
For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00
For alle nye EksOM – OM - UM 

 

             Nr. 3                         Høsten  2009                      38. Årgang        

Opplæring Embedsmenn i Arendal 

For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 
Stor Sire Harald Thoen deltar 

For alle EksOM, OM, UM, Sekr., Skm, 
Kass, CM og Insp  

Loge nr. 61 Terje Vigen er 50 år 10. oktober 2009. 
Fra Storlogen kommer  

Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen  
og   DSSene Kari Rose og Jan A. Nilsen. 

Lederne fra moderlogen, loge nr. 17 Dag, og 
vennskapslogen i Silkeborg samt alle logene og leiren i 

vårt distrikt er invitert med ledsagere. 
Loge Terje Vigens egne brødre slutter sterkt opp om 

jubileet og logen regner med at over 120 deltagere skal få 
en stor opplevelse på logehuset i Arendal. 

Et eget jubileumsskrift er under utarbeidelse og logen vil 
gi en jubileumsgave til et samfunnsnyttig formål. 

Jubileet vil bli omtalt i neste Terjenytt. 
 

Ny Broderforening i Grimstad. 
Mandag 12. oktober vil en ny broderforening bli stiftet.

Til nå er det 16 brødre som har bestemt seg for å være 
med. Selvsagt er det plass til flere. Kanskje det er noe for 
deg, som sjelden går på logen og gjerne vil ha en annen  

møtedag enn tirsdag!  

 

Høstens store jubileum 
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Leir nr. 22 
Viljen 
 
 

Nye Embedsmenn 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HM Inger Marie Sørensen 
Valgte:  
Storrepr. og Eks HM      Lisbet Brune 
Yppersteprest       Else Byholt 
Dep. Hovedmatr.   Bjørg Kling 
Sekretær              Wenche Monrad 
Skattmester          Jorunn Andsem 
Kasserer              Marit Johnsen 
Fører                   Lise Bjørnson Schulz 
 
Utnevnte:  
YV                     Turid Olsbu 
IV                        Wenche Nilsen 
Insp.                   Anna Larsen 
Organist                Aud Ragnhild Bjellås 
Terner: 
HM 1. Terne         Ruth Moy Hansen 
HM 2. Terne       Ragnhild Boye 
 
YP 1.Terne      Anne Grethe Lofthus 
YP 2.Terne     Solfrid Wickstrøm 
 
Dep. HM 1.Terne Vera Thorkildsen 
Dep. HM 2.Terne Venke Fone Holum 
 
Insp.ass.                Milrid lyngstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opphøyelser til 
Barmhjertighetsgraden  

05.05.2009 
Anne M. Haugland  loge nr. 93 Kaprifol 
Milrid Lyngstad       loge nr. 51 Fortuna 
Reidun Sivertsen  loge nr. 116 Navigare 
 
Følgende ble 14.05.09. opphøyd 
til DKP Grad, og fikk 
Leirringen: 
Fra loge 61 Terje Vigen: 
Kristian Eimind 
Eldrup Hansen 
Fra loge 98 Henrik Ibsen: 
Arne Solheim 
Knut Lindtveit 
Fra loge 127 Gabriel Scott: 
Øystein Børresen 
Sven Helge Svendsen 
Fra loge 128 Lyngør: 
Asbjørn Angelstad 
Tom Cato Rasmussen 
Fra loge 135 Merdø: 
Nils Olav Stensrud 
Odd Bendik Tengelsen 
Geir Skyttermyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disse to har overlatt ledelsen 
av leiren til sine etterfølgere. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leir nr. 22 
Aust Agder 
 
 

Nye Embedsmenn 

HP Leif Sell 
Valgte: 
Storrepesentant  Helge Baust 
Eks HP  Åge Munch-Olsen 
YP  Kåre Ludvig Andersen 
1. HM  Arne Nordahl Aas 
Sekretær  Finn F. Erichsen  
Skattmester  Finn Persson  
Kasserer  Arne Børge 
2. HM  Christian Grundesen 
Utnevnte: 
YV  Alf Jørgensen 
IV  Karl Petter Evensen 
Fører  Kai Salvesen 
Musikkansv. Einar Berge 
1.LV  Jan Erik Andersen 
2.LV  Ottar Gjevdeli 
3.LV  Thorleif Syvertsen 
4.LV  Alf O. Hæstad 
1.TV  Kjell Lund 
2.TV  Erling Åsebø 
Insp.  Lars Brekka 
Insp.ass.  Odd B. Tengelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

EksHM Lisbet Brune EksHP Åge Munch Olsen  

Ny broderforening i Grimstad
Vi er nå snart 16 medlemmer.  Vi har 
utarbeidet en foreløpig fremdriftsplan 
fram til dannelsen av en ny loge i 
Grimstad.   
 
Møteplanen fram til nyttår: 
7. oktober        Medlemsmøte 
12. oktober      Instituering.  
26. oktober      Medlemsmøte. 
9. november    Medlemsmøte.  
14. november  Felles fest m/ledsager    
                    på Logehuset i Grimstad  
7. desember    Julemøte.  
 

Om noen ønsker informasjon om 
Broderforeningen kan de ta kontakt 

med interimsstyret. 
 

Broderlig hilsen i V. K og S. 
Tom Rud  -  Varaformann 

interimsstyret i Broderforeningen 
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50 års veteraner 
i  ARENDAL 

13. mai 2009 
Kjell Bugge 

Loge nr. 61 Terje Vigen 
13. mai fikk Eks Sekretær Kjell Bugge 
sin 50 års veteranjuvel i en flott og 
høytidelig seremoni som ble ledet av 
Stor Sekretær Knut Borgen.  
I en festpyntet spisesal ble 50 års 
veteranen hedret av stort antall brødre 
fra egen og andre loger. Stor Sekretær 
Knut Borgen og Overmester Otto Baust 
holdt taler til jubilanten og Eks 
Kappelan Eldrup Hansen leste dikt 
dedikert til 50 års veteranen.  

Kjell Bugge holdt en takketale der han 
blant annet trakk linjene tilbake til 
oppstartet av Odd Fellow ordenen i 
Aust-Agder. En prosess han har vært 
med på fra starten. Han fremhevet i 

denne forbindelse enkelte sentrale 
pionerer som gjorde en stor innsats i de 
første årene.  
 
Logemøtet ble en verdig hyllest til et 
medlem som har fulgt loge nr 61 Terje 
Vigen i hele dens virketid. 
Kjell Bugges vita: 
Innviet i Orden:  
06.05.1959 i loge nr. 17 DAG 
Den Høye Sannhets Grad: 16.09.1960 
Embeder i logen:   
Sekretær  1968 – 1969 
Opptatt i leiren:  
14.09.1964 i leir nr. 5 KLIPPEN 
Den Konglige Purpur Grad: 11.09.1967 
Embeder i leiren:  
Sekretær nr. 14 Sørland  1981 – 1983 
25 års veteranjuvel tildelt 09.05.1984 
40 års veteranjuvel tildelt 30.08.1999 
 

25. mai 2009 
Thorbjørn Skjævestad 
Loge nr. 107 Torungen 

På dagen 50 år etter at han ble opptatt i 
□ 17 Dag, ble bror Thorbjørn 
Skjævestad tildelt sin vel fortjente 50 
års Veteranjuvel i en stilfull seremoni. 
46 brødre var til stede på dette møtet 
23.05.2009 i logehuset i Arendal. 
Tildelingen ble foretatt av DSS Jan A. 
Nilsen, bistått av de fungerende 
Storembedsmennene: SR Frank Liltved, 
SR Bjørn Røisland og SR Leif Sell. Det 
var en stilfull seremoni som brødrene 
var vitne til. 
På ettermøtet, der menyen, etter 
jubilantens ønske, besto av oksestek 
m/grønnsaker og multekrem til dessert, 
ble han hyllet av sine brødre. Først ute 
var DSS som takket ham for at han i sin 
tid var fadder for DSS’s egen fadder, og 
dermed trakk direkte forbindelse til 
dagens jubilant. ”Uten deg er det ikke 
sikkert jeg hadde stått her i dag” sa DSS 
Jan A. Nilsen i sin tale.  
OM Svein Harald Søndenaa gratulerte 
jubilanten og takket for hans mange-
årige innsats, ikke bare i egen loge, men 
viste også til det faktum at bror 
Thorbjørn var blant de brødrene som i 
sin tid (for snart 50 år siden) fikk satt 
Aust-Agder inn på OF-kartet.  
EksOM Nils Odd Olsbu trakk linjene 
tilbake til guttedagene på Longum, 
lenge før og den kontakt de har hatt i 
mange år. Nils Odd Olsbu er selv en av 
dem som Thorbjørn i disse femti år har 
vært fadder for. 
John Heien, overrakte et krus til 
jubilanten på vegne av Nils Odd Olsbu 
og seg selv, et krus som kun finnes i ett 

eksemplar. Han kom inn på jubilantens 
alder og siterte i den anledningen sin 
gamle bestemor: ” Du vet du er gammel 
den dagen du sitter i en gyngestol og ikke 
får den til å gynge!” 
 
EksOM Torjus Skjævestad takket 
jubilanten for det han hadde betydd for 
ham opp gjennom årene. De har mer til 
felles enn etternavnet: Torjus Skjævestad 
ble tatt opp i loge 107 Torungen på 
samme dato som Thorbjørn Skjævestad 
rundet 25 år som OF-medlem 
(Seremonien for 25-års Ve.Ju.) ble for 
øvrig gjennomført 17.09.1984) 

Dagens jubilant, bror Thorbjørn 
Skjævestad takket for alle godordene, og 
fremhevet det faktum at han aldri hadde 
vært i posisjon for verv (etter eget ønske) 
men at arbeidet innenfor ordene og med 
ordenens grunnsetninger hadde gitt ham 
svært mye i disse 50 årene.  
Kjell Bugge, også han 50-års Ve.Ju. og 
blant de som i sin tid stiftet □ 61 Terje 
Vigen, hilste til jubilanten og for den tid 
de nå i 50 år har hatt sammen i Odd 
Fellow. 
SR Frank Liltved trakk så frem den 
innsats som bror Thorbjørn Skjævestad 
har lagt ned med besøk til syke brødre og 
brødrenes etterlatte i den tid han har sitt 
virke i aktuelle nevnder i logen, og ikke 
bare som nevndmedlem, men som en sann 
bror i ordets rette forstand. Bror 
Thorbjørn har vært et eksempel til 
etterfølgelse for alle sine brødre i alle år. 
Han var også fadder for SR Frank Liltved 
og det eneste han kunne klandres for er at 
han ikke hadde forespurt ham på et 
tidligere tidspunkt. 
EksOM Olav Magnus Myhre avrundet 
taffelet med en kombinert hyllest til 
jubilanten og til dagens måltid, der han i 
verseform beskrev begge begivenheter. 
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(Klipp fra Nettavisa) 
Organist Tore Lund Andersen har 

skrevet et praktbind om Odd Fellow 
Ordenens historie gjennom 

 88 år på Sørlandet. 
- Riktignok er jeg blind og har følgelig 
ikke fullt så lett for det, som jeg ville 
hatt som seende. Men forestillingsevnen 
min forsvant ikke sammen med synet  
mitt da jeg mistet det for mer enn 50 år 
siden. 
Dette skriver br. Tore Lund Andersen i 
forordet til sitt store verk : ”Om Odd 
Fellow Ordenens liv og virke på Agder 
gjennom 88 år”. En nydelig innbundet 
bok på hele 440 sider – med Ordenens 
historie fra den første kontakt i 
Kristiansand til dagens veteranjuveler 
og jubileer. 
Inspirasjonskilden er en meget spesiell 
dame, en dame som br. Tore Lund 
Andersen sier at han er nesten blitt for-
elsket i. 
 

 

 
 
 
 
 
Dette er damen som er utgangspunktet 
for Odd Fellow Ordenens etablering på 
Sørlandet - fru Gunvor Marie Jost Due. 
Etableringen av en Rebecca-loge uten 
at det var en Odd Fellow loge til 
oppbacking, det var absolutt ikke 
vanlig. Og er fortsatt uvanlig. Men med 
god hjelp og støtte fra Stor Sire Sam. 
Johnson, og Gunvor Marie Jost Due, 
ble altså Loge nr. 7 De Hvite Liljer 
instituert. 
Og så følger historien – som et sym-
fonisk verk, sier forfatteren selv. Og 
historien lever sitt eget liv og boken 
avsluttes som et CODA – altså ingen 
finale; for historien vil jo fortsette. 
Boken er utgitt på forfatterens eget 
forlag. Ambisjonen er å selge 400 bøker 
til brr og str i Aust og Vest Agder. 
Prisen er overkommelig – bare kr 300,- 
pr. eksemplar. Og som den storsinnede 
mann forfatteren er, doneres 1/3 av 
beløpet til den logen som selger boken. 
Jeg har selv raskt lest gjennom boken, 
sett på kronologien – dens tekster og 
beskrivelser. Det er min oppfatning at 
boken gir et godt innblikk i Ordenens 
historie og er vel skrevet. Br. Tore Lund 
Andersen har igjen levert et godt stykke 
arbeid i Ordenens tjeneste. Det er bare 
å bøye seg i ærbødighet over en slik 
iver, innsatsvilje og ikke minst 
Ordensglede. 
 Terjenytts hovedredaktør har allerede 
skaffet seg et eksemplar og kan ikke få 
fullrost nok, dette arbeid som her er 
gjort.  
Boka er glimrende satt opp, på en 
kronologisk måte som gjenspeiler Odd 
Fellow Ordenen på Sørlandet som en 

helhet. Innholdsfortegnelsen er i seg selv 
en historisk utvikling av Ordenen her sør. 
Boka er ypperlig som oppslagsverk  
Her gjelder virkelig, kjære brødre og 
søstre, det forslitte uttrykk: Løp og kjøp. 
Boka er et must i et hvert Odd Fellow 
hjem her på Sørlandet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Veteranjuveltildelinger 
Rebekkadistrikt  nr. 22 

HØST 2009 
25 år Ve.Ju.  
Loge nr. 51   Fortuna 
16. sept.     Ingebjørg Terkelsen               
Loge nr. 93 Kaprifol 
28. sept.      Kari  Larsen                            
40 år Ve.Ju. 
Loge nr. 51   Fortuna 
21. okt.      Kari Bjørklund 
                  Agnes Knutsen      

Påmelding til  
Seniorklubbens møter 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:   
Svein Sørensen          370 98228 
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 

Høstens Seniorklubb  
1. 17. September kl. 13.00 
          Fjære kirke  
          Logehuset i Grimstad 
 
2. 15. Oktober 
          Tvedestrand  Program senere. 
 
3. 19. November 
          Arendal  Program senere. 

Sørlandet har fått sin egen Ordenshistorie 

Forfatter Tore Lund Andersen  
takker sin sekretær, korrekturleser, sjåfør og ikke minst hustru, Tone Kasti 

Andersen, for uvurderlig hjelp under arbeidet med Odd Fellow boka. 
Bildet og teksten er hentet fra Kristiansand Avis som hadde en stor og positiv 

artikkel om boka og arbeidet med den, samt en fin, fin omtale av Ordenen 
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Loge nr. 51 Fortuna 
Embedsmenn 2009-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekr. Cathy Steller  
blir installert senere 

Utnevnte: 
Kap. Inger Lisberg Jørgensen 
CM   Merete Moen Johnrud 
Insp. Brit Johansen 
IV     Solveig Øvrebø Svendsen 
YV   Ellen Lauvland 
OM H Ass. Sissel Trydal  
OM V Ass. Else Marit Larsen 
UM H Ass. Sissel Liane Boye 
UM V Ass. Blir utnevnt senere 
CM H Ass. Anne-Marie Guttormsen 
CM V Ass. Else Bakke 
Ark. Randi Hjulstad 
Mus.ansv. Vigdis Duus Carlsen 
Insp. Ass. Signe Morka 
 
Loge nr.  51 Fortunas  
sommertur 3. Juni 2009 
Årets sommertur startet med buss, fra 
Logehuset til Øyestad gamle kirke på 
Rykene. 
På turen fortalte Harald Thygesen (gift 
med vår Søster Inger Brit), historien om 
søskenparet Anne og Alett, som på 
1700-tallet forgiftet og drepte 3 
personer i Øyestad. En grotesk, men 
VELDIG interessant historie! 
Ved Øyestad kirke, bygd år 1200, ble vi 
møtt av Jon Fløistad, som fortalte 
kirkens historie, om kirkebrannen osv. 
Her var det mye interessant både å se, 
og å høre. 
Deretter gikk turen til Søster Inger 
Marits hjem på Klodeborg. Langbord 
og småbord sto dekket til de 36 søstre 
som var med. 
NYDELIG mat og drikke ble servert. 
Ja, her var det rikelig av alt! 
Det var allsang, og Anne Lise spilte 
trekkspill. 
Utkledning og underholdning av Inger, 
Ranveig, Inger Marit og Eli Doris. 
Her ble det mye latter, og ALLE 
søstrene storkoste seg. 
 
En STOR TAKK til turkomiteen som 
gjorde en kjempejobb! 
 
Sommertur-sang 2009 
Mel. Bedre og bedre dag for dag 
 

Ja så er vi igjen på sommertur, 
Komiteen har litt av hvert på lur. 
De er positive jenter 
skulle visst hvor de ideene henter. 
Ja, en TAKK skal dere ha 
som gjør det her så bra. 
Dere tilbys jobben fast, 
vi skal ikke for dere bli no’n last! 
 

Ja, i kveld skal vi kose oss og le, 
vil du si no’ så kan du gjøre det. 
Du kan jodle, du kan steve 

sånne innslag det vil stemningen heve. 
Søster, sleng deg med i kveld 
hva DU kan vet du selv. 
Her er rom for alle ting 
hvis du ønsker så kan du danse swing! 
 

Inger Røisland er overmester’n vår, 
og av henne vi mye lærdom får. 
Her på denne ”logeskolen” 
så betyr 1 slag at sett deg på stolen.  
 

Inger, du er veldig grei 
En TAKK vil vi gi deg. 
Alltid med et smil på lur 
om vi maser, så blir du ikke sur. 
 

Og så Vera, ja det er jenta si 
Søstermåltidet får hun til å gli. 
Med sin lune, gode stemme 
klarer hun å alle søstrene temme. 
Gir oss mange fine ord 
om livet og vår jord. 
Alle vers den dama kan, 
imponerte det er vi alle ”mann”. 
 

Og så Eli vår supre organist, 
denne jobben den mestrer hun så visst. 
Og ho Rigmor passer penga, 
kanskje har hun skatten gjemt under 
senga? 
Wenche Asdal, inspektør, 
perfekt i alt hun gjør. 
Oljelampa var litt slu, 
også dette problemet taklet du. 
 

Wenche Venaas, ja, sekretæren vår 
over masse papirarbeid hun rår. 
Hun har orden på det meste 
og om data kan hun mer enn de fleste. 
På kontingenter og gebyr, 
her holder Laila styr. 
Hun ser penga komme inn 
passer på så det ikke blir no’ svinn. 
 

Her er mange som burde vært nevnt, 
men kan love at DU er ikke glemt. 
Alle søstre er unike 
heldigvis så er vi ingen helt like. 
Takk til alle og enhver. 
Nå koser vi oss her, 
hever glasset, tar en skål 
vårsesjonen for logen er i mål! 
 
Referat og sang skrevet av Sissel Trydal 
 
 
Medlemsnytt 
Åremålsdager 
65 år  04.11.09 Inger Røisland 
80 år  10.11.09 Karin Myhre 
                                Vi gratulerer 
 
                  

OM Vera Thorkildsen

UM Emmy van der Zalm

Skm. Rigmor Stenseth

Kass. Wenche Asdal

Valgte:
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Loge nr. 93 Kaprifol 

Vår nye Overmester 
Elin Halvorsen 

 
Møteplan 2.halvår 2009 
24.08 kl 18.00 O EI Galla NB! Merk 
Tiden  
14.09 kl. 19.00 = + N Nevnder/komiteer 
28.09 kl. 19.00 25 års Ve.ju. NV 
Nevnder/komiteer Galla   
12.10 kl.19.00 O + Galla 
26.10 kl. 19.00  - + 
09.11 kl. 19.00  M □ felles med  
□ nr.104 Måken 
23.11 kl.19.00 O + Galla 
14.12 kl.18.00 O Arbm./Julemøte 
m/ledsagere Galla NB!Merk tiden 
03.01                    Juletrefest 
11.01 kl.19.00 ≡ + Galla      
 
Sommerturen 2009 
Onsdag 6. Juni gikk loge nr. 93 sin 
sommertur til Risør med buss kjørt av 
Karl Andersen. Han kjørte oss trygt og 
rolig tur retur. Risørs velkjente vekter 
John Thomas Axelsen møtte oss ved 
bussen og spaserte med oss til ”Den 
Hellige Ånds” kirke også kalt Risør 
kirke. 
Vekteren var utrolig kunnskapsrik da 
det gjaldt kirkens historie, så dette 
besøket ble veldig interessant. Kirken er 
bygget i 1647 i tømmer som en 
korskirke og ifølge riksantikvaren en av 
de mest typiske barokkirkene i landet. 
Under bybrannen i 1861 var kirken en 
av de få bygningene som ble reddet. 
Deretter vandret vi i Risørs sjarmerende 
gater til havna hvor en motorbåt lå klar 

for å bringe oss til Stangholmen fyr. 
Det viste seg at det var kokken som 
førte båten mens suppa holdt seg varm 
på komfyren. Han måtte hente oss i 2 
puljer da vi var nærmere 40 søstre med. 
Stangholmen fyr ble første gang tent 
27.okt. 1855. Frem til 1959 hadde 8 
familier sitt hjem på Stangholmen 
kortere eller lengre tid. En av 
fyrvokterne, Theodor Neumann og hans 
familie, bodde på Stanholmen fra 1929. 
Fyret ble lagt ned i 1959 og erstatta 
med en fyrlykt. I dag tjener 
bygningsmassen som en av Risørs mest 
særegne restauranter. Tusenvis besøker 
øya hver sommer. 
I spisesalen ble vi benket rundt bordene 
og utstyrt med smekker, det var 
nødvendig, for i den deilige fiskesuppa 
lå hele blåskjell, kreps og reker. Suppa 
var krydret med safran og det gir som 
kjent både herlig smak og en sterk 
gulfarge. Da 39 sultne, ivrige søstre var 
ferdige med måltidet, var ikke den 
kritthvite duken hvit lenger. 
Turkomiteen som bestod av Wenche og 
Elin i samarbeid med Elisabeth og Aud 
kan rose seg av en vellykka tur og været 
var jo også slik vi vil ha det en 
sommerkveld.                   Ruth Hjellset 
 
Anne Gunn tok mange fine bilder:   

  

Embedsmenn for 2009-2011. 
Storrepr. Lise Bjørnson Schulz 
Eks.OM Wenche Nilsen 
OM  Elin Halvorsen 
UM  Ruth Hjellset 
Sekretær Liv Byholt 
Skattmester Walborg Kløvfjeld 
Kasserer Wenche Magnussen 
Seremonimester Janne Magelsen 
Inspektør Anne Grethe Terjesen 
Inspektørens ass. Tone Hatten 
Kappelan Inger Kristiansen 
IV Anne Gunn Kringlemoen 
YV Elna Josephsen 
Arkivar Astrid Rasmussen 
H.ass. OM Eiri Sataslaatten Stene 
V.ass. OM Grethe Salvesen 
H.ass. S.M. Elisabeth Lynghaug 
V.ass. S.M. Torill Ytrelid  
 H.ass.UM Randi Sataslaatten Aanonsen 
V.ass.UM  Astri Amanda Andersen 
Musikkansv. Liv Torill Jacobsen 
 

I skrivende stund er sommeren 2009 til-
bakelagt, vi har alle forskjellige erfaringer 
hvordan den har vært, på godt og vondt.  
Vi har hatt vårt første møte og det er godt 
å komme i gang igjen. La oss alle gjøre 
vårt til at neste periode blir slik hver 
enkelt av oss har håp om at Logen skal  
være                            Ruth Hjellset    UM 
 

Å leve lykkelig til sine dagers ende kan 
man bare gjøre fra dag til dag   
 

Åremålsdager 
80 år 
23.09.09 Reidun Kjemperud 
60 år 
02.10.09 Åshild Gr. Mo 
13.10.09 Gunhild O. Aalia 
14.10.09 Torhild Yttrelid 
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Loge nr. 104 Måken 

 
     OM Ingunn Andersen 
Jeg drømte at livet var glede. 
Jeg våknet og fant at det var plikt. 
Jeg gjorde min plikt. 
Og fant at livet var glede 
                                                  (ukjent) 
Så får dette være mitt utgangspunkt som 
ny OM i Loge 104 Måken. 
Glede over plikten, glede over å få lov 
til å gjøre en innsats så godt jeg kan 
med alle søstrenes hjelp. Vi er en fin 
gjeng jenter i vår ”beste” alder som 
sitter inne med mye kunnskap, 
kreativitet og talenter. La oss utnytte 
hverandre og samarbeide til logens 
beste. La oss utvikle logen vår videre 
etter grunnprinsippene 
For Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Ingunn Andersen 
OM 
 
Vi ønsker vår nye OM lykke til i 
arbeidet som Loge 104 Måkens nye 
leder. 
 
UM 
 

Nytt embedskollegium for 
perioden 2009-2011 

Et nytt logeår har startet opp. Nye 
embedsmenn er på plass med mange 
oppgaver som de skal løse. Vi har full 
tillit til at de kommer til å gjøre sitt aller 
beste. De øvrige søstrene får et nytt 

lederskap å forholde seg til. Deres 
oppgave blir å påta seg det logearbeidet 
de blir bedt om å utføre. Med de flotte 
søstrene som vi har, vil nok dette gå 
uten problemer. Dessuten hjelper og 
støtter vi hverandre dersom det skulle 
være nødvendig. 
 
Valgte embedsmenn 
 
OM: Ingunn Andersen 
UM: Borghild Omdal 
Sekr.: Ingebjørg Wickstrøm (gjenv.) 
Skm.: Else Sætra 
Kass.: Unni Birkedal 
 
Utnevnte embedsmenn 
 
CM: Marit Terkelsen 
Kap.: Inger Helene Dybfest 
Insp. Solfrid Wickstrøm 
Mus.ansv.: Anlaug Jåtog Thorsen 
IV: Eva Olsen 
YV: Astrid M. Fosseli 
OM H.Ass.: Sigrun Granhaug 
OM V.Ass.: Bodil Irene Kolding 
UM H.Ass.: Berit Kjølberg Knudsen 
UM V.Ass.: Gerd Meyer-Hansen 
CM H.ass.: Randi Brautaset 
CM V.ass. Kirsten Moe 
Ark.: Liv Grete Aslaksen 
Insp. Ass.: Toril Eskedal 
 
 

Rebekkainstitusjonens 
jubileum 

 
100-årsjubileet er blitt feiret over hele 
landet med festloge. For vår del var det 
hyggelig at vårt møte falt nettopp på 
jubileumsdatoen, den 28. mai. Møtet 
ble gjennomført på en verdig og 
høytidelig måte. Det samme gjelder 
skuespillet som var en del av 
programmet. Til tross for høytide-
ligheten vi alle følte, klarte rolleinne-
haverne å opptre naturlig og vakkert. 
 
Riktig interessant var det å høre vår 
egen loges historie som vår 
Storrepresentant Kirsti Lykre hadde 
forfattet. Mye var nytt for mange. Det 
begynte med at noen av konene til 
brødre i loge 98 Henrik Ibsen dannet en 
støtteforening som ble kalt Henrik 
Ibsens dameklubb. Dyktig leder var 
Torill Rohde Andersen, og mye dugnad 
ble gjort for logehuset. Dette var spiren 
til Rebekkaloge 104 Måken, for fire 
søstre fra Grimstad og Lillesand ble tatt 
opp i loge 51 Fortuna i 1989, og seinere 
ble flere innviet slik at det i 1994 var 

nok søstre til å instituere Grimstad 
Rebekkaforening med Kirsti Lykre som 
formann. 
Det ble mange møter og mye arbeid 
framover. Samholdet og innsatsviljen var 
stor. Drakter og krager ble sydd av 
dyktige søstre. DDRP Sonja Pedersen var 
en god støttespiller i foreningsperioden og 
tida som fulgte. 
 
Den 09.11.96 var en stor dag. Da ble 
Rebekkaloge nr. 104 Måken instituert. 
Logens chartermedlemmer er Kirsti 
Lykre, Torill Rohde Andersen, Randi 
Gran, Mildrid Stangeland, og Gerd 
Christophersen. 

 
De første åra var søstre fra nr. 51 Fortuna 
til stor hjelp og støtte. DSS Kari Rose var 
vår første Eks OM, søstrene Kari 
Bjørklund Indre Vakt  og Turid Moy Ytre 
Vakt  
 
I åra som fulgte kom det stadig nye søstre 
fra Grimstad og Lillesand, og vår loge har 
i dag 78 medlemmer. 
 
Følgende søstre har vært OM: 
Storrepr. Kirsti Lykre 
Eks OM Torill Rohde Andersen 
Eks OM Thelma Persson 
Eks OM  Mildrid Stangeland 
Eks OM  Brit Leonard Nilsen 
Eks OM  Anne Marie Gaustad 
 
Dagens OM er en verdig arvtaker etter 
disse dyktige søstrene. 
 
Åremålsdager 
 
60 år 
12.06.09 Gro Tveita Clausen 
 
70 år 
27.07.09 Barbro Margareta Tønnevold 
03.08.09 Anlaug Jåtog Thorsen 
 
Vi gratulerer! 
 
UM 
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LOGE Nr. 116 NAVIGARE   
 

Hilsen fra OM 
Den 26. August 2009 ble det gjennom-
ført installasjon av nye embedsmenn i 
Loge 116. Navigare. Den høytidelige 
seremonien ble gjennomført av DSS 
Kari Rose, og hennes fung. Stor 
Embedsmenn, på en høytydelig og 
verdig måte. Som ny OM, vil jeg rette 
en stor takk til samtlige søstrer. Jeg er 
ydmyk for de forpliktelser og oppgaver 
jeg er blitt pålagt. Jeg vil gjøre mitt aller 
beste for å oppfylle dette.  En stor takk 
rettes også til de avgåtte Embedsmenn, 
valgte som utnevnte, for den innsats 
som er utfør i deres periode. 
Gratulasjoner går til de nye Embeds-
menn, valgte som utnevnte. Jeg ser frem 
til frem til samarbeidet, og jeg er over-
bevist om at det blir godt. La oss alle 
bestrebe oss på både å gi, og likeledes 
være villig ta i mot den hjelp vi kan gi 
og blir gitt. La oss alle ta vare på det 
gode vennskap og samhold i vår Loge. 
Som det lyder i vår Logesang;  Så la oss 
dra mot samme mål, og la oss strebe 
etter å være for hverandre, det som 
Ordenens mål beretter. La Ordenens 
ord besette deg, og la de evig vare. La 
oss sammen virke i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
Venke Fone Holum/OM 
 

Høsthilsen fra EksOM 
Så er høsten kommet og vi har hatt 
installasjon av nye Embedsmenn. Min 
tid som OM er over. Det var to 
utfordrene og lærerike år. Jeg vil først 
og fremst takke for et kjempegodt 
samarbeide med avtroppende embeds-
menn. Vi var et team. Så vil jeg takke 
alle våre søstre som har ansvar i 
nevnder og komiteer. Vi var kjempe-
heldige som kunne komme til nydelig 
dekket bord og god mat etter våre 
møter. Så tusen takk for flott utført 
arbeide i privatnevnder og matgrupper. 
Dere gjør det så flott for oss andre 
søstre. Takk. Så vil jeg også få takke for 
at jeg fikk være med å lede en festloge, 
vår Ordens 100 år`s jubileum. Det var 
en fin opplevelse med en veldig erfaren 
søster og en ung søster som gjorde hele 
festlogen verdig og flott. Vakker 
musikk var det også, fremført av vår 

dyktige organist. Jeg vil derfor også 
takke organist Ragnhild Bjellås for 
vakker musikk gjennom min OM 
periode. Søster Ragnhild er nå vår nye 
sekretær og jeg ønsker henne alt godt i 
det nye embedet. Til slutt ønsker jeg 
den nye OM med embedsmenn lykke til 
i de neste to år. Videre ønsker jeg alle 
søstrene en riktig god høst. 
Med søsterlig hilsen 
Jorunn Andsem/Eks.OM 
Embedsmenn for perioden 2009-2011 

EksOM Jorunn Andsem, OM Venke 
Fone Holum, UM Wenche Rødland, 
Sekr. Regnhild Bjellås, Skattm. Reidun 
Sivertsen, Kass. Liv Kjersti Dalholt, 
CM Ingegjørg Lofstad. 
 

Utnevnte Embedsmenn for perioden 
2009-2011 
CM Ingebjørg Lofstad, Insp. Wenche 
Monrad, Kap. Gyda Nervik, IV Sigrid 
Nilsen, YV Kari Fredvik, OMHA 
Mette-Marit Salvesen, OMVA Gunhild 
Kvifte, UMHA Evy Fone Bråten, 
UMVA Unni Nordahl, CMHA Kristi 
Grændsen, CMVA Mary Eriksen, Ark. 
Ellen Schmidt-Johannessen, Insp.Ass. 
Irene Colbjørnsen, Mus. Ansv. Ingvild 
Beisland. 
 

Møteplan 2. Halvår 2009. 
23.09 kl.19.00 − + NV Nevnder/kom. 
14.10  ”   19.00  O + Galla  
28.10  ”   19.00  ≡ + Galla 
11.11  ”   19.00  M □  m/ □ 51 Fortuna 
25.11  ”   19.00  ═ + 
09.12  ”   18.00  O  Arbm./julemøte 
Galla Merk tiden!   
13.01  ”    19.00  Arbm. Etisk post. 
Rapport fra nevnder 
NB! Ny dato den 13.1.10 
 

Sommertur 
Fredag 1. Mai ble det arrangert tur til 
Jomfruland, og 17 søstre fikk en 
minnerik dag på den flotte øya. Alt 
klaffet denne dagen. I strålende vårvær 
troppet vi opp på kaia i Kragerø for så å 
bli fraktet over med ferge. Jomfruland 
viste seg i sin fineste vårdrakt. Tepper 
av hvitveis skinte om kapp med solen 
og trollbandt oss alle. I samlet ropp 
ruslet vi rundt og nøt våren og livet. 

Første stopp var fyret der vi fikk 
omvisning og innføring i fyrets historikk. 
Utsikten fra tårnet var fantastisk og i det 
klare vår-været kunne vi se langt utover 
havet. 
 

I bedagelig tempo ruslet vi videre tvers 
over øya der det var planlagt å ha lunsj. 
Heldige som vi var, stod benker og bord 
ledige og bare ventet på oss! Turkomiteen 
bestående av Gunhild Kvifte, Mary 
Eriksen og Wenche Rødland stod for 
serveringen. Og maken til oppdisking! 
Bordet ble dekket med duk, og fram ble 
det tryllet den lekreste spekemat og 
nydelig kake til kaffen etterpå. Snakk om 
kulinarisk nytelse! Det ble et herlig måltid 
der vi nøt maten og naturen og koste oss i 
hverandres selskap. Tiden går fort i 
hyggelig selskap og etter måltidet var det 
tid for å tenke på returen. 
 

Det var mange mennesker på Jomfruland 
denne dagen og for å slippe og vente på 
fergen, bestilte vi taxibåt. Det ble en 
spennende tur på utsiden av Skåtøy der 
Wenche og skipperen briljerte med sin 
kunnskaper om Kragerøskjærgården! Det 
ble både lærerikt og morsomt for oss alle. 
Vel tilbake i Kragerø var tiden inne til å 
takke turkomiteen for en fantastisk tur før 
vi alle fro hjem hver til vårt. 
Kari Meland 
 

Tur til Sundebru 
I år, som i fjor, ble vi invitert til 
sommerfest hos Venke og Odd Holum. 
Fredag den 31. Juli var dagen, og hattefest 
var tema. Det ble en nydelig sommer-
kveld, med god mat, god underholdning i 
form av diktlesning, visesang og gotteri-
konkuranse. Under kåringen av kveldens 
hatt, gikk Mary Eriksen og Jan Ivar 
Beisland av med seieren. Vi var til 
sammen 52  søstre med ledsagere og 
gjester fra Arendal. Det var søstrene Kari 
Rose og Eli Jacobsen med sine ektefeller 
som var gjester. Tiden gikk fort, og 
mange syntes bussene kom for tidlig til 
hjemturen. Vi takker Venke og Odd for 
deres gjestfrihet og den fine kvelden. 
Søsterlig hilsen i V.K. og S. 
                               Wenche Rødland/UM 

 
Søstrene i 116 Navigare, med gjester. 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 

Jan Petter Røinaas er logens nye OM 
 
Hilsen til 
EksOM Otto Baust 
Otto Baust har som overmester vært 
leder av vår loge i den embedsmanns-
perioden som nå fikk sin avslutning på 
logemøte 6. september. Loge nr. 61 
Terje Vigen har hatt en god seilas på 
Otto Baust sin vakt. Vi er nå et lykkelig 
skip, der arbeidet går jevnt og trutt, og 
medlemmene trives og finner samværet 
i logen meningsfylt. Otto Baust er en 
person med ledererfaring. Det har han 
vist i ledelsen av logen. Når avgjørelse 
må tas, så tas de. Men hans ledelses-
form er trygg og inkluderende, slik at vi 
i embedskollegiet har funnet vårt arbeid 
givende og lystbetont. På vegne av 
embedskollegiet og brødrene i loge nr. 
61 Terje Vigen vil jeg få takke Otto 
Baust for hans innstats som overmester. 
 
Hilsen i V, K og S 
Jan Petter Røinaas    
Overmester 
 
25 års veteranjuvel til 
Ivar H. Nygård 
27 mai fikk Ivar H. Nygård sin 25 års 
veteranjuvel i en stilfull seremoni ledet 
av Eks OM Odd Fjeldstad. Under det 

påfølgende festtaffel der dagens 
hovedperson hadde bestemt menyen, 
lettsaltet torsk med beaconfett, holdt 
OM Otto Baust tale til 25 års veteranen. 
Ivar Nygård ble takket for sin innsats 
for loge nr. 61 Terje Vigen, der han 
med sitt alltid lune og rolige vesen har 
vært med på å sette tonen for det gode 
miljø vår loge har fått. Ivar Nygård 
takket for en flott seremoni, og trakk i 
sin tale linjene tilbake til sine første år i 
logen. Vi ønsker vår nye 25 års veteran 
til lykke. 
 
Terje Vigen’s sommertur 
På lørdag 6. juni gikk i år Loge Terje 
Vigens sommertur til Sykepleiernes 
idylliske hytte "Blåskjæl" på Tromøya. 

Blåskjælhytta, som ligger fint til bak 
Bjellandstrand gård, noen få meter fra 
sjøen, er en hytte som er gitt i gave til 
"Søstrene ved Arendal og Aust-Agder 
sykehus" av en redersfrue i 1924. 
Privatnemnda hadde invitert til 
rekebord/grillaften med tilhørende 
drikke. Det ble satt opp fellestransport 
til og fra byen, noe som brødre og 
ledsagerne satte stor pris på. 
Værgudene spilte i lag med oss slik at 
festen kunne feires ute i hagen i et 
spesielt oppsatt telt. Privatnemnda var 

vertskap og sørget for at brødre og 
damene ikke manglet noe, hverken vått 
eller tørt. Rekene var ferske og av en 
utsøkt kvalitet. Kvelden gikk i riktig 
hyggelig stemning med allsang av 
sørlandsviser og gode historier. Ut mot 
midnatt, med et smil om munnen og 
ønsker om god sommer kom alle seg vel 
hjem med fellestransporten. 
                                    Rainer Domogalla 
 
Åremålsdager høsten 2009 
90 år 
Kåre Midtun     20. november 
85 år 
Terje Noddeland    20. september 
75 år 
Oddbjørn Fjellmyr  30. desember 
70 år 
Arne Kruse    14. september 
65 år 
John Ragnar Johnsen  30. oktober 
40 år 
Harald Lauvland Knutsen    7. oktober 
 

Embedsmenn 2009 - 2011 
Valgte  
Storrepr.     Arild Furuholt 
Eks. OM   Otto Baust 
OM            Jan Petter Røinaas 
UM                  Torgeir Boye 
Sekretær             Lasse Svendsen 
Skattmester   Knut Helge Stenseth 
Kasserer        Sigmund Dale 
 

Utnevnte  
CM  Bjørn H. Andersen 
Kap.  Svein Rasmussen 
Insp.  Roger Eilertsen 
IV  Helge Lyngstad 
YV  Arnt Øyvind Eikheim 
Musikkansvarlig Rainer A. Domogalla 
Arkivar  Arvid Nilsen 
OM h.ass. Ole S. Haugen 
OM v.ass. Arne Kruse 
UM h.ass Fred Mc Tillmann 
UM v.ass. Harald Lauvland 

Knutsen 
CM h.ass. Petter Vold 
CM v.ass. Petter Stiansen 
Insp. ass. Gunstein Krossbekk 

 
L. Svendsen   S. Dale  K. H. Stenseth   B. H. Andersen 
     Sekr.            Kass.          Skm                   CM 
      Otto Baust     Jan  Petter Røinaas     Torgeir Boye  
        EksOM                   OM                         UM 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
- 30 år 10.11.2009! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       OM Jan Tore Solheim 
Nye Embedsmenn 2009-2011 
Valgte 
Storrepr. Sverre Ohrvik 
Fung. EksOM Trygve Haugland 
OM Jan Tore Solheim 
UM Geir Skaala 
Sekr. Steinar Christoffersen 
Skattm. Geir Nerbø 
Kass. Øyvind Johansen 
 
Utnevnte 
CM Arne Solheim 
Kap. Nils Terkelsen 
Insp. Jan Andersen 
IV Ove Gerhard Olsen 
YV Knut Seim 
Ark. Torbjørn Lykre 
Org. Trond Toftland 
var bortreist og vil bli innsatt senere 
OM HA Tor Ivar Kleivene 
OM VA Jan Stangeland 
CM HA Tore Wickstrøm 
CM VA Ådne Håland 
UM HA Njål Igland 
UM VA Hallvard Halvorsen 
Insp. Ass. Jarle Christiansen 
                                              Lykke til! 
 
Opptak og Gradspasseringer 
Troskapsgraden 
 
5.5.2009 
Jan Børge Thorsen 
Tore Sørvåg 
 
Overgang 
19.5.2009 ble br. Johnny Jenssen opp-
tatt hos oss. Han var tidligere medlem 

av Loge 149 Børvasstind. Br. Johnny 
ble tildelt Den Høye Sannhets Grad 
15.12.2002. 
Vi ønsker våre nye brødre velkommen 
til Loge nr.98 Henrik Ibsen, og håper at 
dere vil trives! 
Fødselsdager 
45 år: 
Jarle Christiansen         19.09.2009 
 
50 år: 
Harald Støyl                 20.11.2009 
 
55 år: 
Jan Andersen                22.10.2009 
Svein Otto Bakke         15.11.2009 
  
60 år: 
Gunnar Hørthe              20.09.2009 
Hallvard Halvorsen       30.12.2009 
 
70 år: 
Anders Fløystad           19.09.2009 
Olav A. Mikkelsen       06.11.2009 
                                       Vi gratulerer! 
 
Terminliste 2. halvår 2009 
01.09  EI Galla 
15.09  Ο + Galla N. nevnder  
29.09  Info. m. 
05.10  – + N.V. nevnder.  
Felles m. □ 107 Torungen i Arendal.  
NB! Mandag 
20.10  = +  
03.11  ≡ + Galla 
17.11  M □ felles m. □127 Gabriel 
Scott.  
01.12  О + Galla 
15.12  Ο 25 års Ve. Ju. Galla 
2010 
03.01  Juletrefest kl.16.00. Søndag 
05.01  Nyttårsspill m. ledsager 
 
Meny høsten 2009 
01.09. Lettsaltet Torsk 
15.09. Erter kjøtt & flesk 
20.10. Alf’s fiskesuppe 
03.11. Svinesteik 
01.12. Ørret 
15.12. Indrefilet, okse 
 
Sommerutflukt til Kilandsentret 
Søndag 14. juni hadde logen tur til 
Røde Kors nye senter på Kiland i 
Grimstad. Det var møtt fram 25 (derav 
12 brødre) med smått og stort. Ikke 
mange, når en tar hensyn til fint vær og 
skriftlig invitasjon, men de som kom 
hadde en fin ettermiddag. Anders 
Fløystad ønsket alle velkommen og 
orienterte om hva som skulle foregå 
utover ettermiddagen. Formannen i 

Grimstad Røde Kors, Jon Tønnevold, 
orienterte om sentrets tilblivelse, bygging 
og planene videre. Vi hadde også en full 
omvisning. Privatnevnden, ved Anders 
Fløystad, Jan Andersen og Ove Gerhard 
Olsen, hadde rigget til griller og lagt 
forholdene til rette for en fin dag. En 
periode lå grillosen tett over området og 
alle koste seg med medbrakt av forskjellig 
slag. Naturstien til Anders var en 
utfordring for store og små. Klatreveggen 
ble også prøvd, og en (kvinne) gikk helt 
til topps. Etter 4 timer var alle godt 
fornøyde og hver kjørte hjem til sitt 
respektive kryp inn. En fin dag. Takk 
spesielt til de tre i privatnevnden! 

Glade mennesker på Kiland 
 

 
 

Vellykket tur til Danmark 
Loge 98 Henrik Ibsen besøkte sin 
vennskapsloge,  Loge 89 James Ridgely i 
Grindsted 8. til 10. mai. 
En vellykket tur med 31 deltagere fra 
Norge. 
 
Privatnevnden – aktuelle navn: 
Ådne O. Gundersen, formann.  
Tlf. 37 04 00 57. 48041886 
Asbjørn Sodeland, nest formann. Tlf. 37 
04 20 19 
Svein Otto Bakke, kass./sekr./innkjøp. 
Tlf. 905 03 468 
                 Vi ønsker alle en god høst! 
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Loge nr. 107 Torungen 
Nye embedsmenn 2009-2011 
Mandag 7. September var det 
installasjon av nye embedsmenn. 
Valgte embedsmenn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM Sigurd Ledaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UM Olav Brottveit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seks. Ove L. Wroldsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
SkM Knut Olav Ytterdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kass. Karl Otto Berntsen 
 

Utnevnte embedsmenn: 
CM Ole Skjævestad 
Kappelan Lars Brekka 
Inspektør Vidar Josephsen 
Indre Vakt Kai Reidar Yttrelid 
Ytre Vakt Odd K. Pedersen 
Arkivar Asbjørn Kristiansen 
Musikkansv. Per O. Rosmo 
OMHA Odd Werring Werner 
OMVA Henry E. Nicolaisen 
UMHA Jan Egil Josephsen 
UMVA Willy Kristiansen 
CMHA Hans Carlsen 
CMVA Ivar Fløystad 
Insp.ass. Mikkel Holen 
 
Åremålsdager 
40 år  
20.11.2009 Morten Martens  Breivik  
50 år 
01.10.2009 Willy Kristiansen   
65 år  
14.11.2009 Jan Erik R. Andersen  
70 år  
08.11.2009 John Heien   
80 år 
23.09.2009 Helge Kjemperud 
  
 
Terminliste for høsten 2009 
21.09  =+ N Nevnder 
05.10  –+ NV Nevnder. Felles  
                       m/98 Henrik Ibsen 
19.10  ≡+ G 
02.10  O+ G  Besøk fra  
                      127 Gabriel Scott 
10.11  O M□  Felles med □61 og □135. 
NB: Tirsdag 
05.12  Julemiddag m/damer 
03.01.2010  Juletrefest NB: Søndag 
 

17. mai 2009 

Vår loge hadde ansvaret for trakte-
mentet på Odd Fellow Huset i Arendal. 
Mange var innom til kaffe, smørbrød og 
kaker. Og blant hjelperne fant vi de tre 
glade på bildet . Fra venstre Dag 
Andersson, Elna Josephsen og Ole 
Skjævestad. 

                 Til minne 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Rolf Olav Terjesen 
Den 3. August 2009 fikk vi melding om at 
bror av vår loge, Rolf Olav Terjesen 
hadde forlatt oss. Han ble revet bort så alt 
for tidlig av en tragisk ulykke. Rolf Olav 
ble opptatt i □107 Torungen 06.12.2004. 
Mottok Den Høye Sannhets Grad 
03.04.06. Rolf Olav møtte trofast til 
logemøtene og til sitt arbeid i 
Privatnevnd. Han gledet sine brødre med 
sitt vennlige vesen og smittende smil. Vi 
tok farvel med vår kjære bror i en fullsatt 
Austre Moland kirke den 12. august 2009; 
under  en stilfull seremoni med brødre fra 
□107 Torungen som æresvakt. Vi lyser 
fred over bror Rolf Olav Terjesen’s 
minne. 

 
Sommerfesten 2009. 

 

Sommerfesten 13.juni ble avholdt på 
”lensmannsgården” til bror Ivar Fløystad i 
det flotteste sommervær. Vertskapet, Ivar 
med frue, hadde ordnet og dekket bord 
både ute og inne. UM Sigurd Ledaal 
ønsket velkommen til over 40 deltakere. 
Grillene ble fyrt opp på låvebroa utenfor 
et festdekket lokale. En feststemt flokk 
grillet sin mat og forsynte seg med salater 
og annet utsøkt tilbehør som 
Privatnemnda hadde skaffet til veie. Etter 
maten var det naturløype med poster. 
Flere fikk beste poengsum så det måtte 
trekning til. Knut Olav Ytterdal gikk av 
med seieren. Det ble omvisning i 
gamlestua på lensmannsgåren. Familiens 
eldste, mor til Ivar, var guide og fortalte 
historien om gjenstander og møbler fra 
ulike tidsepoker og stilarter. Per Rosmo 
spilte. Noen danset mens andre deltok i 
muntre samtaler. Med verten i spissen 
fikk flere også et forfriskende boblebad 
på tunet. En tvers igjennom vakker og 
minnerik aften. Vi takker for det perfekte 
vertskap. 
 
 
 
 
 
 

SELGES 
Kjole m/sort og hvit vest. Hvite 
bukseseler. Hvit skjorte m/2 gullknapper 
Størrelse ca 52 – høyde 183 cm. Brukt et 
par ganger Kr. 3000.- Telefon: 37024477 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
Nye koster…. 
Nye koster feier best heter det i et 
gammelt ordtak. Om dette også gjelder 
logearbeidet er vel noe usikkert. Med 
våre ritualer og tradisjoner, med våre 
lover og ordensetikette er handlings-
rommet for nye koster begrenset – og 
godt er det.  
Det skjer ikke noen radikal endring ved 
skifte av embedsmenn. Nye ansikter og 
nye stemmer, men form og innhold 
forblir gjenkjennelig. Gjennom vår 
loges 15-årige historie har alle 
embedskollegier forsøkt å holde en høy 
standard på loge-arbeidet. Dette gjelder 
ikke minst de nylig avgåtte embeds-
mennene. Vi takker embeds-mennene 
for vel utført arbeid, og håper de nye 
embeds-mennene kan følge opp i 
samme spor som tidligere. 
 
Embedsmenn 2009-2011. 
Valgte embedsmenn: 
Storrepr.  Dag Øian 
Fung.EksOM   Helge Omdal 
OM  Arne Aslaksen 
UM  Kjell  A. Eidet 
Sekr. Toralf Aas 
Skm. Anders Bjørnholmen 
Kass. Hans Eide 
 
Utnevnte embedsmenn: 
CM Karl From  
Kap. Sven Magnus Løvik 
Insp. Vidar Tobiassen 
Org.  Karl Walle 
IV Alf Oddmar Hæstad 
YV Jarl Rudi Lunde 
OM h.ass. John Olsen 
OM v.ass. Petter A. Olsen 
UM h.ass. Nils Johan Larsen 
UM v.ass. Ove Thomassen 
CM h.ass.  Nils B. Sørbotten 
CM v.ass. Rolv Østerås 
Arkivar Jan Sandven 
Insp. ass. Kurt Ellingsen 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
9. september:  
 
Egil Øyvind Sandnes 
Harald Tvedt 
Arnt Gunnar Thorkildsen 

Jubilanter 
80 år:  
29.08 Jan Gunnar Dalhaug  
 

60 år:  
16.09 Christian Arentz-Grastvedt  
 

                                   Vi gratulerer! 
Utmeldt 
Steinar Tofte har flyttet fra Lillesand. 
Han har derfor valgt å melde seg ut av 
vår loge. Vi ønsker ham alt vel i 
pensjonisttilværelsen på Lillehammer. 
 

Minneord 
To ganger i sommer fikk vi den triste 
melding om at to kjære brødre var falt 
bort.  
Br. Gunvald Falk døde 1. juni og br. 
Gunnar Larsen døde 30. juli. Ved begge 
begravelsene stilte brødrene mannsterke 
opp og fire brødre sto æresvakt ved 
bårene i begge gravferdene. 
OM Helge Omdahl la ned krans fra 
logen og holdt minnetale for begge 
brødrene. Nedenfor følger utdrag av 
hans minneord: 
 

Gunvald Falk blei tatt opp i loge 
Gabriel Scott i april 2005.  
Her var han aktiv fra første dag heilt til 
helsa svikta det siste året. Gunvald 
hadde nok tenkt at medlemskapet i loge 
Gabriel Scott skulle bli en fast del av 
mange gode pensjonister i Lillesand. 
Dessverre blei denne perioden så altfor 
kort – både for han og for oss. I logen er 
vi brødre og ikkje bare medlemmer. 
Gunvald var for oss i loge Gabriel Scott 
en bror vi satte stor pris på. Han var en 
av de som oftest møtte, og han fortalte 
både oss og andre at han fant seg godt 
til rette og trivdes i logen vår. Mange av 
brødrene kjente han fra før, men han 
fikk også nye venner. Og var du først 
blitt kjent med Gunvald, var vennlighet, 
et stillfarende vesen, godt humør, og 
han var spesielt kjent for sine gode 
replikker. Stundom brukte han noen 
sekunders pause til ettertenksomhet før 
han så avleverte den ferdig formulerte 
og treffende – og gjerne også 
underfundige – replikken. Det er vanlig 
oppfatning blant lillesandere at han og 
Grete var uatskillelige, og de blei oftest 
ikkje omtalt separat, men som et 
tospann: Grete og Gunvald – Gunvald 
og Grete. Vi har opplevd de to som 
uvanlig gjestfrie, de tok f.eks. imot 
logebrødrene og familiene deres til 
sosial sommersammenkomst både i 
forfjor og i fjor på den idylliske 
eiendommen i Grønnvika.  

Ja, de insisterte faktisk på at vi skulle 
komme også i fjor, trass i at de begge da 
var alvorlig sjuke, og Grete døde kort tid 
etter. La oss minnes Gunvald for hans 
vennlige, lune og humørfylte måte å være 
på, og la oss gjømme disse minnene i våre 
hjerter. Det er jo slik at mange av våre 
bekjente som vi sjelden ser, og som vi 
kanskje heller aldri kommer til å møte 
igjen, de er likevel levende for oss i våre 
minner og i våre tanker. Slik blir det også 
med Gunvald. 
Det er uforståelig at Gunvald nå ikkje 
lenger er blant oss.   
Vi er takknemlige for å ha lært Gunvald å 
kjenne, men skulle så gjerne hatt flere år 
sammen for å bli bedre kjent. En god Odd 
Fellow-bror er gått bort, men minnet om 
han vil leve både hos hver enkelt av oss 
som har vært sammen med han og kjente 
han, og i hans loge 127 Gabriel Scott. 
 

Gunnar Larsen blei tatt opp i Odd Fellow 
Ordenen i februar 1971. Han var medlem 
i Odd Fellow loger flere steder i landet 
etter hvert som han skifta bopel, og i 
Lillesand var han med i loge 127 Gabriel 
Scott fra den blei etablert for snart 15 år 
siden. Logen og logefellesskapet betydde 
mye for Gunnar. Han hadde flere verv i 
forskjellige loger, og han møtte på alle 
møter så sant det var mulig.  
Gunnar var for oss i loge Gabriel Scott en 
bror vi satte stor pris på. Han fant seg 
godt til rette og trivdes i logen vår. Det 
som kjennetegna Gunnar, var vennlighet, 
et stillfarende vesen, lun humor, og han 
hadde gjerne en treffende og underfundig 
replikk. Gunnar var ingen mann av mange 
ord, og slett ingen mann av store ord. 
Men han var stødig og rolig, og lytta 
gjerne heller enn sjøl å tale – og slik gav 
han et overbevisende inntrykk av at han 
var til stede i samtalen. 
Trass i at Gunnar var en fåmælt mann, 
blei hans ord – når han uttalte seg – 
verdsatt og respektert. En situasjon som 
illustrerer Gunnars holdning til dette med 
å bruke få ord, er måten han takka for 
Odd Fellow Ordenens markering av hans 
25-årige medlemskap som logebror. Da sa 
han: «En behøver ikkje så mange orda for 
å få sagt noe.» Logebrødrene syntes dette 
utsagnet illustrerte Gunnar på en framifrå 
måte. 
Andre egenskaper som kjennetegna 
Gunnar, og som en kunne ønske flere 
mennesker var i besittelse av, er at 
Gunnar var positiv i sin omtale av andre, 
og uttalte seg ikkje negativt om dem. Han 
var et menneske til å stole på, og som 
levde opp til Odd Fellow Ordenens motto: 
Vennskap, kjærlighet og sannhet. 
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Loge nr. 128 Lyngør 
 

Embedsmennene 
for perioden 2009 – 2011 

Onsdag den 09 – 09- 09 hadde Loge 
128 Lyngør installasjon av ny 
Embedsmenn.  
Etter en fin seremoni med DSS og sine 
Storembedsmenn i spissen, ble følgende 
embedsmenn innsatt: 
 

Valgte embedsmenn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OM Jon Eirik Johansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

        UM Kjell Monrad. 
Sekr. Dag Øvernes. 
Skm. Ole Petter Pettersen. 
Kass. Tom Cato Rasmussen.  
Utnevnte embedsmenn. 
CM.           Svein Tore Stiansen. 
Kapellan.   Bjørn Jakobsen. 
Inspektør.  Ragnar Lofstad. 
I. vakt.       Frank Knutsen. 
Y. vakt.     Eirik Eystein Loftesnes. 
Arkivar.     Nils-Jørgen Gundersen. 
OM. HA.   Svein Lundberg. 
OM. VA.   Elling Marcussen. 
UM. HA.   Geir Egilson. 
UM. VA.   Bjørn Myrvold. 
CM. HA.   Christen Wroldsen.. 

Runde år i 2009 
Noen har allerede hatt bursdagen, andre 

skal feire. 

Vi gratulerer alle, de som har hatt og de 
som skal! 

 
Gradspasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad  
04.03..09 Per S. Lepold 
Den Høye Sannhets Grad 
15.04.09 Jon K. Løvdal 
 
Terminliste for høsten 09 
07.10  =+ N.V nevnder 
21.10 0+ Galla 
28.10 - + F/61 Terje Vigen i Arendal 
11.11 Besøk til 120 C. Archer Larvik 
18.11 M  
02.12 - + 
16.12 O 25 års Ve.Ju. Galla 
2010: 
06.01 O Instr. 
 
ETIKK OG MORAL  
Foredrag fra Logeinformasjonen nr. 3 til Erland 

Jonassen  av 12.04.08 
Del 1 

Det kom en mann til Sokrates og sa : 
”Jeg må fortelle deg noe om en av dine 
venner ! 
Sokrates sa : Jeg antar at du først har 
latt det gå gjennom de tre sikter ? 
Mannen  kjente ikke de tre sikter, så 
Sokrates sa : Den første sikten er 
Sannhetens sikt. Er du sikker på at det 
du vil fortelle er sant ?
 
Nei, - sikker er jeg ikke, svarte 
mannen, for jeg har hørt det av andre. 
Ja, men du har vel siktet det gjennom 
godhetens sikt?  Spurte Sokrates. 
Mannen ristet på hodet. Nå- men den 
tredje sikten da? Har du spurt deg selv 
om det du vil fortelle meg er til noen 
nytte?  
Da mannen skamfullt bøyde hodet, 
sluttet Sokrates med disse ord: Når det 
du vil fortelle meg om min venn, 
verken er sant, godt eller nyttig så 
behold det for deg selv.  

Essensen i storyen er: Er det du sier om 
din neste sant? Er det nødvendig at du 
sier det du sier om din neste? Og er det 
du sier om din neste sagt i kjærlighet?
Hvorfor innleder jeg med dette sitatet? 
Fordi vi i vår Orden blir advart mot 
bakvaskelsen, fordi vi har plikt å tale vel 
om vår neste og ta ham i forsvar. Fordi 
”det vi får bevisstgjort, kan vi ofte gjøre 
noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, 
gjør alltid noe med oss.” Fordi det har 
med vår egen holdning til våre verdier å 
gjøre, det har med allmenn etikk og 
moral å gjøre. 
Sokrates var den første som innså 
viktigheten av å analysere sentrale etiske 
begreper og formulere de normer som 
ligger til grunn for moralske vurderinger. 
”Det som er godt for individet, er godt 
for samfunnet.” 

Til  minne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bror Arne Ausland døde 8-09-09. Han 
blei tatt opp i Loge 36 Sam. Eyde den 
10-05-61. Hans lange logeliv er over. 
Han vil bli dypt savnet i Loge 128 
Lyngør. 
 

Livsbudsjett. 
 

Lag livsbudsjett 
Der du prioriterer postene 

Ansvarlig arbeid, 
Virkelige venner 
Og fyldig fritid. 

 

Vurder virkningen ved 
Romslige rammer, 

Tid til tanker, 
Og rom for realisering. 

 

Bærekraftig budsjett 
Prioriterer partneren, 

har konto for kjærlighet, 
Og salderer sjelden søndager. 

 

Dessuten du, 
Regn med revisjon, 

Vrak vonde vendinger, 
Og summer solsidene. 

 

Lag livsbudsjett, 
Og lev livet langsomt. 

 
MBH i VKS. UM Loge Lyngør.  

70 år    
26.02.09 Aslak Tore Løvdahl 
04.12.09 Baard Midtgaard 

60 år    
18.02.09 Inge Kongsbakk
03.03.09 Karl-Arthur Huseby 
17.06.09 Ernst Petter Nygren 
07.12.09 Bjørn Jacobsen 

50 år    
21.04.59 Rolf Arne Skogli 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 
Kjære brødre! 
Etter et år som sekr. og ett år som UM 
er jeg nå valgt til logens OM. 
Jeg takker alle brødrene for tilliten dere 
har vist meg, og ser frem til å ta fatt på 
arbeidet. 
Jeg vil også takke DSS Jan A. Nilsen og 
hans fung. Storembedsmenn for en flott 
og høytidlig seremoni, som jeg vil ta 
med meg som et stort øyeblikk. 
Videre vil jeg også takke avtroppende 
OM, nå fung OM Olav A. Halvorsen får 
et godt samarbeide det året vi har vært 
OM og UM, det kom litt brått på oss 
begge, men det gikk da greit.  
Logen er inne i en sterk utvikling, ikke 
minst når det gjelder antall medlemmer. 
I skrivende stund, har vi fire nye 
resipiender på gang, to vil bli tatt opp 
denne høsten, de to andre like over 
nyttår.  En bror har søkt om gjenopp-
tagelse, samt en bror som har søkt om 
overgang fra en annen loge. Dette 
medfører en tilvekst på 6 brødre, som 
må sies å være kjempebra. 
I november står logens markering av 10  
års jubileet for tur, nærmere bestemt 
lørdag 28.11.09. Invitasjoner er sendt 
ut. Håper så mange som mulig setter av 
denne datoen, for å være med å feire. 
Jeg vil og få takke alle avgåtte, valgt og 
utnevnte embedsmenn, for det arbeidet 
dere har nedlagt, samt ønske de nye 
lykke til. 
 

Noen ord til ettertanke: 
En god venn kan godt regnes som ett av 
naturens undre. 
 
Folk vil glemme hva du har sagt. Folk 
vil glemme hva du har gjort. Men folk 
vil ALDRI glemme hvordan du fikk de 
til å føle seg. 
                     Nils Olav Stensrud    OM 
Kjære brødre! 
Jeg vil takke for tilliten dere har gitt 
meg ved å bli valgt til logens UM. Jeg 
ser med glede frem til de neste 2 årene, 
og vil gjøre mitt beste for at logens 
brødre skal oppleve logen som ett gått 
sted å være, samt at samholdet mellom 
brødre blir så bra som mulig. 
Geir Skyttemyr    UM 
 

Valgte embedsmenn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM  Nils Olav Stensrud 
 
Eks. OM Olav Halvorsen  
UM         Geir Skyttemyr 
Sekr.  Rune Sørensen 
Skatt.  Svein Arne Eikevoll 
Kass.  Finn Sandberget 
 
Utnevnte Embedsmenn 
CM  Sverre Kvalevåg 
Kapp.  Helge K. Aass 
Insp.  Odd B. Tengelsen 
IV  Douglas Ljunggren 
YV  Kaare M. Haugen 
Arkivar  Alf Ivar Andersen 
Org.  Tom Espedal 
OMHA  Dag B. Jensen 
OMVA  Arild Opdahl 
CMHA  Tom Arild Sell 
CMVA  Jarle Husefest 
UMHA  Torleif Nordmyr 
UMVA  Øyvind Olsen 
 
Terminliste høsten 2009 
22.09.09 ≡ + Galla N Nevnder 
13.10.09  O + Galla NV Nevnder 
27.10.09  -  + Felles med  
                      127 Gabriel  Scott 
10.11.09  M   Felles med 61 og 107  
24.11.09  = + Felles med  
                      145 Høgenhei (i Bamble) 
28.11.09         10 års Jubileum 
08.12.09  = + 
2010 
12.01.10  -  + 
 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
Troskapsgraden 
26.05.09     Jan Ole Dalene 
     Ole Normann Olsen 
 
Den gode vennskapsgrad 
11.02.09     Ketil Risan  
28.04.09    Olav R. Andersen 
 
Åremålsdager 
70 år 
12.09.09    Roar Heen  
    

Vindpustet og stenen  
Andre Bjerke  
 
Et vindpust hadde  
en sten som venn.  
Den så henne ikke;  
men hun så den.  
 
De hvisket om så meget  
til felles glede:  
den lette der oppe,  
den tunge der nede.  
 
De hvisket om vennskap  
som aldri kan ruste.  
”Du er så usynlig!”  
sa stenen til pustet.  
 
”Men hvisket ditt er som  
en sang av sirenen…”  
”Akk, du er så synlig!”  
sa pustet til stenen.  
 
”Og aldri kan stener  
og vindpust forenes:  
Sten kan ikke luftes  
og luft kan ikke stenes.”  
 
”Men likevel har du  
en gave å gi meg,”  
sa stenen til pustet.  
”Fly alltid forbi meg!”  
 
”Og du har en gave,”  
sang pustet av sommer  
tilbake til stenen  
”Ligg fast når jeg kommer!”  
 
Et par ble de aldri;  
men verden forsøtes  
av vennskap når stenen  
og vindpustet møtes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høsten 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, Julen 2009,  
kommer i nov. 2009.  

Frist for innlevering av stoff fra 
enhetene er   

8. november 2009. 
Stoffet sendes: Jan A. Nilsen, på E-

mail: jan.a.n@online.no  
eller adr.: Kongleveien 12.,  

4844 Arendal.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Er du ikke helt fornøyd, får du ikke resultater av det du 
gjør, vet du ikke helt hva du skal gjøre?  
Hvorfor ikke leie din egen coach – en internasjonalt 
sertifisert co-active coach. Som hjelper deg på veien… 

          
 

              
www.rosmocoaching.no          Mobil: 472 50 482

BEDRE RÅVARER 
BEDRE SMAK 

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

arrangementer

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

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

Storkiosk om sommeren                 

 NITTEDAL TORVINDUSTRI AS 
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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!




