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Alle enhetene i Distrikt 22 var repre-
sentert med sine ledere. 
Dessuten var Distriktrådets medlemmer 
til stede samt EksDSS Sigurd Holthe, 
redaktøren av De Tre Kjedeledd, Kjell-
Henrik Hendrichs og brødre fra både 
logene Henrik Ibsen og Gabriel Scott.  
Selve institueringen fant sted i logesalen 
og ble ledet av DSS Jan A. Nilsen 
Foreningen består av 16 brødre fra loge 
nr. 98 Henrik Ibsen og 2 brødre fra loge 
nr. 127 Gabriel Scott. 
13 av disse var til stede på institusjonen. 
Foreningen foretok følgende valg: 
Formann Jarle Christiansen 
Varaformann Tom S. Rud 
Sekretær Sven Magnus Løvik 
Kasserer Tore Wickstrøm 
Arkivar Steinar Simonsen 
Gaveoverrekkelsen fant sted i logesalen. 
Bror DSS hadde med hilsen og en 
pengegave fra Storlogen ved bror Stor 
Sire. Moderlogen, Henrik Ibsen, ga den 
nye foreningen 5000 kr., mens hver av 
de øvrige enhetene ga 1000 kr hver. 
 
Ved taffelet etter seremonien i logesalen 
ble det servert rekesalat og Alf Jensens 
fiskesuppe. Utmerket måltid. 
DSS hilste fra distriktet og takket dem 
som hadde tatt initiativ til Broder-
foreningen. Han overrakte formannen 
en CD plate som han kalte en broder- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
forenings prenatale alder. Denne inne-
holdt det som hadde skjedd inntil insti-
tueringsdagen, emailer, rapporter, 
søknad, innvilgelse, diverse skriv, etc. 
Dessuten inneholdt plata manuset til 
logene Terje Vigen, Torungen og 
Gabriel Scotts jubileumskrifter.  
Foreningen mottok også jubileums-
skriftene til Terje Vigens 50 års dag og 
Torungens 25 års dag. 
OM, Jan Tore Solheim, hilste fra 
moderlogen, som var rede til å ta opp 
brødre på vegne av foreningen. Det 
arbeidet måtte nå intensiveres. Han 
ønsket foreningen lykke til og så fram 
til videre samarbeid. 
Formannen takket for all opp-
merksomhet og takket dem som var 
med å bringe foreningen fram. Han kom 
inn på foreningens videre framdrifts-
plan, som faktisk i store trekk var lagt 
helt fram til høsten 2011. Det er da 
planen å starte den nye logen etter at EI 
for moderlogen har funnet sted. 
Foreningen vil ha møte hver andre 
mandagen i måneden og ønsker besøk 
av brødre fra logene i distriktet. 
Bror Eks Storrepr. Tom Schulz av-
rundet taffelet med en humoristisk takk 
for maten tale. Ved kaffen i salongen 
ble det servert en aldeles nydelig des- 
sert som kasserer Tore Wickstrøm 
hadde tryllet fram. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kvelden ble avrundet med et meget 
interessant og tankevekkende kåseri av re-
daktøren i De Tre Kjedeledd EksHP 
Kjell-Henrik Hendrichs. Det passet ut-
merket for dem som nå står på terskelen 
for å danne en ny Odd Fellow enhet. 
Det bør også nevnes at ved kveldens 
lotteri kom det inn vel 5000 kr. Dermed 
ser det ut til at den nye broderforening 
fikk en flying start hva gjelder økono-
mien. Og det trengs, for det er mye som 
skal være på plass når ny loge startes.  
De beste ønsker for foreningen og Odd 
Fellow arbeidet i Grimstad. 
 

Den Store Kursdagen 
1.oktober 2009. 

Det var et meget stort frammøte til 
Distrikt 22s opplæringsdag for brødrenes 
embedsmenn. 

 Bror Stor 
Sire Harald 
Thoen var 
foreleser 
for felles-
møtet oppe 
i logesalen. 
Til tross for 
at det var i 

skolenes 
høstferie 

var det bare 
1 Storrepre-

Grimstad broderforening 
Instituert mandag 12. oktober 2009. 

F.v. Foran . Tore Wickstrøm      Sven M. Løvig         Form. Jarle Chritiansen.               Tom S. Rud           Steinar Simonsen 
                         Kasserer               Sekretær      Styret i Grimstad Broderforening   Varaformann                Arkivar 
Bak OM Nils Olav Stensrud                           HP Leif Sell     DSS Jan A. Nilsen                                  OM Jan Petter Røinaas      
                      OM Jon-Erik Johansen                              Lederne i                                          OM Jan Tore Solheim 
                                        OM Arne Aslaksen                 Distrikt 22                        OM Sigurd Ledaal  
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sentant, 1 EksOM, 1 Sekretær, 1 
Kasserer, 1 CM og 1 inspektør som 
hadde forfall. Alle fra forskjellige loger. 
Bror Stor Sire kom inn på en hel masse 
når det gjelder vår Orden og var veldig 
oppdatert. Han har en egen evne ved 
gjennomføringen av sin instruksjon. 
Mange spørsmål ble også besvart av 
bror Stor Sire. 
Etter fellesstunden var der et enkelt 
måltid med smørbrød i spisesalen. DSS 
delte ut takkegaver til bror Stor Sire og 
de 3 hjelperne, HM og Storrrepr. Inger 
Marie Sørensen, EksOM Wenche 
Nilsen og Eks Storrepr. Svein Sørensen, 
som hadde stelt til og servert ved 
måltidet. 
Etter fellesmåltidet var det så 
gruppeundervisning med følgende 
grupper: 
EksOMer og OMer med bror 
Storrepresentant Sverre Ohrvik som 
leder for undervisningen. 
UMene med bror Storrepresentant 
Helge Baust som leder for 
undervisningen. 
Sekretærene med bror Storrepresentant 
Dag Øian som leder for undervisningen. 
Skattmestere og Kassere med bror 
Storrepresentantene Frank Liltved og 
Leif Sell som ledere for undervisningen. 
CMene og Inspektørene med bror Stor 
Sire som leder for undervisningen. 
Varighet på denne kvelden var fra kl. 
17.30 til 22.30 
 

Odd FeIlow Seniortreff med 
besøk i Fjære kirke 

torsdag 17. sept. kl 13.00. 
Denne gang var det Grimstadlogene, 
Måken og Henrik Ibsen, som stod for 
arrangementet. 
Reidun Haugeto fortalte historien om 
denne gamle særegne middelalderkirke, 
bygget i stein, fra år 1150. 
Det gjorde hun på en livaktig og 
inspirerende måte. Det var godt å høre 
det hele på ekte Grimstaddialekt.  
Mange spennende og interessante 
detaljer fikk hun krydret inn i sin ½ 
times historieleksjon. 
En tidsperiode betalte folk en årlig leie 
for plassene i kirken. Dyrest foran, gra-
tis bak oppe på galleriet. På mannfolk 
sida (sydsida) var der vinduer og 8 
mannfolk måtte inn på hver rekke. 
Presten måtte mang en gang megle mel-
lom sinte mannfolk da den ene ble be-
skyldt for å ta mer plass enn den andre.  
Nordsida var uten vinduer. Det var 
kvinnenes side. De måtte sitte i mørket 
da Eva var den som syndet først.  

Spesielt var det også å høre om 
gravplassen under kirkegolvet. Hun 
fortalt om flere som var gravlagt der, 
bl.a. en liten prinsesse og en kjempe 
som døde i 1684. 
I 1802 kom det brev fra Kongen som 
gjorde det slutt med å begrave i samme 
rom hvor de levendes gudstjeneste 
foregikk. 

Anders Terkelsen deklamerte Henrik 
Ibsens store dikt, Terje Vigen. Det ble 
gjort på en inderlig og fantastisk måte. 
Han kunne hvert ord utenat. Det var 
imponerende med 23 min i åndeløs 
stillhet i kirka. Dette gjorde han etter å 
ha fullført 4 år som CM i loge Henrik 
Ibsen! Du verden!!! 
Etter besøket inne i kirken, vandret 
følget ut til Terje Vigen bautaen på 
nordsida av kirken, et minne om tapper 
innsats i krigsårene 1807-1814.. 
Vandringen gikk så videre over veien til 
Olavskilden. Det var her Olav den 
Hellige først kom og i en tidsperiode 
ble kilden ansett som vidunderkilde for 
god helse.  
Etter besøket på Fjære kirke, gikk 
ferden til Grimstad Vertshus, der vi fikk 
servert kaffe og rundstykker.  
Grimstadsangen ble sunget med tone-
følge av Ragnhild Ellefsen. 
En stor takk til dere to, Ragnhild 
Ellefsen og Jan Stangeland. Det var en 
glede å oppleve den fine måten dere 
ledet det hele på, med vekselvis ledelse 
av det som skjedde. Et fin, fint 
eksempel på samarbeid mellom en 
søsterloge og en broderloge.  
Og det ble ”verdensrekord” for 
seniortreffene i vårt distrikt. 116 
påmeldte ført til 100 frammøtte. Det var 
jo veldig hyggelig med så mange, men 
noe leit å høre at det var så mange som 
sviktet etter at de hadde meldt seg på. 
Det førte faktisk til et lite underskudd 
for de driftige arrangørene.  

 

Seniortreff på Skjerkholt 
Torsdag 15. oktober, i strålende høstvær, 
hadde 54 seniorer funnet veien til Ann 
Iren og Halvor på Skjerkholt. Gården 
ligger 4 km, langt inne på heia, i forhold 
til Odd Fellow Huset i Tvedestrand. 

Første en samling i det spesielle grind-
verkstedet, hvor Halvor assistert av Ann 
Iren fortalte om byggeteknikken hak huset 
og demonstrerte lafteteknikk. Det ble i 
hovedsak brukt grov tømmer fra egen 
skog og omkringliggende eien-dommer.  
Videre fortsatte vi i Eldhuset hvor det ble 
servert hjemmelaget mat basert på 
gårdens og skogens egne råvarer. Brødet 
kom fra egen bakerovn, og flere benyttet 
anledningen til å få kjøpt med seg hjem 
en ”stomp”. 
Halvor Lilleholt, fra loge nr. 128 Lyngør, 
avsluttet med å overrekke vertskapet en 
blomst med takk for at vi fikk komme. 
 
 

 
 
 
Leir nr. 22 
Viljen 
 
 

Håpets Grad 06.10.09 
Aud Helen Terkelsen loge nr. 93 Kaprifol 
Mary Eriksen          loge nr. 116 Navigare 
 
Troens Grad 03.11.09 
Line Kristin Kvastad loge nr. 93 Kaprifol 
 

 
 
Leir nr. 22 
Aust Agder 
 
 

Patriarkgraden 08.10.09 
Robert Høyesen,  loge nr. 61 Terje Vigen 
Lasse Svendsen,  loge nr. 61 Terje Vigen 
Vidar Gullovsen,  loge nr. 135 Merdø 
Kjetil Skeie,          loge nr. 128 Lyngør 
 

Ved Fjære kirke jeg så en grav,  
den lå på en vejrhård plet;  
den var ikke skøttet, var sunken og lav,  
men bar dog sit sorte bræt.  
Der stod "Thærie Wiighen" med hvidmalt 
skrift, samt året, han hvile fandt.  

Terje Vigen bautaen sees midt på bildet
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Loge nr. 51 Fortuna 

 
Kjære søstre 
En spennende tid har startet, og vi er alt 
snart ferdig med første halvår av vår 
valgtermin. 
 
Embedsmennene har gått til sitt arbeid 
med iver og engasjement, og sammen er 
jeg trygg på at vi skal løse oppgavene 
som ligger foran oss. 
 
Det er selvsagt med en viss spenning, 
og ikke minst ydmykhet, man går til 
embedet som logens OM. 
 
Selv etter 6 år i embedskollegiet er det 
først nå en oppdager, at det å lede en 
loge krever stor innsats for å ivareta 
Ordenens grunnsetninger og ikke minst 
opprettholde og videreutvikle logens 
arbeide. 
 
Da denne utgaven av Terjenytt er den 
siste i år, vil jeg benytte anledningen til 
å ønske alle søstre og brødre i Distrikt 
22, 
 
EN RIKTIG GOD JUL OG ET 
FREDELIG NYTTÅR.  
 
Spesielt hilser jeg til de søstre i vår loge 
som ikke kan komme på våre møter pga 
sviktende helse eller lange avstander. 
 
Snart ringer klokkene julen inn. 
De kaller til høytid og barnesinn. 
En Frelser ble oss født til jord, 
jomfru Maria var hans fattige mor. 
Hun fødte en sønn til frelse for oss, 
men er vi Han verdig, 
 vår streben til tross? 
 
Vi feiler så ofte – og snubler så titt, 
men la oss huske de løfter  
vi en gang har gitt! 
La Vennskap, Kjærlighet og Sannhet få 
bli i ditt sinn, 
da blir det GLEDELIG JUL når den 
ringes inn! 
 
Vera Thorkildsen 
OM 
 

Medlemsnytt 

25 Års Veteran 
Den 16.09.09 fikk søster Ingebjørg 
Terkelsen tildelt 25 Års Veteranjuvel 
ved en stilfull seremoni i salen ledet av 
Storrepresentant Inger Marie Sørensen.  
Etter tildelingen samlet vi oss rundt et 
festpyntet bord og nøt jubilantens valg 
av meny: Lettsaltet torsk med gulrøtter 
og Sandefjordsmør samt iskake til 
dessert.   
Søster OM talte til jubilanten og 
overrakte blomster og gave.  
Jubilantens fadder, Eks. Rådsrepr. 
Karin Myhre, talte også, og til sist var 
det søster Ingebjørgs tur.  Hun takket 
for mange gode år og poengterte hva 
logen har betydd for henne. 
 

40 Års Veteraner 
Den 21.10.09 fikk søstrene Agnes 
Helene Knutsen og Kari Bjørklund 
tildelt 40 Års Veteranjuvel.  Tildelingen 
fant sted ved en høytidelig seremoni i 
salen ledet av DSS Kari Rose og med 
vakker ”levende” musikk av søster 
Ragnhild Bjellås. 
I spisesalen ventet et nydelig pyntet 
bord og det ble et hyggelig taffel med 
taler og sanger og overrekking av 
blomster og gave.  Begge jubilantene 
takket for tildelingen av juvelen og ga 

et tilbakeblikk på årene som har gått. 
Etter måltidet var det kaffe nede i 
salongen.  
Vi hadde besøk av mange gjester som 
ønsket å være med og feire jubilantene. 
Både søster Agnes og søster Kari har 
betydd mye for vår loge.  De har begge 
hatt en rekke embeder i logen i tillegg til 
at de utførte utrolig mye praktisk arbeid 
den gangen Loge nr. 51 Fortuna ble 
stiftet.  Vi har mye å takke dem for. 
 
Vi gratulerer ovennevnte tre jubilanter 
nok en gang. 
 
UM 
 
 
Åremålsdager 
 
60 år   
04.12. 09  
Karin Øvernes 
 
75 år 
09.12.09  
Inger Dagrun Langemyr 
 
 
Gradpasseringer 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
06.05.09 Cecilie Norgaard 
               Lisbeth Holthe Malvik 
 
 
Siri F. Zachariassen til minne 
 
Igjen er en logesøster gått bort.  Søster 
Siri var ikke så mye i logen de siste årene 
p.g.a. senvakter og mange møter i sitt 
arbeid.  Hun ville gjerne bli mer aktiv i 
logen igjen, men så rammet sykdom 
henne så urettferdig.  Hun slet og kjempet 
så iherdig mot sykdommen, men måtte til 
slutt gi tapt.  Søster Siri døde søndag 6. 
September d.å. etter å ha vært syk i ¾ år. 
Hun ble begravet torsdag 10. september 
fra Hisøy kirke med æresvakt, 
kranspålegging av OM og mange søstre 
til stede.   
Søster Siri hadde vært medlem av Loge 
nr. 51 Fortuna i 29 år. 
Vi som kjente henne godt savner henne 
veldig. 
Fred med søster Siris minne 
 
                                             R. Steller 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
Sensommertur til Oslo 11-13 
september. 
Det ble  virkelig en sensommertur- i 
deilig vær. To søstre hadde sammen 
med Torbjørn Ribe lagt opp til et 
innholdsrikt program for helgen. Etter 
busstur fredag ankom vi Thon Hotel 
Slottsparken, sentralt i Oslo, og søstrene 
fordelte rom i all vennskapelighet. Det 
ble liten tid til felles middag, men det 
var nok litt ost og kos rundt om utover 
kvelden. Lørdag morgen hadde vi avtale 
med Logehuset i Stortingsgaten og fikk 
omvisning både i huset og i museet. 
Etter et par timers fri til shopping, lunch 
eller bare en spasertur, dro vi opp i 
Sørkedalen hvor vi fikk se Bogstad gård 
med en livlig guide som kunne sin 
historie både når det gjaldt gården og 
den viktige rolle dens eiere har hatt i 
Norges historie. Et innslag var Snefrid 
Linges utstilling av kjoler designet etter 
interiøret på Bogstad gård. 
Det var praktfullt vær og vi kunne 
hygge oss en stund i parken før neste 
programpost ventet. 
Ingemar Bergmanns ”Høstsonaten” på 
Oslo Nye Teater var en stor opplevelse. 

Aftenens neste opplevelse viste seg å 
være middag på Stattholderens Kro- her 
fikk vi servert en lekker biff med utsøkt 
tilbehør og en deilig dessert. 
Etter frokost neste dag og utsjekk på 
hotellet dro vi sydover igjen. Nå var 
målet Sandefjord, hvor søstre i loge 
”Gaia” ventet med karbonadesmørbrød 
og Waleskringle. Her var det også en 
liten omvisning i Logehuset – alle ble 
helt målløse over en utrolig vakker 
logesal. OM Elin Halvorsen takket 
søstre og brødre i Sandefjord for 
hyggelig velkomst og deilig mat på en 
søndag formiddag og inviterte dem til 
gjenbesøk. 

Takk til Torbjørn for god og trygg 
kjøring og morsomme innslag i mikro-
fonen! Vi reiser nok snart på tur igjen.                         
Anne og Else. 
 

Alle søstre og brødre ønskes en god jul 
og et godt nyttår fra OM og UM i loge 
nr. 93 Kaprifol. 
 

Nye søstre 12.10.09 
 

 
 
 
Lill Nord 
 
 
 
 
 
 
 
Marit Bratteng 
 
 
 
 
Gratulerer og 

velkommen til oss 
 

Gradspasseringer 
14.09.09 Den Edle Kjærlighets Grad 
Wenche Halvorsen Aas 
May Brit Jørgensen 
Else Margrethe Fossnes 
Kirsten Marie Fredriksen 
 

26.10.09 Det Gode vennskaps grad  
Gro Anita Hansen  
 Kari Irene Hansen 
 

Åremålsdager 
70år 
17.12.09 Karen Astri Rasmussen 
18.01.10 Ruth Hjellset 
Gratulerer til jubilantene. 

 
Minneord 

Den 24.september fikk vi en uventet og 
trist beskjed, vår søster Svanaug var 
gått bort. 
Vår søster var svært glad i logen og vi 
var glad i henne. Svanaug var et typisk 
"Ja-menneske". hun møtte så ofte hun 
kunne og vil bli dypt savnet av oss alle. 
Ved begravelsen i Holt kirke var logen 
representert med æresvakter og krans-
påleggelse. 
Svanaug ble tatt opp i Ordenen 10. mai 
1993 og fikk DHS grad 11.03.1996. 
Hun ble tatt opp i leiren 29.08.2002 og 
fikk 3. grad 05.04.2005. 
Vi lyser fred over Anne Svanaug 
Vellene Skaalands minne.  
 

25 års Veteranjuvel 28.09.09 
Vita for Kari Larsen: 
Innviet i Ordenen i Loge 51 Fortuna 
19.09.84 
Tildeling av Den H.S.grad 18.03.87 
Overgang til  loge nr. 93 Kaprifol ved 
stiftelsen 02.11.91 
Embeder: 
Arkivar          1991-1993 
CM høyre ass. 1993-1995 
Skattmester    1995-1999 
UM                 2001-2003 
OM                 2003-2005 
Eks OM          2005-2007 
Oppt. i Leir nr. 8 Agder 25.08.94 
Barmhj.graden   27.11.97 
Tild.av Storlogegr. 09.03.06 

Det var en fin og høytidelig seremoni da 
Kari Larsen fikk tildelt 25 årsveteran 
juvel 28 september ledet av Eks.Råds-
president Eldri Sataslaatten. Hun hadde 
også fine personlige ord til jubilanten. 
Menyen ved søstermåltidet var dyresteik 
m/gulrøtter og rosenkål og karamell-
pudding til dessert. Mellom hovedrett og 
dessert var der taler av OM som også 
overrakte blomster. Jubilanten selv holdt 
tale med tilbakeblikk på årene som har 
gått. Eks. OM Wenche Nilsen hilste fra 
Karis fadder Kari Samuelsen som ikke 
kunne være tilstede. Anne Gunn 
Kringlemoen overrakte en nydelig 
blomstergruppe og hadde mange gode ord 
til Kari. Alle søstre i loge nr. 93 Kaprifol 
gratulerer Kari og ønsker henne enda 
mange gode år i Logen.   UM. 
  

Invitasjon 
Julemøte 2009 

Du inviteres til julemøte 
mandag 14.12 kl. 18 

Om ønskelig med ledsager. 
Påmelding starter på vårt møte 23.11 

I tillegg kan påmelding skje til 
UM Ruth Hjellset tlf.37 02 28 29 

innen 30.11 
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Loge nr. 104 Måken 
Knut Hamsun sa i romanen Plan 
følgende om den årstida som vi nå er 
inne i: 

«Det er høst. Sommeren er forbi, den 
forsvant like hurtig som den kom; 
akk hvor den gikk hurtig.» 

For oss logemedlemmer betyr høsten 
ikke bare mørke kvelder, storm og regn, 
noe vi har hatt rikelig av i det siste. 
Høst for oss betyr logeliv, og med det 
følger mye lys og varme. 

Vi er kommet godt i gang med 
logearbeidet i denne perioden. Den 
begynte med en verdig og høytidelig 
installasjon i begynnelsen av september. 
I den anledning framførte en av våre 
dyktige, og ikke minst villige søstre, 
Anne Grete Ruhaven, en selvskrevet 
prolog. Jeg har fått lov til å gjengi den i 
Terjenytt, slik at også andre som leser 
spalta vår, skal få glede av den. 

Anne Grete Ruhaven 

Stor takk for dette fine innslaget på vårt 
aller første møte i vår loge høsten 2009! 

 
PROLOG TIL LOSJE 104 MÅKEN 
Høsten står for døren, en sommer er på 

hell, 
og Måker kledd i finstas er samlet her i 

kveld 
til stor installasjonsfest, en verdig 

tradisjon. 

Nytt logeår, 
forventning og tid til refleksjon. 

 
Rebeccasøstre møtes til arbeid nok en 

gang, 
til nye muligheter, til nytt engasjement. 

Hver embetsmann, hver søster, hver 
nemnd og komité 

skal jobbe mot et felles mål: Odd 
Fellows grunnidé. 

 
Vennskap, kjærlighet og sannhet, og et 

åpent, ærlig sinn 
skal hjelpe oss å vokse, etter evne, trinn 

for trinn. 
 

Men av og til har vi hørt kritiske røster 
som finner det underlig at vi sier 

«søster». 
Iblant sies også at losjen er temmelig 
gammeldags, sortkledd og dertil for 

hemmelig. 
 

Men nettopp gjennom våre spill og 
gamle ritualer 

lærer vi betydningen av losjens idealer. 
Og kanskje er det, mer enn før, i dag 

blitt særlig viktig 
å tenke over innholdet i uttrykk som 

«oppriktig», 
og «likeverd» og «troskap». Slike ord 

må holdes levende, 

og her i losjen blir vi minnet om at det 
er krevende. 

Vi har et felles mål, og veien går vi 
søstre sammen. 

Ser'moniene og hyggelige samvær 
danner rammen. 

Hver enkelt søster er et viktig ledd i 
losjens kjede. 
Dette mangfoldet gir styrke, dette 
mangfoldet sprer glede. 
I vennskap, kjærlighet og sannhet gir 
enhver litt av seg selv, 
alle yter av sitt beste for Rebecca-
losjens vel. 
Og i kveld er ønsket vårt at det må 
fortsatt gro og spire 
blant alle søstrene i losje Måken 104. 
 
Rundt tall: 
Birgit Alice Arentz-Grastvedt fylte 60 
år 29. oktober 2009. 
 Vi gratulerer jubilanten! 

Gradspasseringer: 
Birgit Alice Arentz-Grastvedt og Birgit 
Stene ble forfremmet til Det Gode 
Vennskaps grad 1. oktober 2009. 

Else Berit Lunde ble forfremmet til Den 
Høye Sannhets grad 19. oktober 2009. 
Vi gratulerer! 

Else Berit Lunde med sin fadder  
Berit Kjølberg Knudsen (t.v.) 

 
Innvielse 5. november 2009: 
Aud Solheim Olsen 
Elin Håland 
Anne Grethe Støyl 

Elin Håland (t.h.) med sin fadder  
Berit Kjølberg Knudsen 

Anne Grethe Støyl (t.v.) med sin fadder 
Marit Terkelsen 

Aud Solheim Olsen (t.v.) med sin fadder 
Torunn Sandsdalen 

 
Velkommen til oss!                      UM 
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Loge nr. 116 Navigare 
 

Julehilsen fra OM 

 
Vi nærmer oss nå den høytidelige 
advent og juletiden. Nok et år er på hell. 
Vi er heldige som igjen får oppleve en 
ny julehøytid og et nytt årsskifte. 
Høsten har gått fort, med et innholdsrikt 
program som har gitt oss mye glede. De 
første møtene i min periode som OM er 
nå gjennomført, og starten har vært helt 
fantastisk. Jeg er glad og ydmyk over å 
få lov til å lede en så flott kjede med 
søstrer. Dere er så positive og har alltid 
et smil og gode ord på lur. Dere er 
engasjerte og møter opp på møtene. Det 
er nettopp det som styrker samholdet i 
Logen og det gir den gode meningen 
med hele logearbeidet. 
Jeg ønsker alle søstrer og brødre en god 
og fredelig jul og et godt nyttår. 

 
Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 
Venke Fone Holum OM 

 
 
 
                                                                     

Ny søster 

 
14.okt.2009 

ble Hella Sonesen tatt opp i vår loge. 
Det ble en fin kveld. 
Spesielt hyggelig var det at vi hadde be-
søk av søstre fra loge Måken og loge 
Kaprifol. 
 

VELKOMMEN TIL OSS. 
 
Gradspasseringer. 
Det GodeVennskaps Grad 
23.09.09  Laila Zølner 
 
Den Høye Sannhets Grad. 
28.10.09 Marit Synnøve Marcussen. 
 
Gratulerer! 
 
EN TAKK 
Vil takke alle som har hjulpet meg i 
min jobb som UM 
Takk til privatnevnd og matgrupper 
som har stått på for at vi får den fine 
rammen rundt Søstermåltidene. 
 
Wenche Rødland 
          UM 
 
TID FOR ETTERTANKE 
Det er tiden for Advent og Jul 
Jeg ønsker at den tiden ikke bare skal 
bli mas og jag.  
Ta meg tid til å stoppe opp.  
Tid til en jeg vet er ensom.  
Ta en telefon. 
Jeg ønsker alle søstre og brødre  
En fin advendstid og en fredelig og god 
jul. 
  
 
 
 
 
 
 
Slutter året med   

En  Hustavle  
A.Øverland. 
 
Det er en lykke i livet  
som ikke vendes til lede. 
Det at du gleder en annen. 
Det er den eneste glede. 
 
Det er en sorg i verden  
som ingen tårer kan lette. 
Det at det var for sent  
da du skjønte dette. 
 
Ingen kan resten av tiden  
stå ved en grav og klage. 
Døgnet har mange timer. 
Året har mange dager. 

 
HØST 

Vi vet at etter en sommer 
Vil det alltid komme en høst 
Du sier du vet hva som kommer, 
men det er da ingen trøst. 
Jeg vet ikke om jeg tør si det, 
men høsten er tiden for meg.  
Naturen skal slett ikke dø, 
den skal bare hvile seg. 
 
Jeg går under blader som fyker, 
Jeg går mellom blader som falt. 
Jeg går under sol som synker. 
Jeg kjenner at det blir kaldt. 
Jeg går under klar, blåhimmel 
Jeg går under himmel i regn. 
Jeg går under stjerners vrimmel 
Og venter på nye tegn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ORD FOR DAGEN 
 

Gi din Gud ditt hjerte 
hen, 

gi din ringe 
neste! 

Gi din uvenn og din  
venn 

gi dem av ditt  
beste! 

Gi til du blir tom og  
arm. 

Intet skal du  
miste! 

Gi til du blir rik og  
varm. 

Rikest på det siste! 
Gustav Jensen 
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Odd Fellow Huset i Arendal 

På dagen 50 år etter fødselen. 

 
 
Det hele startet kl. 17.30 og var 2-delt 
med en festloge i logesalen for brødre 
og gjester, og et kåseri av Øyvind 
Rosenvinge i salongen for ledsagerne. 
Etter disse to deler ble det servert en 
aperitiff hvoretter bordene ble inntatt 
etter en vel organisert plan. Det hele ble 
fordelt over 6 vakkert pyntete langbord.  
 
Storrepresentant Arild Furuholt 
ønske velkommen med disse ordene:  

Det er en stor 
glede for meg å 
ønske dere alle 
hjertelig velkom-
men til denne 50 
års jubileumsfest. 

Jubileumskomi-
teen startet sitt 
arbeide for over et 
år siden, og det 
har bare vært en 
fornøyelse å være 

leder av denne komiteen der alle har 
stått på og gjort en formidabel innsats. 
Komiteen har vært todelt, en del har 
jobbet med jubileumsskriftet og her kan 
dere jo se det flotte resultatet foran dere 
på bordet. Den andre delen har jobbet 
med jubileumsarrangementet. Uten alt 
det arbeid som her er blitt nedlagt, 
kunne vi ikke vært samlet her i kveld. 
Dere har sikkert også sett den flotte 
plattingen på utsiden. Her er det gjort en 
kjempejobb som vi også vil ha stor 
glede av i fremtiden. Jeg har også lyst 

til å trekke fram at det har vært lett å 
være leder med det fantastisk gode 
sekretærarbeid som ble gjort av bror 
OM Jan Petter Røinaas og at alle med 
glede har gått inn i arbeidsoppgavene 
sine. 
En av komiteens første utfordringer var 
valg av lokale til denne jubileums-
festen. Vi var usikre på om det var plass 
til alle som ønsket å være med på 
festen, hvis vi holdt den i logehuset. 
Etter råd fra brødre valgte vi denne 
løsningen. Vi er derfor svært glade for 
at vi kan være sammen her i kveld uten 
å avvise noen. 
Og med disse ord gir jeg ordet videre til 
kveldens toastmaster Torgeir Boye som 
vil lede oss videre gjennom kveldens 
taffel. 
 

Toastmaster, UM Torgeir Boye, 

ledet bordet på en fin og trygg måte. 
Han gav først ordet til bror Stor Skatt-
mester Bjørn Erik ordet for utføring av 
Kongens skål. Storrepr. Arild Furuholt 
fikk så ordet for 
Storlogens skål 
 
Eldrup Hansens 
framførte så sin  
prolog:   
 
Gratulere Odd 
Fellows 
 

Vi er vennskap 
Vi er kjærlighet 
Vi er sannhet. 
Ikke bare i ord 
 
Vi kan si ord — mange ord, 

Men ord uten handling 
Er ikke Odd Fellow’ s 
 

Lord Baden Powel-speiderbevegelsens far, 
Var, uten å vite det, slik jeg ser det, en 
sann Odd Fellow. 
 

Speiderbønnen 
Kjære far i høye himmel 
Hør mitt hjertes stille bønn 
Hvor jeg er i verdens vrimmel 
La meg ferdes som din sønn. 
La meg leve deg til ære, 
Hedre Norge, far og mor 
Andre folk til nytte være, 
Lyde speiderlovens ord. 
 

- en god gjerning hver dag 
- våre Odd Fellow formål omsettes i 
handling. 
 

Vi gir ikke av vår overflod 
- ingen kan kjøpe brød med gode ord  
og hyggelige smil. 
 

Vi gir av det vi har  
Vi gir med respekt og aktelse. 
 

Logesalens farger 
Purpur-skarlagen-blå og hvit 
Jord-ild-luft og vann. 
Det altseende øye og bunten av staver. 
 

Dette er vårt hjem, 
Vårt Odd Fellow hjem. 
 

Vi har mye og lære- lære andre. 
Samfunnet rundt oss 
Alle vil ha mer 
Alle vil beholde sitt 
Troende mennesker bygger menighetshus 
På en weekend. 
Hvor mange bygger hus til bostedsløse? 
Hvor mange strekker ut en hjelpende 
hånd? 
 

Det skal sterk rygg 
Til å bære gode tider. 
Det skal sterk rygg 
Til å være en riktig Odd Fellow 
I dagens samfunn. 
 

Vårt navn Terje Vigen 
- det forplikter: 
- Mannen som rodde 
- For mat til sin lille familie 
- Som ble tatt til fange 
- Som mistet sin kone og lille datter 
- Som ikke tok hevn 
- Da han kunne ha gjort det 
- Mannen - Terje Vigen 
- Gav sin fiende familielivet 
 

Dette er vår mann 
Dette er vår helt - 
Som vi alle ser opp til. 
Vi i Odd Fellow i Arendal  
Er Vennskap 

Loge nr. 61 Terje Vigen 50 år – 10. oktober 1957 - 2009

F.v. Bak: Storrepresentant Arild Furuholt 
50 årsveteranene: Kjell Bugge og Jahn 
Senum         DSS Jan A. Nilsen. 
Foran: Stor Skattemester Bjørn Erik Hansen 
og  OM Jan Petter Røinaas 
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Kjærlighet og 
Sannhet. 
La dagen i dag og 
Dagene som kommer 
Bli Odd Fellow dager i: 
Vennskapets 
Kjærlighetens 
Sannhetens og 
Handlingens ånd 
Gratulere med dagen og dagene som 
kommer. 
 
Alle de 4 versene av loge Terje Vigens 
logesang ble så avsunget. Det 4 vers har 
ikke vært sunget på 50 år. 
 
Forretten, en Tartelett med reker, 

bacon og champignon i kremsaus ble 
servert. 
Det var søstre og brødre fra de 4 andre 
logene i Arendal som stod for en 
utmerket servering. Alle rettene ble 
servert på ferdige tallerkener. 
Til denne retten ble det servert en tysk 
hvitvin, Trullo Riesling. 
                 Hovedrett nr. 1  

fulgte så. Det var Posjert laksefilet på 
pastaseng med brokkoli, blomkålbukett 
og Hollandsaus. Etter denne retten kom  
 

Bror Stor Skattmester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

med sin hilsningstale fra Storlogen og 
bror Stor Sire. Det var tydelig at han 
hadde forberedt seg godt til denne 
oppgaven som Storlogen hadde gitt 
ham. Han hadde vært i Storlogens 

arkiver og funnet stoff om Terje Vigen. 
Og det må sies at hovedredaktøren av 
Terjenytt ikke er større enn det han er, i 
det han ble veldig kry da han nevnte 
Terjenytt positivt i talen sin. 
For øvrig kunne han fortelle at ved slike 
anledninger er gaven fra Storlogen en 
plakett med seglet på. Den er laget, men 
var av en eller annen grunn forlagt da 
bror Stor Skattmester skulle reise fra 
Oslo til Arendal.  
Som foreløpig gave overrakte han 
blomster fra Storlogen og regnet med at 
bror DSS fikk med seg plaketten etter 
Storembedsmannsmøtet i slutten av 
måneden.  

Bror Eks Storrepre. Jahn Senum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

holdt hovedtalen for jubileet. Han er det 
eneste gjenlevende Chartermedlem. Br. 
Eks Sekr. Kjell Bugge var også med å 
starte logen sammen med EksUM Arne 
Bjørklund i loge Henrik Ibsen og Eks 
Kass. Thorbjørn Skjævestad i loge 
Torungen. 
Bror Senum trakk på en elegant måte 
tråden helt tilbake fra broderforenings-
tiden. 
Etter disse to talene fulgte  
                  Hovedrett nr. 2  

Roastbiff med grønne asparges og  
glasert gulrot med peppersaus og kokt 
potet. 
Til denne retten ble det servert en 
Chilensk rødvin, Cocha y Torro 
Cabernet Sauvignon 
Dermed fulgte i rask rekkefølge de 
øvrige talene. I det følgende gjengis det 
meste av disse taler: 

OM Jan Tore Solheims tale 
Gratulerer med dagen mor loge nr. 61 
Terje Vigen! Som OM for Loge nr.98 
Henrik Ibsen, din eldste sønn, har jeg 

fått den ære å si noen ord på vegne av alle 
dine barn og 
barnebarn. 
Du har vært 
ganske produktiv i 
disse 50 år. 
Allerede som 20-
åring ble du 
svanger og 
nedkom med et 
velskapt barn, 
nemlig min Loge 
nr 98 Henrik 

Ibsen, som straks flyttet hjemmefra og dro 
vestover til Sørlandets perle. 
Ung og viril som du var så kom det nok et 
velskapt, ektefødt barn til verden, alt etter 
4 år. Barnet valgte selv navnet 107 Tor-
ungen, var veldig selvstendig og vokste 
om kapp med både mor og bror i hjemmet 
i Arendal. Denne ekspansjonen gikk nes-
ten på helsa løs. Nå måtte du ha en pause. 
Ditt barn som hadde bosatt seg i Grimstad 
ble tidlig svanger. Kun 15 år gammel ble 
det satt en ny loge til verden med mange 
gener fra Lillesand. Navnet ble 127 
Gabriel Scott. Det var en stor påkjenning 
for en 15-åring å avle et så livskraftig og 
viljesterkt barn. Heldig for mor var det at 
barnet ikke straks flyttet til byen der vest, 
men hjalp med å male og stelle barndoms-
hjemmet, og ble der. Nå hadde du, Terje 
Vigen, fått ditt første barnebarn, og da er 
det normalt “å legge årene inn”. 
Bestemor kan imidlertid ikke dy seg, og 
det blir et eventyr igjen. Som 35- åring 
klarer du ikke å holde på alle brødrene fra 
øst, så det blir en ny forløsning. Og vips 
så er 128 Lyngør født. Dette er, som de 
andre barna, veldig rastløst, og river seg 
løs straks og flytter østover. Der skaffet 
de seg eget hus, mellom to byer, og har et 
godt liv. 
Ditt nest eldste barn, 107 Torungen, var 
like forbi puberteten da det ble snakk om 
barn, og som 16 åring satte ungdommen 
til verden en kraftig plugg, som straks tok 
navnet 135 Merdø. Dette barnet var også 
hjemmekjært og bodde i, og hjalp til med 
barndomshjemmet. Du hadde nå 3 barn 
og 2 barnebarn. Alle friske og raske. 
Det er nå 10 år siden. 
Bror DSS Jan A. Nilsen er urolig for ut-
viklingen og prøver å få sine kjære loger 
til å slutte med prevensjon.  Nå er tiden 
inne for ekspansjon. Familien måtte 
vokse. Han gikk fra sted til sted, men 
ingen velvillighet var å spore. Vi har det 
så bra nå, og får vi flere barn så blir det 
mer arbeid og dårligere økonomi. Dess-
uten sitter flere av brødrene hjemme, og 
glemmer å komme på møtene. Vi må 
prioritere det indre liv, sa brødrene. 
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Det første barnet, som bor i Grimstad, 
gikk imidlertid på limpinnen. Før noen 
rakk å komme med advarsler, var det 
ting på gang. Logen er nå småsvanger 
og den 12. oktober kommer “doktoren” 
for å bekrefte at svangerskapet er i 
gang. Det er ikke unormalt å gå 24 
måneder i slike kretser. Kjære jubilant, 
ditt barnebarn nr. 3 er på vei. 
I alle disse 50 år har det vært stor 
produktivitet, med knoppskyting i alle 
retninger, men har jubilanten tatt skade 
av dette? Du ser ikke akkurat utpint ut, 
selv om du står bak alt som har med 
broderloger i Aust-Agder å gjøre, nei 
tvert i mot veldig sunn og vital. Med en 
slik fart er det viktig å ta vare på og å 
styrke det indre liv i Logen. Dette vet 
jeg har høy prioritet, både hos deg, barn 
og barnebarn. Selv om flere av oss 
avleggere nå er godt voksne, ser vi 
opp til deg med respekt og 
ærbødighet, og utspill derfra har vi 
lært mye av. Vi er deg alle takk 
skyldig. 
Nå begynner vi på framtiden, og de 
neste 50 år. Det er få, om ingen av 
oss, som vil oppleve å være tilstede 
på din 100-års dag. Det er vanskelig å 
spå, nettopp om framtida, men vi vil 
sikkert være over dobbelt så mange 
brødre. 
Hvis vi tar 4 år av gangen - med hand-
lingsplanen som styringsmiddel, lover å 
styrke det indre liv for å få brødrene til 
å trives, og dermed ønske å være fadder 
for nye brødre, vil vi vokse og formere 
oss. Det er mange mennesker der ute 
som sikkert er bedre enn oss. Vi må 
bare finne dem og få dem med. 
Storlogen ønsker 1 % av befolkningen 
som medlemmer, og det skal vi klare. 
Vi må for eksempel bare doble med-
lemstallet i vår Loge. Det blir en bratt 
bakke, men utsikten fra toppen er god. 
Andre har fått det til, bare hør hva 
Henry Ford har sagt: 
Å komme sammen er begynnelsen 
Å holde sammen er fortsettelsen 
Å arbeide sammen gir suksess 
Dette var kort om din og vår utvikling, 
og litt visjon. 
Alle som har fødselsdag liker å få 
gaver, og vi har heller ikke glemt deg. 
Dine barn og barnebarn har snakket 
sammen og blitt enige om at du får 
1.000 kroner fra hver. Som du ønsket er 
beløpene satt inn på din konto for 
“lokalt veldedig formål”, og i følge 
Agderposten er alt beløpet og mere til, 
delt ut i beste Odd Fellow ånd. 
Lykke til i de neste 50 år! 

 

HM og Storrepresentant 
Inger Marie Sørensens tale: 

Jeg vil på vegne av Rebekkalogene  
nr. 51 Fortuna, nr. 
93 Kaprifol, nr. 104 
Måken, nr. 116 
Navigare og leir 22 
Viljen gratulere 
loge nr. 61 Terje 
Vigen med 50 års-
jubileet og over-
rekker gratulasjons-
hilsene. Gavene til 
den gode sak er etter ønske satt inn på 
konto.  Vi ønsker dere alt godt med det 
videre logearbeidet, og vi takker 
hjertelig for at vi fikk være med på 
feiringa av denne store dag. 
 

Moderlogen 
ved  

OM Yngvar 
Jacobsen s tale 
Det er en stor 
ære for meg å 
stå her og 

representere 
Loge Dag. 
Loge nr. 17 
Dag i Pors-
grunn er jo 

moderloge til Terje Vigen. For over 50 
år siden, var det stor trafikk fra Arendal 
til Porsgrunn av brødre som deltok på 
våre møter i Porsgrunn. Mange brødre 
fra Arendal ble tatt opp i logen i Pors-
grunn og var medlem der i mange år. 
Etter hvert ble det så mange brødre fra 
Arendal, at de fant ut at de ville 
instituere sin egen loge. Det ble da gjort 
10. oktober 1959, og 30 brødre meldte 
da overgang fra Loge Dag. 
Det var begynnelsen på Terje Vigen. 
Siden den gang har det skjedd mye, og 
Terje Vigen har sin egen historie fra 
den dagen og frem til nå. 
Vi i Loge Dag føler oss beæret av at 
dere har sitt utspring fra vår loge. 
Jeg vil da også få takke for at vi fikk 
innbydelse til dette jubileet. Jeg synes 
det var veldig hyggelig at jeg kunne 
delta på dette. 
Dere har en egen logesang, hvor jeg 
fikk høre at det er 50 år siden dere sang 
det 4. verset. Jeg vil oppfordre dere til å 
synge det hver gang! For her takker 
dere både vår stifter P.E. Hagen og loge 
”Dag”. Så hermed er oppfordringen gitt. 
Vi har overført en pengegave til dere, 
og vil med dette gratulere dere så mye 
med 50-års jubileet og ønske dere lykke 
til videre. 
 

OM Kurt Nymark  
loge nr. 56 Silkeborgs tale 

Et 50 (femti) års jubilæum betyder vel at 
man er blevet voksen, sådan plejer vi at 
sige i Danmark når en mand blive 50 år, 
men sådan er det jo ikke i Loge 61 (seksti 
en) Terje Vigen. Det gælder jo ikke for 
jeres loge, for jeg har jo set hvor dejlig i 
kan modtage min loge når vi er på besøg i 
Arendal og hvor tal-stærk i kan møde op 
når i besøger Silkeborg. Men i kan jo 
bruge Iubi-læumet til at bekræfte at i er 
blevet voksen, og det kan man se på alle 
de deltagere der er med her i dag, at det er 
i blevet. 
Kigger man på jeres loges historie skal 
man jo bare slå op på jeres hjemmeside, 
der er et menupunkt der hedder Loge 61 
Terje Vigens historie. Der står følgende: 
Logen er stiftet den 10.10.1 959 og har 50 
års jubilæum i år den 10.10. 2009. Man 
må sandelig sige at holder ord og er 
meget præcis. 
Kigger jeg tilbage i vore protokoller kan 
vi se at den første kontakt mellem vore 
loger skriver sig helt tilbage til 1960, og 
da måtte i vel stadig gå med bleie på, så 
nyfødt var i. Og i de næsten 50 år der er 
gået har forbindelse mellem vore 2 loger 
været stærk svingende. Nogle perioder 
har den været 
god og der har 
ofte været besøg 
i Arendal eller i 
Silkeborg,  
I andre perioder 
har den været 
næsten ikke ek-
sisterende. I vor 
globaliserede 
verden har de 
rige folkeslag jo 
ofte stor du-
længsel, og til 
dem hører Norge med de store olje-
rigdomme, og Danmark med den store 
udlandsgæld (som vi dog i øjeblikket af-
drager kraftig på), så derfor har vi i denne 
tid kræfterne til at ses jævnligt, og 
heldigvis for det. 
Byen Arendals historie er uløselig knyttet 
til sejlskibs tiden i det 18. og 19. år-
hundrede. På dette tidspunkt havde byen 
en udstrakt kontakt med Europa. Damp-
skibenes indtog reducerede dog byens 
betydning, men den maritime tradition 
lever videre. Selv om det ikke ser sådan 
ud i dag, er det oprindelige Arendal 
centrum bygget på holmer og skjær. 
Meget af det som I dag er asfalterede veje 
og åbne pladser med kulturhus og meget 
andet. Dette var i gammel tid kanaler, 
trange sunde og bugter. Der , hvor det i 
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dag er biler og gågader, var det i gamle 
dage sejlskibe og robåde som 
dominerede bybilledet. 
Set fra en besøgende er Arendal i dag 
en meget mordene by. 
I den gamle tid levede der også en 
mand, eller er det er sagn, ved navn 
TERJE VIGEN, som jeres loge jo har 
taget navn efter. 
Historien om Terje Vigen skal i slippe 
for her i aften, ingen har vel bedre 
beskrevet den end Henrik Ibsen i digtet 
om Terje Vigen, det kender i sikkert 
alle, men et enkelt vers vil jeg lige læse 
op for jer: 
Så gav han sig trostig lykken i vold og 
tog til årene hvast. 
Til Fladstrand kom han i god behold og 
hented sin dyre last.  
Gud véd, hans føring var ikke stor: 
tre tønder byg, det var alt;  
men Terje kom fra en fattig jord, -  
nu havde han livsens frelse ombord;  
det var hustru og barn det gjaldt. 
Når man læser historien om Terje Vigen 
kan man rigtig godt forstå at i for 50 års 
siden valgte at døbe jeres loge Terje 
Vigen. lntentionerne har vel været at 
jeres loge skulle ligne dette sagn om 
Terje Vigen. I jeres ungdom leve som 
en vild krabat, latter mild i gode og lyse 
tider, eftertænksom når tiderne krævede 
dette, slide hårdt for jeres idealer og 
aldrig blive træt, synge glade viser, og 
jeres kære frem for alt beskytte, i ville 
for jeres fædreland kæmpe. 
Og frem for alt, tror jeg i følte at Terje 
Vigen var en rigtig Odd Fellow og at 
navnet derfor var det helt rigtige til jeres 
loge. . . 
Broder OM Jan Petter Røinaas, rigtig 
hjertelig tillykke med Logens 50 års 
Jubilæum, tak for invitationen, det er 
rigtig dejligt at jeg kan få lov at deltage 
i dag, og tak for den dejlige modtagelse 
både på hotellet og ved modtagelsen her 
i logebygningen og her ved festlogen. 
Jeg medbringer en stor lykønskning fra 
embedsmænd og brødre fra Loge 56 i 
Silkeborg der alle håber på at brødre her 
i Arendal får en dejlig jubilæumsfest. 
Som en hilsen fra Silkeborg medbringer 
jeg en buket blomster, og her i inder-
lommen har jeg en lille hilsen som jeg 
vil bede om i indscetter på jeres 
jubilæumskonto. 
Med disse ord vil jeg slutte dette lille 
indlæg fra danskmanden, og på danske 
maner vil jeg bede brodrer UM foran-
ledige udråbt et trefoldigt hurra for den 
jubilerende loge nr. 61 Terje Vigen, 
med ønsket om forsat fremgang og 
lykke for Logen. 
 

OM Jan Petter Røinaas tale: 
I dag er det min jobb å takke.  
Først vil jeg takke de 33 brødre som 
holdt det første logemøte i Loge nr. 61 
Terje Vigen for 50 år siden i dag. Vi er 
så heldige å ha to av dem tilstede her i 
dag, Eks. Sekretær Kjell Bugge og Eks. 
storrepresentant Jahn Senum. Takk skal 
dere ha!  

Så vil jeg få 
takke for 
gaver og 

hyggelige 
ord. Tusen 
takk skal 
dere ha.  
Odd Fellow 
ordenen er 
ikke primært 
en humani-
tær organi-
sasjon, men 

en del av vårt virke er også å gjøre et 
humanitært arbeid. Vi har hatt en 
Redningsskøyte liggende her i Arendal 
med vårt navn, vi har medisinske 
forskningsfond, blant annet for MS, alt 
finansiert av våre landsaksjoner. Den 
seneste skaffet penger til en SOS 
barneby i El Salvador til 15 mill.   
Vi i Terje Vigen ønsket at vi som en del 
av vårt jubileum skulle kunne gjøre noe 
lokalt. Og vi har derfor brukt de gavene 
vi har fått, sammen med ulike andre 
tiltak der våre brødre har stilt opp, til å 
finansiere en gave til et lokalt humani-
tært formål.  
Så Loge nr. 61 Terje Vigen har nå gitt 
vår jubileumsgave som er på kr 
50.000,- til Frelsesarmeen i Arendal.  
En av finansieringskildene til gaven har 
vært vårt lotteri, der vi har fått flotte 
gaver fra våre brødre, ikke minst en 
kiste fullt utrusted for avvikling av 
ankerdram på verdig å fin måte. som vi 
sier. Den har bror Arvid Nilsen laget, 
for øvrig den samme som har hatt 
ansvar for utsmykning av taffelet i dag. 
Vi hadde trekning i lotteriet i går, og jeg 
kan nå meddele hvem som vant hoved-
gevinsten,Rainer Domogalla, gratulerer. 
Storrepresentant Arild Furuholt har 
takket jubileumskomiteen, så det skal 
ikke jeg gjøre. Men det er en person til 
jeg gjerne vil få takket i denne 
sammenhengen, og der er vår DSS. Han 
har hjulpet oss, ikke minst med 
jubileumsskriftet og vært vår kvalitets-
sikrer, og en stor støtte i våre for-
beredelser. Jeg har forstått etter hvert at 
det er bare en ting den mannen ikke 
kan, og det er å si nei. Tusen takk skal 
du ha. 

Så vil jeg få takke våre innbudte gjester 
for at de ville ta turen hit i kveld. Det er 
en grunn for at akkurat dere er invitert. 
Dere betyr nemlig noe for oss. Så takk for 
at dere vil dele vår store dag med oss. 
Til slutt vil jeg få takke den ca halve del 
av forsamlingen her som kommer under 
rubrikken ledsagere. Jeg håper at dere 
føler dere ivaretatt og velkomne hit til 
oss. Tro meg når jeg sier at det betyr mye 
for oss. Det er dere som løfter denne 
kvelden opp dit at dette vil være en 
opplevelse for livet for oss i Terje Vigen. 
Så jeg håper av hele mitt hjerte at dere nå 
sitter her og føler at i kveld – i kveld er 
dette et godt sted å være. 
Så da vil jeg be dere alle sammen være 
med meg i en skål for alle de som har 
gjort denne kvelden mulig. 

Desserten var Karamellmousse a la Terje 
Før siste tale ble Arendalssangen 
avsunget med det 5. vers som en hyllest 
til damene. 
Logens egne hedersorganist Odd 
Axelsen trakterte pianoet til sangene, og 
gjorde det på hans vanlige suverene måte. 
 

Takk for maten tale av OM Sigurd 
Ledaal i loge nr. 
107 Torungen 
Takk for invi-
tasjonen til denne 
jubileumsfesten. 
Loge 107 Tor-
ungen er et ekte 
avkom av Loge 
Terje Viken.  
Og ble unn-
fanget for godt 
og vel 25 år 

siden. Vi har hørt mye om mor, men 
hvem var far? Man kan vel si det var 
Loge Terje Vigens beste ungdomstid. 
Og begge logene har utviklet seg i positiv 
retning, og satt sine spor i Odd Fellow 
arbeidet i vårt distrikt. Det er godt å ha en 
solid loge å støtte seg til og å søke råd 
hos. Det er en god tone mellom logene i 
Arendal. Vi hjelper og støtter hverandre 
når det er behov for det. Lykke til i den 
neste 50år. 
Det er ikke vanskelig å takke for maten 
etter dette flotte taffelet, med den 
fantastiske menyen Og jeg kan godt forstå 
Georg Bernard Shaw når han uttalte: 
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”Ingen kjærlighet er mer oppriktig enn 
kjærlighet til mat”, etter de gode rettene 
vi har spist i kveld 
La oss begynne med forretten: 
Reker, bacon og champignon er solid 
norsk mat. Rekene er 100 % 
økologiske, men det er noe rart ved 
rekene.  Dypvannsrekene blir først hann 
og når den er 2,5 - 4 år skifter den kjønn 
og blir hunn. Baconet kommer fra ekte 
norsk stjernegris og champignon er 
dyrket i mørke kjellere, og setter en 
ekstra spiss på retten 
1. hovedrett: 
Posjert laksefilet på pastaseng. Er det 
Atlanterhavs laks som er fisket i 
Nidelva eller er det opprettlaks. 
Brokkolien er full av antioksidanter som 
er noe av det sunneste vi kan spise. 
Og blomkålbuketten lyste opp på 
tallerkenen 
2. hovedrett 
Roastbiff. Kan være mørbrad eller 
flatbiff av storfe. Kanskje har dyret blitt 
alet opp på en av gårdene i Arendal 
Uansett så smakte roastbiffen fortref-
felig. En nytelse for ganen 
Den medfølgende grønne aspargelsen 
var nok ikke kortreist mat, men den 
pyntet på tallerkenen og smakte godt 
De glasserte gulrøttene, må være en ny 
sort. Har ikke hørt at de dyrker denne 
sorten på Tromøya, men gode var de. 
Så til sausen, peppersaus, den satte 
prikken over ien, den spisset smaken på 
retten og gjorde at vi ikke glemmer den 
så fort. 
Men ingen middag uten potet og her 
kom den, det norskeste av all middags-
tilbehør Dessverre ser det ut til 
ungdommen ikke bruker potet som vi 
eldre, her passet den som alt annet 
utmerket til måltidet. 
Jeg kan her si som Hamsun i boken 
Markens grøde: ”En mann kan være 
brødløs, har han potet så er han ikke 
matløs.” 
Så til slutt desserten 
Karamellmousse a la Terje kan ikke 
beskrives, den må bare nytes, og det har 
vi alle gjort til gangs, og jeg registrerte 
både fløte og karamellsaus. 
Med til å utheve smakene i rettene had-
de vi utsøkte viner som passet perfekt, 
må ha vært en god druehøst. De druene 
var nok ikke dyrket i Arendal. Noe godt 
må også komme langveis fra 
For å få alt til å henge sammen, har vi 
hatt en gjeng med gode servitører, 
brødre og søstre fra loger i Arendal. Vil 
dere komme fram og ta med kokkene, 
slik at vi kan takke dere. Bak alt sam-

men vet jag at bror Eks Storrepresentant 
Kåre Andersen står. 
På alles vegne: Takk for et flott måltid, 
og skål for vertskapet. 
 

Festen fortsatte i de nedre gemakker 
med hyggelig prat. De som følte for det, 
kunne etter hvert svinge seg i dansen i 
den gamle spisesalen.  
Teltet som var satt opp vest for 
salongen fungerte utmerket som 
oppholdssted, både da gjestene kom og 
på slutten som salong. 
Et verdig arrangementet for grunn-
pilaren blant våre loger i Distrikt 22. 
 

25 års veteran 
Håkon Larsen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Onsdag 14. oktober besøkte DSS loge 
Terje Vigen og tildelte Eks Kasserer 
Håkon Larsen veteranjuvelen for 25 års 
medlemskap. 
Ved taffelet rettet bror DSS noe ord til 
den nye veteranen og overleverte ham 
en blomsterhilsen fra Storlogen. 
Hans fadder Eks Storrepr. John Friis-
Jacobsen rettet noen velvalgte ord til 
sitt ”fadderbarn” og OM Jan Petter 
Røinaas overrakte miniatyrutgaven av 
juvelen som en hilsen fra logen. 
 

Ny bror 
Per-Asbjørn Liane  
f:24.06.68 ble tatt 
opp i Ordenen                      
      13.10.09  
i loge 135 Mærdø  
på vegne av loge 
nr. 61 Terje 
Vigen. 
Vi ønsker deg 
velkommen til vår 
loge. 

 

Nevnder 2009-2011: 
Utnevnte 
Nevnd for anskaffelse: 
Roger Eilertsen 
Kai Kristiansen 
Arne Øygarden 
 

Nevnd for omsorg: 
Eldrup A Hansen 
Per Roald Salvesen 
Peter Løvstad Nielsen 
Jon A. Løyning 
Sven Erik Pedersen 
Husnevnd: 
John Friis-Jacobsen  
Odd Fjeldstad 
Rainer Domogalla 
Privatnevnd: 
Fred McTillman 
Claus Westphal Rasmussen 
Thorleif Syvertsen 
Petter Wold 
Johnny Olsen 
Gunnar Stormo 
Rainer Domogalla 
Harald Lauvland Knutsen 
Peter Løvstad Nielsen 
 

Valgte nevnder 
Nevnd for logens styrkelse og 
ekspansjon: 
Storrepr. Arild Furuholt 
Eks.OM Ivar Tønseth 
Ekssekr. Thorleif Syvertsen 
Eks kass. Håkon Olav Larsen 
Vara Eks.OM Odd Fjeldstad 
Nominasjonsnevnd: 
Eks.OM Otto Baust 
Eks.OM Odd Fjeldstad 
Eks Sekr. Petter Stiansen 
Kass. Sigmund Dale 
Br. Erik Jørgensen 
Vara  Eks Storrepr. Kåre L. Andersen 
Finansnevnd: 
Br. Jan Askeland 
Eks Skm Arne Kruse 
Eks Skm Georg Walther Jacobsen 
Vara Arvid Nilsen 
Nevnd for hjelp og støtte: 
Eks Sekr. Helge Lyngstad 
Br. Nils Klem Nilsen 
Br. Petter Wold 
Eks Insp. Oddvar Haugen 
Br. Harald Lauvland Knudsen 
Revisjonsnevnd: 
Br. Trond Ivar Moen 
Eks Skm Kristian Eimind                         
Br. Ivar Håland 

90 År 
EksOM 

Kåre Midttun 
20. november 

2009 

Redaktør av 
Terjenytt 
Julen 1981- 

    til januar 1984  
          Gratulerer! 



                                           2009             -            Terjenytt                -             Julen 

 13

 
 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
- 30 år 10.11.2009! 

 
Overmester Trygve Hauglands 
avslutningstale 1.9.2009 
 
Bror DSS, Fung. Storembedsmenn, 
br. Overmester, mine brødre. 
Jeg hadde ikke forestilt meg at 2 år 
kunne gå så fort. Jeg husket at jeg sa på 
det tilsvarende møtet for 2 år siden at 
iflg. Et gammelt ord så heter det at den 
Vårherre skjenker et Embede, så vil han 
også skjenke forstand. Nå er jeg slett 
ikke sikker på at dette har slått til, men 
så har det vel heller ikke vært 
situasjoner som i særlig grad har krevd 
nettopp dette i denne perioden. 
Det som imidlertid har skjedd i disse 2 
årene er et jevnlig tilsig av nye brødre, 
slik at vi etter hvert passerte 100 tallet. 
Men, akk, dere, denne gledelige 
utvikling gikk ikke helt upåaktet hen 
hos en ytterst årvåken DSS. Hans små 
ymt om en eventuell knoppskyting ble 
stadig tydeligere i innhold og styrke, og 
da det etter hvert viste seg at det faktisk 
var tilstrekkelig interesse hos oss for å 
forsøke å etablere en ny loge, så ble det 
hele plutselig mer konkret. 
Nå var man altså klar til å starte en 
broderforening om ganske kort tid. I 
kveld har vi vedtatt at Loge Henrik 
Ibsen gjerne vil være moderloge for en 
fremtidig loge i Grimstad, og derved yte 
den assistanse vi er i er i stand til 
allerede fra etableringen av broder-
foreningen. Så vidt jeg kjenner til, 
eksisterer det ikke noen form for sure 
miner hos oss for at noen forlater oss i 
den forbindelse. Det synes jeg er 
gledelig. Vi har jo hørt at det ikke går 
like smertefritt over alt, og dette lover 
godt for en fremtidig hyggelig sam-
eksistens. 
På det siste møtet før ferien nevnte vår 
nye OM at jeg i min periode hadde vært 
litt heldig, ettersom jeg hadde et 
Embedskollegium som passet på og 
minnet meg om ting som måtte gjøres 
og virket som et stort samlet sekretariat. 
Og det hadde han helt rett i. Jeg har hatt 
det hell og den glede å ha med meg en 
fantastisk, på alle måter, behjelpelig 

Embedskollegium. Jeg håper at vår nye 
OM er like heldig. Som OM hender det 
at man føler seg litt alene om noe av det 
som skjer oppe i logesalen, og da er det 
greit å ha kunnet konsentrere seg litt 
ekstra om det. 
Jeg takker de som har vært med i 
Embedskollegiet i disse 2 årene og altså 
hjulpet meg på alle måter. Alle har gjort 
sin del av jobben og vel så det. Jeg 
benytter anledningen til å takke de tre 
som nå pensjonerer seg fra kollegiet, 
Eks. OM Kåre Pettersen, sekretær 
Harald Kvikstad og sist, men ikke 
minst, bror CM Anders Terkelsen. 
Og så, helt til sist, vil jeg takke 
brødrene for at jeg fikk være deres OM 
i disse 2 årene. For meg har det vært en 
fin tid. Dere har behandlet meg veldig 
pent, takk for all vennlighet og over-
bærenhet. 
Nå vil jeg gjerne at vi hever våre glass 
og ønsker den nye og dyktige OM og 
hans embedskollegium lykke til i 
arbeidet i neste valgperiode. 
Lykke til!!! 
 
Opptak og Gradspasseringer 
 
Troskapsgraden 
15.9.2009: 
Arnfinn Bjørkegra 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
5.10.2009: 
Jan Børge Thorsen 
Tore Sørvåg 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
20.10.2009: 
Leif Wilhelm Løvik 
 
Den Høye Sannhets Grad 
3.11.2009: 
Ådne Olav Gundersen 
Harald Støyl 
Kjell Arne Nyhus, 
Salve Haukås Håland 
Svein Otto Bakke 
 
Fødselsdager 
 
50 år: 
Harald Støyl                 20.11.2009 
  
55 år: 
Svein Otto Bakke        15.11.2009 
 
60 år: 
Hallvard Halvorsen      30.12.2009 
Arne Solheim          05.02.2010  
 

70 år: 
Olav A. Mikkelsen       06.11.2009 
Per Ulriksen                 22.01.2010 
 
Vi gratulerer! 
 
25 års Veteraner 
 
Vi er heldige å ha tre brødre som skal 
tildeles 25 års Ve. Ju.  
15. desember 2009, og det er:                    
Roar Fiskerstrand   17.10.1984 
Karl Bjørge             05.11 1984 
Erik Granhaug        06.12.1984 
Datoene viser når de ble innviet i 
Ordenen. 
Vi takker for trofast medlemskap, ønsker 
lykke til videre! 
 
Terminliste ut 2009 
 
17.11  M □ felles m. □127 Gabriel Scott.  
01.12  О + Galla 
15.12  Ο 25 års Ve. Ju. Galla 
 
Terminliste 1. halvår 2010 
 
03.01  Juletrefest kl 16:00 Søndag 
05.01  Nyttårsspill m.ledsager  
19.01  Arbm / Instruksjon 
02.02  - + 
09.02  Info møte   
16.02  =+ Felles m. □ 107 Torungen   
02.03  Arbm/Fd  
16.03  25 Års Ve.Ju.Galla 
          Felles med □ 127 Gabriel Scott 
06.04  ≡ + Galla 
20.04  - +  
04.05  О + Galla 
17.05  Treff  på huset 
18.05  = + 
13.06  Sommertur 
07.09  ≡ + Galla 
 
Meny høsten 2009 
 
01.12. Ørret 
15.12. Indrefilet, okse 
03.01. Kake med mer 
05.01. Kalvestek 
 
Fra Håvamål: 
Hør, har du en venn 
og tror vel om ham, 
og vil du ha gang av vennen, 
bland ditt sinn med ham 
og send ham gaver 
og søk ham ofte opp. 
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Loge nr.107 Torungen 
Refleksjoner fra en ny UM  
Det var med bankende hjerte jeg deltok 
i innsettelsesseremonien den 7.9.2009. 
Plutselig var det jeg som satt og skuet ut 
over alle brødrene i logesalen fra UM 
stolen. I lengre tid hadde jeg både gruet 
og gledet meg til denne dagen. Det ble 
imidlertid en fin opplevelse, som jeg vil 
ta med meg videre i arbeidet i logen.  
Da møtet i logesalen var slutt, ble det 
noen hektiske minutter, jeg hadde jo 
ansvaret for bordsete på ettermøte. 
Talelisten var klar, det var og intro-
duksjonene og sangene, men at jeg og 
skulle passe på å reservere plasser, ha 
ansvaret for servering, ønske velkom-
men til bords, kom brått på. Men med 
god hjelp fra gammel og ny privatnevnd 
og tidligere embedsmenn kom vi i mål.  
Det er jo det som er det fine i logen vår, 
at der alltid er noen som er villige til å 
hjelpe og rettlede. Neste møte var jeg av 
personlige grunner forhindret fra å delta 
på, men jeg tok da tre telefoner og 
hadde da skaffet vikar til UMstolen, 
samt fått to talere til den kveldens 
ettermøte. Det var en fantastisk fin og 
sporty respons. Det betyr mye for oss 
som har ansvar for å få ting til å gli 
under møtene. at brødrene er velvillig 
innstilt og stiller opp så sant de har en 
mulighet.  
Møtet den 5.10. var et fellesmøte -+ 
sammen med Henrik Ibsen, hvor det 
nye Embedmannskollegiet fikk gjen-
nomført sin første seremoni. Det var en 
spent stemning før vi møtte opp i en 
fullsatt logesal. Nervene ble ikke bedre 
av at vi i etterkant skulle ha en eva-
luering av DSS Jan A Nilsen. Det var 2 
resipiender fra Henrik Ibsen som skulle 
få vennskapsgraden. Etter hvert som 
spillet gikk sin gang og våre eminente 
skuespillere (uten en lapp) gjen-
nomførte et strålende spill, begynte roen 
å senke seg. Vår nye CM var eminent, 
det var ikke til å tro at dette var hans 
første seremoni. Dette smittet over på 
oss embedsmenn og til tross for noen 
mindre feilskjær, klarte vi å få gjen-
nomført en fin og verdig seremoni, noe 
som og ble bekreftet på evaluerings-
møtet dagen etter.  
Den 19.10. ble Arne F Rassmussen 
forfremmet til den høye sannhets grad. 

Denne seremoni ble og gjennomført på 
en fin og verdig måte. Vi begynner nå å 
puste med magen igjen og føler at de 
vanlige møterutinene begynner å sitte.  
Møte den 2.11. ble nok et spennende 
møte med vår første opptagelse. Med 
besøk fra Gabriel Scott var det viktig å 
prøve å få seremonien til å sitte. Det er 
både krevende og spennende, og vi må 
alle bidra for at dette skal bli en stor 
opplevelse for våre nye brødre. Vår nye 
CM bestod også denne prøven med 
glans. Det var vi embedsmenn som slet 
mest, men vi tror at totalbilde ble bra.  
Vi håper den gode trend, vi nå er inne i,  
fortsetter og at det gode samhold 
brødrene i mellom fortsatt utvikles, til 
beste for en selv og dermed logen.  
                              Olav Brottveit UM 

Valgte Nevnder 2009 - 2011 
 

Logens styrkelse og ekspansjon: 
Storrepr. Frank Liltved 
Eks OM Christian Grundesen 
Eks Storrepr. Olav Magnus Myhre 
Eks CM Øystein Ytterdal 
Vara Eks OM Nils Odd Olsbu 
 

Nominasjonsnevnd: 
Fung. Eks OM Svein H. Søndenaa 
Eks OM Karl-Petter Evensen 
Eks OM Egil Bøe 
Bror Dag Andersson 
Eks CM Øystein Ytterdal 
Vara Eks OM Thor Brekke 
 

Finansnevnd: 
Br. Jan Egil Josephsen 
Br. Mikkel Holen 
Br. Finn Kristiansen 
Vara Br. Rune Jacobsen 
 

Nevnd for Hjelp og støtte: 
Fung. Eks OM Svein H. Søndenaa 
Br. Henry E. Nicolaisen 
Br. Odd Konrad Pedersen 
Br. Lars Brekka 
Br. Kåre Vatne 
 

Revisjonsnevnd: 
Br. Jan-Erik Andersen 
Br. Knut Olav Ytterdal 
Br. Rune Jacobsen 
 

Gradpasseringer 
 

Det Gode Vennskaps grad 
05.10. 09 Tore Sørvåg 
05.10.09 Jan Børge Thorsen 
 begge fra □98 Henrik Ibsen 
 

Den Høye Sannhets grad 
 

19.10.09 Arne F. Rasmussen  
 

Fødselsdager 
55 år    25.12.54   Egil Bøe 
65 år    08.12.44   Åge Munch-Olsen 

 
Nye brødre 02.11.09  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folke Trydal *07.06.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glenn Liltved  *11.09.65 
 

 
 

Grand Galla! 
25 års Veteranjuveler 7/12. 

Da feirer vi våre 
Brr. Frank og Torjus. 

Så vi sparer litt krutt til to dager etter 
julemiddagen.☺

 
 
 

Festloge med ledsagere 
 lørdag 5. desember kl. 18:00 

 

Antrekket er Galla.  
Ledsagere, som er medlem av 

Ordenen, må også stille i Galla med 
regalje. 

 

Vi byr på tradisjonell julekost med 
ribbe, medisterkaker, medisterpølse, 
surkål og deilig riskrem til dessert.. 

 

Påmelding innen 15. nov. til  
Willy Kristiansen 

37016882 - 91797530 
 

Vi håper at flest mulig kan stille. 
 

Med vennlig hilsen i V. K.og S. 
Privatnevnda. 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Valgte nevnder 
I logemøte 23. september ble det 
avholdt valg på medlemmer 
av valgte nevnder. Følgende ble valgt: 
 
Nevnd for styrkelse og ekspansjon: 
Dag Øian 
Helge Omdal   
Anders Bjørnholmen 
Atle Auby Hagen 
Vara: Helge Haldorsen  
  
Nominasjonsnevnd: 
Helge Omdal 
John Olsen 
Kjell H. Fossli 
Karl Kristian Walle 
Johan Næser    
Vara: Helge Haldorsen 
 
Finansnevnd: 
Jarl Humborstad 
Nils Bernt Sørbotten 
Per Kåre Rossnes 
Vara: Leonard Seneger 
 
Nevnd for hjelp og støtte: 
Anstein Nørsett 
Alf Oddmar Hæstad 
Yngvar Kortner 
Sven Magnus Løvik 
Øystein Børresen 
   
Revisjonsnevnd: 
Karl Pedersen 
Lars Annfinn Ekornsæter 
Tore Andersen 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
9. september:  
 
Egil Øyvind Sandnes 
Torbjørn Thorsen 
Arnt Gunnar Thorkildsen 
 
Den Høye Sannhets Grad 
14. oktober: 
Knut Helmer Kristensen 
Hans Johan Henriksen 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
27.oktober: 

Sigmund Harald Hansen 
Thomas Hagen Drangsholt 
 
Endring av møte 
Det første tillyste møtet i 2010,  
13. januar, endres fra til − + til 0 +. 
Antrekk endres dermed fra vanlig 
logeantrekk til galla. 
 
Julemøte 
Det årlige julemøtet med damer holdes 
fredag 9.12.2009 kl. 19.00.   
Opplegget følger gammel tradisjon med 
buss fra Høvåg via Lillesand til 
logehuset i Grimstad. Etter samling i 
logesalen serveres det tradisjonell 
julemiddag med tilbehør + kaffe avec. 
Husk påmelding til Privatnevnda ved 
Hansi, tlf. 93 23 46 55  
eller 37 27 11 46. 
 
Syltelaging 
Når det stunder mot jul kan det på to 
mørke torsdagskvelder observeres noen 
herrer som målbevisst begir seg til de 
indre gemakker i Jens Eides slakteri. 
Selv om de fleste lar bilen stå hjemme 
denne kvelden er det ikke trim som er 
hoved-hensikten med turen. Det er 
brødre fra loge Gabriel Scott som er på 
vei mot den årlige syltelaging. Det er 
nok ikke mange loger som har denne 
merkelige tradisjonen. 
Kvelden starter gjerne med en liten 
forfriskning og en god prat før brødrene 
går til verket med pågangsmot og 
skarpe kniver for å skjære kjøtt og lage 
sylter. Det hele under kyndig faglig 
veiledning av bror Hans Eide. Kvelden 
avsluttes gjerne med en ny forfriskning 
før brødrene går fornøyde hjem i 
visshet om at de har gjort en betydelig 
innsats for å sikre julematen. 
I år finner syltelagingen sted 26. 
november og 3. desember 
Begge dagene kl. 19.00 
Påmelding til Sosialnevnda 
ved Jarl. 
 
Kjørelag 
Som følge av endringer i 
medlemsmassen er det nødvendig med 
justeringer av kjørelagene. Sekretær kan 
gi ytterligere opplysninger. 
 
Vennskapsbesøk 
Loge Gabriel Scott har en vennskaps-
loge i Kolding i Danmark. Annenhver 
vår er vi på besøk hos hverandre. I 2010 
er det Loge 115 Koldinghus som 
kommer på besøk til Lillesand. Det er 
foreløpig ikke laget noe program, men 

det ser ut til at det blir felles festloge 
lørdag 24. april. 
 
Terminliste våren 2010 
Onsdag  13.01 O+ Galla 
Onsdag  27.01. O Arbm. Instruksjon/        
                             Regnskap/ Årsberetn. 
Onsdag 10.02 – + 
Onsdag 24.02 O Instr.  
  Instruksjon/ Etikette 
Tirsdag 16.03  0 25 års Ve.Ju Galla
  Sammen med 98   
                             Henrik Ibsen 
Onsdag 24.03 ≡ + Galla 
               Besøk fra 89 Skagerak 
Onsdag 14.04 O Foredrag 
Lørdag  24.04 Festloge  Galla
  Besøk fra 115  
                              Koldinghus 
Onsdag 12.05 O+ Galla 
Onsdag 26.05 = + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårens Seniortreff  
Er under utarbeidelse. 

Koordinatorene vil møtes under 
seniortreffet i Arendal 19. november 

og drøfte programmet for våren. 
Normalt sett er det hver 3. torsdagen i 

måneden, kl. 12.00. 

Påmelding til  
Seniortreffets 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:     
John Heien        37023611 
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 
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Loge nr. 128 Lyngør. 

 
Lykkelig er den som ikke 

sørger over hva han 
mangler men gleder seg 

over hva han har. 
 

ETIKK OG MORAL. 
Fortsettelse fra Logeinformasjon nr. 3 

til Erland Jonassen av 12.04.08 
 

Del 2. 
I tidligere tider var det nær 
sammenheng mellom religion og moral. 
I dag opplever vi en økende 
sekularisering i de europeiske del av 
verden som fører til at det enkelte 
menneske i langt større grad enn for 
bare 20-30 år siden er overlatt til seg 
selv i utformingen av sin sosiale 
identitet, sin væremåte og de fore-
stillingene en måtte ha om moral. Dette 
betyr altså at allmenne og felles 
moraloppfatning ikke veier like tungt 
som før. Man hører ofte at dagens 
samfunn er i en form for moralsk krise, 
det vil si at oppslutningen om felles 
moral begreper avtar, at samfunns-
solidariteten svekkes og at mange 
primært er opptatt av egeninteressen, av 
seg selv. Samvittighetens røst blir sterk 
svekket i en slik tid, det blir rett og slett 
et spørsmål om hva du kan oppnå i 
forhold til hva du risikerer. En ren 
kalkulering. 
Før var det enklere: en lov var en lov. 
Noe var riktig, andre ting var gale. Nå 
tenker stadig 
Flere: JEG skal avgjøre hva som er lov. 
Mange synes denne tankegangen er 
positiv. 
 Et tegn på at man selv tar ansvar for 
hva som er riktig og galt. Men det er en 
skrøpelig moral hvor jaget er livets 
referansepunkt 
. 
Jagets avgud heter det. Vi ser resultatet 
i manglende empati, omtanke, med-
menneskelighet. 
 Jeg synes å merke en økende tendens 
til å privatisere vår etikk på den ene 
siden, mens vi tar med oss privatlivet ut 
på torvet blant fremmede mennesker.    

      
Bror Halvor Lilleholt, vår eminente 
senior organisator i Loge Lyngør, klarte 
det igjen. En innterresant og opplysende 
tur til gården Skjerkholt. 54 seniorer 
fikk en god innføring i gårdens historie 
og utvikling, utblinking av tømmer og 
prinsippene med lafting. 
Deretter fikk vi koldtbord bestående av 
velsmakende retter fra gårdens 
produksjon. 
God stemning rundt bordet   

 
 
  

Onsdag den 7-10-09 etter vårt logemøte 
og måltid, blei brødrene invitert opp i 
salongen til markering av at det nå er 15 
år siden Loge 128 Lyngør blei 
instituert. Flott og velsmakende kake, 
spandert av privatnevnda. 

 
 

Nye brødre i Loge 128 Lyngør: 
Jan Erik Bogli.   16-09-09. 
Karl Jørgen Jørgensen.  21-10-09. 
Gjenopptagelse:. 
 Steinar Klebo.   21-10-09 
 

Gradspasseringer: 07-10-09. 
Den Edle Kjærlighets grad:  
Per S. Lerpold.  
 

60 år: 
Steinar Klebo 21-10-09.  
 

Møteforandringer: 
Møtet den 02.12.09 1+ blir et foredrag. 
Møtet den 06.01.10 blir 0+ Galla. 
 

 
 
Så er senhøsten her, og da er det lov å 
mimre litt sammen med sommerbildene. 
Her i floraen foran Odd Fellow Huset i 
Tvedestrand sitter to tørste brødre, 
Som nettopp er ferdig med dugnaden på 
huset. 
Det ble to nye toaletter og maling 
utvendig denne sommeren. 
Takk for innsatsen. 
Jon-Eirik Johansen.  OM 
 

Tilslutt:  
Lille Katrine på 6 år sier: I gamle dager 
var det ikke sykehus der man kunne få 
barn, så da gjorde man det selv. 
 

 Jonathan på 9 er opptatt av tenner: Jeg 
synes det hadde vært smartere å vente 
med å få nye tenner til en er 50… 
Niels på 8 år svarer: Det synes ikke jeg. 
Da måtte vi jo gå rundt med gebiss til vi 
var 50. 
MBH i VKS. UM Loge 128 Lyngør 
 

Nevnd for omsorg:  
Erling Åsebø.         TLF: 37162431.  
                                Mob: 99162609.  
Baard Midtgaard. TLF: 37162777.    
                                Mob: 47376554. 
Knud Skole.           TLF: 37150195.  
                                Mob: 91740354.  
Bengt Mikkelsen.  TLF: 37151684.  
                                Mob: 90082775.  
Tom Cato Rasmussen. TLF: 37158159.   
                                        Mob: 93015455.  

Er noen av våre brødre syke, 
ring et av disse nr. Fortsetter i neste nr.
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Loge nr. 135 Mærdø 
 
Kjære brødre! 
Høsten er her med all sin fargeprakt, 
regn og vind som det skal være, 
vinteren og julehøytiden nærmer seg. 
Det nye embedskollegiet er godt i gang 
med sitt arbeid, alle har gått til 
oppgavene sine med iver og alvor, det 
er med stor glede jeg ser frem til det 
videre arbeidet utover vinteren og 
våren. 
Markeringen av logens 10 års jubileum 
finner sted 28.11.09, planleggingen er i 
rute, og totalt vil vi bli ca. 80 personer 
inkludert gjester denne lørdagen. Vi vil 
komme tilbake i neste nummer av Terje 
Nytt med stoff fra selve feiringen. 
 
Kjære alle brødre i Loge 135 Mærdø. 
Jeg ønsker alle brødrene med 
familier en riktig god og fredfull Jul 
og de beste ønsker for det nye året.  
Denne hilsen går også til alle brødre og 
søstre i de andre logene. 
 
Noen ord til ettertanke. 
Du er enestående. 
Du er mer verd enn noen kan måle. 
Du kan noe som er spesielt for deg. 
Du har noe å gi andre. 
Du har gjort noe du kan være stolt av. 
Du har store ubrukte ressurser. 
Du duger til noe. 
Du kan godta andre. 
Du har evne til å forstå og lære av 
andre. 
Det er noen som er glad i deg. 
 
Hilsen i V. K. og S. 
Nils Olav Stensrud 
OM 
 
Valgte nevnder for 2009 - 2011 
Nevnd for logens styrkelse og 
ekspansjon: 
Stor rep. Leif A. Sell 
Eks. Stor rep. Tom B. Schulz 
Odd B. Tengelsen 
Jon Stene 

Eks. OM Olav Halvorsen 
Nominasjonsnevnd: 
Eks. OM Olav Halvorsen 
Eks. OM Ebben Johansson 
Håkon Opsahl 
Alf Ivar Andersen 
Alf Jørgensen 
Vara:  Eks. OM Kai Salvesen 
 
Finansnevnd: 
Roar Heen 
Gudmund Nygaard 
Petter Furseth  
Vara: Per Knudsen 
 
Revisjonsnevnd: 
Jon Stene 
Terje Lillejord 
Tom Espedal 
 
Nevnd for hjelp og støtte: 
Torleif Nordmyr 
Dag B. Jensen 
Gunnar Nygaard 
Michael Lenz 
Helge K. Aass 
 
Nevnd for omsorg: 
fung. Eks. OM Olav Halvorsen 
Stor rep. Leif A. Sell 
Odd B. Tengelsen 
Helge K. Aass 
Dag B. Jensen 
 
Utnevnte nevnder 2009 -2011 
Nevnd for anskaffelser: 
Odd B. Tengelsen 
Torleif Nordmyr 
Jarle Husefest 
 
Husnevnd: 
Tom Arild Sell 
Tom Espedal 
Arild Opdahl 
 
Terminliste høsten 2009 
 
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 
 
Den gode vennskapsgrad 
27.10.09    Frode Sell 
 

Den høye sannhetsgrad 
22.09.09     Per Øystein Eik 
 
Åremålsdager 
70 år 
12.02.10   Odd J. Rasmussen 
  
Her kommer igjen ett lite reisebrev fra 
Østfold. 
Har fått oppleve to installasjoner nå i høst 
og det er en stor inspirasjon å se hvordan 
andre gjør det! 
Ellers har jeg vært på møter i Loge 34 
Fredriksten, hvor jeg har en kollega som 
bror. Fikk overvære hans gradspassering 
nå i høst. OM Hans Edgar Solberg hilser 
til vår loge. 
Jeg vil benytte anledningen til å ønske 
alle brødre og søstre en riktig god jul og 
ett riktig godt nyttår. 
Med hilsen i V.K og S.  
Erik Steller 
Eks OM  
 
Fellesmøte med 145 Høgenhei 
Jeg vil med dette minne brødrene om vårt 
fellesmøte i Bamble med 145 Høgenhei 
den 24/11-09. 
Vi setter opp buss med avreise Arendal 
17:15 og håper så mange som mulig har 
anledning til å være med. 
Vi har allerede 16 påmeldte, men håper 
på flere.  
Benytter anledningen til å ønske alle 
brødre og søstre en riktig god Jul og et 
godt nytt år. 
 
Hilsen i V. K.og S 
Geir Skyttemyr 
UM 

Terminlista våren 2010 
Tirsdag:   
12.01.10 – +  
26.01.10 O 

  
  

Arbm. Instr.  
Årsrapport,  
Regnskap 

09.02.10 O + Galla. 
23.02.10 = +  
09.03.10 O  Arbm. Foredrag  
23.03.10 O+ Galla 
13.04.10 ≡ + Galla 
27.04.10 – + 

  
  

Felles med  
145 Høgenhei  
i Arendal 

11.05.10 ≡ + Galla 
25.05.10 = +  
12.06.10  Sommerfest 
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Nytt fra Storlogen 
v/Knut Borgen  Stor Sekretær 
Storembedsmannsmøtet 2009 
ble avholdt 30.oktober – 1.november i 
vårt Stamhus i Oslo. Deltagere var Stor 
Sire, Storlogens øvrige valgte og 
utnevnte embedsmenn og samtlige DSS. 
På fredag holdt overlege dr. med 
Hanne Harboe et interessant foredrag 
om forskning på MS-sykdommen. 
Hanne Harboe er en av mange som har 
mottatt forskningsmidler fra vårt MS-
fond flere ganger. Hun gav uttrykk for 
stor takkenemmelighet ved å få støtte til 
forskningen og sa dessuten at Odd 
Fellows MS-fond var det eneste fondet i 
Norge som var øremerket MS 
forskningen. 
Stor Sire orienterte om forholdet til 
International Counsil og Sovereign 
Grand Loge, også sett med Den 
Europeiske Storloges øyne. 
Langtidsplanen for perioden 2010 – 
2014 ble behandlet og deltagerne ble 
fordelt i grupper med følgende 
arbeidsområder:  
1)Ekspensjon,  
2)Styrkelse  
3)Ritualer – etisk innhold  
4) Utadrettet virksomhet  
5) Informasjon – synliggjøring 
6)Organisasjon og Internasjonalt. 

 
 
 
Alle gruppene leverte et omfattende og 
godt gjennomarbeidet materiale. Disse 
forslagene vil bli gjennomgått av 
Storlogens valgte embedsmenn og 
behandlet på Storlogemøtet i juni 2010. 
Det var gjennomgang av Ordenens 
etiske plattform. Informasjonsnevnden 
leverte et ferdig utarbeidet forslag til 

hvorledes Åpent hus kan gjennomføres 
og Utvalget for innredning av 
Ordenshus leverte også rapport. 
Eks HP Kjell-Henrik Hendrichs holdt 
et inspirerende foredrag med tema: 
”Hva er en Orden”. 
Tilslutt behandlet Stor Sire aktuelle 
spørsmål og saker. 
I sin avslutningstale påpekte Stor Sire 
Harald Thoen viktigheten av at det var 
kvalitet i utførelsen av det arbeidet alle 
embedsmenn utfører. 
Han sa også at det var viktig at vi 
rekrutterte de ”rette personer”, slik at 
ordenens gode renome ble opprettholdt. 
Det er dagens nye medlemmer som skal 
bli morgendagens embedsmenn uttalte 
Stor Sire bl.a. i sin tale. 
Dette var det siste Storembedsmann-
møtet i denne Storlogeperioden - og 
sikkert litt vemodig for mange. 
 

Begravelsesfondet 
Styret i Ordensmedlemmenes Begrav-
elsesfond har vedtatt å øke begravelses-
bidraget ved et medlems død fra kr. 
10.000.- til kr. 15.000.-med virkning fra 
1. januar 2010. Logenes bidrag til 
fondet økes fra kr. 0.45 til kr. 0.67 pr. 
medlem pr. dødsfall. 

 

Medlemssidene på 
oddfellow.no 

Det er fortsatt mange som ikke er klar 
over hvordan man kommer inn på 
”lukket område” på vår hjemmeside 
oddfellow.no 
På høyre side ”For medlemmer” må du 
sette inn ditt medlems nummer i 
Storlogen. Dette får du enten ved å 
spørre logens sekretær eller se på 
baksiden av De Tre Kjedeledd – på 
adresselappen, der finner du også 
medlems nummeret. 
Passordet består av fødselsdag, mnd og 
år, uten punktum mellom. Årstallet 
skrives fullt ut. (01112009) 
Under Adm. hjelp, på lukket område, 
finnes bl.a. siste utgave av Num.sirk., 
Ordensetikette, etiske foredrag for bruk 
i loger og leire og instrukser og 
veiledninger. 
 

Medlemskontingenten 
Visste du at det medlemskontingenten 
går til, fordeler seg slik: 

- Ca 46 % går til husleie 
- Ca 23 % går til Storlogen 
- Ca 15 % går til 

Begravelsesfondet 
- Ca 11 % går til logens 

adminutg. 
- Ca   5 % går til sosialt arbeid, 

etc 

Storlogemøtet 2010 
11.-13. juni  
Gardermoen 

Det er sendt inn mange forslag fra hele 
Norge. Det gjelder først og fremst 
lovforslag, men også på andre områder. 
Saker vedr. Logeloven er bl.a.: 
- Revisjonsnevda starte sitt arbeid. 
- Skattmesters plikter 
- Kasserers plikter 
- Valgembede i leir gir valgbarhet til UM 
- CM som valgembede 
- Ikke forfremmelse avstemningsdagen.  
- Privatnevndas økonomi er Kass. ansvar 
- OM ta avgjørelser i samråd med valgte 

embedsmenn 
- Nominasjon og Valg i mars/april 
- Storrepr. fast medlem nominasjonnevnd 
- Endring  regnskapsåret, avsluttes 31/7 
Saker vedr. Leirloven er bl.a.:  
- Revisjonsnevda starte sitt arbeid. 
- Skattmesters plikter 
- Kasserers plikter  
- HP ta avgjørelser i samråd med valgte 

Embedsmenn. 
- Ny kandidat ikke spørres. 
- Ny nevnd: Nevnd for leirens styrkelse 

og ekspansjon. 
Saker vedr. Storlogeloven er bl.a.: 
- Veteranjuvel følger med til ny loge 
- Stor Sire gis prokura 
- DSS velges i Distriktsrådet 
- DSS stemmerett på Storlogemøter 
- Storrepr får beholde regalje som Eks 
- Minst et felles distriktsrådsmøte sam-

men og hver for seg i året 
- Endre fra 5 til 4 loger for å danne leir. 
- Distriktenes organisering 
Andre saker er bl.a.: 
- Husregnskap også i FOCUS 
- Endring av formålsparagrafen. 
- Endre forpliktelseserklæringen. 
- Rituelle saker 
 
I henhold til Lov for Den Uavhængige 
Norske Storloge § 36 skal de innsendte 
forslagene, med aktuelle innstillinger, 
sendes Distriktsrådene til behandling. 
Medlemmene i vårt Distriktsråd har nå 
mottatt forslagene. 
Distriktsrådene har frist til 1. januar 2010 
til å avgi begrunnet uttalelse vedrørende 
lovsaker til Storlogens Lovnevnd. Denne 
uttalelsen skal sendes Ordenskanselliet. 
Brødrenes Distriktsråd skal behandle 
sakene i møte 26. november. 
I henhold til ovennevnte lov, skal 
Storlogens Lovnevnd gjennomgå alle 
innsendte uttalelser vedrørende lovsaker 
og deretter utarbeide innstilling til 
Storlogemøtet 2010. Denne innstillingen 
vil bli sendt Distriktsrådene innen 15. 
mars 2010. 

Våre 2 DSSer arbeidet i gruppe 
1 Ekspansjon 

Sees øverst i bildet 
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 Godt utvalg av livkjoler - smokinger 
og mørke dresser.              Du finner oss  

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

 

 

 
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!




