust 
OM  

Nye brødre 
Johnny Olsen 

11. februar ble Johnny Olsen tatt opp i 
vår loge. Johnny Olsen har vendt tilbake 
til Arendal etter et langt yrkesliv utenfor 
fylkets grenser. Fadder Arne Kruse 
holdt tale for resipienten, og det gikk 
tydelig frem at vår nye bror var nok et 
tilskudd til vår loges Eydehavnsmiljø. 
Våre brødre fra Arendals østre deler, 
men ankerfeste i Eydehavn mannskor er 

en stor og viktig del av vår aktive 
medlemsmasse som nå styrker seg 
yterliggere. Vi ønsker Johnny Olsen 
hjertelig velkommen, og håper og tror 
at vi skal få gjensidig nytte og glede av 
hverandre i mange år fremover.   
 

Glen Kåre Lorensen 
11. mars ble Glen Kåre Lorensen tatt 
opp som vår loges andre nye bror i 
2009. Glen Kåre Lorentsen har sitt 
arbeide på sjøen , men har en turnus fra 

tirsdag til tirsdag, slik at mulighetene til 
å delta på våre møter er gode. Fadder 
Eks Storrepresentant Kåre L. H. 
Andersen hold tale for resipienten, og 
ønsket ham hjertelig velkommen til 
loge Terje Vigen. En hilsen alle brødre i 
vår loge stiller seg bak. 

 
 
 
 
 

Loge 61 Terje Vigens 
klenodium 

I mange år har dette klenodium fristet en 
nesten skjult tilværelse på bunnen av 
vitrineskapet i logehusets spisesal. Nå har 
br. Arvid Nilsen laget eget skap til denne 
boken og snart vil den komme på veggen 
og frem i lyset. Henrik Ibsens 
førsteutgave av diktverket ”Terje Vigen”, 
med tegninger av Christian Krohg, er en 
gave til Loge 61 Terje Vigen fra br. 
Morten Storm. Han overrakte den til 
Logen med den begrunnelse at boken 
ville få en mer hederlig plass i Logens eie, 
enn å støve ned i hans egen overfylte 
bokhylle. Vi håper den kan få en hederlig 
plass, og at den kan bli benyttet på våre 
ettermøter. 
 
Eks OM Ivar Tønseth 
 
   Terminliste Høsten 2009 

  09.09.09 EI Galla. 
  23.09.09  ≡ +  N Nevnder 

Galla  
  10.10.09  Jubileumsfestloge 

Galla 
  14.10.09  25 års VeJu /NV 

Nevnder  Galla. 
  
28.10.0
9  

- + felles med 128 
Lyngør i Arendal  

10.11.09  M□ (tirsdag) 
25.11.09  - + 
 09.12.09  O+ Galla 
12.12.09  Julemiddag med 

damer (lørdag)  
 06.01.10  Instr./Foredrag. 
20.01.10  Arbeidsmøte. 

OBS!  Tildeling av   OBS!
50 års veteranjuvel 

13. mai i loge Terje Vigen får 
Kjell Bugge den store ære. 

Han ble tatt opp 6. mai 1959 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
- 30 år 10.11.2009! 

 
Ny 25 års Veteran 

 
Foto: Helges Studio 
Br. Finn Fredvig Erichsen  
ble tildelt 25-års Veteranjuvel 17. mars 
2009. Det vanket mange godord. 
Kjødelig bror og fadder Arild Fredvig 
Erichsen, fra loge nr.91 Skaugum, var 
gjest og han holdt tale. Den blir ikke 
gjengitt her, men derimot følger talen 
som br. Andreas Kleppe holdt på etter-
møtet: 
 
 Kjære bror Finn. 
Gratulerer med 25 års veteranjuvel. 
Bror Undermester har beskrevet din 
innsats i de mange embeder du har 
innehatt gjennom dine 25 år som Odd 
Fellow. 
Jeg vil ta frem de andre positive sider 
av ditt logeliv, hvor din innsats gjen-
nom mange år har berørt oss alle i 
særdeles positiv grad. 
Alle de oppgaver du har påtatt deg i to 
perioder med ombygging og utbygging 
av logehuset, samt de utallige ganger 
du har vært å finne på huset med det for 
øye å holde det vedlike eller forbedre 
logens utstyr og inventar, er helt unikt. 
Under siste ombygging av huset utførte 
du et formidabelt arbeid fra tegnings-
arbeid til installasjon av alt elektrisk 
anlegg. Dette ble en kjempejobb. 
Alt av kabling skulle legges som skjult 
anlegg, rørgater skulle planlegges og 

installeres i støpte gulv, i vegger og tak. 
Brannsløyfer skulle monteres i alle rom 
og kott. Høyspentkabler skulle strekkes, 
nye tavler og alarmsentral monteres. 
"Mye lys og mye varme" - ja mye varme 
har vi hatt i huset, men til feil 
årsperioder, men nå har vi endelig klart 
å få dette harmonisert med årstidene, 
etter utallige dugnadstime,r utført av 
deg, bror Finn. Nå har vi endelig et 
system som alle kan bruke uten å fly 
rundt med et skrujern. 
Videre skal du berømmes for den flotte 
jubileumsboken som du har forfattet, og 
som vi alle er stolte over. Det ligger 
mye undersøkende arbeid bak en slik 
bok med historien om Jørgen Bangs 
gate 5.  
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. 
Vi ber deg reise deg slik at vi alle kan 
hedre deg med en velfortjent skål, samt 
motta jakkemerke for 25 års med-
lemskap. 
Vi takker også for innsatsen og 
gratulerer! 
 
Opptak og Gradspasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
25.03.2009 
Jarle Siring 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
17.02.2009 
Ådne Olav Gundersen  
Kjell Arne Nyhus 
Harald Støyl 
21.04.2009 
Salve Haukås Håland 
Svein Otto Bakke 
 
Den Høye Sannnhets Grad 
03.02. 2009 
Trond Toftland 
Tor Ivar Kleivene 
                                      Gratulerer! 
 
Fødselsdager 
45 år: 
Jarle Christiansen        09.09.2009 
 
55 år: 
Einar Ånonsen             20.08.2009 
 
60 år: 
Kjell Arne Nyhus         03.04.2009 
Otto Birkenes               07.06.2009 
Gunnar Hørthe             20.09.2009 
65 år: 
Torbjørn Lykre            24.04.2009 

70 år: 
Anders Fløystad           19.09.2009 
 
75 år: 
Arve Willy Gran          11.06. 2009  
Jon Birger Hauge          12.07. 2009 
Olav Dagfinn Gangnes  05.08.2009 
 
Vi gratulerer! 
 
Terminliste 1. halvår 2009 
05.05  Ο + Galla 
08.-10.05 besøk til vår vennskapsloge 
nr.82 James Ridgely, Grindsted, 
Danmark. Det er påmeldt 39 brødre og 
ledsagere. 
17.05  Treff på huset   
19.05   Arb. m NV 
14.06  Sommertur. Søndag. Informasjon 
om utflukten blir sendt ut i god tid. Her er 
det anledning til å ta med ledsager, barn 
og barnebarn! 
01.09  EI  Galla  
 
Meny våren 2009 
05.05. Lettsaltet Torsk 
17.05. Bløtkake m.m. 
19.05. Laks 
14.06. Den enkelte ordner egen mat selv. 
01.09. Lettsaltet Torsk 
 
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 
                               God sommer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste!!!!                Siste!!!! 
Ny Broderforening. 

Søknad om å stifte ny Broderforening i 
Grimstad er nå sendt Stor Sire. 

 
Loge Henrik Ibsen vil være Moderloge.
for en ny fremtidig loge. 
23. april 2009 vedtok Distriktsrådet: 
Under forutsetning av at minst 10 
brødre deltar og ut fra de opplysninger 
som foreligger, finner Distriktsrådet at 
det er reelt grunnlag for å stifte broder-
forening i Grimstad. 
Bak søknaden står det nå 11 brødre fra 
Grimstad. 
Kontaktpersonene for dette arbeidet er  
opplyst på side 4 i dette Terjenytt 
Interesserte brødre kan ta kontakt med 
en av disse. 
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 Loge nr. 107 Torungen 
Gradspasseringer 
 

Det Gode Vennskaps Grad 
02.02.09 
Erik Rudi Bové 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
16.02.09 
Arne Fredrik Rasmussen 
 

Den Høye Sannhets Grad 
20.04.09 
Geir Krøger 
 

Åremålsdager 
03.06.09 Gustav A. Aspholm  70 år 
06.08.09 Geir Johansen 55 år 
23.09.09 Helge Kjemperud 80 år 
26.09.09 Frido Josepha 60 år 
 

Veteranjuveler  16.03.2009 
I vårt logemøte på ovennevnte dato var 
logens brødre vitne til en veteranjuvel- 
utdeling til 3 brødre med til sammen 
105 års medlemskap i ordenen. 
 
Brødrene Tor-Alf Nykvist (40), Åge 
Munch-Olsen (40) og John Heien ble 
behørig feiret og takket for det arbeidet 
de alle tre har gjort for Ordenen. 

Tor-Alf Nykvist        Åge Munch-Olsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    John Heien 
□ 107 Torungen feiret høsten 2008 sitt 
25-års jubileum og bror John Heien var 
dermed den første bror som rundet 25 år 
i vår egen loge. Begge 40-årsveteranene 
var for øvrig meget delaktige i 
etableringen av □ 107 Torungen for 25 

år siden. Tildelingene ble forestått av 
SR Frank Liltved (25) og DSS Jan A. 
Nilsen (40) assistert av Fung 
Stormarsjal Bjørn Røisland og SR 
Frank Liltved. Begge seremonier ble 
gjennomført på en stilig måte i nærvær 
av 74 brødre. Begge nabologene i 
Arendal, □ 61 Terje Vigen og □ 135 
Mærdø var godt representert med sine 
to SR, Arild Furuholt og Leif Sell i 
spissen. Vår bror, Eks Skm Harald 
Debes Ruud, som nylig meldte 
overgang til □ 27 Kong Sverre, var også 
”hjemme”. Ved det påfølgende 
brodermåltid var det taler av DSS, 
EksOM Olav Magnus Myhre (fadder til 
Tor-Alf Nykvist), EksOM Nils Odd 
Olsbu, 40-års VeJu-mottaker HP Åge 
Munch Olsen og 25-års VeJu-mottaker 
John Heien, før det hele ble avrundet av 
bror Ole Skjævestad’s ”takk-for-
maten”-tale der vi fikk et innblikk i 
grisens vel og ve, og dens utvikling i 
Norge. 
 

 
Bildet viser: 

Bak: Fung StorMarsjall Bjørn Røisland,  
OM Svein Harald Søndenaa,  

DSS Jan A. Nilsen og SR Frank Liltved 
Foran: 40-års Vet. Tor-Alf Nykvist, 25-års Vet 
John Heien og 40-års Vet Åge Munch-Olsen 

 
Besøk til vår vennskapsloge 

□ 57 Fidelitas 
Med OM, UM og 4 EksOM i spissen 
reiste 14 brødre til Skien 02.04.09. Med 
Kapellan Vidar Josephsen som stødig 
sjåfør og Sekretær Per Jetlund 
Jørgensen som kartleser, gikk ferden 
mot Skien og logehuset på en tidlig 
torsdags ettermiddag i strålende vær. 
Før selve opptagelsen ble en tidligere 
bror av den Gode Vennskaps Grad 
gjenopptatt og overført fra annen loge. 
Vi fikk oppleve en uforglemmelig 
seremoni i O+, der spesielt CM gjorde 
et fabelaktig inntrykk. Øvrige aktører 
sto ikke langt bak. Resipienten, enda 
ikke fylt 25 år, var 3 generasjon der en 
Eks Storrepr. i sin tid hadde fått med sin 
svigersønn (som nå var Sekretær) som 
igjen hadde fått med sin svigersønn som 
logens 107. medlem. Taffelet ble 
krydret med taler og sang, og som alltid 

sto wienerschnitzel med tilbehør på 
menyen. Talerne var gode, og den som 
imponerte mest var vel dagens nye bror 
som i en meget fin tale presenterte seg 
selv og sine øvrige interesser. Taffelet ble 
avsluttet med noen velvalgte ord fra vår 
egen UM, Sigurd Ledaal. 
 
Vi har sakset et innlegg fra himlabra.no: 

Påskemiddag - lyspunkt i en 
mørk hverdag 

Skrevet den 05.04.09 kl. 17:04  
av Trefoldighet menighet 

Mye spalteplass og store ord er brukt for å 
sette fokus på de som ikke er så heldige at 
de får leve på livets solside. Her er mange 
avskygninger og mange skjebner. Men er 
ord nok? 
Før jul gikk gode krefter sammen om å 
innby til en julemiddag i Kirkekjelleren. 
Inspirert av dette vellykkede arrange-
mentet, tok noen flotte herremenn i Odd 
Fellow, avd., Torungen, initiativ til å 
innby til en middag også før påske. Med 
godt samarbeid med de som kjenner 
"folket" og kjentfolk på huset, ble det en 
varm og avslappet atmosfære med 
hyggelig prat og god mat palme-
lørdag. Dette er ikke et arrangement som 
drar folk via store annonser. Nei - ut på 
gater og streder og innby, er nok det 
eneste som duger. 
Så noen var på byen, noen bestilte og 
betalte maten, noen dekket og serverte - 
og alle hadde god tid til å være sammen 
med! Kirkekjelleren er perfekt til slike 
arrangement - med beliggenhet midt i 
sentrum og inngang fra gata. 
Fine, påskepyntede bord med hvite duker, 
blomster og lys - velsmakende, varm 
lapskaus - og en stor, deilig bløtekake. Alt 
ble en super ramme for de som kanskje 
ikke har så mange relasjoner, som kjenner 
at høytidene er vanskelige dager og som 
ikke akkurat har styrke nok til å lage seg 
noe ekstra god mat. 
Takk til Odd Fellow avd. Torungen - og 
alle dere andre som gjorde en innsats slik 
at akkurat denne høytiden fikk en litt 
annen vri for de som trenger det mest! 
"Det dere har gjort imot en av disse mine 
minste, det har dere gjort imot meg," sa 
Jesus. 
 
Dette var himla bra gjort, kjære brødre 
i loge Torungen. 
 
 
 
 
 
 

OBS!  Tildeling av   OBS! 
50 års veteranjuvel 
23. mai i loge Torungen får 

Thorbjørn Skjævestad den store ære. 
Han ble tatt opp på dagen 23. mai 1959 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott  
Betraktninger på tampen 
Det går mot slutten av den toårige 
valgperioden både for OM og for 
embedskollegiet i 127 Gabriel Scott. 
Snart avslutter vi den ordinære loge-
aktiviteten for vårterminen 2009 med en 
sommertur der vi tar med oss familie og 
venner, og deretter er det bare å se fram 
til høstterminen som starter med instal-
lasjon av nytt embedskollegium 26. 
august. 
 Vi tenker oss at en to års 
embedsmannsperiode er lang tid. Men 
dette er før vi er kommet i gang. Når vi 
først er i siget, viser det seg at en slik 
valgperiode går utrulig raskt. I hver 
termin gjennomfører vi regelmessige 
møter, og er opptatt av at hvert møte 
skal bli vellykka. I hyppige embeds-
mannsmøter planlegger vi kommende 
møter og kommende termin, diskuterer 
forbedringer i bl.a. gjennomføring av 
møter og gradspasseringer, drøfter tiltak 
til forbedring av logens ‛indre liv’, 
sosiale aktiviteter, besøk i og av andre 
loger og mye annet. Og så oppdager vi 
at ‛vår tid’ som embedskollegium snart 
er omme. 
 Å slippe ansvaret kan på den 
ene sida kanskje kjennes som en lette, 
men på den andre sida er det også litt 
vemodig. Embedskollegiet i 127 
Gabriel Scott har hatt et framifrå 
samarbeid i denne embedsperioden. Det 
har vært et godt samhold, dyktige folk 
har skjøtta sine verv på en mønster-
gyldig måte, og vi har lært og vunnet 
erfaring undervegs.  Konsensusprinsip-
pet har vært rådende, og vi har ikke hatt 
voteringer om hvordan vi skulle løyse 
saker som vi i utgangspunktet kunne ha 
ulike oppfatninger om. Og når noe var 
bestemt, utførte hver og én det som var 
hans oppgave – uten at vi måtte be-
kymre oss for at oppgavene kanskje 
ikke skulle bli utført. Hjertelig takk til 
et flott, dyktig og velfungerende 
embedskollegium! 
 I denne toårsperioden har vi – 
etter en periode med relativt beskjeden 
nyrekruttering – hatt god og stabil 
tilvekst i 127 Gabriel Scott. Det kan 
heldigvis se ut til at denne tendensen 
fortsetter. Vi har også fått noen yngre 

brødre som ventelig vil rekruttere nye 
brødre fra sitt alderssjikt, slik at 
framtidsutsiktene akkurat nå er lyse. 
Men «Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl», 
som Hans Rotmo uttrykker det, så dette 
er et arbeid vi må ha fokus på 
kontinuerlig. 
 Slik jeg ser det, har logen vår 
flere kvaliteter som vi må holde i hevd 
og utvikle. Dette gjelder bl.a. avvikling 
og gjennomføring av ettermøtet, med 
flotte bidrag fra brødrene til den verbale 
forretten og takk for maten-taler. Det 
varierte tilbudet av sosiale tiltak 
(syltelaging, vinsmaking og annet) er 
også verdifullt og er med på å styrke 
samholdet og fellesskapet. En annen 
fast begivenhet i hver toårsperiode er 
besøk hos (eller gjenbesøk av) vår 
vennskapsloge i danske Kolding. Dette 
var en spesiell opplevelse i 2008, da 
brødrene i Loge Koldinghus tok imot 
oss på en stilfull måte, og hadde lagt 
opp til et variert og omfattende 
program. Mange fortjener takk for vel 
utført arbeid i denne toårsperioden, men 
det vil være uriktig å trekke fram noen 
enkelte av alle de som har ytt en 
respektabel innsats – hver på sin post. 
Likevel har jeg lyst til å framheve 
privatnevnda og ansvarshavende for 
den. Ei velfungerende privatnevnd er av 
uvurdelig verdi for en loge, vi kan bare 
tenke oss hvordan det hadde vært 
dersom det hadde vært en alvorlig svikt 
her. I tillegg er vi i den misunnelses-
verdige situasjon at vi blant brødrene 
har en del kokekyndige med pro-
fesjonell bakgrunn, og de har bidratt til 
flere kulinariske opplevelser for 
brødrene i 127 Gabriel Scott. Hjertelig 
takk for innsatsen! 
 La meg bare minne om at en 
loge ikke er et enmannsforetak, der OM 
er den avgjørende personen. Logen er et 
fellesskap, og den er avhengig at hver 
og én gjør sin jobb. Dersom en tropp 
skal gå i takt, er det at bare én går i 
utakt, nok til å ødelegge heile inn-
trykket. La meg i den forbindelse få 
sitere noen ord til ettertanke fra Bertolt 
Brechts dikt (i Georg Johannesens 
oversettelse) «En lesende arbeiders 
spørsmål»:   Den unge Alexander tok 
India.    Han alene?   Caesar slo 
gallerne.   Hadde han ikke engang med 
seg en kokk?   Filip av Spania gråt da 
hans armada gikk under: Var det ingen 
andre som gråt? 
Fredrik den andre seiret i sjuårskrigen. 
Hvem seiret bortsett fra ham? 
Da gjenstår det bare å takke for 
samarbeidet med brødre og embeds-

kollegium i logen vår i perioden 2007–
2009, og for hyggelige tilbakemeldinger 
fra fornøyde brødre. God sommer til dere 
alle, og vel møtt igjen til installasjon av 
nytt mannskap for neste toårsperiode den 
26. august. Og lykke til med ansvaret for 
en velfungerende loge! 
                                     Helge Omdal   OM 
Den norske Storloges Hederstegn. 
På vårt møte 11. februar ble en godt 
bevart hemmelighet meddelt vår loge. 
Etter mye hysj-hysj i Embedskollegiet, og 
med hjelp fra bror DSS Jan A. Nilsen, 
kunne ansøkt Hederstegn tildeles en bror 
av vår loge. 
Bror Anstein Nørsett ble overrakt denne 
utmerkelsen av bror DSS Jan A. Nilsen 
under hans tale på ettermøtet. 
I sin tale ble utmerkelsen begrunnet med 
et utall av mottakerens gode sider og  
positive væremåte. Videre også med alle 
de verv og plikter han alltid har sagt seg 
villig til å påta seg. Det være seg både 
innenfor og utenfor logen.  
En tydelig overrasket og rørt mottaker 
innrømmet etterpå at dette var uventet, og 
at klumpen i halsen var vanskelig å bli 
kvitt. 
Øvrige brødre ønsker til lykke, og bedyrer  
at vi er glade for å ha bror Anstein Nørsett 
som bror og venn. 
Jubilanter i Vår/ Sommer 2009 
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 
Sommerfest 2009 
Vi i Loge 127 Gabriel Scott har som 
tradisjon å avslutte før sommerferien med 
en samling med grilling og sosialt 
samvær. 
I foregående år har vi funnet en plass hos 
en bror med brygge og ellers god plass, 
slik at ankomsten kunne være mulig med 
både bil og båt. 
Slik blir det ikke i år, av den enkle grunn 
at vår vert ikke bor ved sjøen, og derfor 
ikke har brygge. 
I år har nemlig Bror Ferenc Brunner sagt 
seg villig til å ta imot oss søndag 7. Juni 
på sin eiendom i Høvåg. Slik vi kjenner 
Ferenc, så blir dette sikkert helt topp. 
Vi som er ansvarlige for arrangementet 
håper jo at så mange som mulig har 
anledning til å komme. De siste årene har 
det vært litt mindre frammøte, som 
selvfølgelig kan ha mange grunder.  
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Men sett allerede nå et stort kryss i 
kalenderen, så vil det senere bli laget en 
beskrivelse av veien til Ferenc’ plass i 
Høvåg. 
Lag gjerne noen små kjørelag, så blir 
ikke parkeringsproblemet så stort. 
Vel møtt, og hjertelig velkommen. 
 
Veteran med 25 års fartstid 

 
Bror Nils Fredrik Hagner ble i vårt møte 
15. April tildelt 25-års Juvelen. Mange 
brødre hadde gleden av å dele denne 
kvelden med en god venn. 
Nils Fredrik ble tatt opp i vår orden i 
Stavanger, i Loge nr. 5 Vesterlen i 
1984. Her ble han til han flyttet til 
Lillesand, og meldte overgang til vår 
loge i 1997. 
Vi ønsker deg alt godt, og gratulerer 
samtidig med de passerte 70 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loge nr. 128 Lyngør  
Hilsen fra OM 
 
”Jeg velger med april”, skrev en ikke 
ukjent dikter, og dette er vel noe vi alle 
kan si oss enig i. Våren er en fantatstisk 
tid. Sevja stiger og knopper skyter frem. 
Naturen nærmest ”koker over” av nytt 
liv og nytt håp.  
Annenhver vår går det mot slutten av en 
embedsmannsperiode. Turen er nå 
kommet til embedsmenn for perioden 
2007-2009, som snart kan velfortjent 
trekke seg tilbake. Vi vil nå ta fatt på 

nye oppgaver i vårt arbeid til beste for 
Ordenen, Logen og brødrene. 
 
I min tale ved institueringen i 2007, 
oppfordret jeg brødrene til å ta vare på 
det gode samhold i Logen, slik at Logen 
kunne føles som et pustehull i en travel 
hverdag. Dette er noe vi har klart å ta 
vare på, og som har ført til at arbeidet i 
logen har vært lystbetont, og ikke et ork 
eller mas. Dette er samtlige brødres 
fortjeneste. 
 
Styrkelse og ekspansjon har vært et 
tema vi ofte har vært innom. En hver 
loge er avhengig av påfyll av nytt blod, 
for å utvikle seg. Dersom alle brødre i 
logen blir fadder for ett nytt medlem 
hver, er vi sikret denne utviking. 
 
I disse dager står nominasjon og valg, 
på dagsorden. Jeg ønsker dere som blir 
nominert/valgt, lykke til med en lærerik 
og innholdsrik periode. 
 
Til slutt vil jeg rette en stor takk til 
valgte og utnevnte embedsmenn, samt 
hver enkelt bror i loge 128 Lyngør for 
den fine tiden jeg har hatt som OM i 
perioden 2007-2009. 
 
Med broderlig hilsen  
i V. K. og S. 
Odd Holum/OM 
 

25 års veteranjuvel 
1. april fikk Eks Storrepresentant 
ARNE NORDAHL AAS 25 års 
veteranjuvel. 
Arne har vært og er en ildsjel i logen 
vår og vi har mye å takke ham for at vi 
er der vi er. 
Han var en god organisator og pådriver 
da vi bygde om logehusene. 
Ellers har han alle de gradene en 
logebror kan ha i en Loge. 
Vi har også fått lov til å benytte den 
pene eiendommen deres på Borøya til 
sommermøtene, noe vi har satt pris på. 
Ja det er alltid hyggelig å være sammen 
med deg Arne. 

Ny bror 

Per Lerpold kom  4. mars 2009 
                                     Velkommen til oss 
UM  Jon-Eirik Johansen 

 

Olav Hovlands artikkel 
fortsetter fra side 8 

Vi i Ordenen får ofte høre at “Odd” 
kommer fra det gamle ordet, oath, som 
betyr ed. Selv om edsavleggelse er 
synonymt med løfteavleggelse, blir det 
første gjerne forbundet med innsettelse av 
øvrighetspersoner i staten, som konger og 
presidenter, og tidligere innsettelse av 
embedsmenn. 
Edsavleggelse foregår i helt bestemte 
former. Vi må huske på at i tidligere tider 
var alt det som foregikk inne i logesalen 
strengt hemmelig for utenfor stående 
Ville da, oath, (ed) blitt brukt som en del 
av navnet på Ordenen? 
Bindingen til dette ordet, oath, er ifølge 
direktøren for Norsk Språkråd, Sylfest 
Lomheim, et villspor. Han sier at odd 
kommer fra det norrøne ordet, oddr, som 
betyr spydspiss, tange, eller det kan bety, 
den som stikker seg ut, skiller seg ut, går 
foran eller går i spissen. 
“Odd Fellow” kan etter dette opprinnelig 
ha vært navnet på de vennene, brødrene, 
det fellesskapet eller de håndverkerne 
som skilte seg ut eller gikk i spissen - 
datidens sosial- og velferdsforkjempere. 
Vi kan vel med god grunn si at essensen i  

denne forklaringen 
til navnet på vår 
organisasjon sam-
svarer godt med vår  
Ordens budord: 
“Besøke de syke. 
Hjelpe de 
trengende. Begrave 
de døde, og 
Oppdrage de 
forældreløse” 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Fra Overmester. 
 
Da denne utgaven av Terje Nytt er den 
siste før sommerferien, vil jeg benytte 
anledningen til å ønske alle brødre og 
deres familier en riktig god sommer.  
Jeg vil også samtidig få takke embeds-
menn og brødre for det gode samar-
beidet og den støtte jeg har fått da jeg 
overtok som OM i den siste terminen i 
denne valgperioden. Det har vært en 
spennende tid med store utfordringer.  
Det er også en stor glede at vi i Logen 
har fått flere nye brødre i inneværende 
termin, det tilsier at vi klarer og innfri 
de mål vi har satt. 
I mai har vi nominasjon og valg av nye 
embedsmenn, så jeg vil ønske de nye 
embedsmenn og utnevnte lykke til med 
arbeidet. 
Vi har også en sommerfest den 13.06, 
sett av denne dagen, slik at vi kan få en 
fin avslutning før vi går til en velfortjent 
ferie. 
Igjen takk for en fin termin, og ha en fin 
sommer, så sees vi til høsten. 
 
Olav Halvorsen 
OM 
 
Terminliste våren 2009 
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 
 
En stor begivenhet 
fant sted i loge nr. 135 Mærdø i Arendal 
tirsdag 24. Mars 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frode Sell ble tatt opp i logen.  

Det store med den begivenheten var at 
hans far Leif Sell, hans kjødelige bror 
Tom Arild Sell og hans svoger Rune 
Sørensen er brødre i logen fra før av. 
Dessuten er hans mor søster i loge 93 
Kaprifol. 
Hans svoger er hans fadder og ønsket 
ham velkommen til logen med velvalgte 
ord ved taffelet. Hans far, som er logens 
Storrepresentant, overrakte ham nålen 
med de tre kjedeledd som en hilsen fra 
logen. Hans bror rundet av taffelet med 
en koselig takk for maten tale. Og til alt 
overmål var en av servitørene ved 
taffelet hans egen mor. 

På bildet ser vi fra venstre: 
Hans yngre bror, hans far, hans mor, 
ham selv og hans svoger 
 
Sekretæren informerer. 
 
Gradspasseringer 
 
Troskapsgraden 
24.03.09    Frode Sell 
 
Den edle kjærlighetsgrad 
10.03.09 Per Øystein Eik 
 
Den høye sannhetsgrad  
24.02.09    Tom Espedal 
 
Åremålsdager 
60 år 
05.07.09    Roy Gabrielsen     
 
70 år 
18.04.09    Asbjørn Ølnes 
14.05.09    Hans A. Wallumrød 
12.09.09    Roar Heen       
 
Kjære ordensbrødre! 
Kjære ordensbrødre og søstre.  
Her kommer nok ett reiseinnlegg fra 
Østfold. 
Har hilsen fra OM Harald Nygaard i 
loge 34 Fredriksten.  Overvar en grads-
pasering der for en kollega.  Ett veldig 
fint og verdig møte, og han sa at det var 
veldig spesielt. 

Jeg trives fortsatt her borte, og kommer 
ikke enda til å melde overgang til noen 
annen loge.  Trives med å reise rundt på 
besøk og lære. 
Jeg vil også med dette få ønske alle 
brødre og søstre en riktig god sommer og 
lykke til alle de som har takket ja til nye 
verv innen loge og leire. 
 
Hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og  
Sannhet 
Erik Steller 
Ex OM 
 
Fra Undermester 
 
Som vår OM har skrevet i sitt innlegg 
nærmer sommeren seg med stormskritt. 
Slik været er nå, kan det nesten virke som 
den allerede er kommet. Nominasjon og 
valg står for tur. For meg har de to siste 
årene ført med seg mange utfordringer. 
Jeg begynte som sekretær og regnet med å 
ha dette vervet i 2 år. At jeg ett år senere 
skulle bli UM var ikke i mine tanker. Har 
også fått lov til å fungere som OM på to 
møter. Jeg føler det nesten som om jeg 
har tatt en snarvei. Det har vært en utrolig 
lærerik tid. 
 
Som kjent feirer Loge 135 Mærdø 10-års 
jubileum til høsten. Planlegging av en 
markering er kommet godt i gang.   
 
Jeg ønsker alle brødre og søstere en flott 
sommer. Her er noen ord til ettertanke. 
 
”Noen mennesker kommer inn i vårt liv 
og forsvinner fort... 
 
Noen mennesker blir våre venner og blir 
en stund...  
og etterlater spor i våre hjerter...  
 
og slik er det med oss, fordi vi har blitt 
venner!! 
 
“I dag” er en gave. Derfor heter det også:  
 
Presang. 
 
Jeg synes livet er vakkert... 
Lev og nyt hvert øyeblikk... 
Dette er ingen generalprøve! 
 
Ta denne engelen og holde den tett, 
det er din skytsengel, sendt for å passe på 
deg.” 
 
Nils Olav Stensrud 
UM 
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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 
                                   
 

 

 
 
 

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

Våren 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, Høsten 2009, kommer i sept. 2009. 
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er  11. sept. 2009. 

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

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

Storkiosk om sommeren                 
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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!




