
 

             Nr. 4                         Julen 2006                            35 Årgang          

 

Terjenytt 
ønsker 

alle 
sine 

lesere 
en 

riktig 

God Jul 

og 
et 

inderlig 
 

godt  
nytt 
år 
 

2007 

Den store julegaven til  
Odd Fellow Ordenen  

i Aust Agder. 
 

Rebekkasøstrene 
i fylket blir en del av Distrikt 22  

fra og med 05.12.2006. 
 

Dermed er §8 i  
”Lov for den uavhængige Norske Storloge” 

oppfylt. Der heter det bl.a.: 
Innen hvert distrikt skal det være to 

Distriktråd, et for søstre og et for brødre, og 
som består av logenes og leiren(e)s 

Storrepresentanter, samt DSS 

 
Den første DSS for  

Rebekka søstrene i Distrikt 22 er: 
Kari Rose  

fra loge nr. 51 Fortuna. 
 

Gratulerer og lykke til i ditt nye  
embede! 
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Aust- og Vest-Agder 

Takk for meg! 
Så er tiden kommet da jeg skal takke for 
meg som Distrikts Stor Sire for Rebek-
kasøstrene i Aust-Agder.  Det er litt rart 
og veldig vemodig å tenke på at det er 
siste gang jeg hilser dere som deres fun-
gerende Distrikts Stor Sire. 
Den 5. desember innsettes deres nye  
leder - str. Kari Rose, som den første 
DSS for Rebekkasøstrene i  
Distrikt  Nr. 22. 
 
Vemoden jeg føler, er heldigvis omgitt 
av takknemlighet over den sjangse jeg 
fikk til å gjøre et stykke Ordensarbeide 
sammen med dere. 
Det har vært en rik og spennende opp-
gave som har gitt meg mange gode opp-
levelser, jeg har lært mye av dere og – 
ikke minst har jeg blitt kjent med 
mange strålende Ordenssøsken.  Dere 
har alltid tatt imot meg med varme og 
godhet, og jeg har alltid følt meg vel-
kommen. Jeg har den største beundring 
for deres arbeidsvilje i enhver sammen-
heng, deres velvilje til å gjøre en innsats 
for Ordenen, tar jeg hatten av for i 
ærbødighet.   
Jeg har av hjertet forsøkt å være ærlig 
og rettferdig, men naturligvis har jeg 
også feilet - for hvilket jeg ber om 
tilgivelse 
Vi har i de nesten 4 årene jeg har jobbet 
sammen med dere fått 2 nye enheter, en 
loge og en leir. 

Arbeidet i disse våre to yngste enheter ser 
for meg ut til å gå både fremover og opp-
over ved at dere stadig setter dere nye mål 
– i likhet med de mer etablerte enheter. 
Det forteller meg at dere er inspirert og 
gleder dere over Ordensarbeidet  
 
Derfor er det enkelt og lett å overlate roret 
til str. Kari Rose som deres nye DSS for 
jeg vet at hun har dyktige medarbeidere 
med seg – og til henne vil jeg si: Gled deg 
til oppgaven!  Du har et flott team rundt 
deg – et team som foruten dyktighet, har 
stor glede og lyst til Ordensarbeidet.  Det 
er min erfaring. 
Jeg ønsker deg, Kari, all mulig lykke til i 
ditt nye embede! 
 
Så har jeg lyst til å ta med en liten 
Julehilsen  til alle Terjenytt’s lesere – 
og denne gang  blir det noen tanker om at 
vi engang fikk i gave 
Et bud om kjærlighet. 
Så stunder det igjen mot jul og igjen skal 
vi bli minnet på budet om KJÆRLIGHET, 
om den største gave og glede vi er gitt – 
det som er det bærende element i vår 
felles tro.  
Fortellingen om det som hendte for over 
2000 år siden, tegner seg så levende for 
vårt indre syn: Hyrdene som ble redde 
over englenes budskap, den lille stallen 
hvor menneskene strømmet til, og vi ser 
for oss Josef og Maria som undrende 
betrakter den lille nyfødte gutten.  Og Vi - 
vi lytter i stillhet. Ubevisst aner vi en 
dimensjon så stor at vi ikke klarer å gripe 
den, men likevel føler vi at det som 
skjedde i den fattige stallen, var opptakten 
til noe nytt og stort. 
Det var budet om Kjærlighet som kom - 
den største gave som er gitt menneskene 
på vår jord. 
 
Kjærlighet er et omfattende ord og det blir 
brukt i mange sammenheng på forskjellig 
vis.  Vi bruker ordet i våre hjem, vi gir og 
mottar, vi viser kjærlighet på hver vår 
måte.  Det kan være med ord, det kan 
være et håndtrykk, det kan være vårt 
kroppsspråk, eller kanskje bare et lite 
glimt i øyet – så har vi vist vår 
hengivenhet. 
 
Også i Odd Fellow Ordenen er budet om 
kjærlighet helt sentralt – det bærende 
element i vår kjede.  Med langsomme 
skritt går kjærligheten på vandring i 
menneskelivet, og den er alltid parat til å 
stanse opp og bli lenge - når det er behov. 
Kjærligheten har vært fra tidenes morgen 
og det skal den bli ved å være i all 
evighet.  En gang vil den overbevise oss 

mennesker om at den skal regjere vår 
verden.  Tenk det!  Er det mulig?   
Ja, som det bærende element i vår 
åndelige verden, har den grunnlaget i 
seg for det. 
 
Kjærlighet er et stort og vidtfavnende 
ord.  Jeg fant noen eksempler i en bok 
som viser hvilken kraftkilde kjærlig-
heten er: 
 Sympati er ømtfølende kjærlighet 
 Begeistring er brennende kjærlighet 
 Håp er  forventende kjærlighet 
 Tålmodighet er ventende kjærlighet 
 Trofasthet er utholdende kjærlighet 
 Ydmykhet er kjærlighet som skjuler seg  
Iver etter være hjelpsom er lengtende 
kjærlighet. 
FRED er kjærlighet i hvile. 
 
Er vi fylt av kjærlighet, forandrer det 
oss og danner og preger vårt sinnelag. 

La oss i respekt for vår Orden være 
kjærlighetens lysbærere overfor hver-
andre, men la oss spesielt være lys-
bærere i respekt for kjærligheten selv. 
 

La dette ord – kjærlighet – være i oss 
når vi forbereder julen og når julehøy-
tiden endelig er der - ennå en gang: 
 

Så takker jeg for alle gode stunder og 
godt samarbeid vi fikk ha sammen i år 
og ønsker at det nye året må bli til glede 
og fremgang for alle brødre og søstre i 
Distrikt nr. 22. 
 

Gledelig jul alle sammen – og igjen 
Takk for meg! 

 

  Ellen  Birkeland 
DSS i Rebekkadistrikt 14  

 

Kjære Ellen Birkeland 
At vi i Aust Agder nå blir samlet som et 
eget distrikt, er for oss et naturlig hele.  
Hver gang et skille har skjedd, er det 
med sterkt vemod. 
Dog har det hver gang vist seg etter 
hvert, at det er det som er det mest 
naturlige og beste som kan skje. Det er 
jeg sikker på også vil skje for oss alle 
denne gang. 
Ikke minst, kjære Ellen Birkeland, fordi 
du har vært med å legge grunnlaget for 
det hele. 
En inderlig takk for det du har gjort! En 
inderlig takk for dine fine innlegg i 
Terjenytt. Takk for det du har betydd 
for Rebekkasøstrene i Aust Agder og 
for den ballast du har gitt oss alle ved å 
være den du er. 
Takk for godt samarbeid! 

Jan A. Nilsen   DSS i Distrikt nr. 22 
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10. del 
MØTEDAGER 
Som vi har hørt hadde broderforeningen 
møte første fredagen i hver måned. Det 
var derfor naturlig å bruke fredagen 
som møtedag også for logen. Fra starten 
av og fram til 1962 var møtene på første 
og tredje fredagen, med start kl. 19.30. 
Enkelte møter kunne nok starte tid- 
ligere. Ja, våren 1960 startet flere møter 
med 3. grads møte kl. 19.00, og sogar 
ved ett tilfelle kl. 18.00. 

Møtene ble avertert i «Agderposten» 
hver onsdag i den uken møtet fant sted. 

I den trykte terminlista fra denne første 
perioden stod det at alle brødre uansett 
grad kunne delta i det etterfølgende 
brodermåltidet. Selve logemøtet ble 
åpnet og lukket i den grad møtet ble 
holdt i. Det var aldri snakk om å åpne 
eller lukke i innvielsesgraden andre 
ganger enn når møtet skulle gå i inn-
vielsesgraden. På møtet 1. desember 
1961 ble det enstemmig bestemt å gå 
over til tirsdagen som møtedag. 
Samtidig benyttet en anledningen til å 
forandre frammøtet til kl. 19.15. Dette 
tok til å fungere fra januar 1962. 
Regelen om første og tredje uke i 
måneden var fremdeles gjeldende. 

I denne perioden kunne vi finne aver-
tissementet om møtene i «Agderposten» 
på lørdagene. 

Tirsdag som møtedag ble ingen vel-
lykket ordning. Allerede på møtet 20. 
november ble det foreslått å gå til 
tilbake til fredagen. Spørsmålet ble 
foreløpig utsatt p.g.a. at handelstanden 
hadde reist spørsmålet om å ha lenge 
oppe på fredagene. På møtet 7. mai 
1963 var det dog klart for et vedtak om 
å gå tilbake til fredagen. Dette ble gjort 
gjeldende fra høsten. 1963. 

 

 

På grunn av stadige kollisjoner med en 
annen leietaker, måtte frammøtet fra 
januar 1964 forandres til andre og fjerde 
fredagen i måneden. 

Etter hvert ble det klart at heller ikke 
fredagen var noen god møtedag for loge-
arbeidet. Mot 2 stemmer ble det på møtet 
17. mars 1967 bestemt at andre og fjerde 
onsdagen fra høsten skulle være logens 
nye møtedag. Den 13. september 1972 
kom så bestemmelsen om at møtene 
skulle starte kl. 19.00. 

Høsten 1973 innførte OM bestemmelsen 
om at alle møter skulle åpnes i inn-
vielsesgraden, slik at alle skulle kunne 
møte på et logemøte hver gang. Det hadde 
inntil da vært noe utilfredstillende for 
brødrene av lavere grader. 

Denne ordningen har så vært den vanlige, 
unntatt i kortere perioder fram til i dag. 
Dog har det etter hvert blitt slik at når det 
er rene 3. grads møter, åpnes det ikke i 
innvielsesgraden. 

KONTINGENT. 
I en slik beretning hører det også hjemme 
å gi en frem stilling av hvordan medlems-
kontingenten har utviklet seg. 

Som vi tidligere har hørt, var kontingenten 
i broderforeningstiden kr. 4,—pr. måned. 
Allerede på det første ordinære logemøte 
(23. oktober 1959) etter innvielsen, ble det 
vedtatt at medlemskontingenten i logen 
skulle være kr. 8,— pr. måned. De videre 
kontingentforhøyelsene fant sted slik: 

1. januar 1962 kr 10,— pr. måned 

1. januar 1967 kr 15,— pr. måned  

1. januar 1973 kr 20,— pr. måned 

1. juli      1978 kr 30,— pr. måned  

1. januar 1982 kr  40,— pr. måned  

Ifølge logens særlov kunne det også inn-
kreves ekstra kontingent. Dette har ved 
enkelte anledninger vært benyttet. På 
møtet 23. oktober 1959 ble det f.eks. 
vedtatt å innkassere en ekstra kontingent 
på kr. 15,— som uavkortet skulle gå til 
Flyktningehjelpen. 

Det kan nevnes at det bl.a. har vært krevd 
inn ekstra kontingenter til formål som 
Norsk Odd Fellow blad, Storlogen og 
Terjehjelpen. Ja, kontingentforhøyelsen 1. 
juli 1978 startet egentlig som en ekstra 
kontingent til logen. Den ble permanent. 

 

 

 

Når det gjelder gradsgebyrene har det i 
løpet av disse 25 år bare skjedd for-
andring en gang, nemlig fra og med 
1973. Da ble opptagelsesgebyret satt til 
kr. 200,— etter at det hadde vært kr. 
150,— helt fra starten. De øvrige 
gradsgebyrer ble satt til kr. 100,-, en 
økning fra kr. 75,-. 

23. august vedtok logen enstemmig at 
brødre som kun hadde folketrygdens 
grunnpensjon, skulle betale halv 
kontingent. 

Helt fra starten av var det vanlig å 
betale inn kontingenten for hver måned. 
Men etter hvert gikk en over til å betale 
pr. kvartal eller halvår. Dette var opptil 
hver enkelt bror. Kassereren satt før 
hvert møte i forværelset og tok imot 
pengene. Hver innbetaling førte han inn 
i sin bok, og han kvitterte på brødrenes 
medbrakte kvitteringskort. 
Dette var selvsagt et tidkrevende arbeid. 
Men først 8. september 1970 kunne OM 
fortelle logen at det ble arbeidet med en 
ny form for kontingentinnkreving. En 
ville forsøke å gå over til bankgiro. 
Kvitteringen fra banken ville i så fall 
gjelde som medlemsbevis. Og slik ble 
det til det vi i dag kjenner med 
innbetaling på bank giro 2 ganger i året. 
 

ORGELET 
Allerede fra logestarten var brødrene 
veldig opptatt av at logen skulle få sitt 
eget orgel, og på møtet 15. januar 1960 
ble følgende enstemmig vedtatt: 
”Logen vedtar å nedsette en komité 
bestående av brr. Ivar Holte og Jonas 
Line som snarest skal fremkomme med 
en finansieringsplan for inn kjøp av 
orgel til et beløp av kr. 4.175,-” 
Komitéen arbeidet hurtig, og allerede på 
neste loge møte 22. januar kunne for-
mannen i orgelkomitéen, Ivar Holte, 
referere et forslag fra komiteen. I korte 
trekk gikk det ut på at brr. ville få an-
ledning til å tegne andeler á kr. 100,—. 
Disse andelene ville så bli innløst etter 
hvert som logen fikk midler til det. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt, og den 
driftige komitéen satte i gang med å 
lage andelsbrever i Orgelutvalget. 
Pengene strømmet inn, men formannen 
i orgelkomitéen syntes ikke det gikk 
kvikt nok. Den 3. mai 1960 opplyste 
han på logemøtet at orgelet stod til rest 
med kr. 1.000,-, og disse pengene måtte 
komme inn snarest mulig. 
                                           Fortsetter. 

ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER 
                         Et historisk tilbakeblikk ved Jan A. Nilsen                         10 
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21. september 2006 
 Vi møtte på brygga til Brattekleiv 
museum. Bror Terje Noddeland ønsket 
velkommen og overlot ordet til Birger 
Smith Sørensen. Han tok oss med på en 
historisk reise. 
O.B.Sørensen(Ole Bertinius), hans 
bestefar ble født på Revesand. Han 
reiste i 1851, som 15 åring, etter konfir-
masjonen, til sjøs som yngstemann. 2 år 
senere kom han hjem igjen og gikk på 
Styrmannsskolen i Barbu. Så ut igjen 
for å komme tilbake som 19 åring og ta 
skipperskolen i Barbu. 
Det var gode tider etter Napoleons-
krigen og O.B.Sørensen fant ut at han 
ville eie sin egen skute. Området på 
Brattekleiv ble sikret og i 1867 ble ut-
trykket ”Sette opp ei skute” en realitet.. 
Det var nemlig plass til å bygge en 
skute på tomta. 
Først ble 2 skuter bygget(Den første 
båten var 150x30x30 fot). Så satte han 
opp sagbruket. Dermed var det i alt 13 
bygninger på tomta. 
I perioden 1870 – 1924 ble det bygget 
15 skip. Alle sammen til eget rederi. 
Antagelig var byggekostnadene så store 
at ingen andre rederier bestilte båter ved 
båtbyggeriet.  
Materialer som ble brukt var vesentlig 
eik og furu. Skinnene på slippen ble 
smurt med sauefett så båtene skulle gli 
ut på vannet. 
O.B.Sørensen døde i mars 1916 og 
arbeidet ble overtatt av hans sønn.  
Etter 1924 ble stedet brukt til reparasjon 
av skip og til opplag. En selfanger i 
1937 er siste ombyggingen av skip 
Rundt 1970 var de siste skip i opplag. 
Dermed gikk stedet inn i en Torne-
rosesøvn fram til 1994. Da dukket 
Riksantikvaren opp. I dag er området et 
virkelig innholdsrikt museum. Birger 
Smith Sørensen er en meget kunnskaps-
rik person og han geleidet oss rundt i 
sagbruket og utstillingshusene. Det var 
en stor opplevelse for oss. 
Artig var det bl.a. å høre at en av båtene 
som skulle hete OBSørensen hadde så 
liten skipsside at den ble hetende OBS. 
I dag besøker mange skoleklasser 
museumet via prosjektet ”Skole-
sekken”. Møbelverkstedet er derfor 
bygget litt om, så det kan fungere som 
skolestue. 
 Det ble også tid til både eplekake, 
kringle og kaffe. Takk til Terje 
Noddeland og hans medhjelper(e).  
Dette var igjen en innertier for senior-
treffet! 

 
 

19. oktober 2006 
Kristian Jenssen Lofthus var temaet da 
Lillesandlogen Gabriel Scott arrangerte 
seniortreffet i oktober. Etter at samtlige 
hadde stoppet på samlingspunktet ved 
bensinstasjonen på Tingsaker ved E18, 
satte bilkortesjen seg i fart til første 
stoppested, ved bautaen til Lofthus. 

Ved bautaen fortalte EksOM Thorbjørn 
Ribe levende om Lofthus som ble født 
som uekte barn i Risør i 1750. Ribe ga 
først et tidsbilde på den politiske 
situasjonen ved at Danmark-Norge ble 
styrt av en svært eneveldig konge, bosatt i 
København. En konge(Kristian VII) på 
samme alder som Lofthus og som etter 
hvert ble nærmest sinnsyk. Hans sønn 
(FredrikVI) overtok styringen så snart han 
var myndig(1884). 
Ute i distriktene var det embedsverket 
som stod for den direkte styringen og de 
oppnådde en god del privilegier, ærefulle 
stillinger og de tjente bra. 
I det tidsbildet vokste Kristian opp på sin 
morfars gård på Lofthus og i en alder av 
23 år gammel arvet han gården etter sin 
onkel. Gården, som lå der bautaen er reist, 
drev han på en utmerket måte.  
Etter hvert kom han, i likhet med bøndene 
flest, i klammeri med embedsmennene. 
Folk i byene kom han også på kant med. 
Borgere i Arendal omsatte tømmer for 
Lofthus. Ofte fikk han slett betaling i form 
av dårlig korn eller utvannet sprit. Han ble 
av embedsmennene kjent som en krangle-
voren kar, mens han blant bøndene stadig 
ble mer og mer populær. Etter et besøk 
hos kongen i København, der han fram-
satte sine klager, reiste han rundt til 
bøndene og samlet flere bevis mot by-
borgerne og embedsmennene. Etter hvert 
ble Lofthus sett på som en dyktig leder av 
bøndene og de valgte ham til å lede en 
delegasjon for å reise til København igjen 
og legge fram saken. 
Etter at de var kommet hjem igjen, 
tilspisset det hele seg mellom bøndene og 
embedsmennene og det ble gjort forsøk på 

å fakke Lofthus. Han reiste fra sted til 
sted og samlet om seg flere og flere 
bønder. 
Ribe fortalte også bakgrunnen om 
reisingen av bautaen. Den ble reist12 
juli 1912. Det er artig å høre om at den 
totalt kostet kr. 598,45, reist på plass. 
Pengene ble skaffet ved innsamlingen 
og avduking ble utført av 
stortingspresident Jørgen Løvland. 
Bilkortesjen forflyttet seg og bilene ble 
parkert i Lillesand sentrum. 
Etter en liten stopp ved Lofthus-
monumentet ”To Like” ved havna, gikk 
ferden til fots mot Rådhuset. Her 
fortalte Ribe et par ”Se og Hør 
historier” om hvordan Kristian Lofthus 
ble unnfanget og hvorfor hans mor 
reiste til Risør for å føde sitt barn.   
Artig var det også å høre hvordan 
Henrik Ibsen ble far til en av Lofthus 
oldebarn. 
Ved Ole Olsen bygget fikk vi så høre 
den endelige skjebnen til Kristian 
Lofthus. 
Mange var engasjert for å fakke 
Lofthus, både futer, lensmenn og andre. 
De lykkes til slutt, i mars 1787, ble han 
tatt i OleOlsen bygget.Via Stavern ble 
han så fraktet i båt til Akershus 
festning. Dommen han fikk, var 
festningsarbeid i jern på livstid. I 1797 
døde han i fengslet av blodstyrtning. 
Vandringen i Lillesand sluttet i 

sjømannsforenigen, der brødre i logen 
hadde frambrakt en nydelig kyllinggryte 
m/ris og popoppdums etterfulgta av 
kaffe og twist. 
Anstein Nørsett berettet om sjømanns-
foreningen og viste rundt i lokalene. 
Du verden for en lærerik dag vi fikk. 
om en person vi har hørt litt om fra før. 
Thorbjørn Ribe viste igjen en unik evne 
til å gjøre historiske begivenheter 
levende for oss. En takk til ham, 
Anstein Nørsett samt de hjelpende 
brødre som alle gav oss en meget god 
opplevelse! 
Vel done, loge Gabriel Scott! 
 
 

Seniortreffene September/oktober 2006 
Bilde: Svein S.   Tekst: J.A.N. 
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FRA OM 
Nå nærmer det seg jul igjen, og vi går 
inn i adventstiden med alle forbered-
elser til julen som hører med. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke 
embedskollegiet, embedsmenn, skue-
spillere og alle søstre for flott innsats i 
2006.  
Takk for det varme vennskapet, det fine 
samarbeidet, den "gode tonen" som vi 
har i logen vår. 
 
Så vil jeg ønske hver søster/bror med 
familie en riktig god jul og et godt 
nyttår. 
 
Snart ringer klokker 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 ringer inn. 
 
Eva Werner 
OM 
 
     Medlemsnytt fra Sekretær 
Åremålsdager 
40 år 
04.01.07 Irmelin Iren Aas 
65 år 
29.01.07 Liv Dybesland 
80 år 
01.02.07 Olaug Ragnhild Fosse 
 
Gradpasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad 
20.09.06 Anne Marie Guttormsen 
15.11.06 Else Bakke 
Den Edle Kjærlighets Grad 
Cathy Steller 
 
Vi gratulerer! 
 

40 ÅRS VETERAN 
Onsdag 18.10.06 ble søster Karin 
Elisabeth Myhre tildelt 40 års 
Veteranjuvel. 

 

Hun ble tatt opp i Loge nr. 7 De Hvite 
Liljer i Kristiansand 24.08.66. Ble så 
overført til Loge nr. 51 Fortuna 31.05.75. 
Søster Karin har hatt verv i både loge og 
leir. Hun var: 
UM fra 1975 til 1977 
OM fra 1977 til 1979 
Fung. Eks OM fra 1979 til 1981 
Rådsrepr. fra 1987 til 1990 og 
fra 1992 til 1994. 
Hun ble tildelt Rebekkarådsgrad 01.09.81 
og 25 års Ve.Ju. 16.10.91. 
Vi takker henne for det arbeid hun har lagt 
ned for vår loge. 
I Leir nr. 8 Agder var hun Fung. Eks HM 
fra 1993 til 1995 og Rådsrepr. fra 1996 til 
2000. Overført Leir nr. 22 Viljen 
12.03.05. 
Tildelingen ble foretatt av DSS Ellen 
Birkeland og den som førte henne var 
hennes fadderbarn Eks Storrepr. Else 
Jørgensen. Det var en verdig og fin 
seremoni. 
Etter møtet var det ned til et vakkert pynta 
bord, og maten og vinen var helt topp. 
Det var mange taler, og den store over-
raskelsen var vel da datter Sissel, datter 
Marit og Karins mann Ole Magnus talte 
og sang for veteranen. Jeg tror ikke det 
var et tørt øye da. 
Så var det veteranens tur, ja hun hadde jo 
mista matlysten og synes det tok lang tid 
før hun slapp til. Talen var glimrende 
både verdig og humoristisk. 
På vegne av alle søstrene i Loge nr. 51 
Fortuna gratulerer jeg deg som 40 års 
Veteran og vi ønsker søster Karin lykke til 
videre og håper hun får mange fine og 
gode år i vår loge.    Hilsen i V. K. og S.  

Inger Røisland  UM 

MINNEORD 
Vår loge fikk melding om at vår søster 
Else Margrethe Lundin avgikk ved 
døden 20. september 2006. 

Søster Else ble tatt opp i Loge nr. 25 
Irene i Oslo 13.10.66 og hun har vært 
med i Loge nr. 51 Fortuna siden 1977. 
Hun har hatt flere verv i logen: 
OM V. Ass fra 1979 til 1981. 
Kass. fra 1981 til 1983 
Kap. Fra 1993 til 1995. 
Hun ble tildelt 25 års Veteranjuvel 
16.10.91. 
Søster Else har ikke vært frisk de siste 
årene, og for 1 år siden flyttet hun til 
Hønefoss. Hun gledet seg til 18. oktober 
da skulle hun tildeles 40 års Veteran-
juvel. Dessverre skulle det ikke gå slik. 
Søster Else var glad i sin loge, hun var 
en flott søster, og vi takker for de årene 
vi fikk ha sammen med henne og vil 
minnes henne med glede og takknem-
lighet. 
Fred med hennes minne.     i V. K. og S. 

Inger Røisland 
  UM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi kan med stolthet og glede få opplyse 
at Stor Sire den 10. oktober 2006 ut-
nevnte Storrepresentant Kari Rose, fra 
Rebekkaloge nr. 51 Fortuna til Distrikts 
Stor Sire i det nye Rebekkadistrikt nr. 
22 Aust Agder. 
Str. Kari Rose vil bli installert i sitt 
høye embede i forbindelse med Rebek-
kaleir Viljens møte den 5. desember 
2006. 

Vi gratulerer vår nye DSS Kari Rose så 
mye, og ønsker henne lykke til i tiden 
som kommer. 
                                 Eva Werner OM 
 

NY DSS
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Alle søstre og brødre ønskes en 

Gledelig Jul, og 
et Godt Nytt År. 

 
  Hilsen fra 
 OM og UM 
 

Logetur til Bjellandstrand 
Gård. 12/6-2006. 

 
Sommerturen i år gikk til Bjelland-
strand Gård på Tromøy. 
Vi var 40 logesøstre, noen kjørte med 
egen bil, mens andre ble kjørt ut. 
Værgudene var på vår side denne gan-
gen. Det var fin varm sommerkveld. 
Vi ble tatt imot av vertskapet; Unni 
Ramsvaten.  
Hun ønsket oss velkommen til den flot-
te nye storstua på låven. 
Vi fikk servert nydelig mat.  
Det var gode paier, deilige salater, godt 
ovnsbakt brød og mye spennende kryd-
der.  
En liten smak av ”Provence”. 
Tror alle hygget seg, for praten gikk 
livlig fra første stund. 
Senere på kvelden ble kaffen servert ute 
i den fine hagen. 
Kveldens gjest var; Øivind Rosenvinge 
fra Arendal Historielag.  
Han fortalte litt om stedet vi var på.  
Kom også inn på Gabriel Scott og hans 
diktning.  Og selvfølgelig Prøysen som 
har hytte her på Bjelland.  
En hyggelig kveld går fort.  
Ved 21 tiden gikk de første, noen ble 
sittende litt lenger.  
Så takk til turkomiteen, Lise og Aslaug, 
for et flott arrangement. 
                                                      Marit 

25 års veteran 
Anne Marie Svensen 

Mandag 9.oktober ble hun tildelt 25 års 
Veteranjuvel. 
Anne Marie ble tatt opp i Rebekkaloge  
nr. 51 Fortuna 30.09.1981, og fikk Den 
Høye Sannhets grad 16.01.1984. 
Da Loge nr. 93 Kaprifol startet i novem-
ber 1991, ble hun logens første Ytre Vakt, 
et embede hun hadde i to perioder. 
Den høytidelige seremonien ble korrekt 
og stilfullt ledet av vår loges Stor-
representant, Lisbet Brune, ledsaget av str. 
Ragnhild Ellefsens vakre orgel-toner. 
Det ble en fin stund i logesalen for både 
jubilant og alle søstrene. 
                                             Eks.OM  Kari 
   

Klematis 
Mandag 23.oktober hadde logen vår besøk 
av søster og gartner Berit Knudsen fra 
Grimstad. 
Sammen med mannen Thorleif driver de 
familiegartneriet Knudsens Planteskole 
v/Dømmesmoen. Spesialiteten er 
Klematisplanten. Hvorfor? Jo, det var 
ingen andre planteskoler som var villig til 
å ofre verken tid eller penger på denne 
klatreplanten. Den fikk derfor en ste-
moderlig behandling, inntil ekteparet 
Knudsen forbarmet seg over arten, og har 
utviklet nye sorter av denne planten. Det 
har de gjort med stor dyktighet og hell, for 
maken til mange flotte planter, som vi 
fikk se bilder av, skal en jammen lete 
etter. 
Tenk det finnes over 200 forskjellige 
sorter av Klematis, og Knudsens plante-
skole har hele 45 forskjellige sorter for 
salg. 
Slyngplante er jo denne arten og det var 
flott å se at planten ikke behøver å slynge 
seg oppover husveggen, som er vanlig, 
men kan med hell plantes ved et tre eller 

en busk og slynge seg oppover denne. 
Meget dekorativt!! 
Noen knep lærte vi også om hvordan vi 
skulle se om planten var frisk, men de 
lærer vi ikke bort. Derimot anbefalte 
Berit et godt og miljøvennlig 
melduggmiddel, som kan brukes bl.a. 
på roser:  
1 l vann,  
2 ss matolje,  
2 ss Zalo og 
l ss Rødsprit. 
En stor takk til Berit Knudsen som 
malte en regntung og mørk høstkveld 
med Klematis mange regnbuens farger 
for oss.  
 
UM 
 

Nytt fra sekretær 
Gradspassering: 
Det Gode Vennskaps Grad 
25.09.06 Astri A. Andersen 
 
Åremålsdager: 
60 år 
11.12.06   Else Byholt 
 
80 år 
08.02.07   Eldri Sataslaatten 
 
Vi gratulerer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitasjon 
Julemøtet 2006 

Til søstrene i Kaprifol: 
 

Vi vil gjerne invitere deg til vårt 
julemøte med etterfølgende 

julemiddag 
 

mandag 11. desember 2006
kl 1800 

 
om ønskelig med ledsager. 

 
Påmelding starter på vårt møte den 

27.11.06 
 

I tillegg kan påmelding skje til 
UM Wenche Nilsen,   

tlf  37 02 49 27 
i perioden 28.11.-1.12 

 
Velkommen! 

 
Embedskollegiet 
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Loge 104 MÅKEN. 
 

Julehilsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er allerede inne i vår 3.dje termin av 
denne valgperioden, og tiden bare flyr 
avgårde.  
Denne høsten vil gå raskt – og jeg må 
begynne allerede nå i slutten av 
september å lage vårt bidrag til novem-
berutgaven av forskjellige årsaker. 
 
Høsten er en deilig tid – da er det igjen 
lov å være inne,  - og  av og til må jeg 
innrømme det er deilig å synke ned i 
godstolen og nyte et program på TV! 
Det er og tid for samvær med familie og 
venner til hygge rundt bord og ildsted, 
og livet kan nytes i litt langsommere 
tempo.  
Sommeren er kort, hektisk tid for oss 
nordboere, travel og deilig -, men det er 
og godt å kunne ta dagene litt mer med 
ro når høsten kommer. 
 
UM 
 
Nytt fra Søster Sekretær: 
 
Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 21.09.06: 
Torunn Margrethe Sandsdalen 
 
Åremålsdag: 
60 år: 17.09.06: Marit Terkelsen 
 
Storrepresentant: 
07.09.06 Var det Installasjon av Kirsti 
Lykre som vår Storrepresentant. 

. 
*** 

 

Å ta sjansen er veien til frihet. 
 
Å le er å ta sjansen på å vise klovnen i seg 
Å gråte er å ta sjansen på å vise følelser 
Å møte andre mennesker er å ta sjansen 
på å involvere seg 
Å uttrykke følelser er å ta sjansen på å 
vise sitt sanne jeg 
Å fortelle sine ideer og drømmer er å ta 
sjansen på å miste dem 
Å elske er å ta sjansen å¨ikke å bli elsket 
igjen 
Å leve er å ta sjansen på å dø 
Å håpe er å ta sjansen på skuffelser 
Å forsøke er å ta sjansen på å mislykkes 
Men sjanser må taes, fordi den største 
faren i livet er ikke å ta sjanser i det hele 
tatt. 
 
En person som ikke tar sjansen på noe, 
gjør ingenting, har ingenting, er ingenting. 
 
Han unngår lidelser og sorger, men han 
kan simpelthen ikke lære å føle, forandre, 
vokse, elske, leve. 
 
 
KUNSTEN Å BLI GAMMEL 
 
En priorinnes bønn: 
Herre, du vet bedre enn jeg selv 
at jeg blir eldre, og en vakker dag vil være 
gammel. 
 
Fri meg fra å bli snakkesalig og fra den 
uvane absolutt å skulle si noe om alle 
emner og ved enhver anledning. 
 
Fri meg fra trangen til å blande meg i 
andre menneskers affærer. 
 
Skån meg fra å ramse opp endeløse 
detaljer – gi min tanke vinger 
til å gå rett til sakens kjerne. 
 
Lær meg å kunne høre tålmodig på andre 
når de betror meg sine sorger og 
bekymringer. 
Man la meg ikke met et ord røpe mine 
egne trengsler og vanskeligheter, de vil 
stadig bli flere, og min trang til å snakke 
om den vil vokse med årene. 
 
Skjenk med vidsyn til å se at også jeg kan 
ha urett. 
 
Gjør meg tankefyll, men ikke tungsindig, 
hjelpsom, men ikke påtrengende. Jeg vil 
ha samlet et fond av viten og erfaring livet 
igjennom og det er kanskje synd ikke å 
utnytte det fullt ut, 
- men du vet, Herre, at jeg gjerne vil ha 
venner også i mine siste år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stjernehimmelen 
Jeg kommer sent hjem fra en avtale. I 
det jeg runder innkjørselen til boligen, 
oppdager jeg stjernene for første gang 
den kvelden. Det er utrolig vakkert, og 
jeg stopper opp. Snur meg rundt og ser 
at ved alle himmelretninger funkler det. 
Setter meg ned på en hagemur og 
pakker vinterjakka godt rundt meg. Og 
lener hodet bakover for å la blikket 
hvile. Og jo mer jeg lar øynene hvile 
opp i vrimmelen, jo flere stjerner 
kommer opp fra intet. Venter bare på at 
stjerneguttene som pleier å vise seg på 
Hellig Tre Kongers dag, skal komme 
seilende forbi på en stjerne, syngende 
med full hals. Det kunne jo være de 
hadde bommet litt på tiden?! 
Jeg prøver å finne Løven som er min 
stjerne. Den skal visst være i nærheten 
av Store Bjørn. Jeg har gjort forsøket 
før, og ser den så mange steder at jeg 
forstår det er nærmest umulig. Her må 
jo være billioner av lysende og 
funklende stjerner. 
Mens hodet mitt er vendt mot himmel 
riket, er jeg plutselig tilbake til 
Planetarium i “ Baker Street”. Jeg sitter 
i et stort ovalt rom med en enorm 
kuppel over. Det summer av oppglødde 
stemmer rundt meg, helt til 
forestillingen begynner. 
Da senker mørket seg over oss, og det 
blir taust. Over hodene våre kommer 
det fram en stor flinklende 
stjernehimmel. Jeg blir nærmest 
svimmel når vi blir tatt med ut i 
universet med en fart bare romskip kan 
klare. Lyd, farger og effekter fyller 
salen, sansene og kroppen. Vi er på vei, 
oppover mot det store intet, og passerer 
den ene kjente planeten etter den andre. 
Og hører mennesker rundt meg snapper 
etter pusten. Vi får være med på noe 
som de villeste fantasiene ikke klarer å 
drive fram. 
Et ekstra gufs fra en kald nordavind 
bakfra, får meg tilbake til hagemuren 
hjemme. Hendene og føttene begynner 
å bli frosne, så jeg samler sammen 
jakken og vesken. I det jeg skal til å 
reise meg, får jeg plutselig se et av de 
vakreste synene et menneskeøye kan 

Loge 104 Måken ønsker alle
lesere av bladet en riktig god
velsignet, fredelig Julehelg 

og et Godt Nytt År! 
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fange. Et stort og klart stjerneskudd, rett 
over hodet mitt. Jeg setter meg 
ned på den harde og kalde steinmuren 
igjen, og ønsker meg tre viktige og gode 
ting. 
Og går drømmende inn i huset der 
tankene går til det jeg hadde hørt en 
gang at disse vakre planetene som vi 
mennesker kaller stjerner, øver inn-
flytelse på livet. 
Og forstår det. Fordi det som er vakkert, 
rent og naturlig vil for oss mennesker 
på jorden alltid stå som noe av det 
viktigste. 
Søsterlig hilsen fra 
Gerd Langmyr. 
 
Gradspassering 
Den Høye Sannhets Grad  
25.10.2006 
Ann Carin Norum 
 
Embedsmennene i Loge 116 Navigare 
ønsker alle logesøstre og brødre en 
riktig fredelig Jul og ett riktig Godt Nytt 
År. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke i hvert blad at vi kommer 
med en liten rapport fra Leiren, så nå 
syntes vi det var på tide. Det er jo like 
før vi “damene” blir eget distrikt, og vi 
har fått tildelt samme nummer som 
“guttene” nemlig nr. 22 Aust-Agder. 
Den 25. november 2006 institueres 
Rebekkaloge nr. 122 Amalie i Mandal, 
og dermed er det 4 Rebekkaloger i hvert 
distrikt. Distrikt nr. 14 endrer sitt navn 
til Vest-Agder. Vi får jo også en ny 
DSS, Eks OM Kari Rose fra nr. 51 
Fortuna. Vi gratulerer med utnevnelsen. 
Innsettelsen vil skje på nr. 22 Viljens 
møte 05. desember 2006. 
Etter at tiden for kallelse til leiren ble 
endret til 3 år, har vi fått mange som vi 
kan kalle. Vi har forsøkt å ikke la det gå 
for lang tid, men en omstilling vil 
nødvendigvis ta litt tid. Derfor har vi 
måttet endre på møteplanen slik at:  
Første møtet, 02.01.2007, blir i 
Troens Grad 
Så vil vi få ønske alle lesere av Terje 
Nytt en riktig god jul og et godt NYTT 
ÅR. 
 

Gradspassennger i 2006. 
Troens Grad: 
07.03.06 
Anne M. Haugland   93 
Reidun Sivertsen  116 
Solveig Hansen  116 
Vera Thorkildsen    51 
 
05.09.06 
Aud H. Terkelsen    93 
Ashild Gregersen Mo    93 
Inger Dybfest  104 
 
Håpets Grad: 
07.02.06 
Eli Doris Jacobsen   51 
Eiri S. Stene    93 
Wenche Nilsen    93 
 
04.04.06 
Bitti Wickstrøm  104 
Ingunn Andersen  104 
Tove Eikeland  116 
K. Wenche Rødland 116 
Wenche Fone Holum  116 
 
07.11.06 
Wenche Magnussen    93 
Anne Grethe Therjesen,      93 
Anne Grethe Lofthus    93 
Randi Gran  104 
Marit Solheim  104 
 
Barinhjertighetens Grad: 
02.05.06 
Grethe Salvesen    93 
Torill Trollnes Knudsen   93 
Ruth Hjellset    93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Melding fra sekretæren 
Opptatt i leiren 
14.september 2006 
Egil Arnt Knutsen       128 Lyngør.  
Baard Midtgaard         128 Lyngør. 
Kaare Martin Haugen  135 Mærdø  
Alf Ivar Andersen        135 Mærdø. 
Bjørn Børre Grimstad    61 Terje Vigen. 
Arvid Nilsen                  61 Terje Vigen. 
Øyvind Johansen           98 Henrik Ibsen  
Geir Nerbø                    98 Henrik Ibsen  
Tormod Sandkjær        98 Henrik Ibsen. 
Henry Eilif Nicolaisen 107 Torungen 
Per Jetlund Jørgensen  107 Torungen. 
Leonard Seneger        127 Gabriel Scott. 
  
9. november 2006 
Kristian Eimind             61 Terje Vigen. 
Sven Erik Pedersen       61 Terje Vigen 
Arne Solheim                98 Henrik Ibsen 
Knut Lindtveit               98 Henrik Ibsen 
Øystein Børresen        127 Gabriel Scott 
Sven Svendsen             127 Gabriel 
ScottAsbjørn Angelstad   128 Lyngør 
Tom Cato Rasmussen  128 Lyngør 
Nils Olav Stensrud       135 Mærdø 
Odd Bendik Tengelsen 135 Mærdø 
Geir Skyttemyr             135 Mærdø 
 
Gradspasseringer: 
DGL    12. oktober 2006: 
Karl Fredrik Rød          61 Terje Vigen 
Ivar Haaland                 61 Terje Vigen 
Odd Rasmussen           135 Mærdø  
Alf Jørgensen               135 Mærdø 
Tom Rud                      98 Henrik Ibsen. 
 
DKP    16.mars 2006:    
Alf Oddmar Hæstad   127  Gabriel Scott 
Georg W. M. Jacobsen   61 Terje Vigen 
 
DKP    04.mai 2006:           
Harald Kvikstad            98 Henrik Ibsen 
 
Terminlista   1.halvår 2007. 
 11.01    Arb.m. Tvedestrand 
 08.02    P + G. Arendal 
 08.03    DGL + G.  N.  Grimstad 
 12.04    DKP + G   N. V. Arendal 
03.05 DKP + G    Kristiansand 
       Felles med Leir 14 Sørland 

 
              Thorleif Knudsen, sekretær 

 OBS!      OBS!
Tur for søstrene til  

Thüringen i Tyskland  
2. til 8. juni 2007. 

Nevnd for logens styrkelse og eks-
pansjon i nr. 51 Fortuna arrangerer 
tur til Tyskland og vi vil gjerne ha 
med oss søstre fra alle Rebekka-
logene i distrikt nr 22 Aust-Agder. 
Vi reiser til Thüringen og ellers en 
rundreise i østlige Tyskland.  
Det er, i 2007, 800 år siden 
Elisabeth av Thüringen ble født. 
Vi har noen ledige plasser og håper 
på flere påmeldinger fra de 4 
Rebekka-logene i distrikt 22 i Aust-
Agder. 
Er dette noe for deg, så ta snarest 
kontakt med Kari Rose tlf. 
37030206 mobiltlf. 91725619 for 
informasjon og påmelding.  
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En gledens tid. 
Ja, kjære brødre og det nærmer seg med 
raske skritt fram til jul. Det er rart så 
fort tiden går, særlig når en blir eldre. 
Kanskje det også er slik at en ser fram 
til neste møte med, glede, og at det gjør 
at tiden går fort. En sier jo at tiden går 
fort i godt selskap. Vel, som loge nr 61 
Terje Vigen’s St. rep. Har det vært en 
glede å overvære møtene. Jeg er stolt 
over Embetsmennenes evne til å skape 
god atmosfære under møtene. Deres 
valgperiode går mot siste termin og 
jakten er begynt på arvtagere. Til dere 
som måtte ønske et verv, noe som alle 
egentlig burde ville, si ja om du blir 
spurt, men også ja til at du vil jobbe 
med det. Husk, det er alltid viktig når en 
takker ja til et verv, stort eller lite, at 
man er lojal mot sine plikter. Hvis alle 
kan og gjør sine plikter blir det et 
stjerne samfunn. Lykke til. Ja også min 
valgperiode nærmer seg slutten, Det har 
vært en lærerik periode så langt, nye 
posisjoner å se logen på og et krav til å 
sette seg inn i forskjellige roller. Totalt 
lærerikt og spennende. Jeg må også få 
lov til å skryte av vår DSS, Jan A. 
Nilsen, du har vært en inspirasjonskilde. 
På avslappet og behagelig vis har du 
skolert og motivert oss embetsmenn til  
god gjerning for logen og dermed for 
Ordenen. Du er en person som ikke 
trenger å ”skrike”, for at vi skal høre 
deg, altså en behagelig fyr og br .Når en 
ser på vårt distrikt nr 22, Aust-Agder, 
har vi ikke noe å være flau over når det 
gjelder statistikk. Vi er i stand til stadig 
å bringe fram nye skudd på stammen, 
slik at det tyder på god ved i vår 
symbolske EIK. Men det er likevel 
viktig at brr. hele tiden pleier sin 
omgangskrets på en motiverende måte 
mot å bli en Odd Fellow. Jeg vil til slutt 
ønske alle en fortsatt god logehøst, en 
god og fredelig jul til de jeg ikke måtte 
møte før jul. 
 
Med broderlig hilsen i V.K. & S.  
 

Kåre Ludvig H. Andersen 
St.repr. 

 

NY BROR 
27. september fikk vi en ny bror i nr. 61 
Terje Vigen. 
Harald Lauvland Knutsen ble tatt opp i en 
høytidelig og fin seremoni. 
DSS Jan A Nilsen var til stede på offisielt 
besøk. 
Under brodermåltidet hilste han vår nye 
bror  velkommen, og fortalte at det var en 
spesiell opplevelse for ham å være tilstede 
ved  denne opptagelsen.  Han hadde nem-
lig vært fadder både for Haralds far, Petter 
Knutsen, og for hans onkel, Tore Knutsen. 
I tillegg var Haralds mor, Bjørg Lauvland 
Knutsen, fadder for Jan A. Nilsens kone, 
Wenche. 
Som om det ikke var nok, er Haralds 
fadder hans svoger Svein Rasmussen . 
Det er vel ikke å ta for sterkt i om man 
sier at det er sterke Odd Fellow tradisjoner 
i familien Lauvland Knutsen. 
Gratulerer med opptagelsen, Harald, og 
velkommen til oss. Vi håper, og tror, at du 
vil finne deg vel til rette. 
                                                      UM 
Gradspasseringer: 
DET GODE VENNSKAPS GRAD: 
25.10 Torstein Fossum 
 
DEN HØYE SANNHETS GRAD: 
13.09 Bjørn Haagen Andersen 
13.09 Rainer Alexander Domogalla 
 

PÅ TUR MED 
ODD FELLOW-REISER 

AUST-AGDER 
til  Stockholm og Helsingfors 

Årets andre tur i regi av reisekomiteen for 
Odd Fellow i Aust-Agder  var en kortere 
tur enn det som har vært vanlig å 
arrangere i den senere tid.  
Om morgenen torsdag 31. august fyltes 
bussen opp med glade reisedeltagere og 
med br. Thorbjørn Ribe som sjåfør og 
reiseleder.  Turen gikk østover og siste 
passasjer ble tatt opp i Sandefjord.  
Første dagsetappe gikk til Ørebro i 
Sverige.  Etter å ha installert oss og spist 
middag  på Scandic Hotell, entret vi igjen 
bussen og kjørte til Ørebro sentrum. Der 
ble vi mottatt utenfor Odd Fellow huset 
(pallasset) av fire brødre fra Loge nr. 87 
Ørebrohuus.  Logehuset er en hel sen-
trumsgård og eies av de fem logene i 
Ørebro i fellesskap.  Vi fikk en meget 
interessant omvisning i de fantastiske 
lokalene. Logesalen var særlig impo-
nerende, og de øvrige lokalitetene, salon-
ger, spisesal, kjøkken, kontorer, møterom 
etc. var av samme høye standard.   
Neste dag gikk turen videre til Stockholm 
hvor vi hadde mye av dagen ”fri” i Gamla 

Stan før vi besøkte Regalieskeppet 
Vasa, der det ligger i museet etter over 
300 år på bunnen i Stockholms 
havnebasseng. 

Om kvelden gikk vi ombord i ”Silja 
Symphoni” som tok oss over til Hel-
singfors.  Undertegnede nøt en del av 
utseilingen gjennom Stockholms fantas-
tiske skjærgård sittende i boblebasseng 
på øverste dekk .(Litt av et luksusliv 
man kan føre om bord på den fantas-
tiske båten). 

Lørdagen ble tilbrakt i Helsingfors, med 
sightseeing bl.a. til Tempelplassens 
Kyrka (sprengt ut i fjellet) og Sibelius-
monumentet. Derefter hadde vi fritid i 
sentrum av byen med det fantastiske 
livet på Salutorvet og øvrige attrak-
sjoner, før vi igjen gikk om bord i ”Silja 
Symphoni”. Vel fremme i Stockholm 
søndag morgen var det igjen å gå om 
bord på bussen for å reise hjem. 
Med takk til br. Thorbjørn for et ypper-
lig  arrangement,                 Ivar T. 
 

Kan en slik tur friste? 
Eller kanskje en av de lengre turene 
som reisekomiteen arrangerer? Neste 
tur går til Syd-Afrika i 2007. 
Har du ønsker for turer / reisemål? 
Gi da beskjed til din loges representant i 
reisekomiteen. I inneværende periode er 
følgende medlemmer: 
 
  51 Fortuna:   Vera Thorkildsen  
  93 Kaprifol:  Lisbet Brune 
104 Måken:  Astrid M. Fosseli  
116 Navigare:       Solveig Hansen  
  61 Terje Vigen:  Ivar Tønseth  
 98 Henrik Ibsen: Tor Martin Brunvatne  
107 Torungen:      Per J. Jørgensen 
127 Gabriel Scott: Anstein  Nørsett 
128 Lyngør:         Hans Olav Ramsdal  
135 Mærdø:          Per Knudsen  
 

PRIVATNEMDA 
Privatnemda har reorganisert seg med 
Rainer Alexander. Domogalla som for-
mann, Bjørn Haagen Andersen som 
sekretær og Knut Helge Stenseth som 
kasserer. 
Lykke til, til dere og takk for innsatsen 
til dere som fratrer disse vervene. Takk 
til alle som har vært og er med i 
privatnemda.  Privatnemda er viktig og 
dere har gjort, og gjør, en kjempe-
innsats. Det hersker en samarbeidsvilje, 
positivitet og felles ansvarsfølelse i 
nemda som gjør det lettvint å være UM.  
Takk skal dere ha, alle sammen. 
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OMBYGGING AV 
LOGEHUSET I GRIMSTAD. 

Odd Fellowhuset i Jørgen Bangsgt.5 i 
Grimstad er, som mange vil vite, for 
tiden under ombygging. Eiendommen 
eies nå, gjennom et aksjeselskap, av de 
tre logene som i dag benytter huset,  

 
 
 
 
 
 
nemlig loge 98 Henrik Ibsen, loge 127 
Gabriel Scott og Rebekkaloge 104 
Måken. 
Frem til i dag har bare første og annen 
etasje av bygningen vært i bruk. Hele 
kjellerrommet har så langt ligget 
“brakk”. Utnyttelsen av denne store 
reserven har vært gjenstand for lange 
diskusjoner, men i løpet av fjoråret ble 
det endelig avgjort å bygge spisesal og 
nytt kjøkken nede, mens det innredes 
salong og utvidet garderobe i første 
etasje. Samtidig får hele bygget nytt 
ventilasjonsanlegg. 
Ventilasjonsanlegg og nytt kjøkken 
gjorde det nødvendig med et tilbygg 
både under og over bakkenivå. 
Etter at de nødvendige kommunale til-
latelser omsider var på plass, kunne 
grunnarbeidene starte opp i mai i år. De 
“underjordiske” arbeidene ble fullført i 
løpet av juli, hvoretter det egentlige 
tilbygget kunne påbegynnes. Da det sto 

ferdig ca. medio august, kunne man fristes 
til å tro at det alltid hadde stått der. 
Nymalt, sammen med resten av 
bygningen og med takstein tilpasset taket 
forøvrig, smeltet det glimrende sammen 
med det gamle huset. 
For tiden arbeides det i underetasjen, 
hovedsakelig på dugnad. Det nye kjøk-
kenet på 38 kvm. får gulvbelegg i disse 
dager, og det elektriske anlegget er nå på 
plass. Arbeidet med ventilasjon starter om 
en ukes tid. Kjøkkenet vil forhåpentlig 
kunne stå klart om forholdsvis kort tid og 

spisesalen på nesten 100 kvm i løpet av 
januar. 
I løpet av sommeren/høsten er det også 
foretatt en utvendig ”ansiktsløftning” hva 
angår beplantninger, ny trapp ned til ter-
rassen foran huset etc. Parkeringsplassen 
forventes å bli asfaltert i løpet av våren 
etter å ha fått hvile gjennom vinteren. 
Nåværende spisesal/kjøkken i første etasje 
skal jo etter hvert ominnredes til salong 
etc. og det innebærer naturlig nok relativt 
omfattende innsats av dugnadsvillige brø-
dre. I det hele tatt har det blitt utført en 
imponerende dugnadsinnsats, men dette 
vil sikkert bli berørt i senere rapporter på 
nyåret. 
Vår loge har hele tiden blitt holdt meget 
godt underrettet om fremdriften av ar-
beidet, og derved har også de brødre som 
ikke har hatt anledning til å delta i dug-
nadsarbeidet, kunnet følge med i utvik-
lingen i løpet av høsten. 
De arbeider som nå gjenstår, er langt på 
vei av en slik karakter at man ikke be-
høver å være murer eller snekker for å 
kunne gjøre en innsats. Det oppfordres 
derfor til stor velvillighet dersom/når 
”dugnadsgeneralen” anmoder om slik 
assistanse. 

Gradspasseringer. 
Nye brødre 
18. april 
Arild Dypvik 
Tor Atle Stagersnes 
 
1. grad 
2. mai 
Kjell Edgar Jensen 
3. oktober 
Arild Dypvik 
Tor Atle Stagersnes 
 
2. grad 
5. september 
Frank Nielsen 
Kjell Sørensen 
17. oktober 
Kjell Edgar Jensen 
 
Senhøstes 
Vi har ikke ofte brakt dikt på vår 
tilmålte spalteplass. Nå i november, en 
måned som av mange oppfattes som 
ekstra lang og grå, vil jeg imidlertid 
gjerne dele med dere følgende tanker av 
Halidis Moren Vesaas: 
 
Det heiter ikkje: eg - no lenger. 
Heretter heiter det: vi. 
Eig du lykka 
så er ho ikkje lenger berre di. 
Alt det som bror din kan ta imot 
av lykka di, må du gi. 
 
Alt du kan lyfte av børa til bror din, 
må du ta på deg. 
Det er mange ikring deg som frys, 
ver du eit bål, strål varme ifrå deg! 
 
Hender finn hender, herd stør herd, 
barm slår varmt imot barm. 
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne, 
at du er varm! 
 
Nå som nettene er blitt lange og kulda 
(muligens) setter inn, kunne det kanskje 
være litt inspirasjon å finne i et lite 
dikt? 
 
I alle fall, ettersom dette er siste 
utgaven av Terjenytt i 2006, vil jeg 
sammen med resten av embeds-manns-
kollegiet i Loge 98 Henrik Ibsen få 
ønske våre brødre og deres familier, og 
også alle andre lesere av bladet: 
 

GLEDELIG JUL og GODT NYTT 
ÅR 

Varmeste hilsener 
i V.K. og S. 
Trygve Haugland    Undermester 
 

Mannen i forgrunnen er Andreas 
Kleppe, som er formann i A/S 
Oddfellowhuset, og formann i 
byggekomiteen for nybygget. Han står 
for øvrig på taket til det nye kjøkkenet, 
som lig-ger ca 1 meter under ham og ca 
4 m ut under parkeringsplassen. 
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Om Etikk. 
I logearbeidet kommer vi ofte borti 
begrepet ”Etikk”. 
Det være seg i forbindelse med etiske 
retningslinjer, etisk post, m.v, men 
hvordan er da dette begrepet  definert. 
 
Etikk, eller morallære, er den gren av 
filosofien som undersøker hva som er 
rett og hva som er galt, og som setter 
normer og prinsipper for riktig hand-
ling. 
     Dersom man sier at noe er «uetisk» 
eller «umoralsk», mener man at det er i 
strid med visse moralnormer. Dersom 
man f.eks. mener at det er umoralsk å 
stjele, betyr dette at man slutter opp om 
den moralnorm som sier at man ikke 
bør stjele. 
I alle samfunn finnes det moralnormer. 
Disse normene varierer imidlertid fra 
samfunn til samfunn, og de kan også 
variere over tid. Handlinger som god-
taes i enkelte samfunn er uakseptable i 
andre - f.eks. er bruk av alkohol i dag 
akseptert i noen samfunn og ikke i 
andre. Handlinger som nå er 
uakseptable var ikke bare akseptert, 
men i enkelte tilfelle påbudt for ikke 
mange hundre år siden - heksebrenning 
er et grusomt eksempel på dette. Det 
finnes også moralnormer som er 
identiske over hele verden - overalt 
finner man f.eks. forbud mot tyveri og 
drap. Det aller viktigste spørsmål innen 
etikken er spørsmålet om det finnes 
allmenngyldige, objektive normer som 
gjelder for alle mennesker til alle tider. 
Det som betyr mest for den enkelte, er 
hvordan vi forholder oss til de skrevne 
– og uskrevne regler/normer som 
gjelder og er akseptert i logen. 
Det vil ofte være slik at de uskrevne 
reglene som forandrer seg med tiden, er 
mer liberale enn de formelle, skrevne 
regler. 
Det viktigste må da være at vi ikke 
beveger oss bort fra det som er den 
etiske grunntanken i logen. 
Logearbeidet, med sermonier og sam-
vær, gir oss støtte til dette. 
                                                      UM 
 

 
Gradspasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
18. september 2006. 
Ivar Sandnes. 
Rune Jacobsen 
Eivind Eikbo 
 
Den Høye Sannhets Grad 
2.oktober 2006.  
Bjørn Øyvind Hansen. 
 
Vi gratulerer! 
 
Invitasjon til julebord med 

damer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heller ikke i år er overstående person 

blant dem som er invitert, men du, kjære 
bror, inviteres med dette til årets 

julesamling, 
lørdag 2. desember 2006 klokken 19:00, 

der  
Loge 107 Torungen 

håper at du vil komme. 
 

Vi byr på tradisjonell julekost med ribbe, 
medisterkaker, medisterpølse, surkål og 

deilig riskrem til dessert. 
Til maten serveres vin, øl og brus, og det 

vanker også  
en aperitiff ved ankomst. 

 
Påmelding skjer innen 22. november til : 

Ove L. Wroldsen: 
tlf. 37 03  09 29   - 
mob. 95 97 00 96 

 
Kuvertprisen er kroner 200,00. 

 
Vi håper at flest mulig kan stille. 

 
Med vennlig hilsen i V.K.S. 

 
Ove Louis Wroldsen 

formann i privatnemnda Loge 107 
Torungen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffet (for alle aldere) 
 

Torsdag 18. januar 2007, 
 kl. 12.00 

 
Vi besøker Frimurerne i Arendal 

 
Omvisning og orientering 

 
Frimurerne står for en enkel  

servering 
 

Påmelding til 
logenes kontaktperson 

Se under 

Påmelding 
til 

Senioretreffene 
 

(For alle aldere,  
bare du har tid) 

 
For Odd Fellow brødrene:  
logenes koordinater som er:                   
Terje Vigen:   
Terje Noddeland     370 33149 
Henrik Ibsen:  
Kåre Pettersen         370 42263 
Torungen:     
Ole Karsten  Boe       370 94831 
Gabriel Scott:    
Sven Helge Svendsen  99695158 
Lyngør:  
Halvor E. Lilleholt            371 60151 
Mærdø: 
 Sigurd Lundberg              370 96363 
 
For Rebekkasøstrene:  
Svein Sørensen          370 98228 
 

Seniortreffene er som hovedregel: 
3. torsdagen i måneden 

Kl. 12.00 
 

(Ta gjerne med venner) 
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Etter en usedvanlig flott høst viser 
likevel kalenderen at vi nå glir langsomt 
inn i førjulstida og mot vinteren. Elgen 
har fått fred, hummerlivet er blitt tryg-
gere, klokka er stilt tilbake og de lyse 
kveldene blir etter hvert kortere og 
mørkere.  
For mange er vintermånedene den mest 
aktive logeperioden, med færre uten-
dørsaktiviteteter og forpliktelser, og 
dermed bedre anledning til logeliv og 
sosialt fellesskap. Det er tid for givende 
Odd Fellow-møtevirksomhet, for etter-
tanke og sosialt samvær med loge-
brødrene. 
I tillegg er vi mentalt forberedte på 
vintermånedene og det de kan bringe – 
slik f.eks. Gunvor Hofmo illustrerer det 
i diktet «Vinter»: 
 

Nå såpes jordens ansikt 
inn med barbersåpe. 
Det er lenge til 
høvelen igjen gjør ansiktet 
glatt og friskt og grønt. 
 
Sosiale aktiviteter 
Sosialnemnda i 127 Gabriel Scott 
kommer stadig med nye tilbud om 
aktiviteter som styrker fellesskapet. Et 
etter hvert tradisjonsrikt arrangement er 
julesyltelaging hos slakter og logebror 
Hans Eide i Lillesand. Et par kvelder i 
førjulstida har logebrødrene fått slippe 
til i Eides lokaler slik at også far nå kan 
levere et bidrag til julematen i heimen. 
Det rapporteres at fars julesylte er blitt 
et must i flere lillesandsfamilier. I år 
blir det julesylteproduksjon for loge-
brødre hos Hans Eide 30. november og 
7. desember. 

Bildet over viser logebror under kyndig 
julesylteproduksjonsopplæring.  

Bildet under viser ivrige brødre i 
produksjonshallen. 

Sosialnemnda under ledelse av br. Sven 
M. Løvik har nylig diskutert aktuelle 
aktivitetstiltak for 2007. Fredag 23. 
februar skal det bli en ny kveld der for-
skjellige viner kan testes ut. Videre er det 
planlagt en tur til Oslo lørdag 21. og søn-
dag 22. april. Logebror og reiseoperatør 
Torbjørn Ribe stiller med buss og ordner 
med overnattingssted. I Oslo blir det 
sightseeing med br. Kjell-Henrik 
Henriksen fra loge nr. 1 Norvegia (han er 
også redaktør av Odd Fellow Bladet). Det 
er da bl.a. planlagt et besøk i Middelalder-
byen, og det vil bli anledning til å besøke 
Storlogehuset i Stortingsgata 28. 
 Sosialnemnda forsikrer at det virkelige 
høydepunktet likevel blir om kvelden, så 
ta fram kalenderen for 2007 alt nå og 
kryss av for denne helga! 
Ellers ønsker nemnda innspill fra brødrene 
om ny utlodning våren 2007 til verdige 
formål, og brødrene utfordres til å komme 
med forslag til andre formålstjenlige 
prosjekter. 
 
Julemøtet 
Det tradisjonelle julemøtet med ledsagere 
går i år av stabelen fredag 1. desember i 
logehuset i Grimstad. 

 
Julemøte med damer 

fredag 1. desember kl. 1900 
 

Magne Songvoll om 
‘Kilden’ og Gabriel Scott 
 

Festmiddag m/ tradisjonell julemeny 
Kaffe avec 
 

Bindende påmelding seinest 23. 
november til Torstein Wille. 
Påmeldingsliste også utlagt på møtet i 
Gabriel Scott 22. november. 
 
Nye logebrødre 
27. september:  Jarl Rudi Lunde og 
  Nils Sørbotten 
 
 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps grad: 
25. oktober:  Atle Auby Hagen og 
  Vidar Tobiassen  
 
Åremålsdager (i forkant og etter-
kant) 
 
70 år 
9. desember: Roald Krohn Gunnersen 
 
60 år 
25. september: Leif Torbjørn Ribe 
 
40 år 
18. desember: Petter Olsen 
 
Vi gratulerer! 
 
Bytte av organist 
Organist Anders Birkeland takka i 
møtet 27. september for seg ettersom 
han nå flytter til Bærum. Som ny 
organist er utnevnt Asbjørn Larsen. 
Brødrene i Gabriel Scott takker br. 
Anders Birkeland for fine musikalske 
stunder og håper han får et godt logeliv 
også på Østlandet! 
 
Annet 
Br. Ulf Meyer Hansen fra loge nr. 10 
St. Hallvard har flytta til Lillesand og 
har besøkt vår loge flere ganger. Han 
blir i høst tildelt 25 års veteranjuvel i 
sin loge.  
 
Ord til ettertanke 
Vi kallar det vinter ... 
og vi tenkjer på snø og is og kulde, 
på vakre vinterlandskap, islagde vatn, 
skispor på vidda, leikande barn og 
mykje meir. 
 
Men den norske vinteren stemmer ikkje 
alltid med dei indre bileta våre. 
 
Han varierer 
frå år til år 
og frå stad til stad. 
Likevel er han aldri til å ta feil av. 
Naturen kviler i eit kaldare famntak no, 
og den varmen vi treng, er det opp til 
oss sjølve å skape. 
 
(Fra: TineMjølk Kultur.) 
 
                 *   *   *   *   * 
 
NB! Noe av den varmen som vi trenger, 
kan vi skape nettopp gjennom samvær 
med brødrene i 127 Gabriel Scott! 
                                                         UM 
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Besøk til Loge no.120 Colin 
Archer i Larvik. Onsdag 25-10-
06. 
Så var tiden inne til å besøke vår 
vennskaps Loge i Larvik som hadde en 
0+ grad. Dette er en meget hyggelig 
tradisjon hver høst, som vi setter meget 
stor pris på. Denne gangen hadde vi 
også med oss en resipient: 
Elling Marcussen. Vi er heldige i vår 
Loge. Det er flere bussjåfører blant 
brødrene. Brødre fra Risør fikk Maxi 
Taxi tur/retur Vinterkjær. Sjåfør er bror 
og var med til Larvik.  
Bussen var satt opp med avgang fra 
Tvedestrand. 2 stopp for å ta på brødre 
langs veien: Vinterkjær og 
Brokelandsheia. Bussjåføren var en 
annen bror av vår Loge.  
Til sammen var vi 28 brødre som tok 
turen. God stemning, praten gikk som 
vanlig i god tone. Vi ankom Logehuset i 
god tid, så resipienten fikk anledning til 
å slappe av litt før alvoret skulle 
begynne. 
Vi blei som vanlig mottatt på en 
fortreffelig måte. De var takknemlige 
for at så mange hadde tatt seg tid til et 
besøk. 
Logehuset i Larvik er veldig flott. God 
plass. 
Logesalen er meget fin. 
Seremonien blei gjennomført på en 
presis, feilfri og glimrende måte. 
Brodermåltidet kunne måle seg med 
Grimstad. Erter kjøtt og flesk, heldigvis 
servert bare en gang. 
Som vanlig stor stemning og gode taler. 
Dessverre så blir det litt for liten tid til 
en prat etter måltidet. Veien hjem er 
forholdsvis lang. 
Nesten alle var vel hjemme i redet ca. kl 
0100. 
Nå gleder vi oss til Loge 120 Colin 
Archer kommer på besøk til Loge 
Lyngør på vårparten. Torskemiddag er 
øverst på ønskelisten. Kjenner jeg 
privatnemnda rett, er dette i boks. 
 
Kjell Monrad 
 

 
 

 
STEINAR ABRAHAMSEN TIL 

MINNE. 

 

 

 

 

 

Vår kjære 
Loge -bror STEINAR ABRAHAMSEN 
døde i sitt hjem i Risør den 25.mai, en 
knapp måned før han skulle ha fylt 67 år.   

Bror Steinar ble innviet i vår loge i mars 
2003 

Han ble ført til sitt siste hvilested fra 
RISØR kirke 1.juni under stor deltakelse. 
6 av logens brødre sto æresvakt ved båren. 

Selv om bror, Steinar ikke hadde vært 
medlem mer enn ca. 3 år, hadde han like-
vel rukket å sette varige spor etter seg. 

Med sin rolige og sindige væremåte innga 
han stor tillit. Han gledet seg over å være 
en  ODD FELLOW, det var tydelig merk-
bart både i logen og hjemme. . 

Vi visste at Steinar var alvorlig kreftsyk, 
men vi håpet jo til det siste at han skulle  
klare å overvinne sykdommen.. Dessverre 
måtte han gi opp kampen etter forholdsvis 
kort tid. 

Vi savner deg, kjære bror, takker deg for 
innsatsen og lyser fred med ditt gode 
minne.  
 
Lars Rødland/OM 
 
Sekretærens hjørne 
 
Nye brødre: 
  4.10.06 Håvard Haugstaul 
25.10.06 Elling N. Marcussen 
 
Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhets Grad 
18.10.06 Knut Ivar Christensen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
15.11.06 Bjørn Jacobsen 
15.10.06. Ole Pettersen 

 
Bønn i adventstiden 
Etter stjerneløse netter skinner Lede-
stjernen klart. 
Lys oss gjennom adventstiden slik at 
håpet blir bevart. 
Tenn et lys i triste øyne. Send din fred 
til trette sinn. 
Gi oss del i gleden, hjertevarmen, jule-
freden. 
Ta hver fremstrakt hånd i den. 
 
Gjør oss alle fri fra kjøpepresset og all 
glitter, glans og prakt. 
Gi oss heller ro i sjelen og en hellig 
englevakt. 
La hvert barn få kjenne trygghet. Gi oss 
nærhet, kraft og mot. 
Frem til stall og krybbefot. 
 
Med dette ønsker jeg alle søstrer og 
brødre en fredelig og god adventstid og 
julehøytid. 
 
Med broderlig hilsen i  
V. K og S 
Odd Holum/UM 
 

Notater fra 
Storembedsmannsmøtet  

i november 2006 
 
1. Ved eventuelle EI i perioden legges     
    disse til det første passende møte    
    (også vedrørende installasjon av   
    Storrepresentant) uavhengig av   
    antrekket. 
2. Når Storrepresentanten har avsluttet     
    sin embedsperiode skal følgende    
    tittel brukes  

      EksStorrepresentant 
3. I Odd Fellow Ordenen heter det loge   
    ikke losje. 
4. FOCUS for skattmestere er i gang fra   
    2007. Skattmesterne vil etter hvert bli   
    kurset og etter kurset vil de få adgang  
     til å bruke systemet. 
5. Europa har fått sin egen Storloge: 

Independent 
Grand Lodge of Europe 

     Det betyr at denne kan tildele   
     Charters til nye jurisdiksjoner i  
     Europa uten å gå om Sovereign  
     Grand Lodge i Amerika. 
 6. I Europa finnes det i dag 8    
      jurisdiksjoner som omfatter 13 land. 
  7. Ny Odd Fellow portal på nettet fra  
      og med 1. januar 2007. Adressen er    
      den samme:   oddfellow.no 
                                         DSS 
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Kjære alle sammen! 

SNART JUL 
Ja, nå er det snart Jul og nytt år.  
Jeg vi takke alle brødre i logen for ett 
fantastisk hyggelig år.  
Vi har innen årets utgang en tilvekst på 
syv medlemmer, og det er jo fantastisk.  
Neste år ser også ut til å starte bra, vi 
har allerede seks kandidater. 
Kjære brødre, la oss være enige om at i 
2007 prøver enda litt til å bestrebe oss 
på å etterleve Ordenens etiske 
prinsipper.  
Vi kan ikke vente at de utenfor våre 
”murer” skal ha høye etiske prinsipper, 
hvis vi ikke prøver selv. 

Jeg vil takke dere alle for at dere er 
så positive. Det er en drøm.   

Kjære alle brødre i loge 135 Mærdø, 
jeg ønsker deg og dine en riktig god 

Jul og ett godt nytt År.  
Det samme ønskes også brødre og 
søstere i andre loger. 
 
Hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Ebben Johansson 
OM 
 
 

 
 
 
 
Sekretær informerer: 
Opptak:  
24.10.06. 
Jarle Husefest 
Gunnar Nygaard    
Fadder Gudmund Nygaard. 
 
14.11.06 
Torleif Nordmyr 
Fadder Per Knudsen 
Roy Gabrielsen 
Fadder Geir Skyttemyr 

Gradspasseringer: 
DGV grad 
Tom Arild Sell 26.09.06 
  
DEK grad   
Michael Lenz 10.10.06 
 
Med hilsen 
Jon Stene 
Sekretær. 
 
Ny Storrepresentant. 
 

 
 
På vårt møte den 12. september ble Eks 
OM Fritz Steller installert som vår loges 
nye Stor. Rep. 
Det ble en høytidelig og fin seremoni og 
jeg må si som logens UM at det er spesielt 
å ha sin far som bror, men også som Stor. 
Rep. sammen i embedskollegiet. 
Vi takker Eks Stor. Rep. Tom B. Schulz 
for den jobben han har utført de siste 
årene, og han ble hedret på vårt møte 26. 
september for dette. 
 

 
Fellesmøte. 
Tirsdag 24.10.06 var vår loge vertskap for 
fellemøte med Loge 107 Torungen.  Det 
har vel ikke vært like mange brødre 
samlet siden vi ble installert som loge. 
Over 70 brødre var samlet til vårt møte i 
O grad. 
Det ble ett spesielt møte da Loge 107 
Torungen er vår ”far” slik at det var 
mange som så frem til hvordan ”sønnen” 
klarte seg.  Mange lovord kom etter møtet. 
På ettermøtet ble det avholdt lotterislag til 
inntekt for LMS, Landforening mot Stoff 
avd. Arendal.  Der en bror av vår loge er 
sterkt engasjert. 
Etter ett kort foredrag fra undertegnede, så 
må jeg si at det var utrolig moro som 
loddselger å se den giverglede brødrene 
hadde denne kvelden.  Det kom inn godt 
over 6.000,- og kveldens heldigste vinner 

ble nok vår DSS Jan A. Nilsen som 
nesten stakk av med alle de gjeveste 
gevinstene. 
Vi takker alle brødrene og også Loge 
107 Torungen som var med på dette 
lotteriet til inntekt for LMS. 
 

 
 

Jul og juleforberedelser, ordene fyller 
oss med mange gode følelser. Og hvem 
blir ikke revet med av julestemningen. 
Julen var den gang som nå, en hviletid, 
en avkobling fra stress og mas - en tid 
for samvær, felleskap, fest og ikke 
minst mat. Foruten feiringen av Jesu 
fødsel, føler vel også vår generasjon 
glede over at solen snur og at lysere 
tider er i vente. Vi gleder oss til jul og 
alt det den rommer, på samme måte 
som generasjoner før oss har gjort. 
Hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Erik Steller 
UM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Seniortreffet (for alle aldere) 
 

Torsdag 15. februar 2007,  
kl. 12.00 

 
Odd Fellow Huset i Arendal 

 
Lysbilder fra Odd Fellovturen 

til Irland i 2006 
 

Enkel servering. 
Påmelding kontaktpersonene  

 
Se side 11 

Julehilsen fra 
loge 

Gabriel Scott 
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SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR
ARENDAL 

KÅRE VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90

 
 
 
 
 
 

             Entreprenør 
 

   BJØRN RØISELAND 
 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

BEDRE  RÅVARER 
   BEDRE  SMAK 

Vi lager og leverer ferdige måltider til: 
Stevner, turneringer og andre typer arrangementer 
Tlf. 37015166         www.ferdigmatas.no 

    Lapskaus – Gryterett – Laksesuppe – Komper – Frokost og lunch 

   Forvaltning og drift av fast eiendom 
 
Lindland 
 

Vestregate 9 
4800 Arendal  
Tlf. 37024177 
Dameklær 
Str. 36 - 54 

 

 

 

                                KLÆR  FOR 
                          DEN  VOKSNE DAME 

 

 

 

Havnegt. 4 – Arendal.   Tlf. 37021483 

EINAR BERGE 
Salgskonsulent 
 
Mobiltlf.: 95928519 

AGDERPLAN  A/S 
RÅDGIVENDE  INGENIØRER  I  BYGGETEKNIKK 

KOMMUNALTEKNIKK  OG  GEOTEKNIKK 
 

Storgaten 2 – 4890 Grimstad 
Tlf. 37 04 36 00 . Telefax 37 04 49 16 

NITTEDAL TORVINDUSTRI  AS

 

 
Sulten eller tørst? På vei mot øst? 

Shellstasjonen ved Cindarella. 
Der stopper vi først! 
God tur!   Vi sees! 

Agder Bensin as E-18 

Knudsen`s 

Fjæreveien 57 – Tlf 37 04 18 57
Alle slags arbeider i hager, parker og gartnerier

Telefon 37 00 57 10

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

AUTORISERT  EL.INSTALLATØR    HÅKON  LARSEN 

ALT  i elektrisk  installasjon 

Kirkeveien 140      Telefon:37011581  Mobil: 91169673
4817 HIS                       E-post: hisel@online.no 

BRØDRENE 

 

Telefon 37 00 57 10

 
Kvia Bil 

Sørlandsparken  38 05 80 00

Nye og brukte biler

OPEL CHEVROLET

TELEFON  37005710

Tel: 37042266- Mob: 90191111    
Lillesandsveien 42  Fax: 37044888 

Kontaktperson:  
Inge Viktor Olsen 

Postboks 61    
4981 Grimstad   

 

Vi har sko 
for enhver 
anledning 

Sentrums-
gården 

Lillesand 
 

Tlf: 
37270112 

 Se vårt utvalg 

Velkommen hilsen 
Inger og Kirsten 

 
 
 
 
 
 

Byggmester 

Julen 2006  -  Terjenytt  -  35 årgang 
Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Aust-Agder.     

Bladet utgis 4 ganger i året. UM er redaktør for stoff fra sin loge. 
Hovedredaktør er DSS Jan .A. Nilsen. 

Neste Terjenytt, Vinteren 2007, kommer i februar 2007. Frist for 
innlevering av stoff fra enhetene er 1. februar 2007. 

Stoffet sendes: Jan A. Nilsen, på  E-mail: jan.a.n@online.no eller 
adr.: Kongleveien 12, 4844 Arendal.  
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Tlf. 37 00 47 07 / 90 90 50 20
Maxitaxi – små og store grupper – Døgnsevice – 

Faste oppdrag til faste priser

ARENDAL 

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 fra Hisøy - 

MAXITAXI 

Tlf. 37 01 04 07

P.Obox 115 
N.4818 Færvik, Norvay 
Phone:   +47 37 05 85 00 
Telefax: +47 37 05 85 01 
Telex:  21 448-OFTRA  N 
E.mail:   ns@pmddata.no

HISØY SERVICENTER

Lifeboatbuilder since 1903 

Sigurd Holthe
 Henr. Ibsensgt. 8 

     Tlf. 37 04 12 20 

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

       Det du trenger – når du trenger det 

 
 
 
SKREDDESYDDE 
 
GRUPPEREISER 

Solflaten 9 –4790 Lillesand 
Tlf. 372 71 205 – Fax 372 70 370 

       Stoa Senter                Tlf. 37 09 80 07 
       Harebakken Senter   Tlf.37 08 69 80 

       Bergemoen 29, 4886 GRIMSTAD Tlf.: 37 25 80 90

 

REGNSKAPSKONTORET 
 

Inge Kongsbakk 
P.b. 65, 4951 Risør 

 
 

Tannlegene  i  Grimstad 

 

Fotografmester Helge Haldorsen 

Tlf: 37270790 Lillesand 

Til 

Fotografmester Helge Haldorsen

Tlf: 37270790 Lillesand 


