


                                      2004             -            Terjenytt                -              April 

 2 

 
Noen 

tanker  
 en stille  
mandags-    
   kveld. 

Igjen erfarer vi hvor fort tiden går – 
som en bemerket forleden dag: Uka 
består snart bare av fredager – dagen vi 
hele uka ser frem til da vi skal slappe av 
og hygge oss og ikke gjøre noen ting – 
for vi har jo hele helgen til å gjøre de 
ting vi har mest lyst til. 
Og så er weekenden plutselig over, 
arbeidsøkta er i gang igjen – og vips!  
Så er det Fredag – igjen. 
 
To nye foreninger. 
Mitt tilbakeblikk som DSS de siste 
måneder, viser langt større aktivitet enn 
det jeg kunne ha forestilt meg for ett år 
siden. Det ble selvsagt en del ekstra 
oppgaver i forbindelse med opprettelsen 
av de nye enheter i vårt distrikt, men 
hva gjør vel det når man blir møtt med 
så stor glød og innsatsvilje blant 
søstrene? 
Mine besøk til foreningsmøtene i vinter 
har fylt meg med den største respekt og 
glede over den iver og interesse søstre 
og matriarker viser i sitt arbeide for 
snarest mulig å få komme i gang med 
ny Rebekkaleir i Aust-Agder henholds-
vis Rebekkaloge i Mandal. All ros og 
takk til dere alle. Det skal bli spennende 
å følge deres videre arbeide utover 
høsten. 
 
Tilbakemeldinger om 
Seminaret for nyvalgte embedsmenn i 
februar 
Har vært svært positive. Det var en stor 
glede  å ha Dep.Stor Sire Britta Almaas 
og Stor Marsjall Wenche Størseth som 
instruktører. De gav oss mye nyttig og 
informativ kunnskap. Og de to uttrykte 
stor glede over at søstrene var så aktive 
og spørrelystne. Noen synes vel at det 
ble mye pirk og gjentagelser, men når vi 
ser på målet for seminaret – det at vi 
skal ha en så ensartet fremføring av 
møtene som mulig og ivaretagelse av 
våre tradisjoner, så finner vi at det er 
nødvendig å finpusse detaljene. 
I hvert fall – jeg er stolt av dere! Så 
håper jeg dere klarer å følge opp de 

anvisninger som ble gitt og gleder 
meg til å besøke dere etter hvert 
 
Storlogegradmøte 
finner sted i Grimstad 17.april. Fire 
Eks Overmestre i vårt Rebekka-
distrikt er kvalifisert til å bli tildelt 
denne grad. 
For første gang legger vi møtet til en 
lørdag ettermiddag med påfølgende 
søstermåltid. Så vil erfaringen fra 
dette møte vise om søstrene ønsker å 
følge opp denne ordning ved senere 
Stor-logegradmøter. 
 
Å bli 
Medlem av Odd Fellow Ordenen 
er noe spesielt. Vi starter vårt med-
lemskap gangske uvitende om hva det 
virkelig innebærer. Etter innvielsen 
sitter vi igjen med mange mektige og 
tankevekkende inntrykk og ikke 
minst stor undring på hva vil skje 
videre. Det er som om vi begynner i 
1.klasse igjen og det er en ny erfaring 
for voksne damer og herrer. Ved en 
innvielse stiller vi med blanke ark, 
men så lærer vi litt etter litt og synes 
selv vi er flinke til å gjøre tingene slik 
som vi er blitt fortalt. 
Etter en stund lærer vi enda mer og 
forstår at vi egentlig kan lite – og det 
er først da vi skjønner – at det å være 
med i en loge, er en livslang læring 
og at Erfaring tar tid. 
Når vi betrakter de som har embeder 
og de som deltar i seremoniene, blir 
vi fylt av respekt og beundring over 
den sikkerhet disse utøver. Mange har 
nok i sitt stille sinn tenkt at dette vil 
jeg aldri kunne klare. Men så – nesten 
umerkelig, er vi etter en tid blitt en 
del av det hele og frimodig deltar i 
logens arbeide – hver på sin måte 
etter sin evne. 
Så kan en spørre: Hva har skjedd som 
gjør at vi blir trygge på oss selv – at 
vi våger og tør noe mer og noe annet 
enn det vårt vanlige liv hittil har gitt 
oss av oppgaver. Et vers i sangboken 
vår sier det slik: 
 
Vi bindes sammen av idealer. 
På 3 små ord er vår grunnvoll lagt. 
Det første leddet om Vennskap taler,  
Om Kjærlighet de ord er sagt: 
Den er det viktigste ledd i kjeden der 
Vennskap holder med Sannhets pakt. 
Med kjærlighet vinnes verdensfreden 
– Først da får lenken sin guddoms-
makt. 

Vennskap-Kjærlighet-Sannhet, er de 
retningslinjer som har utviklet oss til å 
bli trygge på oss selv, og den 
Ordenserfaring vi tilegner oss gjennom 
årene, skal vi bringe videre til nye 
medlemmer – i ord og handling, slik at 
også de blir trygge i våre omgivelser. 
Det å arbeide for en sak, er å tro på den 
og ville den. Det er ikke alltid så lett, 
for mange vanskeligheter dukker gjerne 
opp underveis, men det hjelper stort å 
ha en fast tro på en åndsmakt utenom 
oss og i oss – som gir styrke – og ikke 
minst ydmykhet til å være menneske – 
og medmenneske. 

 
Med søsterlig 

hilsen i V.K. og S. 
 
 

Ellen Birkeland 
DSS 

 
 
 

Statusrapport fra det 
sydlige Spania! 

Vel ett år siden er 
gått siden siste 
innlegg fra den 
Spanske Solkyst, 
så det er på tide å 
sende den Norske 
kysten en varm 
hilsen. 

Mye av det som har skjedd her nede har 
vært beskrevet i Odd Fellow-bladet nr. 
6 – 2003. 
Vår store dag den 15 november 2003 
begynte tidlig kl.12.30 med instituering 
av Broderloge Costa del Sol nr. 1. 
Neste punkt på dagsorden var 
innsettelse av embetsmenn. Og til dette 
hadde vi en utmerket hjelp i de fire 
Nordiske Storsirer, som besatte de 
forskjellige stolene. 
Vår loge her på Solkysten er spansk, 
men under Dansk jurisdiksjon, og med 
brødre fra de Nordiske land. Hvorvidt 
vi vil få spanske brødre inn i vår Orden, 
er det bare tiden som kan gi svar på. 
Embetskollegiet består av en dansk 
Overmester, norsk Undermester, svensk 
Sekretær, dansk Kasserer og dansk 
Skattmester og med Fungerende 
Ex.mester fra Sverige.    
Etter innsettelsen hadde vi vårt første 
ordinære logemøte, hvor vi foretok 
innvielse av 6 nye brødre (2 danske, 3 
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svenske og 1 norsk)   Etter at de seks 
var innvidd, kom antallet av brødre opp 
i 29. Og det har tilkommet 2 til senere. 
Vi har også to til tre interesserte menn, 
som vil bli brødre ved første anledning, 
og da får vi sannsynligvis vår første 
finske bror. 
Alle aktiviteter og sermonier ble ikke 
ferdig før vel kl.18:00, og da rakk vi en 
kort tur hjem for å friske opp til 
aftenens festmiddag. 
 
I logesalen var vi samlet 72 brødre fra 
mange forskjellige loger i fra fire 
forskjellige land, og ved festmiddagen 
om kvelden var vi 131 høytidsstemte 
brødre med ledsagere samlet. 
Det ble mange flotte taler av Storsirer 
og brødre, og logen fikk en strøm av 
fine gaver som alle kommer til nytte for 
en nystartet loge. 
En deilig mangeretters middag med alt 
tilbehør ble fortært, og en festlig 
dansoppvisning av unge spanske piker, 
som viste hva de kunne for begeistrede 
nordiske menn og kvinner. 
 
Vi har siden denne dag hatt 7 møter, og 
rukket og ha en gradtildeling i 
Vennskapsgraden, og tildelt en av våre 
brødre hans 40 års veteranjuvel. På vårt 
neste møte som er en 27.mars vil vi gi 2 
brødre sine 25 års veteranjuveler. Ikke 
verst til en såpass ”ung loge.” 
For å skryte litt til så har vi en 
frammøteprosent på 75 % i 
gjennomsnitt. 
Vi avholder fortsatt våre møter på 
lørdager kl. 12:30. Dette delvis på 
grunn av at det ikke er mulig å finne 
plass om kveldene i de loaker vi leier, 
og delvis at vi har noen brødre som er i 
arbeide. 
Vi har møter 2 ganger i måneden, og 
høstens program 2004 er som følgende;  
25. september, 9. og 23. oktober, 13. og 
27. november og 11. desember. Den 23. 
oktober har vi Innvielse, den 13. 
november tildeling av Vennskapsgrad 
og den 27. november tildeling av 
Kjærlighetsgrad. Disse tre dagene er 
antrekket galla, men skulle det være 
brødre fra Norge som er her nede i den 
tiden, er de hjertelig velkommen selv 
om de ikke har med galla-antrekk. 
Med broderlig hilsen i 
vennskap, kjærlighet og sannhet 
 

Undermester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sommertur 12.06 
Sommerturen vil i år gå til ”Finse” 
det er et sted i nærheten av 
Arendal. Det er mulig å komme dit 
med flere typer fremkomstmiddel. 
En kan komme dit med båt, men 
helst et begrenset antall. Det 
letteste er egen bil eller apostlenes 
hester. 
Stedet er nærmere bestemt 
Kvassebergveien 5 på Saltrød.  De 
som vil kjøre båt må avtale dette 
med undertegne for å bli geleidet 
inn til bryggen som ligger mellom 
bruene. Ellers er det plass til biler 
på eiendommen i tillegg til mange 
deltakere. Selve arrangementet vil 
vi komme tilbake til,  med mer 
konkret informasjon. 
 
17. Mai 
Det er Loge 107 Torungen som 
arrangerer 17 mai kafeen på huset i 
år. Vi ønsker alle hjertelig 
velkommen til en hyggelig 
kaffeprat og litt avslapping etter 
barnetoget i Arendal. 
 
Gradspasseringer. 
01.03 Jan Rune Flegstad Den Gode 
vennskapsgrad 
15.03 Ove Louis Wroldsen Den 
Høye Sanhetsgrad 
 
Åremålsdager 
Øystein Ytterdal      17.04     50år 
Geir Johansen       06.08      50år 
 
Gratulerer!!! 
 
Takk til alle brødre for innsatsen i 
dette første Odd Fellow året med det 
”nye” embedskollegiet. Når 
sommeren er der, er vi faktisk 
halvveis i denne perioden. 
Fra høsten av må 
nominasjonsnemnda i gang for alvor 
for å finne kandidater. 
Vær positiv, si ja om du blir spurt 

 

MINNEORD 
 

 
 

Helge Bjørn Olsen 
23.12.1932 - 02.04.2004 

 

Fredag den 2. april 2004 fikk vi det 
triste budskap, br. Helge Bjørn Olsen 
var  død, efter lengre tids sykdom.  
Br. Helge Bjørn ble opptatt i Loge nr. 
61 Terje Vigen i 1973, og har i alle år 
vært en god og trofast logebror som 
møtte på loge- og  leirmøter så ofte han 
kunne, alltid med tanke på Logen og 
brødrenes beste. Han var mangeårig 
medlem og formann i revisjonsnevnd 
og i finansnevnd både i Loge og Leir. 
Logen visste å sette pris på hans gode 
egenskaper ved å velge ham til 
Skattmester. 
25. juni 1997 ble br. Helge Bjørn Olsen 
tildelt Kongens Fortjeneste-medalje. 
Han innehadde også Norges Vels 
Medalje for lang og tro tjeneste i yrkes-
messig sammenheng, og Forsvars-
medaljen for innsatsen i Tysklands-
brigaden. 
Vi vil savne br. Helge Bjørn i vår krets, 
og våre tanker går i disse dager til hans 
kjære Marie og familien. 
Vi vil bevare de gode minnene, og lyser 
fred over hans minne. 
 

Ivar Tønseth, OM. 
 
Ordensvita for Helge Bjørn Olsen: 
 

Opptatt:  23.05.1973 
DGV-grad: 14.11.1973 
DEK-grad: 13.03.1974 
DHS-grad: 13.11.1974 
 

Embeder: 
YV:  1977 – 1979 
Sk.m:  1987 – 1989 
 

25 års Veteranjuvel:  09.09.1998 
 

Leirgrader: 
P-grad:  06.11.1981 
DGL-grad: 08.04.1983 
DKP-grad: 02.11.1984 
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I forrige nr. av Terje Nytt startet 
denne serien ved at forsiden, 
forordet og første del av 
innledningen av boka ”Terje Vigen 
– En beretning ved 25 års-jubileet” 
ble gjengitt. Her følger resten av 
bokas innledning og første del av 
”Tiden før broderforeningen”  
. 
INNLEDNING (forts)   
I brev til Victor Herlovsen av 1947 
nevner kasserer P. E. Hagen at han er 
formann i en nemnd som skal ta seg av 
ordenens utbredelse på våre kanter av 
landet. Nemndens medlemmer har 
fordelt byene mellom seg, og Hagen 
selv var tildelt Arendal og Skien. 
Han forteller at arbeidet var i god 
gjenge i Skien, og tanken var nå å 
undersøke forholdene i Arendal. 
I Arendal måtte han benytte seg av de to 
som var Odd Fellow medlemmer, 
nemlig Herlovsen selv og Thomas 
Tollefsen. Hagen nevner i sitt brev at 
han gjerne ville besøke Arendal i 
begynnelsen av juni 1947. 
I brev av 29. mai svarer Victor 
Herlovsen at han har samtalt med 
Tollefsen om Odd Fellow saken. Videre 
sier han i brevet: 
” Det er meget som taler til bedste for 
Odd Fellow Arbeidet, jeg er glad i 
Logen, men nu er Sagen den, at jeg er 
ceremonimester i Frimurlogen og af den 
Grund ikke bør ”agitere for en 
Konkurent”. Jeg kan ikke stille meg i 
Forgrunnen for Oprettelsen, men vil 
gjerne senere deltage og arbeide for den 
mulige Loges Fremgang. Om der  er 
 

 
 
 
  
Grobund her i Arendal må Tiden vise. 
Frimurerne skraber godt med seg”. 
Et slikt brev kunne ikke stoppe 
Hagen, snarere tvert imot! I brev av 2. 
juni takker han Victor Herlofsen for 
brevet, og sier:  ”Jeg kommer til 
Arendal førstkommende fredag – den 
6. ds – med bussen fra Stathelle.” 
Han anmoder Herlofsen om å be 
Tollefsen å skaffe ham hotellværelse. 
Dette blir gjort, og fredag 6. juni 
1947 finner det første møtet sted 
mellom disse tre.  
Møtestedet er Central Hotell. Det ble 
snakket om Odd Fellow som sådan og 
om hvordan arbeidet skulle legges 
opp. En del navn på borgere av 
Arendal by var fremme i disse 
samtalene. 
Egentlig kom der ikke noe særlig ut 
av disse samtaler. Dog kom det 
resultat at P. E. Hagen, etter at han 
var kommet hjem, den 10. juni 1947 
skrev brev til Herlovsen. Brevet er en 
oppramsing av navn på personer som 
bør besøkes eller snarere ”be-
arbeides” som Hagen selv sier. 

I de nærmeste månedene finner vi 
ikke noe nedtegnet om det arbeid som 
eventuelt foregår. Men i slutten av 
året 1947 skriver P. E Hagen igjen 
brev til de to Odd Fellow brødrene i 
Arendal. 
Den 25. november ber han de to 
hjelpe med å bearbeide en del 
personer som han nevner i brevet. 
Han oppfordre dem sterkt til å arbeide 
for Odd Fellow saken. Etter dette tar 
antagelig Hagen nok en tur til 
Arendal. Resultatet av det møtet er at 
de to gjør Hagen uttrykkelig opp-
merksom på at det var umulig for 
dem å gå i gang med dannelse av Odd  

 
 
 
 
Fellow loge. Dette fordi de begge var  
aktive medlemmer av frimurerlogen i 
Arendal. Men de sa seg begge villige til 
å hjelpe til når det først var dannet en 
Odd Fellow loge i Arendal.  
 
 
TIDEN FØR 
BRODERFORENINGEN 
Først i 1956 hører vi igjen om Odd 
Fellow arbeidet i Arendal. 
Det hadde seg nemlig slik at høsten 
1955 (oktober måned) flyttet Eirik 
Gustad til Arendal. Han var Odd Fellow 
bror, idet han ble tatt opp i loge nr 18 
Varna den 20.april 1950. Etter at han 
hadde etablert seg i Arendal, begynte 
han å undersøke muligheter for Odd 
Fellow grobunn. Ved å prate med 
enkelte personer som han selv mente 
kunne passe i et slikt arbeide, fikk han 
raskt forståelsen av at det ville bli 
vanskelig. Grunnen til dette var at flere 
lukkede ordener hadde sitt fotfeste i 
byen, og særlig da frimurerordenen. Det 
var tvilsomt om det var plass til flere 
”hemmelige ordener”.    
Da Gustad kom til Arendal, var han 
kjent med at et ordensmedlem var 
bosatt her i distriktet fra før, nemlig 
salgsrepresentent Sigurd Jensen. 
Bror Jensen var medlem av loge nr. 28 
Agdesiden, Kristiansand, der han var 
opptatt 3.februar 1953. 
Det var meningen at Gustad skulle ta 
kontakt med Jensen. Men utover 
vinteren 1956 fikk Gustad så mye å 
gjøre i sitt nye arbeide at dette ikke ble 
noe av i første omgang. 
Gustad var klar over at Odd Fellow 
arbeidet måtte legges opp under ledelse 
av, og direktiver fra, ordenens an-
svarlige ledelse. Han tenkte derfor først 
og fremst på å sette seg i forbindelse 
med ordenens ledelse. Stor var derfor 
hans glede da han mottok brev datert 
25.februar 1956 fra Dep. Stor Sire for 
Aust-Agder og Telemark. P. E. Hagen 
var fremdeles formann i nemnd for 
ordenens utbredelse i disse fylker. Det 
var bror EksOM K. A. Svensson i 
Gustads loge som hadde oppgitt ham 
som kontaktmann i Arendal, og han 
skriver i brevet at han håpet Gustad 
ville hjelpe ham med arbeidet i 
Arendal. 
(Fortsetter) 

ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER 
                         Et historisk tilbakeblikk ved Jan A. Nilsen                          2 
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Vennskap-Kjærlighet-   
          Sannhet      
 
Disse tre enkle, men meget viktige ord, 
er en ledesnor for oss logesøstre. 
 
Vennskap er samlivets første skritt og 
utvikles gjør det jo litt etter litt. For 
absolutt intet er bedre å merke enn 
virkelig vennskap når alt går på tverke. 
 
Kjærlighetens ild den lystig brenner. 
Håpets gnist den derved tenner. 
Med personlig omsorg for andres ve og 
vel, nesten som skulle det være deg 
selv. 
 
Sannhet kan ofte være besværlig, især 
hvis man ikke er absolutt ærlig. 
Vi kaster et blikk i sannhetens speil, 
men bommer så fort og så lett hvis man 
tror den ene part bare tar feil- og den 
andre bare har rett. 
Sannheten er lyset. 
Den leder din vandring i kjærlighetens 
spor. 
 
Med disse ord vil jeg takke valgte og 
utnevnte embetsmenn for godt 
samarbeide i tiden som er godt og 
samtidig ønske alle brødre og søstre en 
riktig god sommer. 
 
       Bjørg Kling  
           OM  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VÅR 
 
Nå er våren her, snøen er 
borte, trærne er grønne, 
blomstene spretter opp og 
våkner til liv. 
 
Det samme gjør vi også. Skjerf og 
tykke vinterklær er pakket bort og de 
frosne vinter-kroppene er tint opp. 
Smilet sitter løsere, vi gleder oss over 
våren og kvitrer i kor med fuglene. 
 
Med liv og lyst går vi i gang med 
vårens gjøremål. Vi raker og rydder i 
hagen, båten gjøres klar til sjøsetting 
og vi setter oss ned i solveggen og 
bare har det godt. 
 
Og nå står sommeren for døra. En 
sommer vi håper vil gi oss mange 
fine dager og kvelder på sjøen og på 
land. Tid sammen med familie og 
venner. En sommerferie hvor vi lader 
batteriene og samler krefter til en ny 
høst og vinter. 
 
Ha en fin sommer alle sammen. 
 
Hilsen Randi Hjulstad 
 
 
♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 
 
Vennlighet er en av de gaver 
vi uten vanskeligheter kan  
skjenke andre. Om vi 
skjenker  bort vennlige ord 
og handlinger, vil vi oppdage 
at vennlighet er som et bren-
nende lys som man kan tenne 
mange andre lys med, uten at 
dets eget skinn mattes.  
Vennlighet er sjenerøsitet. 
uselviskhet, omtanke og 
kjærlighet. 
Det koster så lite og gir så 
mye.   
♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 
 

Den andre terminen med det 
nye embetskollegiet er snart 
over. 
For oss alle har det vært noen 
travle men lærerike måneder. 
Samholdet og vennskapet oss 
søstre imellom er stort, og 
medfører at alle gjør så godt de 
kan for at vi skal få til noen 
verdige tradisjonsrike møter. 
En stor takk til privatnemnden 
og alle som har deltatt i 
arbeidet med søstermåltidene. 
En innsats som mange ganger 
er langt over forventet. 
 
Så vil jeg få ønske alle 
søstre/brødre 
 
En riktig god og solfylt 
sommer! 
 
Eva Werner 
UM  
 
 
 
 
GRADSPASSERINGER 
 

Det Gode Vennskaps grad 
04.02.04 
Inger Albrigtsen 
Inger Jørgensen 
 

Den Edle Kjærlighets grad 
03.03.04 
Wenche Venaas 
Sissel Trydal 
 

Den Høye Sannhets grad 
24.03.04 
Anita Lunde 
 
70 ÅR 
19.05.04 
 Randi Selmer-Olsen 
 
75 ÅR 
18.04.04 
Agnes Knutsen 
19.05.04 
Judith Andreassen 
 
 

Vi gratulerer! 

Loge nr. 51     Fortuna 
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Nr 93 Kaprifol 
 

Veteranen vår 
I denne spalten har vi lyst til, når 
plassen tillater det, å presentere våre 
veteraner. Første kvinne ut er  
 
str Eldri Sataslaatten 
 

 
 
Hvordan begynte logelivet ditt? 
- Det hele begynte med at vi flyttet til 
Steinkjer i Nord-Trøndelag, etter å ha 
bodd 12 år på Gjøvik, ”Den hvite by 
ved Mjøsa”! Vi ble skikkelig advart på 
forhånd, men trøndere er et trivelig 
folkeslag, så vi gled fint inn i miljøet og 
trivdes kjempegodt. Thorgrim, min 
mann, var nettopp blitt medlem av OF 
Ordenen – og 2 år etter var det min tur. 
En nydelig vårdag i 1966, den 12. mai, 
ble jeg tatt opp i loge nr 14 Dagmar, og 
det har jeg aldri angret på. Det ble noen 
flotte og hyggelige år i Steinkjer, både i 
loge- og jobbsammenheng. I 1967 ble 
vår yngste datter Randi født, og det var 
en stor begivenhet! Mange gode minner 
og mange gode venner har vi (jeg) den 
dag i dag fra Nord-Trøndelag. 
 
Hva har logelivet betydd for deg? 
- At logelivet har betydd enormt for 
meg i alle år er det ingen tvil om. Flotte 
opplevelser og store utfordringer har 
stått i kø. I 1969 flyttet vi til Arendal og 

jeg ble overført til loge nr 7 De Hvite 
Liljer i Kristiansand. Der begynte 
arbeidet med å stifte logeforening i 
Arendal. I mai 1975 ble så loge nr 51 
Fortuna instituert, og jeg ble valgt til 
logens første sekretær – og det med 
virkelige blanke ark! Og den gang 
skulle det være håndskrevne proto-
koller… Vi gikk på med friskt mot – 
tok med oss det beste vi hadde lært i 
Kristiansand. I dag er Fortuna moder-
loge for 3 nye loger, og det står det 
sannelig respekt av. 
 
Har du noen opplevelser du vil trekke 
frem? 
- Det er flere store opplevelser jeg 
kunne trekke frem, som f.eks. i 
september 1985 da Leir nr 8 Agder 
ble instituert, og noen år senere, i 
november 1991, da loge nr 93 
Kaprifol var et faktum – det var stort! 
Og da vi feiret 100 års jubileet for 
Storlogen i Oslo i 1996, da alle 
landets Rådsrepresentanter var 
samlet, alle DDSS, delegater og ut-
sendinger fra flere land deltok. 
Det hele ble et stort og minnerikt 
jubileum. Noe jeg husker godt er fra 
første gang jeg var fung. OM (1979-
81). Da var det sånn at når det skulle 
institueres en ny loge et eller annet 
sted i vårt vidstrakte land, ble det 
invitert 1 fung. OM fra hvert distrikt 
til å delta. Jeg var så heldig å få være 
tilstede ved 2 anledninger. Først i 
Verdal (den gang fantes det ingen 
lottomillionær), loge nr 58 Gudrun, 
og så i Finnsnes, loge nr 59 Selene. 
Jeg glemmer aldri den flotte sight-
seeingturen vi hadde i buss rundt om 
på Senja. En nydelig høstdag i 
septembersol besøkte vi bl.a. Korgen 
kirke hvor Ingrid Bjerkaas var prest. 
Hun var nok en tøff og sterk kvinne! 
 
Hva er dine tanker for vår loges 
fremtid? 
Jeg ønsker selvfølgelig alt godt og 
stor fremgang og aktivitet for logen. 
Vi har en flokk flotte søstre som står 
på og gjør det beste de kan – og 
møter så ofte de kan, det er viktig! 
I vår travle hverdag tror jeg vi trenger 
Odd Fellow Ordenen for å komme 
sammen, roe oss litt ned, nyte still-
heten, lytte til musikken og til våre 
fine ritualer. Og etterpå søstermål-
tidet, som er både viktig og lærerikt, 
med sosialt samvær. 
 

Som de fleste vet, befinner str Eldri seg 
i skrivende stund i Spania. Hun har 
føyd til en hilsen som vi så gjerne 
viderebringer her: 
Takk til både søstre og brødre for 
hyggelige hilsener til jul. Det varmer 
godt. Jeg savner Thorgrim veldig. Han 
hadde nok sine feil, men hadde også 
mange gode sider, pågangsmot og 
initiativ. 
Eldri 

 
 

Fellesmøte med loge nr 116 
Navigare 
Onsdag 10.03.04 reiste 34 forventnings-
fulle søstre fra loge nr.93 Kaprifol med 
buss fra Arendal til logehuset i 
Tvedestrand. Vi skulle ha fellesloge 
med loge nr. 116 Navigare. La det være 
sagt med en gang at det ble en meget 
vellykket kveld med til sammen 30 
søstre fra Navigare og 38 søstre fra 
Kaprifol. 
Vi trådte inn i en logesal som kanskje 
var litt mindre enn vår, men meget 
tiltalende med lyse farger, og jeg kunne 
enda kjenne lukten av nytt tre etter 
oppussingen. Så satt vi igjen på ”våre” 
gamle stoler som fungerte i beste 
velgående. 
Embedsmennene gjennomførte en 
sikker og verdig seremoni der 3 søstre 
ble forfremmet til Det Gode Vennskaps 
Grad.  
Etter logemøtet ble vi servert lekre 
smørbrød m/ te og kaffe til. Deretter 
kom det nydelige hjemmebakte kaker 
på bordet, noe vi i loge Kaprifol ikke er 
bortskjemt med. 
Etter maten gikk vi til salongen for et 
glass vin, utlodning og en god prat. 
Timene gikk så altfor fort, så da bussen 
skulle hente oss kl 2230, kunne vi nok 
ha tenkt oss å bli litt lenger.  
Tusen takk til Overmester og alle 
søstrene i nr. 116 Navigare som tok 
imot oss. 
Ruth Hjellset        
 
 

 
Loge nr 93 Kaprifol er nå på    

Internett! 
Besøk vår hjemmeside på denne 

adressen: 
http://home.no.net.rkaprifo 

 

http://home.no.net.rkaprifo
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Tur til Stavanger 13. og 
14. mars 2004. 

 
Lørdag 13. mars reiste 28 fest-stemte 
måker mot Stavanger i snøkav for å 
besøke Loge nr. 22 Noomi. 
 
I bussen hadde turkomiteen forberedt 
festlige opplegg, og alle deltok med liv 
og lyst i sangkonkurranser og andre 
aktiviteter. 
 
Etter å ha kjørt et par timer var det 
stopp for lunsj på Kvines-heia.  
Søstrene koste seg med en deilig koldt-
tallerken. 
 
Ferden gikk så videre mot Stavanger.  
Vi var heldige og hadde lokalkjente om 
bord som loset oss trygt gjennom 
Rogaland.  Klokken 15.oo presis sjekket 
vi inn på hotell Clarion.  Nydelig hotell 
– noen fikk rom mens andre fikk 
suite!!!  Og den fikk sannelig alle glede 
av!   
Tiden fram til logebesøket disponerte vi 
selv.  Noen traff familie, andre traff 
venner, atter andre shoppet og noen 
ruslet rundt i byen. 
 
Kl. 18.15 ble vi fraktet til logen.  Vi ble 
svært hyggelig mottatt av logesøstre i 
Noomi.  For oss som kommer fra 
”enkle” kår i Måken var møtet med 
logehuset i Stavanger en opplevelse – 
en nydelig murbygning med et gedigent 
interiør.  Storslått og hyggelig på 
samme tid.  Vi overvar en opptakelse av 
2 nye søstre.  En flott seremoni, en flott 
sal og en flott CM.  Ved taffelet var vi 
98 søstre – full sal! 
 
Forretten var en fantastisk konsert av 
Odd Fellow koret i Stavanger.  Den 
nederlandske dirigenten ledet koret sitt 
med myndighet og humor.  Det var ikke 
bare gjestene som måtte gi seg over.  
Stavangersøstrene var tydelig stolte – 
og med rette. 
 

 
 
 
 
 
 
Hovedretten var nydelig oksestek 
med grønnsaker.  Kvelden ble avslut-
tet med kaffe, sang og hyggelig prat. 
 
Vel tilbake på hotellet hygget vi oss 
så godt vi kunne i hverandres selskap 
– og det ble litt av et selskap!!!  
Damer på tur er gøy! 
 
Søndag morgen var vi på plass til 
nydelig frokost og guidet tur i Gamle 
Stavanger før vi reiste videre til 
Figgjo – til handel av kopper og kar 
vi kanskje ikke trengte, eller ….? 
 
På Kvinesheia ventet nydelig varm 
lunsj, og endelig kunne turkomiteen 
slappe av.  Men i Lillesand sa bussen 
stopp, så der ble det en times ekstra 
ventetid før ny buss fraktet de siste 
Måkene til Grimstad. 
 
Det var en fantastisk tur og stor takk 
til vår stødige, rolige og hyggelige 
bussjåfør Geir Dokkedal. 
 
Takk også til turkomiteen som hadde 
planlagt alt til minste detalj og til vår 
alles tilfredshet. 
 
Hilsen to fornøyde ”måker”. 
 
          ************* 
 
Medlemsnytt fra sekretær: 
 
04.03.04 ble Møyfrid 
Humborstad opptatt i vår loge. 
Hun kom fra loge 107 Broen. 
Velkommen! 
 
Gradspasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
05.02.04: 
Bodil Ask 
Tove Birgitta Birkenes 
Den Høye Sannhets Grad 
04.03.04: 
Eva Alvilde Olsen 
Aud Jenny Berge Olsen 
             ********** 
 

 
 
 

 
Sosialaften i Loge 104 

Måken 
 
18.03.04 hadde vi et annerledes 
ettermøte.  Vi koste oss rundt små-
border med kaffe og et vell av 
deilige, hjemmebakte kaker.  Både 
embeds-menn og søstre stod for 
bakverket.  Det var deilig og fristet 
oss over evne. 
 
En av våre søstre, Berit Kjølberg 
Knudsen, holdt et inspirerende 
kåseri om clematis.  Hun er en 
velrenommert gartner som lærte oss 
om denne flotte planten, og alle de 
vakre lys-bildene gav oss lyst til å 
komme i gang i hagen. 
 
Det var også besøk av en ”fin frue 
fra Kristiansand”, alias Gro Clausen 
fra underholdningsnevnden.  Hun 
gav oss oppskriften på en deilig 
kake – via en masse vider-
verdigheter.  Vi fikk oss en god 
latter!  Kjempebra! 
 
Alle søstrene hadde med gevinster 
til kveldens basar.  Logen og sosial-
nevnden hadde bestemt at kveldens 
inn-tekt skulle gis til aksjonen ”Fra 
hjerte til hjerte” ved SSA, 
hjerteavdelingen. 
 
Berit loddet ut tre clematis, og ellers 
var det mange spennende pakker.  
Alle (43 søstre + 7 gjester) kjøpte 
lodd ”så fillene føk” – og gjett hva 
vi fikk inn denne kvelden:  7.199 
kr! 
 
Pengene er sendt til aksjonens 
konto.  Herved utfordres andre loger 
til å gjøre det samme! 
 
Sosialnevnda v/Venke Lyshaug 
Larssen,  Inger Marie Olsen og 
Kirsten Schanche Lauvrak 
 
 
 

LOGE NR. 104 MÅKEN 
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116 Navigare 
 
Tiden går fort, og vi har nå alt feiret vår 
første bursdag, 1 års dagen den 22 mars. 
Det første året har vært til stor glede for 
alle søstrene. Alle har satt stor pris på å 
få ha tatt del i dette, og det har utviklet 
seg et svært godt samhold mellom 
søstrene.  
 
I løpet av vårt første år, har vi hatt flere 
opptak og gjennomført gradspasseringer 
til alle grader. Flere opptak står for tur i 
løpet av våren, og det hører jo våren til 
at det skal spire og gro.  
 
Fellesmøter har vi også hatt med Loge 
93 Kaprifol og Loge 51 Fortuna. Besøk 
av mange søstrer har også gledet oss på 
våre møter.  
 
Det første året har vært svært lærerik, 
og ”veien blir til mens vi går”. Vi ser 
framover med stor glede og godt 
pågangsmot, og trives svært godt i vår 
”loge i øst”. 
 
Venke Fone Holum/sekr. 
 

 
 

 
            Lykken 
 
Da jeg lykken ville eie, 
Flyktet den på alle mine veie. 
Da jeg lykken ville bringe, 
Kom den til meg på Englevinge 
 
Med  hilsen i V. K. og S. 
Tove Eikeland 

 
 
 

 
 
 

TIL ETTERTANKE 
 
Noen ord til alle mine søstrer. 
 
Jeg har lenge tenkt på å skrive noen 
ord, og det kunne blitt en hel bok, for 
å ha fått med alle mine tanker. 
 
For 2 ½ år siden var jeg så uheldig å 
få en alvorlig kreftdiagnose. Det ble 
begynnelsen på en svært tøff periode, 
med det har heldigvis gått fint med 
meg. 
 
Etter å ha gått gjennom dette, har jeg 
lært en del. Ydmykhet er et ord som 
har fått svært stor betydning for meg. 
 
Jeg er meget glad og takknemlig for 
all den varme og ekte kjærlighet og 
omsorg som er vist meg og min 
familie. En har virkelig fått føle den 
godhet og omtanke fra søstre og 
brødre i egen og andre Loger. Tenk 
hvor heldig en er, som har så mange 
gode mennesker rundt seg. 
 
For vel et år siden ble Loge 116 
Navigare instituert. Dette ble en 
merkedag for meg. Jeg tenkte; hvor 
heldig jeg er som får oppleve dette. 
Jeg fikk være med i hele prosessen 
gjennom søsterforeningen, og insti-
tueringen av Logen ble en svært stor 
dag. Ja, jeg er ydmyk. 
 
For meg er det en glede, å hver dag 
bringe glede videre. Det gjør noe med  
en, når en gjennomgår en sykdoms-
periode slik jeg har gjort. Jeg retter en 
stor takk til fellesskapet i Logen, og 
alle positive tanker som har blitt meg 
til del. 
 
Jeg ønsker å sende en stor bønn 
videre. Fortsett, alle søstre, med den 
sterke omtanke og varme følelser til 
medmennesker som har behov for litt 
oppmuntring og medfølelse. Vær yd-
myk, og møt dagen med et positvt 
sinn. Husk at hver dag, er den første i 
resten av ditt liv. 
 
Med søsterlig hilsen i 
V. K. og S. 
 
Venke Fone Holum 
 
 
 
 

Verdens største behov! 
 
Litt mer godhet og mindre krav. Litt 
mer gi og litt mindre ta. Litt mer smil 
og litt mindre rynker. Litt færre spark 
mot en som synker. Litt mer ”oss” og 
litt mindre ”meg”. Litt mer latter og litt 
mindre fleip. Litt flere blomster langs 
livets sti og litt færre på graven når alt 
er forbi. 
 
Nye søstre; 
110104 
Ann Carin Norum 
 
Gradspasseringer: 
 
Det Gode Vennskaps Grad: 
100304 
Evy Fone Bråten 
Monica Jacobsen 
Gunhild Kvifte 
 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
280104 
Irene Colbjørnsen 
 
Den Høye Sannhets Grad: 
240304 
Mary Eriksen 
 
Grete Jonassen/OM 
 

    Klippet fra Internett:     
    ODD  FELLOW HUSET,       
    Tvedestrand 

 
     Leir Aust- Agder 
   Odd Fellow     
    Loge 
     Lyngør 

Leir Agder 
Rebekkaloge 
Navigare 
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Fra Overmester 
 

Kjære brødre, 
Vi har nå kommet til det  andre 
nummeret av TerjeNytt i 2004, og 
skriver april måned. Våren har kom-
met og vi har få møter igjen før som-
merferien. Det er derfor på tide med 
litt eftertanke. 
Det første ”driftsåret” med det nå-
værende embedkollegium er snart til 
ende. Oppstarten ble som alle vet, 
veldig spesiell og tung, særlig for meg 
som OM. Da ny UM var kommet på 
plass, gikk alt mye lettere.  
Samarbeidet i Embedskollegiet har 
vært meget tilfredsstillende. Tilbake-
meldingene vi har fått fra brødrene, 
har stort sett vært positive. Jeg spør 
likevel brødrene gjennom denne 
spalte: Har vi gjort en god nok jobb? 
Selv føler jeg at noe kunne vært gjort 
bedre.  
Så kommer oppfordringen til 
brødrene: Si ifra til OM dersom dere 
ikke er fornøyd med den måten 
Logen drives på! Ritualene kan vi 
ikke gjøre noe med, men er frem-
føringen god nok? Hva med efter-
møtene med brodermåltidet? Kan/ 
bør noe gjøres anderledes? 
I begynnelsen av høstsemesteret skal 
vi arrangere et Informasjonsmøte 
felles med Loge 107 Torungen og 135 
Mærdø. Oppfordringen er da den 
samme som i forrige TerjeNytt: Se 
dere godt om blant bekjente. Vi 
trenger nye brødre! Ta dem med til 
Innformasjonsmøtet Her vil DSS gi  
de eventuelt nye brødrene nyttig og 
interessant informasjon om hva 
Logen og Ordenen er og står for. 
Det er vel noe tidlig å ønske god 
sommer, men siden dette er siste nr. 
av TerjeNytt før sommeren vil jeg 
benytte anledningen til å takke 
brødrene for all god hjelp og støtte 
gjennom  første del av denne 
embedsperioden. 
Med hilsen i V. K. og S. 

 

25 års Veteranjuvel 
 

 
 

Br. Erik Normann Jørgensen 
ble onsdag 24.03.04 tildelt 
Veteran-juvelen for 25 års 
trofast medlem-skap. 
OM Ivar Tønseth sto for den 
høytidlige seremonien. Storrepr. Odd 
Axelsen trakterte orgelet på sin 
suverene måte til Veteranens store 
tilfredsstillelse. Han var meget 
fornøyd med å bli ledet rundt i salen 
til tonene fra en av sine favorit-
melodier; ”What a wonderful World”. 
Da jubilantens fadder, Åge Munch-
Olsen ikke hadde mulighet til å være 
tilstede, talte Storrepr. Svein 
Sørensen til ære for jubilanten, og 
gikk bl.a. gjennom den enorme 
utvikling Ordenen har hatt i vårt 
distrikt i løpet av disse 25 år. 
Br. Erik svarte i sin tale med å utdype 
hva Logen og Leiren hadde betydd 
for ham i alle disse årene. 
Vi gratulerer! 
 
Br. Erik Normann Jørgensen ble 
opptatt:  14.03.1979 
og ble forfremmet til 
DGV-grad: 14.11.1979 
DEK-grad: 22.10.1980 
DHS-grad: 11.03.1981 
Logeembeder: 
Arkivar:  1987 – 1989 
CM h.ass.: 1993 – 1995 
 

Opptatt i leiren:  03.02.1994 
2. leirgrad:  02.02.1995 
3. leirgrad:  18.04.1996 
 

Leirembede: 
3. TV:  2001 – 2003 

 
 
 

Velkommen til oss! 
 

Br. Øistein Lund 
ble opptatt i Loge nr. 61 Terje Vigen 
10.03.2004. Fadder for br. Øistein Lund 
er br. Asbjørn Aanonsen. 
 

 
 
Åremålsdager 
 

50 år 
Jan Harald Olsen  18.05.04 
Odd A. Schistad  10.09.04 
 
60 år 
Nils Klem Nilsen  07.05.04 
Arild Furuholt  03.06.04 
Walter Jacobsen  05.08.04 

 

     
 

En times omhu for en ensom venn 
har aldrig nogen gitt forgjeves hen; 
et lite ord til den som er din make, 
får du i glansen av et smil tilbake. 
--- 
--- 

Går du i brodden for en alvorssak, 
kan ingen tvil få gjort deg sen og svak; 
men tankene på dem som kommer efter, 
vil gi deg kallets tro og troens krefter. 
 

Arnulf Øverland 
(Fra ”Til en misantrop”) 

 
Odd Fellow Reiser 
Aust-Agder 
inviterer i dette nummer av 
TerjeNytt til årets tur, som går til 
Portugal. Reisekomitéen håper 
selvsagt at denne turen blir 
fulltegnet. Vellykket blir den helt 
sikkert under br. Thorbjørn Ribes 
kyndige ledelse. 
Hva med fremtidige turer? 
Reisekomitéen ønsker innspill fra 
brødre og søstre.  Hva slags turer bør 
arrangeres? Hvor skal vi reise? 
Hvordan skal vi reise? (Fly, fly/buss, 
buss?) Hvor lang varighet bør turene 
ha? På hvilken årstid passer det best 
å reise? Dersom du har ønsker eller 
idéer, ta kontakt med din Loges 
representant i Reisekomitéen. 
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HJERTESUKK FRA OM 
Det er en ting som bekymrer meg når 
det gjelder Logen, det er rekrutteringen. 
 
Vi hadde Informasjonsmøte den 3. feb-
ruar, hvor det møtte opp 2 reflektanter.  
Vi har mottatt søk-nad fra en av disse 
og denne er nå under behandling.  Om 
det er bekjentskapskretsen til brødrene 
som er snever, vet jeg ikke.  Men det er 
tydlig at noe er galt når vi ikke kan få 
med oss flere på Informasjons-møtene. 
 
Det er antydet at enkelte kunne tenke 
seg å få med sine venner, men det er 
frykten for å måtte holde tale til 
resipiendene som gjør at det ikke blir 
noe av.  Til dere vil jeg bare si, kom 
med deres søkere og si som det er at 
dere ønsker ikke å holde tale for 
resipienten, dette skal vi ordne på annet 
vis. 
 
Jeg skal få opplyse at nytt 
Informasjonsmøte er planlagt i 
september 2004 med opptak før jul.  Jeg 
vil si til dere som måtte ha en bekjent 
som er interessert i å bli medlem: 
bearbeid og for-bered  han allerede nå 
til dette møte og han oppfordres til å ta 
med sin livsledsager på møtet. 
 
Det oppfordres også til at em-
bedsmennene på et tidligere tids-punkt 
får navnet på de dere ønsker å ta med.  
Det vil da bli sendt ut brev til disse med 
invitasjon fra Logen til Informasjons-
møtet.  Brevet bør sendes ut 3-4 uker 
før møtet, det ligger da i kortene at 
arbeidet med nye reflektanter må startes 
relativt raskt. 
 
I det hele tror jeg at det må til et 
atskillig tettere samarbeid mellom 
brødrene og embedskollegiet når det 
gjelder rekrutteringen.  Jeg vil si til dere 
yngre og mest uerfarne medlemmene, 
som i mange tilfeller ofte kan ha gode 
kandidater, men er kanskje usikre på 
hvorledes dere skal forholde dere.  La 
ikke noen manglende Den Høye 
Sannhets grad være noe hinder. 
 

Til slutt vil jeg bare si det er ikke noe 
mål i å vente til siste frist med å 
komme med nye kandidater, jo 
tidligere vi får greie på dette, jo større 
muligheter har vi til å starte arbeidet 
og dermed lykkes. 
 
Det er vel med dette som i 
idrettsverdenen når man har hatt et 
nederlag, det er da man begynner 
treningen mot den neste seier. 
 
Lykke til i arbeidet med 
rekrutteringen for høsten 2004. 
 
Kåre Pettersen 
OM 
 
 

 
 
 
FESTLOGE 
Lørdag den 27. mars avholdt vi vår 
Festloge for brødrene med følge.  
Fremmøtet var litt bedre enn til 
årsfesten sist høst, og det tar jeg som 
et godt tegn for trivselen oss imellom. 
 
Denne gangen hadde vi fått bror Tore 
Lund Andersen fra Loge 89 Skagerak 
til å fungere som organist.  Han er jo 
alltid villig og derfor lett å be.  
Dessuten tilfører han oss alle en god 
trygghet i gjennomførelsen av 
sermonien og en fin opplevelese for 
tilhørerne – så også denne gangen.  
Jeg tillater meg derfor å hevde, at 
sermonien i logesalen ble 
gjennomført på en rolig, stilfull og 
verdig måte. 
 
Tore og han kjære kone Tone deltok 
også på middagen og ettermøtet.  Da 
spilte Tore for oss både til sanger ved 
bordet og senere utover kvelden.  I 
tillegg fortalte han historier om 
diverse opplevelser – alt med sin fine 
og lune humor og sin selvironi.  
Under middagen leste dessuten bror 
Trygve Haugland på en flott måte 
Pider Ro-historien om ”Maskin-
faulen”.  Det ble derfor et muntert og 
svært hyggelig samvær – på samme 
måte som under årsfesten. 
 
Bordet var flott dekket og pyntet med 
blomster og annet i påskens farver.  
Vi kom derfor straks i den riktige 
fest-stemningen.  Så fikk vi deilig  

marinert lammestek med tilbehør samt 
en dessert ”La Belle Helene”?  - alt 
meget godt tilberedt av John Case og 
nennsomt servert av hans stab.  Stor 
takk og ros til privatnevnden. 
I løpet av kvelden gjennomførte også 
sosialnevnden et lotteri til inntekt for 
aksjonen for hjertesenteret ved 
Sørlandet Sykehus, Arendal.  Det ga et 
fint resultat. 
 
Ut fra egen opplevelse og mange andres 
uttalelser må det kunne konkluderes 
med at festen var svært vellykket.  Den 
bør derfor kunne friste til gjentagelse 
for oss som var tilstede, og til 
oppmuntring for andre av våre brødre 
til å delta ved senere anledninger. 
 
Steinar Simonsen 
UM 
 
 

 
 
 
NYTT FRA SEKRETÆR: 
 
Gradspassering / Opptak: 
 
Den Høye Sannhets grad: 
17.02 Njål Igland 
17.02 Ådne L Håland 
 
16.03 Eivind Halaas 
 
Vi gratulerer! 
 
ÅREMÅLSDAGER: 
 
50 år: 
11.04 Finn K Skage 
20.08 Einar Aanonsen 
 
60 år: 
24.04 Torbjørn Lykre 
 
70 år: 
11.06 Willy Gran 
12.07 Jon Birger Hauge 
05.08 Olaf Gangenes 
 
Tom Rud 
Sekretær 
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Kampen med 
skjorteknappene. 
 Det er mange prøvelser en skal 
igjennom i Odd Fellow-losjen. 
For meg var gallantrekket den 
første. Det har ikke akkurat vært 
hverdagsantrekket for en gammel 
journalist.  
Knappene i skjorta var det 
vanskeligste. Knappene og 
knappehullene altfor små og 
fingrene alt for store. Første 
gangen gikk det helt galt. Jeg sto 
foran speilet og  fumla med 
knappene. Den ene glipper fra 
meg, havner på golvet og triller 
selvsagt inn under badekaret. Det 
er bare noen minutter igjen til jeg 
skal hentes og  hele   familien 
blir  mobilisert i jakten på den 
savnede gallaskjorteknappen. 
Ned på golvet. Skimter 
skjorteknappen under badekaret 
helt inn mot veggen. Et 
kosteskaft må fram og etter hvert 
dukker knappen fram igjen. Kona  
mobiliseres til hjelp. Etter hvert 
begynner jeg å forstå hvorfor  
den engelske overklassen, som 
gikk i galla til hverdags, trengte 
tjenere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er det noen som kjenner seg 
igjen? 
Aller verst gikk det på forrige 
losjemøte i full galla. Da skvatt 
skjorteknappen ut av handa mi  
og forsvant  ned i vasken. Det 
var ikke tid til  en innsats som 
rørlegger og jeg har vel heller 
ikke særlige evner i den 
retningen. Kjørelaget ventet 
utenfor. Derfor møtte jeg fram 
med bare en skjorteknapp. Litt 
pinlig. En tror jo alle legger  
merke til det. Heldigvis var Jan 
Stangeland på plass med sin 
beredskapsveske  og jeg fikk 
kjøpt en ny knapp. 
 HR. 

 
Nye brødre av:              
 
Den Høye Sannhets Grad 
 
Dag Folkvord 
Birger Svendsen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
 
Karl From 
 
Troskapsgraden 
 
Karl Kristian Walle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjenbesøk til Loge DK-115 
Koldinghus 
7-9 mai 2004. 
 
Det er stor interesse for denne turen til 
Koldinghus 
vår vennskapsloge i Danmark. Vi 
regner med en full busslast med brødre 
og ledsagere. Det er lagt opp til en fin 
opplevelse for oss der nede. 
 

Sommertur til 
Johan Næser 

Dato: 06,06,2004. 
 
Denne datoen er flyttet så vær 
oppmerksom  06,06,04 
Dette er en tur du og familien din 
bare må være med på, ta med 
grillmat og tilbehør. Her får du ikke 
bare en hyggelig dag på 
bryggekanten, men du blir også 
bedre kjent med våre brødres 
familier. Har du ikke båt ? Ta 
kontakt med noen som har båt , og 
opplev  Blindleia fra den rette siden, 
turen blir mer hyggelig hvis du 
bruker kjørelagprinsippet! Du kan 
også kjøre bil hvis det er ønskelig. 
Velkommen !!! 
 
Åremålsdager : 
 
60 år! 
Toralf Aas      
 

Embetskollegiet 
i Loge 127             Gabriel Scott 

ønsker alle en Riktig God 
Sommer 

Og ser frem til neste termin. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terje Nytt gratulerer og takker for hjelp både for loger og leiren! 
Tore Lund Andersen ble tildelt 25 års veteranjuvel mandag 29. mars 2004 i sin loge, loge Skagerak, i Odd Fellow Huset i 
Kristiansand. Juvelen ble tildelt ham av br. Stor Sire Harald Thon med DSS Ole-Johan Bay Gundersen som Dep.Stor Sire 
og Eks storrep. Thorolf Stenseth som fungerende Stor Marsjal. Logesalen var stappfull av brødre fra hele det sydlige Norge. 
Undertegnede har aldri sett så mange mennesker på et logemøte i Kristiansand. Følgende loger var representert: 
Lister, Ryvingen, Agdesiden, Eterna, Gabriel Scott, Henrik Ibsen, Terje Vigen, Torungen, Fidelitas og Dag.  
Br. Tore ble hyllet og hedret i en rekke taler fra Stor Sire og de fleste loger. Fra vårt distrikt talte EksOM Thorbjørn 
Ribe(han takket også for maten) for Gabriel Scott, UM Steinar Simonsen for Henrik Ibsen og EksOM/EksHP Jan A. Nilsen 
på vegne av Arendalslogene og leir nr. 22 Aust-Agder. Veteranen takket for all oppmerksomhet i en meget følelsesladet 
tale.  
                                                                                                                                                                           J.A.N. 
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25 års veteran 
04.02.04 
ble br.Erland Jonassen tildelt 
veteranjuvelen for 25 års trofast 
medlems-skap av Storrepr. Arne 
Aas ved en høytidlig og stilfull 
seremoni ledaget av C.M. 
Jon Are Nor. 
Ved taffelet leste br.O.M. Olav 
Hovland brev fra Eks.Stor Sire 
Oddvar Granlund som er br. 
Erlands fadder, men som selv var 
forhindret fra å komme. 
Br. Erland fortalte om sin egen 
opptagelse i Loge nr.1 Norvegia, 
som ble noe mer spektakulær enn 
det som vanlig er. 
Br. Erland er vår “teknisk delegert ” 
når det gjelder å få laget f.eks. 
sangbøker, medlemsmatrikler, 
oppsett av diverse program, logens 
hjemmeside og ellers alt som kan 
fremstilles på en datamaskin. 
Så jeg vil herved takke br. Erland for 
alt arbeide han har utført for logen i 
de ti år som vi har eksistert. 
Tusen ganger takk ! 
 
 
 
 

 
 

 
 
Gradspasseringer: 
18.02.04 
Br.Ernst Nygren og Harald 
Martin Nilsen ble i dag tildelt Den 
Edle Kjærlighets Grad i et 
fellesmøte med Loge nr.107 
Torungen, og med 51 br. fra egen 
loge ble det en velfyldt logesal. 
Seremonien med grad-spillet ble 
gjennomført på en høy-tidelig og 
fin måte, og det er all-tid hyggelig 
med besøk fra andre loger. Etter 
støynivået på ettermøtet å 
dømme, og i og med at U.M. 
hadde store problemer med å 
komme til orde, tydet det hele på 
at kvelden var vellykket og at 
brødrene fra 107 Torungen satte 
pris på besøket. 
 
03.03.04 
Br.Ketil Skjeie fikk i dag 
Det Gode Vennskaps Grad i et 
fellesmøte med Loge nr.98 Henrik 
Ibsen. Med 26 br.fra Grimstad og 
med 48 fra egen loge ble det hele 
et riktig vellykket møte. 
Gradspillet ble som vanlig utført 
på en verdig og høytidlig måte. 
U.M.vil herved takke alle 
brødrene for et godt fremmøte 
både høst og vår,med en 
fremmøte-prosent på over 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17.03.04 

var det instruksjon ved 
DSS Sigurd Holte. 
Han tok for seg aktuelle sirkulærer, 
passord og tegn i de forskjellige 
grader, og dette er nyttig for 
brødrene å få frisket opp i blant. 
Stor takk til DSS for et velregissert 
møte. 
På samme møte hadde vi også 
foredrag om “Stjerner og planeter i 
vårt solsystem ” ved br. Baard 
Midtgaard .Dette er br. Baard ’s 
store hobby, og det ble et 
interressant møte i det store 
Univers der avstander blir uvirkelige 
og ikke til å fatte. 
Stor takk for et flott foredrag. 
 
14.03.04 
Br.Vidar Ausland fylte 70 år i dag. 
Vi Gratulerer med ditt runde år !! 

Sånn var det det hendte i påsken. 
Hørte nettopp på radioen en 
reporter som var i barnehagen og 
ville vite hva som hendte i påsken 
den gang Jesus var på jorden. 
“Du må ikke spørre meg, jeg er bare 
fem år, men broren min er seks, så 
han vet mye mer ”. 
Og broren visste mer. “Jesus hadde 
fest i hagen sin med masse sipler 
og 
sånn,og så drakk de blodet hans, 
men det var ikke det han døde av, 
men så kom han opp i et kryss, og 
der ble han hengendes så lenge 
at han døde,og så var han død i tre 
dager og så var han bare plutselig 
vekk ---”Enkelt og greit ! 

Til slutt 
ønskes våren velkommen, 

med båtpuss –  
og alt annet som hører til. 

 
 

 
 
 
 

                                     25-års veteran 
Storrepr. Arne Aas    Erland Jonassen  OM Olav Hovland 
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Gradspaseringer 
Troskapsgraden 
10.02.04: 
Jan Steinar Duedahl 
Svein Arne Eikevoll 
Roy Paulsen 
 
DEK 
09.03 04: Geir Haug  
 
Åremålsdager: 
 
60 år: 
19.04.44.  
Rolf Berle Christiansen 
  
80 år: 
03.06.24.  
Sigurd Lundberg  
   

Tre fra en 
Den 10 februar hadde Loge 135 Mærdø 
i Arendal opptak av ikke mindre en tre 
medlemmer på en kveld, men det som 
er litt spesielt er at de alle tre har samme 
fadder. 

Bak ser vi en stolt fadder Alf Ivar 
Andersen. 
Foran fra venstre de nye brødrene.  
Svein Arne Eikevoll,  
Jan Steinar Duedahl og 
Roy Paulsen.                              Jon Stene 

Minneord    
Hans Peter Mønnich 

02. 04  - 1950 – 09 .03 2004 
 

Tirsdag den 9 mars mottok loge 135 
Mærdø det triste budskap at vår 
logebror Hans  Peter Mønnich, var 
avgått ved døden etter en tids 
sykeleie. 
Hans Peter  Mønnich  ble opptatt i  
OF ordenen i 2001, han ga uttrykk for 
at han på denne forholdsvis korte 
tiden  trivdes og var glad for at han 
var blitt medlem av Odd Fellow 
logen.  
Han ga også uttrykk for at det 
nettverk, som var rundt ham i den 
forutgående vanskelige tiden ga 
ekstra styrke og tilhørighet.  
Han var et eksempel på en god 
logebror, alltid med et vennelig smil, 
godt humør og han var absolutt et ja  
menneske. 
Nå går våre tanker til de aller 
nærmeste, som har mistet sin kjære.  
La oss bevare de gode minnene fra 
Hans Peter. 
Fred med ditt minne. 
 

Kai Salvesen 

 
Sigurd Lundberg 

fyller 80 år 
Ingen som har hørt Sigurd snakke er i 
tvil om at han er  nordlending. Født i 
Tromsø, vokste opp på gård og ble 
tidelig nevenyttig og livnærte seg den 
første tiden som tømrer og snekker. 
Etter å ha giftet seg med Inger 
Johanne i 1950, gjorde han seg ferdig 
med ingeniørutdannelsen i Trond-
heim. Fikk etter hvert barna Ingjerd 
(1953), Sigrunn (1955), Øyvind 
(1957) og Lars (1962).  Etter endt 
utdannelse arbeidet han som ingeniør, 
først i Tromsø kommune, fra 1967 
som ”herredsingeniør” i Kirkenes, 
inntil han på grunn av sykdom gav 
seg et års tid før aldersgrensen. Ingen 
som har møtt Sigurd er i tvil om at 
han etter hvert ble frisk og rask i 
igjen, full av energi og pågangsmot. 
Han og Inger Johanne flyttet i 1990 
hit til Arendal. Her ble han som de 
nedenstående logevita vil vise,  først 
med i loge 107 Torungen. Siden var 
han sammen med Oscar ernstein og 
Torgrim Saataslaatten initiativtaker til 
i 1997, å danne den broderforeningen,  

som 27.11. 1999 ble til loge 135 
Mærdø. Hen er en av vår loges 
chartermedlemmer og var også vår 
første Storrepresentant. Sigurd har 
betydd mye for vår loge, ikke bare er 
han ivrig med i selve logearbeidet, men 
også ved de mange andre 
arrangementer som  teaterturer, 
fjellturer osv. Som en ekte Odd Fellow 
sier han aldri nei til å ta et tak, og vi 
drar fortsatt veksler på ham bl.a. i 
Nevnd for SE. 
Sorgen var stor både for Sigurd og alle 
venner og bekjente da Inger Johanne 
døde for et par siden etter langvarig 
sykdom.  Men han har arbeidet seg 
gjennom det og er igjen en blid og aktiv 
Sigurd i vår midte. Takk Sigurd for alt 
du gjør for logen vår, og lykke til med 
dagen 03.06! 

Logevita 
Opptatt i OF           15.10.70 
3.Grad i Logen          03.05.73 
Opptatt i Leiren         05.05.78 
3. Grad i Leiren         03.13.81 
OM 87/89    –    Eks OM 89/90 
Storrepr. 99/02  
25 års Veteranjuvel   16.10.95 
Stor Loge Graden      13.02.92 
Sekretær Leir 15 Finnmark   
87/89 
Leir 22 Aust Agder’s første 
sekretær 95/97 

Tom Schulz, Storrep. 
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April 2004  -  Terjenytt.  -  33 årgang 
Terjenytt er Odd Fellow Ordenen i Aust-Agders medlemsblad. Bladet utgis 4 ganger i året. 
Hver enhet disponerer en side som redigeres av UM i enheten. Både OM og Sekr. har medansvar 
for at stoff blir levert til enhetens side. Stoff til bladet fra medlemmene i enhetene leveres til sine 
respektive UMer i god tid før innleveringsfristen.  
Hovedhensikten med bladet må være informasjon på en slik måte at vi i Aust-Agder får følelse av 
å være en egen enhet – en egen søskenflokk. Det gjør det bl.a. lettere å besøke hverandre. 
Av historiske grunner har bladet hele tiden beholdt navnet Terjenytt. Endringer av navnet har 
vært diskutert i takt med søskenflokkens økning, men til ære for bladets opphav har en beholdt 
navnet.  
Neste Terjenytt kommer i Oktober 2004. Frist for innlevering av stoff fra enheten er  

15. september 2004. 
Stoffet sendes: EksOM Jan A. Nilsen, Kongleveien 12, 4844 Arendal,  E-post: j.a.n@c2i.net 

Støtt våre annonsører – de støtter oss. Uten dem, ville neppe Terjenytt leve! 
                 J.A.N. 

mailto:j.a.n@c2i.net
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