
Odd Fellow  
Ordenens historie gjennom 

 88 år på Sørlandet 
 

Praktbindet til  
Organist Tore Lund Andersen  

er fortsatt til salgs. 
        Samme pris kr. 300,-, fritt tilsendt. 
Ring mobilnr.: 47234777 eller send en liten lapp 
til Tore Lund Andersen, Camilla Colletsvei 9B,  
4620 Kristiansand 

Han har noen eksemplarer igjen! 
 

 

 

             Nr. 1                         Vinteren  2010                      38. Årgang     

Slik så Thorleif Bredesen de 7 S-er i 
loge nr. 135 Mærdøs ledelse ved starten.

Lørdag 28. november 2009 
feiret loge nr. 135 sitt 10. 

årsjubileum  
Dette er baksiden på heftet som ble laget til 
jubileumet. Hentes på nettet ved denne adressen:. 
http://www.oddfellow.no/getfile.php/Bilder/V%C3%A5r%20nett
avis/Publiserte%20bilder/2009/12%20Desember/02/01/10%20%

C3%A5rs%20Jubileumshefte%20Side01_44_01.pdf 
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Medlemsstatistikk loge pr 01.01 - 31.12.2009  22           Aust Agder  

Inn Over- Over-  Rebekka Loge Antall 
01.01. viet gang fra  gang til 

Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12. 

Al-
der 

Netto 
tilgang  

51 Fortuna 83 6 0 0 1 1 0 89 66 6  
93 Kaprifol 81 8 0 0 0 1 3 85 61 4  
104 Måken 76 6 0 1 0 1 2 78 63 2  
116 Navigare 48 3 0 0 0 0 1 50 61 2  
Sum: 288 23 0 1 1 3 6 302 63 14  
            

Over- Over-  Odd Fellow Loge Antall 
01.01. 

Inn-
viet gang fra  gang til 

Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12. 

Al-
der 

Netto 
tilgang  

61 Terje Vigen 88 4 0 0 1 0 2 91 63 3  
98 Henrik Ibsen 100 4 1 0 0 1 1 103 61 3  
107 Torungen 87 2 1 1 0 1 2 86 62 -1  
127 Gabriel Scott 78 3 0 1 0 2 2 76 61 -2  
128 Lyngør 78 3 1 0 1 1 0 82 62 4  
135 Mærdø 64 4 1 0 1 0 2 68 54 4  
Sum: 495 20 4 2 3 5 9 506 62 11  
            
Logeanalyse  
Rebekka Loge        
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand

Birke-
land 

Ri sør Gjer-
stad 

Tvede-
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre

51 Fortuna 89 74 3   3         6   3 
93 Kaprifol 85 70 3   8     3   1   0 
104 Måken   78       54 23           1 
116 Navigare 50 2           21 2 21 2 2 
Sum: 302 146 6 0 65 23 0 24 2 28 2 6 
Logeanalyse  
Odd Fellow Loge  
Aust-Agder 

Antall  Aren-  
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand

Birke-
land 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre

61 Terje Vigen 91 84 1 3 1             2 
98 Henrik Ibsen 103 3     95 1           4 
107 Torungen 86 76 1   4     1 1 1 1 1 
127 Gabriel Scott 76       3 69 3         1 
128 Lyngør 82 3           29 8 40 1 1 
135 Mærdø 68 63                 1 4 
Sum: 506 229 2 3 103 70 3 30 9 41 3 13 
             
             
Kommune-
analyse 

Aust-
Agder 

Aren-  
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-  
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre

Odd Fellows 808 375 8 3 168 93 3 54 11 69 5 19 
Innbyggere * 107901 41480 4969 1864 20272 9360 4636 6869 2489 5972 1882 X 
% OF i kom. 0,75 0,90 0,16 0,16 0,83 0,99 0,06 0,79 0,44 1,16 0,27 X 
 
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra Wikipedia 1. oktober 2009       
Nå er det slik at Tvedestrand kommune i vårt distrikt har oppnådd Storlogens høye mål    
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.       
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Seniortreffene  
Tekst og bilder: Svein Sørensen 
19. november 2009  

Odd Fellow Huset i Arendal. 
Tema: Frelsesarmeen  

Torsdag 19 nov. hadde 53 søstre. brødre 
og ledsagere funnet veien til logehuset i 
Arendal. 
Ansvarlig var logene i Arendal 

På programmet sto Frelsesarmeen ved 
diakon Kjell Nordbø. 
Foranledningen var at Frelsesarmeen 
ble tildelt jubileumsgaven på kr. 
50.000.- i forbindelse med loge 61 Terje 
Vigens 50 års jubileum. 
Kjell Nordbø startet sin orientering med 
et tilbakeblikk til 1878 da William 
Booth startet Frelsesarmeen i London. 
Til Norge i 1888 og korpset i Arendal 
var et av de første. 
Armeen er organisert etter militære 
prinsipper og kombinerer religiøs vek-
kelse med sosialt arbeid. 
Kjell Nordbø fortalte at han nå var den 
eneste ansatte i Arendal med 11 timers 
uke (minst) og års1ønn på kr. 70.000.-. 
Som diakon (tidl. slumsøster) sto han 
for det sosiale arbeidet med utdeling av 
matvarer, betale regninger m.m., så 
jubileumsgaven kom vel med. Behovet 
var stort, hver måned hadde de besøk av 
150 — 200 personer som trengte hjelp. 
Vi avsluttet med et enkelt måltid som 
var priset til minst kr. 50.- pr person, 
men da dette ble gjort opp så viste det 
seg at overskuddet ble på hele kr. 3650.- 
som ble overrakt Frelsesarmeen. 
Jan Stangeland, som har nære kontakter 
til Frelsesarmeen gjennom sin sønn, 
som tidligere var leder i Arendal, ba om 
støtte til grytevakt ved julegrana. Det 
eneste kravet var gode bein. 
Kjell Nordbø avsluttet med å lese et 
svært personlig Joh. 3.16                                               

 
 

21.januar 2010     
Aust Agder museet 

Odd Fellow Huset i Arendal. 

21. jan. hadde 75 seniorer funnet veien 
til Aust-Agder Kulturhistoriske senter 
på Langsæ. hvor vi ble mottatt av Brita 
Flor. Hun organiserte omvisningen og 
viste en film som omhandlet nærings-
utviklingen langs kysten vår. 

Konservator Hilde Austerheim ledet 
omvisningen gjennom den spesielle 
maritime utstillingen. 
En fin opplevelse til kun kr 10.- pr. 
person, og som nok fristet de fleste til 
nye besøk på museet. 
Turen gikk så videre til Odd Fellow 
Huset på Stinta, hvor br. John Heien 
hadde ansvaret og ønsket oss vel-
kommen til f1otte rundstykker og kaffe, 
alt til en pris av kr. 25.- pr. person. Vi 
hadde mistet 3 på veien slik at vi var 72 
til bords.  

DSS Jan A. Nilsen overrakte et maleri gitt 
av br. Torkild Stene. Bildet er malt av 
Thorleif Bert Bredesen i 1949, da han var 
17 år og prisen var kr. 20.-, som den gang 
utgjorde en ukeslønn. En artig sak å ha på 
veggen. Thorleif Bredesen var den første 
DDSS i distrikt 22 fra 1994 til 2001. 

Ragnhild Ellefsen orienterte om båtturen 
til København 17.- 19. februar. Det er 
påmeldt  57 deltagere, bussen er full og 
enda er det venteliste.  Det er tydelig at 
seniortreffene er blitt veldig populære. 
men vi er stadig på jakt etter nye 
aktiviteter/treff. --- så har du et forslag så 
ta kontakt med kontaktpersonen i din 
loge. 

PROGRAM  Seniortreffene 
Våren 2010. 
17-19.. Februar  
Københavncruise. 
Ansv. Ragnhild Ellefsen. 
18 Mars kl. 12.00 
Bokbyen Tvedestrand. Forvaltergården. 
Enkel lunch på hotellet.  
Ansv. Halvor Lilleholt. 
15 April kl.12.00 
Hesnes gartneri.  
Ansv Ragnhild Ellefsen 
 
Høsten 2010 
16. September 
Anders Bjørnholmen og Gabriel Scott i 
Høvåg. 
                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding til Seniortreffene 
til logenes koordinatorer 

 
For Rebekkasøstrene: 
Fortuna: 
Inger Marie Sørensen       37098228 
Kaprifol: 
Wenche K. Nilsen             37024927 
Måken: 
Ragnhild Ellefsen              37048298  
Navigare:  
Else Margrethe Ramsdal   37150648 
    
For Odd Fellow brødrene:  
Terje Vigen/Hovedkoordinator:   
Svein Sørensen     37098228 
Henrik Ibsen:  
Jan Stangeland         37270187 
Torungen:     
John Heien        37023611 
Gabriel Scott:    
Sven Helge Svendsen  99695158 
Lyngør:  
Halvor E. Lilleholt            37160151 
Mærdø: 
 Olav Halvorsen              370 22895 
 

Seniortreffene er som hovedregel: 
3. torsdagen i måneden Kl. 12.00 

Gave til logehuset 
i Arendal
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Storlogegraden for brødrene 
fredag 29. januar. 

Det er nå virkelig skapt tradisjon ved 
tildelingen av storlogegraden i det del-
tagerne blir invitert med sine ledsagere.  
Storlogegraden er den høyeste grad som 
finnes innen Odd Fellow systemet i 
Norge og den tildeles bare kvalifiserte 
EksOMer, det vil si en må ha vært OM i 
en loge og inneha alle leirgradene. Når 
et Odd Fellow medlem har blitt tildelt 
Storlogegraden og er godstående, er en 
automatisk medlem av Storlogen.  
Alle medlemmer av Storlogen er valg-
bare til Storlogens embeder, og til å 
være medlemmer av dens nevnder 
Denne gangen var det hele 8 EksOMer 
som ble tildelt graden, normalt er det 6. 
Økningen skjedde p.g.a. at DSS hadde 
sagt ja til å gi EksOM Bjarne Johan 
Normann fra loge nr. 103 Lister og 
EksOM Roald Skaar fra loge nr. 125 
Ryvingen graden. 
Dette var den 7 gangen at graden ble 
tildelt i vårt distrikt. Møtet ble historisk, 
ved at det var første gang graden ble 
tildelt på logehuset i Grimstad. Dette for 
å markere at Grimstad virkelig er blitt 
satt på Odd Fellow kartet ved at en ny 
enhet har sett dagens lys. Det var 
Grimstad broderforening som hadde an-
svaret for det tekniske ved arrange-
mentet. 
Mens gradspasseringen fant sted i loge-
lokalet, samlet ledsagerne seg i 
salongen der Anders Bjørnholmen holdt 
et glimrende kåseri om Gabriel Scott. 
 

Etter gradspassering og kåseri samlet 
alle seg til et festmåltid i spisesalen. 
Menyen var selvsagt Grimstads 
”nasjonalrett”, erter, kjøtt og flesk med 
dertil tilhørende drikke. 

Hele 77 festkledde gallakledde 
mennesker bestående av 35 EksOMer, 8 
Storrepresentanter (Storrepr. Helge 
Pedersen fra 125 Ryvingen var den 8.), 
EksDSS, DSS, 1 kåsør og 31 ledsagere. 
Dette betyr at fremmøteprosenten for 
distriktets EksOMer var hele 68,33 %. 
Det var fire talere:  
1. DSS Jan A. Nilsen gratulerte dem 
som ble tildelt graden og ga litt 
bakgrunn for Storlogegraden og 
Distriktslogemøtet. Han takket kåsøren 
medfølgende en drikkbar gave og han 
takket Grimstad Broderforening for vel 
gjennomført arrangement. Det var 
foreningens brødre som serverte. 
2. EksOM Trygve Haugland takket på 
vegne av dem som fikk graden. 
3. EksOM Bjarne Johan Normann 
Takket på vegne av de 2 gjestene som 
fikk graden og var takknemlig for at vi 
ville tildele dem graden. 
4. Eks Storrepresentant Tom Schulz 
avrundet bordet med en humørfylt takk 
for maten tale. På en elegant måte fikk 
han snudd poeng han tapte p.g.a. talene 
foran, slik at det likevel ble hans poeng! 
 

Disse ble tildelt graden: 

Første rekke: Eks OM Otto Baust                             
                      Loge nr. 61  Terje Vigen 
Eks OM Trygve Haugland  
               Loge nr. 98  Henrik Ibsen 
Eks OM Bjarne Johan Normann                  
               Loge nr. 103  Lister 
Eks OM Svein Harald Søndenaa                   
               Loge nr. 107  Torungen 
Bakre rekke: 
Eks OM Roald Skaar                 
               Loge nr. 125  Ryvingen 
Eks OM Helge Omdal                 
               Loge nr. 127  Gabriel Scott 
Eks OM Odd Holum       
               Loge nr. 128  Lyngør 
Eks OM Olav Halvorsen              
               Loge nr. 135  Mærdø 

 
Møtene i Storlogen 

Det er ikke ofte møter i Storlogen finner 
sted. De som finner sted er imidlertid 
spesielle. 
Vi har følgende møter i Storlogen:  

1. Storlogens embedsmannsutvalg med 
de valgte Storembedsmenn har møte etter 
en oppsatt plan. Dette omfatter både 
Rebekkasøstrene og Odd Fellow brødrene 
slik at alt Odd Fellow arbeid, også det 
rituelle, gjøres felles. 
Bror Stor Sire leder dette møtet. 
 
2. Hvert år på høsten holder Stor-
embedsmennene, både valgte og 
utnevnte, et eget Storlogemøte. Det gir 
grunnlag for bl.a. annet DSSs samarbeid 
med Stor Sire og de valgte Stor-
embedsmenn. Dette omfatter også 
Rebekkasøstrene og Odd Fellow 
brødrene. Alt arbeid er felles, unntatt det 
rituelle arbeid. 
Bror Stor Sire leder dette møtet. 
 
3. Hoved Storlogemøtet finner sted som-
merstid hvert 4. år, med 3 representanter 
fra hvert distrikt. Dette omfatter både 
Rebekkasøstrene og Odd Fellow 
brødrene. Alt Odd Fellow arbeid er felles, 
unntatt det rituelle arbeid. Neste 
Storlogemøte er nå til sommeren, 11. til 
13. juni. 
Bror Stor Sire leder dette møtet. 
4. Hvert annet år, på vårdelen, avholdes 
så distrikts Storlogemøtene, slik vårt 
distrikt gjorde det 29.01.2010. Disse er 
alltid adskilt, Rebekkasøstrene for seg og 
Odd Fellow brødrene for seg. 
DSS leder dette møtet. 
Søstrene skal for øvrig ha sitt møte i Arendal 
torsdag 25. februar 2010. 

 
Etter middagen var det kaffe og hyggelig 
samvær 

 
Grimstad Broderforening stod for hele 
arrangementet vedr. middag og det etter-
følgende.  Her sees de mens de mottar 
takken fra siste taler. 
Tore Wickstrøm og hans frue dekket et 
nydelig bord. 

Fotograf: Svein Sørensen 
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Loge nr. 51 Fortuna 

 
Medlemsnytt 
25 Års Veteran 
06.01.10 Sissel Myhre Bøe 
 
40 Års Veteran 
11.01.10 Astrid Langfeldt Nilsen 
 
Nye søstre: 
16.12.09 Sigrid Vistad 
               Wenche Reiersølmoen 
 
Gradpasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad 
18.11.09 Wenche Nybø Martinsen                    
               Anne-Lise Nielsen Myrvold 
20.01.10 Inger Brit Bekkelund                
    
Julemøtet 
16.12.09 avholdt vi vårt julemøte, og 
det ble som vanlig et flott møte. 
Vi hadde opptak av to nye søstre, Sigrid 
Vistad og Wenche Reiersølmoen, og vi 
hadde også flere gjester på besøk. 
 
 

 
Sigrid Vistad med fadder Berit Fosse 
 

Wenche Reiersølmoen med fadder 
Inger Marie Sørensen 
 

Etter at logen var lukket ble salen 
klargjort for julemøtet.  Alteret ble 
pyntet med nydelig julekrybbe og mye 
levende lys, noe som skapte en spesiell 
høytidsstemning blant søstrene.  Etter at 
OM hadde lest juleevangeliet leste DSS 
Kari Rose legenden om ”Den fjerde 
vismann” for oss.  Den er like nydelig 
hver gang man har gleden av å høre 
henne lese den. 
Før søstermåltidet ble det servert en 
aperitiff nede i salongen.  Den var et 
resultat av Turnevndas overskudd etter 
sommerturen. 
Vi ble ønsket til bords med sang og 
trekkspillmusikk av Privatnevndas 
medlemmer iført kledelige nisseluer. 
Bordet var nydelig dekket og menyen 
var riktig jul: ribbe, medisterkaker og 
pølser med surkål og rødkål til. Til 
dessert vanket det riskrem med mandler 
og mandelgave. 
Søster Turid Ringvold Kaland leste 
diktet ”Brønnen utenfor Nakors stad” til 
ære for resipiendene og til glede for alle 
oss andre. 
Søster Randi Hjulstad takket for maten. 
Nede i kjelleren gledet Eks.Rådsrepr. 
Karin Myhre oss med fremføring av 
historien om Marte Svennerud av 
Barbra Ring.  Det er nærmest blitt en 
tradisjon at hun leser den.  I tillegg 
gledet Jubelkoret oss med nye nummer 
innøvet for anledningen. 
 
40 års Veteranjuvel 

 
Den 11. januar 2010 ble Astrid 
Langfeldt Nilsen tildelt 40 års 
Veteranjuvel. 
På grunn av sviktende helse ble 
tildelingen foretatt hjemme hos søster 
Astrid. 
DSS Kari Rose holdt en nydelig tale før 
hun overrakte juvelen, og OM overrakte 
gave og hilste fra logen.  
Tilstede var også søstrene Kari 
Samuelsen, Aud Berge Salvesen og 
Alfhild Olsen foruten tidligere 
logesøster Maria Christiansen. 
Jubilanten bød på nydelige snitter, 
kringle og kaffe, og det ble noen 
hyggelige formiddagstimer hvor praten 

gikk livlig med tilbakeblikk på logens 
tidligere år. 
Søster Astrids vita er som følger: 
Opptatt 09.12.1969 i De Hvite Liljer, 
Kristiansand. 
Overført loge nr. 51 Fortuna ved oppstart 
31.5.1975. 
Kapellan i 3 perioder: 1974-76, 1977-79 
og 1981-83. 
Resitør i 2 perioder: 1989-91 og 1991-93. 
Tildelt 25 års Veteranjuvel 6.12.1995. 
 Alle søstrene i loge 51 Fortuna 
gratulerer med juvelen. 
 
25 års Veteranjuvel 
Den 6. januar 2010 ble søster Sissel 
Myhre Bøe tildelt 25 års Veteranjuvel. 
Den høytidelige seremonien ble ledet av 
Storrepresentant Inger Marie Sørensen, 
som også holdt en fin personlig tale til vår 
nye veteran. 
Seremonien ble ledsaget av nydelig 
musikk spilt av str. Ragnhild Bjellås.  
Søster Sissels vita er som følger: 
Opptatt    19.12.1984. 
Sekretær   1991-93 
OM V. Ass.  1997-99 
UM   1999-01 
OM   2001-03 
Fung. Eks OM  2003-05 
Etter seremonien i logesalen samlet vi oss 
rundt et nydelig festdekket bord i 
spisesalen, og etter veteranens ønske var 
menyen fersk torsk med fruktsalat til 
dessert. 
Overmester talte for den nye veteranen og 
overrakte gave og blomster fra logen. 
Taler var det også av veteranens fadder, 
søster Karin Myhre, som også er hennes 
mor og av søster Karin Myhre Auestad, 
som også er hennes kjødelige søster. 
Til slutt holdt vår nye veteran en fin tale 
hvor hun takket for juvelen og en nydelig 
seremoni. 
Vi takker søster Sissel for alt arbeidet hun 
har lagt ned for logen og ønsker henne 
lykke til videre med forhåpentligvis nye 
oppgaver for logen. 
               Vera Thorkildsen OM 

 
Leir nr. 22 Viljen 
 
03-11-09. 
Tatt opp i Troens grad  

Line Kvastad fra Loge 93 kaprifol. 
 
01-12-09. 
Opphøyet i Barmhjertighetens grad. 
Fra loge 93 Kaprifol 

Janne Magelsen  
Liv Torill Jacobsen. 

Fra loge 116 Navigare: 
Ingebjørg Lofstad 
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Loge 93 Kaprifol 
 

Godt nytt år!!! 
Det er blitt kaldt etter jul, så vi finner et 
liv inne i skjul 
Vi lengter etter sol og varme, lys og 
lange dager 
Uten forkjølelsesubehag og plager. 
Vi tenker likevel positive tanker, og vi 
finner noe å glede oss over hver dag 
med kaffe og  hjemmebakte kaker av 
alle slag. 
Tenk, så koselig vi hadde det i jula 
med pakker, julekort og deilig julemat.   
Ja, det er klart vi har det bra. 
Prøv å finn gleder og du blir glad. 
(Ukjent) 
 
Julemøte med ledsagere  
Loge nr. 93 Kaprifol sitt julemøte ble 
avholdt 15.12.09   
Seremonien oppe i salen ble høytids-
stemt og flott, Ragnhild Bjellås fra Loge 
nr. 116 Navigare bidro med flott 
levende musikk. 
Etter seremonien var det velkomstdrink 
i kjellerstua. 
 Vi ble nærmere 90 ved bordet i år og 
menyen var pinnekjøtt m/salt flesk og 
kålrotstappe. Til dessert var det riskrem 
m/rød saus og mandel. 
Stemningen ved bordet ble ganske fort 
upåklagelig.   
Eiri S.Stene med assistenter fremførte 
”Legenden om juletreet” Deretter sang 
vi ”Så tennes tusen julelys”. 
OM Elin Halvorsen holdt en veldig fin 
juletale for oss. Grethe Salvesen leste en 
morsom julehistorie og vi sang så 
”Førjulspoesi” 
Etter en hjertelig takk og utdeling av 
blomster til Turid og Helga Olsbu som 
vasker og ruller våre duker med stor 
nøyaktighet og presisjon og Ragnhild 
Bjellås for nydelig musikk, takket UM 
Privatnevnda for flott samarbeid og vel 
utført arbeid.   
Da ”takke for maten taleren” var blitt 
syk, takket UM for maten og kalte så 
inn serveringshjelp og kokker som ble 
hyllet med en sang. 
Den gikk på melodien: 
”Stakkars store sterke karer”: 
 
Kledd i svart og hvitt og klare  
vårt serveringspersonale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har båret mat og merkevarer. 
Ha Kaprifol sin takk  
Og hipp hurra 
(Importert fra Kristiansand) 
 
Til slutt sang vi Kaprifolsangen 
Etterpå var det kaffe og avec i 
kjellerstua og det ble avslutningen på en 
flott kveld som satte oss i riktig 
julestemning….. 
 
Møteplan våren 2010 
 
11.01 kl.19.00  ≡ + Galla 
25.01 kl. 19.00 Arbm.Rapp   
               Nevnder/komiteer 
08.02 kl.19.00 Arbm. Instr. 
24.02 kl.19.00 -- + Fellesmøte m/loge  
               nr. 116 Navigare 
NB. Onsdag Tvedestrand 
08.03 kl.19.00 - + 
22.03 kl.19.00 Arbm. Lotteri 
12.04.kl.19.00 = + 
26.04 kl.19.00 O + Galla 
10.05 kl.19.00 Arbm.Fd. 
07.06 Sommertur 
________ 
30.08 kl.19,00 Arbm. 
 
Jubileer 
70 år  Astrid Rasmussen       17.12.09 
70 år Ruth Hjellset                18.01.10 
65 år Sigrund O. Meyer         09.04.10 
65 år Kirsten M. Fredriksen  18.04.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opptak 23.11.09 

 
Live Jetlund 

 
Else Karin Jegteberg Simonsen 
 

Den Høye Sannhets Grad 11.01.2010 
Emilie Terjesen og  
Aina Paulsen 

På bildet sitter Eldri Helene Sataslaatten, medlem av loge 93 Kaprifol, er Eksråds-
representant og har over 40 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen Sammen med sine fire 
barn Fra venstre står Eiri Sataslaatten Stene. Medlem av loge 93 Kaprifol, innviet i 1996, 
hun er for tiden OM.HA. 
Deretter følger Svein Harald Sataslaatten, innviet i 1983, for tiden Ceremonimester i loge 
nr 15 Kongshaug og Fører i leir nr. 8 Vestfold. Ved siden av ham står Hilde Sataslaatten 
Odd, for tiden UM i loge nr. 28 Margret Skulesdatter og sekretær i leir nr. 6 Tunsberg. 
Til høyre står Randi Sataslaatten Aanonsen, medlem av loge nr 93 Kaprifol, innviet i 
ordenen den 13.03.06 og fungerer nå som UM.HA.  
Søster Eldri er Eks OM og den stolte mor til fire aktive logemedlemmer.  Bildet ble tatt da 
loge 93 Kaprifol fra Arendal var på besøk i Sandefjord og fikk en omvisning på logehuset 
der. Vi er nok like stolte av vår mor som hun er av oss. 
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Loge 104 Måken 
Kjære søstre 
Vi er gått inn i et nytt kalenderår, og vi 
er alle spente på hva det vil bringe. I 
logen står og faller resultatet av vårt 
arbeid på søstrenes velvilje og innsats 
underveis. La oss starte det nye året 
med gode forsetter i så måte. 
                                                     UM 
 
Minneord 

 
Else Berit (Bitte) Lunde gikk ut av tiden 
20. desember 2009, og det var en 
sorgtyngd flokk av logesøstre som 
fulgte henne til graven ved Fjære kirke. 
Kirken var fullsatt av sørgende som 
ville ta et siste farvel med henne. Fire 
logesøstre stod bårevakt, og OM Ingunn 
Andersen holdt en vakker tale der hun 
mintes Bitte som den gode Rebekka-
søster hun var. Bitte ble tatt opp i vår 
loge 18. oktober 2006, og fikk sin tredje 
grad 19. oktober 2009. Det var siste 
gangen vi så henne i logen. 
Med Bitte er et varmt og engasjert 
menneske gått bort, og Loge 104 Måken 
har mistet en kjær søster. Vi skulle så 
gjerne ha beholdt henne lenger, for hun 
hadde så mye å gi. 
I Bittes ånd skulle pengegaven som 
kunne gis i kirken, gå til Rebekkaloge 
104 Måkens lokale hjelpearbeid. Vi 
takker for gaven, og vi skal sørge for å 
finne et  verdig formål. 
 Det sies at sorg er glede pakket inn i 
tårer, lengsel og smerte. Vi sørger over 
tapet av Bitte, men gleder oss over å ha 
kjent henne og hatt henne som søster i 
vår loge. 
Vi lyser fred over hennes gode minne! 
UM 

Juletrefest  
Loge 104 Måken og loge 127 Gabriel 
Scott fikk hyggelig invitasjon fra loge 
98 Henrik Ibsen om å delta på den 
årvisse juletrefesten som i år ble 
avholdt den 3. januar. Vi fikk ta med 
barn, barnebarn og ellers dem som 
hadde lyst til å delta. De som benyttet 
anledningen til dette, fikk en fin 
opplevelse. De voksne husket sin egen 
barndoms juletrefester, og de minste 
fikk hygge seg sammen med store og 
små. For denne juletrefesten manglet 
ingenting! Det var masse godt å spise: 
kaker, is, frukt, og brus og kaffe å 
drikke. Gang rundt juletreet er 
populært, og alle svingte seg i kretsen 
og neide og bukka. Ekstra hyggelig var 
det at julenissen kom på besøk med 
gaver i sekken sin til alle barna. 
Kriteriene for å få julepakke var 
romslige: voksne barn, og barnslige 
voksne fikk også pose med frukt, godter 
og ballonger.  

 
Martha får kose seg på fanget til Tore 
Andersen, mens barnebarna hans, Nora 
og Hedda, passer på. Mormor, Torill 
Andersen, følger med i bakgrunnen. 
Tusen takk til brødrene i Henrik Ibsen 
som stod for dette særdeles hyggelige 
arrangementet! 
                                                 UM 
Gradspasseringer: 
Det gode Vennskaps Grad 
15. nov. 2009 
Liv Karin Klepstad 
Grete Hagen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
3. des. 2009 
Grete Guldal 
Bjørg Torkildsen 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
21.jan. 2010 
Barbro Tønnevold 
Jannicke Simonsen Hovind 
Gratulerer! 
 
Vi gratulerer også våre jubilanter: 
70 år: 
28. jan. 2010: Else-Marie Bergby 
28. jan. 2010: Randi Gran 

Valgte nevnder 2009 – 2011 
Nevnd for styrkelse og ekspansjon 
Kirsti Lykre 
Mildrid Stangeland 
Anne Marie Gaustad 
Møyfrid Humborstad 
Vara.: Thelma Persson 
 
Nominasjonsnevnd 
Anne Marie Gaustad 
Torill Rohde Andersen 
Mildrid Stangeland 
Brit Leonard-Nilsen 
Ruth Moy Hansen 
Vara.: Thelma Persson 
 
Finansnevnd 
Else Marie Bergby 
Ragnhild Ellefsen 
Marit Johnsen 
Vara.: Bodil Ask 
 
Revisjonsnevnd (fra 01.01.2010) 
Astrid Fosseli 
Randi Gran 
Sigrun Granhaug 
 
Nevnd for hjelp og støtte 
Eva Olsen 
Marit Terkelsen 
Edle Gulløy Larsen 
Gro Tveita Clausen 
Else Høvik Moen 
 
Noen utnevnte nevnder 
Turnevnd 
Edle Gulløy Larsen 
Torunn Sandsdalen 
Marit Johnsen 
Gro Tveita Clausen 
 
Husnevnd 
Bodil Ask 
Inger Dybfest 
 
Nevnd for omsorg 
Er noen av våre søstre syke, kontakt et 
av medlemmene i denne nevnda.  
Anne Grete Ruhaven 
Kirsten Schanche Lauvrak 
Torill Rohde Andersen 
Venke Lyshaug Larssen 
Kirsten Moe 
Laila Rimstad 
 
 

* 
 

”Det er mange ikring deg som frys, ver 
du eit bål, strål varme ifrå deg.” 
                                                Halldis Moren Vesaas 
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Loge 116 NAVIGARE 
 
Julemøte med minikonsert 
Onsdag 9.des.09,hadde vi julemøte med 
ledsager. Etter et kort møte i Logesalen, 
samles vi der igjen. Nå med ledsagere. 
Hilde Stenersen holdt en flott konsert 
med flere kjente sanger. Hun har en 
nydelig, klokkeklar stemme. Det ble en 
fin og minnerik stund for oss alle.   

 
Hilde Stensersen 
 
Deretter gikk vi til bords med toner av 
gamle, kjære julemelodier. Før vi fikk 
servert julemat, spilte søster Ragnhild 
en parafrase over Deilig er jorden. Vi 
koste oss med deilig julemat med 
riskrem til dessert. Heldig var de som 
fikk mandler.  
Takk til Kokken 
Takk til privatnevnd. 
  

 
 
Søster Wenche leste en artig 
julefortelling. Hans Olav Ramsdal tak-
ket for maten. Deretter var det kaffe og 

avec i salongen. En hyggelig førjuls-
kveld 
 

Valgte nevnder 
Nevnd for Logens styrkelse og 
ekspansjon. 
Else M Ramsdal  form. 
Ellen Aas 
Jorunn Andsem 
Vigdis S Thorbjørnsen 
Liv Hagane vara 
 
Nominasjonsnevnd 
Jorunn Andsem  form. 
Else M Ramsdal 
Ellen K Davidsen 
Astrid Vaaga Pedersen 
Tove Eikeland  vara 
 
Nevnd for hjelp og støtte 
Mary Eriksen  form. 
Ruth Aas 
Unni Nordahl 
Edle Johnsen 
Kirsti Grændsen 
 
Finansnevnd 
Grethe Jonassen  form. 
Aud Angelstad 
Laila Pettersen 
Evelyn Tveite –vara 
 
Revisjonsnevnd 
Bjørg Gundersen –form. 
Else M. Ramsdal 
Elizebeth Moen Monrad 
 
Nytt fra sekretær 
 
Åremålsdager 
70 år  24.01.10 Hella Ina Sonesen 
60 år  07.02.10 Aud Angelstad 
50 år  13.02.10 Liv Kjersti Dalholt 
60 år  22.03.10 Laila Zøllner. 
70 år  09.03.10 Gunhild Kvifte 
 
Vi gratulerer. 
 
Litt informasjon 
24.02.10 Skal vi ha fellesmøte med 
Loge 93 Kaprifol 
Dette ser vi frem til med stor glede og 
forventning. 
Ønsker søstrene hjertelig velkommen 
Søsterlig hilsen i V. K. og S. 
Wenche Rødland. /UM  
 
Skriv et brev til meg. 
Jula er over. Også denne gangen kom 
den litt brått på………………………. 
Er det noen som kjenner seg igjen? 

Fant ut at en må senke krava litt. Ble det 
for mange hyggelige stunder?  
Fikk jo ikke sendt julekort til alle. Syntes 
ikke SMS eller E-post er det samme. Fant 
litt trøst i et brev jeg fikk av ei venninne 
da jeg hadde beklaga meg litt. 
 
Her er brevet hun sendte. 
 
Et brev kan være mye rart 
Et smil, et ”hei” et punktum 
Og les du det i sneglefart,  
så øker det i kvantum. 
 
Et langt brev er ikke alltid lurt  
før søvnen kommer og tar deg 
Et kort brev treng ikke være surt  
Nei, send et slikt, og gled meg. 
 
Det viktigste er ikke stil  
og form og ramme.  
Men heller at du gir litt    
Tid til en sjel. Nå med det samme. 
                                                        UM 
 
Kjære medmenneske 
 
Ta deg tid til å være lykkelig! 
Du er et vandrende under på denne jord. 
Du er enestående, spesiell, 
Uerstattelig, Vet du det? 
 
Hvorfor står du ikke målløs? 
 
Er du ikke glad og forbløffet over deg 
selv og over alle andre omkring deg? 
Syntes du det er så hverdagslig,  
så selvsagt at du lever. 
At du får lov til å leve for å synge og 
danse, for å være lykkelig? 
 
Hvorfor gjør du deg en masse sorger om 
tingene fra morgen og i overmorgen? 
Hvorfor lager du bråk, hvorfor kjeder du 
deg, drukner deg i tomme fornøyelser og 
sover når solen skinner? 
Ta deg rolig tid til å være lykkelig! 
 
Tiden er ingen motorvei 
Mellom vuggen og graven, men en plass 
til å parkere i solen 
 
(Phil.Bosmans)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBS! Endring i Møteplanen. 
 
10.03.2010 Arbm 
26.05.2010 ≡ + Galla 
 

Møtene har dermed rett og 
slett byttet plass! 
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    Loge 61 Terje Vigen 
OM prammen.  

EksOM Kåre Midttun kan fortelle at 
denne prammen ble laget av en innsatt 
på fengslet i Arendal og gitt som gave 
til hans far. Faren ga den videre til 
Kåres kone. Kåre sørget for at den kom 
OM i hende. 
Terjenytt regner med at det var Eks 
DDSS Thorleif Bredesen som var OM 
da det skjedde, en gang i 1974-1975. 
Det er i hvert fall sikkert at Arne 
Mosberg hadde prammen i sin tid som 
OM i 1975-77. og det har alle OMer 
hatt på omgang etter den tid. 
Ser vi på prammen, ser vi Terje Vigens 
merke på tofta bakerst. Thorleif 
Bredesen sørget for at dette merket ble 
laget og han satte det i system også på  
andre felter.                             
 

Julemiddag 
På lørdag 12. desember 2009 hadde 
privatnevnda i loge 61 Terje Vigen 
invitert brødrene med ledsager til 
julemiddag. 
Privatnevnda under ledelse av formann 
Fred McTillmann hadde dekket et 
smakfullt bord, pyntet med Kristtorn og 
håndlagte juledekorasjoner. 
De 54 framøtte gjestene nøt en 
tradisjonell julemiddag bestående av 
Juleribbe med medisterkaker og jule-
pølser med tilbehør. 
Måltidet var nydelig tilberedt av bror 
Kai Salvesen med fru Grethe og ble 
elegant servert av søstre og brødre fra 
de andre logene i Arendal. 
Toastmaster for anledning var bror 
Helge Lyngstad, som ledet på en sikker 
og humørfylt måte gjennom måltidet. 
Til stemningsfullt musikalsk akkom-
pagnement fra vår pianist, bror Odd 
Axelsen, ble julesangene ved bordet 
avsunget. 
Tradisjonen tro ble det servert Riskrem 
med mandel og rød saus som dessert. 
Det var flere som fant mandelen og 
kunne ta imot prisen som var 

«Marsipangris» som forøvrig ikke 
lignet grisen! 
 
”Takk for maten”- talen av bror Rainer 
Domogalla avsluttet taffelet, men festen 
fortsatte i salongen med Kaffe-avec og 
barens gleder. 
På dansegulvet gikk det i swing- og 
waltzertakt, men det var også spredte 
forsøk på tango! Festen tonet ut i de 
små timer. 
                                 Rainer Domogalla 

Juletrefest 
Odd Fellow Logenes tradisjonelle 
Juletrefest 2009 ble i år arrangert på 3. 
januar 2010. 
Privatnevnda i Loge 61 Terje Vigen 
hadde for anledning skaffet til veie et 
kjempefint grantre som de pyntet dagen 
i forveien.  På søndagen var det ca. 20 
forventningsfulle barn som, sammen 
med sine foreldre/besteforeldre hadde 
funnet veien til Odd Fellow huset.(Det 
var en kald dag!) 
Gangen rundt den flott pyntede jule-

granen til tonene av de gode gamle jule-
visene var populært hos alle, barn som 
voksne. Mellom gangene rundt juletreet 
var det brus og pølser samt kaffe og 
hjemmebakte kaker samt «Sosterkake» 
som god Sørlandsskikk er.  

Så var det underholdning og leiker med 
bror Eldrup Hansen nede i salongen noe 
som falt i smak og engasjerte alle barn. 
Etter at bror Eldrup hadde avsluttet kom 
Julenissen med bjelleklang og en 
velfyllt sekk med godteposer til barna. 
Julenissen som for anledning kalte seg 
«Julemanden», fikk mange gode 
takkeklemmer av de fornøyde barna.  
Med fornøyde smil gikk så alle hjem. 
                                        Rainer Domogalla 
                                              

Runde år: 
Bror Karl Hugo Andresen fylte 85 år 
24.11.2009 
Vi gratulerer! 

 
 
Bror 
Oddbjørn 
Fjellmyr 
fylte 75 år 
30.12.2009 
Vi 
gratulerer! 
 

 
Nye brødre: 

Velkommen til Oddvar Vistad som ble 
gjenopptatt i Terje Vigen 25.11.2009! 
Han var tidligere medlem hos oss fra 
1976-1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normann Agnor Årsbog fikk troskaps-
graden 09.12.09.  
Vær velkommen bror!  
 

Sekretær 
Lasse Svendsen i Loge 61 Terje Vigen 
ønsker alle brødre og søstre en god loge-
termin i vinter og vår. 
Han vil minne den enkelte bror i Terje 
Vigen om å være nøye med å melde til 
sekretær når endringer i adresse med 
m.m. oppstår. 
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Loge 98 Henrik Ibsen 
 
ÅRSRAPPORT 2009 FOR  
LOGE NR. 98 HENRIK IBSEN  
Logen har hatt et godt og framgangsrikt 
år, vi var 100 brødre ved årets 
begynnelse og det var 103 ved årets 
slutt. En netto tilvekst på 3 medlemmer. 
I løpet av året er en bror død og en 
utmeldt, og vi har fått inn 5 nye brødre. 
   
Når det gjelder medlemsvekst ligger vi 
på den målsetning som er lagt i lang-
tidsplanen for vår loge. Storlogens mål 
er 5 % økning i logens 2 års perioder, 
som startet med 85 den 1.1.2005.  
I følge handlingsplan 2007- 2011 skal 
det pr. 01.01.2010  være 103 med-
lemmer. 
 
Snittalder er 61 år. Vi trenger flere 
yngre medlemmer. Så her er en ut-
fordring. Den eldste er 88 år og den 
yngste 31 år. 
 
I snitt har det vært 45 brødre på møtene 
(44 i 2008), som gir en fremmøte-
prosent på 45 % (i 2008 45 % og 2007, 
41 %). 
På møtet 15. desember (25 års Vet. 
Juv.) var det årsrekord med frammøte 
av 62 brødre. (60 %). 
Til dette møtet var alle veteranene våre 
skriftlig invitert. 
På nyttårsspillet 6. januar var det nest 
dårligst frammøte, med kun 37 brødre 
(2008: 28 brødre).  
Dårligst var fellesmøte med Torungen, 
= + i Arendal,  den 5. oktober med 19 
frammøtte brødre. (18 %). 
 
Det er i løpet av året holdt 17 møter. 
Kun 4 brødre har møtt hver gang (5 i 
2008). 4 har hatt 1 fravær (7 i 2008). 7 
har hatt 2 fravær (3 i 2008). 6 brødre 
har kun møtt en gang. Dog er det 39 
brødre som har møtt på over halvparten 
av møtene. Bekymringsfullt er det at 
hele 16 brødre (som utgjør 16 % av 
medlemmene) ikke har møtt i det hele 
tatt.  Av disse var det 9 brødre som ikke 
var til stede på noe møte i 2008 også. 
Her ligger det en utfordring. 
 
2 brødre har fått Det Gode Vennskaps 
Grad. 2 brødre har fått Den Edle 
Kjærlighets Grad og 7 brødre har fått 

Den Høye Sannhets Grad. (Det er kun 
den graden som de har ved årets slutt 
som er tatt med). 4 brødre er blitt 
utnevnt til veteraner og har fått tildelt 
25- års veteranjuvel. Vi har nå 30 
veteraner. 
 
Årets sommertur gikk til Kilandsentert, 
Røde Kors nye senter, med 25 
deltagere, derav 12 brødre. Ikke særlig 
sprek oppslutning blant brødrene.  
 
I følge langtidsprogrammet skal vår 
Loge støtte Storlogens internasjonale 
arbeid. Vi har også et fadderbidrag i 
regi av SOS-barnebyer, som for tiden er 
kr.2.400,- pr. år. (Økes til kr.3.000 fra 
2010). I tillegg har vi vårt eget opplegg 
med støtte til lokale humanitære 
organisasjoner. Her kan nevnes at 
Frelsesarmeen i Grimstad fikk en gave 
av oss til jul på kr.10.000,-.   
 
Den 12. oktober ble Grimstad 
Broderforening instituert. En ny loge er 
på vei. Henrik Ibsen har nå fått en ny 
oppgave som moderloge. Vi regner med 
at det vil være plass til begge logene i 
Grimstad. 
 
Takk for godt logearbeid i 2009 og 
lykke til i det nye år! 
 
Grimstad, 19. januar 2009.  
Steinar Christoffersen, Sekr. 
 
Opptak og Gradspasseringer 
Troskapsgraden 
01.12.2009: 
Per Inge Haavik 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
09.12.2009: 
Jarle Siring 
 
Fødselsdager 
45 år: 
Johnny Jenssen          21.02.2010 
  

60 år: 
Arne Solheim          05.02.2010  
 

65 år: 
Sigmund F. Frøysaa     07.05.2010 
 

70 år: 
Ola Lode           23.03.2010 
Gunnar Aultun           03.04.2010 
 

80 år: 
Jan A. Aagre 06.04.2010    
Vi  gratulerer! 
25 års Veteran 
Vi er heldige å ha en bror som skal 
tildeles 25 års Ve. Ju. 16. mars 2010, og 
det er:  Svein Olsen  
Han ble innviet i Ordenen 19.02.1985. 

Fra før har logen 30 veteraner! 
Vi takker for trofast medlemskap,  
og ønsker lykke til videre! 
 
Terminliste 1. halvår 2010 
OBS! Møte 2.3. er endret 
02.02  - + 
09.02  Info møte   
16.02  =+ Felles m. □ 107 Torungen   
02.03  О + Galla (endret fra  
           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 
 
Juletrefesten 3.1.2010 
Meget vellykket! Det var møtt fram 40, 
derav 10 barn. Kaffe, brus, Is og 
kransekake. 
Det var gang rundt juletreet i to ringer, og 
julenissen kom med pakker! 
Ådne Gundersen, Svein Otto Bakke og 
Asbjørn Sodeland, ordnet alt! 

 
 
 
 
 
Leir nr. 22 Aust Agder 
DKP grad 12.11.09 i Arendal 
Hans Petter Røinaas 61 Terje Vigen 
Jan-Oskar Kvist     61 Terje Vigen 
George Lindtveit   128 Lyngør 
Finn Sandberget   127 Mærdø 
DGL grad 10.12.09 i Grimstad 
Edvard M. Terkelsen  98 Henrik Ibsen 
Per Kåre Rossnes       127 Gabriel Scott 
Svenn M. Løvok        127 Gabriel Scott 
Karl From                  127 Gabriel Scott 
Sigmund Johnsen      127 Gabriel Scott 
Dag Øvernes             128 Lyngør 
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     Loge 107 Torungen 
Hilsen fra OM 

Vi er allerede godt inn i et nytt år med 
alt det vil innebære av gleder og skuf-
felser i vårt Odd Fellows arbeide. Slik 
jeg føler det så er Loge 107 Torungen 
en loge som har Odd Fellow Ordenens 
formål vel forankret i sitt arbeide. 
Oppslutningen blant brødrene om vår 
tilstellning for de hjemstedsløse i vår 
kommune vitner om det. Det møtte opp 
ca 25 personer pluss hjelpere fra 
miljøtjeneste, menigheter, T5 og andre, 
så det var en god gjeng som fikk servert 
smørbrød og bløtekake i Kirkekjelleren 
under Trefoldighetskirken onsdag 30. 
12.09. At tiltaket var populært blant del-
takerne fikk vi mange bevis for i form 
av takk og mange gode håndtrykk.  
Dette er et tiltak som vi vil gjøre til en 
fast tradisjon ved jul og påske. 
Mange av deltakeren er kommet skjevt 
ut i livet, men er allikevel gode og 
verdifulle mennesker som trenger støtte 
og omtanke, som vår Ordenens budord 
befaler oss. 
 
Arbeidet i embedsmannskollegiet er 
kommet inn i et godt spor og vi arbeider 
godt i fellesskap og drar i samme 
retning. 
Vi har brukt mye tid til å tilpasse 
terminlista de utfordringer vi har fått 
med at resipienter er uteblitt av for-
skjellige grunner og at gradspasseringer 
må utsettes. Ved hjelp av våre andre 
loger i distriktet har vi stort sett klart å 
få til gode innholdsmessige møter for 
våre brødre. 
Jeg vil her takke våre Loger i Grimstad 
og Arendal for god støtte og bistand. 
En annen utfordring vi har er fremmøte-
statistikken. Den skulle vi gjerne sett 
var bedre. Vi vil nå se nærmere på 
fremmøteprotokollen ang. de brødrene 
som møter sjeldent, for å se om det er 
noe vi kan gjøre for å hjelpe. Fadderne 
har her en viktig rolle. 
Vi vil komme tilbake til dette i et 
logemøte.  
Takk så langt for overbæring av OM s 
tabber, og for gode innspill for å gjøre 
møtene bedre. 
 
I Vennskap – Kjærlighet og Sannhet 
       Sigurd Ledaal     OM  

25 års veteranjuveler 

Mandag 7. desember ble 2 av våre 
markante Brødre nemlig Eks OM 
Torjus A. Skjævestad og Storrepresen-
tant Frank Liltved tildelt 25 års veteran-
juvel. DSS Jan A. Nilsen ledet 
seremonien på en utmerket måte som 
gjorde at jubilantene og brødrene fikk 
en fin opplevelse og satt igjen med 
ettertanker og gode minner. 
Loge 107 Torungen vil gratulere med 
veteranjuvelene og takke de to brødrene 
for hva de har gjort og hva de er for 
logen. De er solide støttespillere som 
innehar mye logeerfaring og har mye å 
tilføre fremover. 
 
Utnevnte nevnder 2009-2011 
Nevnd for omsorg: 
Fung Eks OM Svein Harald Søndenaa 
Bror Henry E. Nicolaisen 
Bror Odd Konrad Pedersen 
Bror Lars Brekka 
Bror Kåre Vatne 

Nevnd for anskaffelser: 
Bror Vidar Josephsen 
Bror Jan Egil Josephsen 
Bror Hans Carlsen 
 
Husnevnd: 
Bror Morten Martens Breivik 
Bror Terje Ludvigsen 
Bror Henry E. Nicolaisen 

Privatnevnd: 
Bror Willy Kristiansen 
Bror Jan-Erik R. Andersen 
Bror  Henry E. Nicolaisen 
Bror  Per Jetlund Jørgensen 
Bror Bernt Finckenhagen 
Bror Eivind Eidbo 
Bror Geir Krøger 
Bror Arne Fredrik Rasmussen 

Reisekomité: 
Bror Per Jetlund Jørgensen 
Bror Dag Anderson 
Vara Bror Frido Josepha 

Opptak og Gradpasseringer 
Nye brødre - Overgang 
 

31.12.09 Svein Gjennestad *28.05.43 
 

Fødselsdager 
 
 

01.03.10 Edward Tan, 75år 
02.04.10 Ivar Sandnes, 55år 
06.04.10 Mikkel Holen, 70år 
06.04.10 Norvall A. Kilen, 80år 
 

Julemøte Loge 107 Torungen 
Julemøte til loge 107 Torungen ble en 
spesiell og hyggelig aften for de godt og 
vel 70 deltakerne som stilte i sin fineste 
stas. 
Vi startet nemlig julemøte med en fest-
loge med våre damer, og antrekket var da 
galla. Festlogen ble avholdt på en stilfull 
og fin måte, og gav et meget godt inn-
trykk av hva vi holder på med og hvordan 
alt er organisert oppe i logesalen. Vi fikk 
mange gode tilbakemeldinger, da spesielt 
fra alle damene som ikke hadde vært med 
på dette tidligere. Denne festlogen ga dem 
et godt inntrykk av hva de faktisk sendte 
sin mann/samboer av sted på hver annen 
mandag gjennom året.  
Slike festloger bør alle arrangere med 
jevne mellomrom slik at vi kan ta med 
våre kjære, for å gi dem et bredere bilde 
av vår virksomhet. 
På ettermøtet ble der servert tradisjonell 
juletallerken med riskrem til dessert. 
Dette ble servert av brødre og søstre fra 
de andre logene i Arendal. Kjempeflott. 
Vi hadde selvsagt mange sanger, små 
historier og flotte taler, noe som gjorde 
kvelden minnerik. Brødrene Per Rosmo 
og Ole Skjævestad spilte til sangene 
under bordsetet. Etter maten fikk de to 
brødrene selskap av bror Torleif 
Guttormsen som er en mester til å traktere 
trekkspillet. 
Disse tre brødrene spilte så opp til dans 
nede i kjelleren til langt ut i de små timer. 
Tusen takk. 
Jeg tror jeg har alle med meg når jeg 
konkluderer med at dette ble en meget 
hyggelig kveld med god stemning og 
glade brødre, søstre og gjester.  UM 
             

Terminliste våren 2010 
16.02 =+ Felles m/ 98     NB! Tirsdag 
10.03 O+ G Felles m/ 61 NB! Onsdag 
15.03 O+ G 
19.04 -+ Besøk fra 57 Fidelitas 
03.05 O+ G 
05.06 Sommertur 
06.09  O Arb.m. 
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Loge 128 Lyngør. 
 
Etikk og moral. 
Fortsettelse fra Loge informasjon no. 3 
til Erland Jonassen. Av 12.04.08. 
Del 3. 
I kriseoppslagene vises det også til 
økningen i selvmord frekvens i 
voldsbruk som uttrykk for denne 
normoppløsningen. For mange finnes 
det ingen klare moralske eller politiske 
autoriteter i samfunnet, det eneste faste 
punkt kan for mange bare være 
menneskerettighetene, men disse kan 
tolkes og misbrukes i politiske 
prosesser. Vi skal likevel være 
oppmerksom at all negativ vinkling i 
nyhetene kanskje virker nedbrytende på 
hvordan vi oppfatter og opplever 
samfunnet, noe som i sin tur kan 
innvirke på hvordan hver enkelt av oss 
takler livet. 
Fortsettes neste nr. 
 
Terminliste vår 2010 
06.01 O+ Galla 
20.01 O. Arbm. Instr. 
03.02 - + 
13.02 Festlig samvær. NB. Lørdag 
03.03 ≡ + 
17.03 -+ 
07.04 O+ Galla 
05.05    Info møte 
12.05 Besøk til 120 Collin Archer 

Larvik 
19.05 = + 
12.06 Sommertreff 
01.09    = + 
 
Åremålsdager: 
Baard Midtgaard 70 år 04.12.09. 
Bjørn Jacobsen 60 år 07.12.09. 
Georg Lindtveit 75 år 03.01.2010. 
Bernt Arild Bergrem 50 år 11.03.2010. 
Martin Sandtrø. 60 år 06.04.2010. 
Vi gratulerer!! 
 
Opptagelse. 06-01-2010. 
Tore Bjørn Hovde. 
 
 
 

  
25 ÅRS VETERANER. 

Etter et meget fint og verdig rituale, 
tildelte Storrepresentant Bjørn 
Røisland følgende Logebrødre 25 års 
Veteran juveler den 16.12.09. 

 
Bror Vidar Ausland. Innviet i Loge 61 
Terje Vigen 28.11.1984 

. 
Bror Inge Kongsbakk. Innviet i Loge 
61 Terje Vigen 28.11.1984. 

 
Bror Bernt Johan Pettersen. Innviet i 
Loge 61 Terje Vigen 28.11.1984. 
Vi gratulerer!! 

 
Meny, møter våren 2010 . 
06.01: Lettsaltet torsk m/baconfett og   
            tilbehør. 
20.01: Kylling m/tilbehør. 
03.02: Karbonade m/løk. 
13.02: Entrecôte m/tilbehør 
03.03: Laks event. Ørret. m/tilbehør. 
17.03: Erter. Kjøtt. Flesk. 
07.04: Lettsaltet torsk m/baconfett og  
           tilbehør 
05.05: Kaffe og kake. 
19.05: Kjøttkaker m/Ertestuing. 
01.09: Fårikål. 
 
Denne appellen fra Albert Schweitzer 
griper direkte inn i vår lære som Odd 
Fellows: 
Finn veien til deg selv og vær deg selv! 
Tenk fritt og ubundet, 
Se virkeligheten åpent og uredd i øynene, 
innrøm egen svakhet og svikt, men gi 
ikke opp! 
Gi aldri opp troen på livsverdier som skal 
være ukrenkelige! 
Sett all din kraft inn på å leve ditt liv i ånd 
og sannhet og i godhet mot alle. 
 
Så en liten påminnelse til de som tenker 
på å kjøpe seg datautstyr: 
Kunden til Tele 2 supporten: Jeg har kjøpt 
internett og vil ha hjelp! 
Supporten: Ok. Hvor langt har du kommet 
i installasjonen? 
Kunden: Jeg har pakket opp internett fra 
esken. 
Supporten: Ok. Har du koblet til alle 
kabler og slått på datamaskinen? 
Kunden: Slått på datamaskinen? Jeg har 
ingen datamaskin, jeg har kjøpt internett!! 
 
Nevnd for omsorg Loge 128 Lyngør: 
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.  
 
Tilslutt vil jeg ønske alle søstere og 
brødre i Loger og Leire en fortsatt kald og 
snørik vinter. 
Wenche og jeg reiser nå ned til 
Torrevieja. Vi sees til påske. 
 
Hilsen i V. K og S.  
Kjell Monrad. UM    
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Loge 127 Gabriel Scott 
 
Julemøte 
Det årlige julemøtet med damer fant 
sted fredag 4. desember. Det var 55 
brødre og gjester til stede. Kvelden 
startet med møte i logesalen. Hoved-
innslaget var et interessant foredrag av 
br. Sven Løvig hvor han fortalte om 
Petter Dass liv og levnet. Svens datter 
Tone bidro med vakker sang, mens brr. 
Knut Ribe og Harald Tvedt sto for fine 
musikalske innslag. Ellers var sang av 
julesanger og lesing av juleevangeliet.  
Etter møte i logesalen vartet Privat-
nevnda opp med deilig julemat i 
spisesalen. Kvelden ble avsluttet med 
kaffe med tilbehør i salongen, før 
bussen gikk tilbake til Lillesand og 
Høvåg med fornøyde deltakere. 
 
Gradspasseringer 
Brr. Harald Tvedt og Bjørn Berntsen ble 
i møte 9. desember 2009 forfremmet til 
Den Edle Kjærlighets grad. 
 
Ny bror 
I møte 13. januar 2010 ble Knut Olav 
Birknes tatt opp som bror av loge. 
Han blir det fjerde medlemmet fra 
Birkelandsområdet.  
 
Endring av møte 
Det tillyste møte 10. februar endres fra 
til − + til 0 +. Antrekk endres dermed 
fra vanlig logeantrekk til galla. 
 
Julekveld 
Kari Kjetså heter en driftig dame i 
Lillesand. Hvert år arrangerer hun 
julekveld for folk som ellers ville sitte 
alene hjemme på julaften. Det er et flott 
tiltak som er blitt svært populært. Vår 
loge har støttet litt opp om 
arrangementet 
 
Vennskapsbesøk 
Som kjent får Loge Gabriel Scott besøk 
fra Loge Koldinghus fra Danmark til 
våren. Som følge av at våre danske 
venner skulle besøke  
Odd Fellow-huset i København har det 
vært nødvendig å endre det tidligere 

tidspunkt for besøket. Besøket i 
Lillesand er flyttet til 7.-9. mai. 
Gjestene kommer om ettermiddagen 
fredag 7. mai og reiser hjem søndag 9. 
Tre små komitéer er i sving for å 
forberede besøket. Den eneste sikre 
post på programmet er festloge lørdag 
8. mai. 
Vi tar sikte på mest mulig privat 
innkvartering. 
 
Sosialnevnda 
Sosialnevnda vil torsdag 4. mars 
arrangere den årlige vinsmakningen i 
kjelleren til br. Lars Arnfinn.  
Br. Torbjørn er foreløpig hemmelig-
hetsfull, men lover et spesielt opplegg 
denne gangen, bl.a. truer han med 
mindre mengde vin. Påmelding til br. 
Yngvar Kortner. 
 
Ellers tar nevnda sikte på å arrangere en 
uformell klubbaften en onsdag i april og 
en tilsvarende til høsten.  
Arrangementene vil finne sted på 
Lillesands kommunes anlegg på 
Fyresmoen. 
 
Sosialnevnda vil selvsagt også følge 
opp tradisjonen med syltelaging før jul. 
 
San Vicente 
Ett av husene i SOS barnebyen i San 
Vicente bærer navnet Gabriel Scott 
fordi vi leverte en god innsats i 
innsamlings-aksjonen for noen år siden.  
Vi har fått nyss om at kvinnene som er 
”mødre” i husene har lange og slit-
somme dager. Bl.a. mangler de en del 
husgeråd som kan gjøre hverdagen 
lettere. Embedskollgiet vedtok å sende 
midler til en vaskemaskin til Gabriel 
Scotthuset. 
Sosialnevnda arrangerte et raskt lotteri 
under siste logemøte til inntekt for San  
Vicente. Vi får nå anledning til å 
øremerke midler til tiltak i ”vårt” hus. 
Både embedskollegiet og Sosialnevnda 
tar sikte på å følge opp dette. 
 
 
OBS! Rettet Terminliste våren 2010 
10.02 O+ G 
24.02 Instruksjon/Etikette 
16.03 O  25 års Ve.Ju  G 
24.03 ≡+ G Besøk fra 89 Skagerak 
14.04 O Foredrag 
08.05  Festloge G  NB! Lørdag 
           Besøk fra 115 Koldinghus 
12.05 O+ G 
13.06 Sommertur NB! Søndag 
25.08  ≡+ G 
 

 
 
 
 
 
 

Loge 135 Mærdø 
Prolog fra 10 års jubileet 

April i 1997, bror Sigurd satte seg ned og 
skrev,  
til overmester i sin loge Torungen han 
skrev et brev. 
Han skrev, vår loges medlemstall har 
nådd en topp, 
- jeg tror det er på tide vi skyter knopp! 
Men mange var det da som sa: ”Å dele 
seg  
-  er nok ikke for logen vår den rette vei.” 
 

Men ting modnes og snart ser alle hva 
Sigurd hadde sett 
- at en loge til i Arendal vel har livets rett. 
I starten var tilvekst av nye nok heller 
treig, 
og bakken vi gikk føltes nokså seig. 
Så løsner det brått og vårt arbeid til målet 
leder, 
12 nyslåtte brødre inn i foreningen treder. 
 

Og  tyvesyvende november i nitten nitti 
ni, 
-  folk fra Storlogen og  andre med oss 
kan stemme i: 
”La loge Mærdø være vårt nye 
broderhjem, 
- det nummer den skal bære ett hundre og 
trettifem. 
La nye brødre føyes til kjeden sterk som 
stål, 
må  våre sinn og bøyes inn under Ordnens 
mål. 
 

Så var du født da Mærdø – med Torungen 
til mor. 
Og du ville jo så gjerne vokse og bli stor. 
Dog skjedde det jo av og til at du 
voksesmerter fikk, 
men de som kom var alltid fler - enn de 
som gikk. 
Noen sa: ”De er ikke som andre –  er 
nesten et enfant terrible”, 
- men hør, jeg tror nok helst det var de 
andre som var litt sensible.  
 

Med brødre unge av år vi gjerne så 
Mærdø litt moderne, 
- ja så kan det vel hende vi av og til virket 
litt gær’ne.   
Men brødre nye vi fikk, åtte ferske det 
første år. 
Kaare Martin han het - første tatt opp i 
logen vår.  



                                           2010             -            Terjenytt                -            Vinter 

 14 

 Og gjør vi frem til Nils Olav og dagen i 
dag et hopp, 
den første OM som og i Mærdø er tatt 
opp. 
 

Nei, jeg må ei mer dvele ved gamle 
minner, 
Savner du noen - flere i vårt festskrift 
du finner. 
Vi håper vår videre seilas blir i 
skjebelig  vær 
- selv om vi vet det i sjøen finn’s skjær. 
Her på din 10 års dag du hylles - vi skal 
feste og feire, 
Gjester, brødre og dere fra loger og 
leire. 
 

Så hill deg da Mærdø - ett hundre og 
trettifem, 
- for mange er du vårt gode broderhjem. 
Hvis samlet som bunten av staver vi 
ikke innbyrdes sloss 
og  er mot de andre som de skal være 
mot oss. 
Hvis Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
på alvor tas, 
ja, lett blir da jobben for losen i videre 
seilas. 
 

Og dermed tror jeg nok jeg er kommet 
til mål, 
- reis dere alle og drikk for Loge Mærdø 
en skål.   Tom Schulz 
 
Tale ved 10 års jubileum 
Bror DSS.  På en kveld som dette, er det 
lov å stoppe opp litt, ta oss tid å tenke 
på disse 10 årene som har gått siden 
Loge Mærdø ble startet, vise 
takknemlighet og mimre litt. 
I en tale ved Loge Terje Vigen’s 50 års 
jubileum tidligere i høst, ble det sagt at 
Loge Mærdø kom til verden som en 
kraftig plugg for 10 års siden.  
Mer korrekt kunne det vil ikke sies, ved 
oppstarten var fødselesvekta 33, som i 
løpet av kort tid økte til nærmere 50.  
Men å passere 50 var ikke lett, logen 
var gjennom en liten slankekur, før den 
igjen begynte å ese ut.  
I dag er den 65, og vil i løpet av våren 
2010 passere 70 hvor det vil ende er 
ikke godt å si. Loge Mærdø er blitt en 
stor og kraftig loge i løpet av disse 10 
årene. 
Dette har ikke kommet av seg selv. Jeg 
vil først rette en stor takk til de brødrene 
som gikk i bresjen for å bygge opp 
Loge Mærdø. Av de fem Charter-
medlemmene, er fire til stede her i 
kveld, Tom B. Schultz, Leif A. Sell, Kai 
Salvesen og Sigurd Lundberg. Uten 
dere hadde det ikke vært noen Loge 
Mærdø.  Ikke bare var dere med å starte 
Loge Mærdø, men dere har også vært 

særdeles aktive gjennom disse 10 årene. 
Dere er alle Eks OM i dag.  En stor og 
hjertelig takk skal dere ha. 
Videre ønsker jeg å rekke en stor takk 
til bror DSS, Jan A. Nilsen. Du har vært 
DSS i nesten halvparten av Loge 
Mærdø’s ”levetid”, og den hjelp og 
støtte du har vært for oss, har vi satt 
utrolig stor pris på, som vel andre har 
sagt før meg, du vet ikke hva ordet NEI 
betyr, uansett tid og sted har du stilt opp 
med råd og veiledning. Tusen takk. 
De neste jeg vil rette en stor takk til er 
vår Moderloge, 107 Torungen. Den 
hjelpen og støtten dere ga ved 
oppstarten og gjennom disse 10 årene er 
en mor verdig. Jeg håper dere er stolte 
av det vi har fått til.  Vi kan i dag med 
stolthet si at vi er meget glade i og 
holder av vår kjære moderloge. 
Til alle brødrene i de andre logene i 
Distrikt 22, vi har ikke glemt dere, vi er 
like glade i dere, det er alltid en glede å 
treffe dere enten det er i fellesmøter, i 
leiren. 
 Vi sender dere en stor takk til dere for 
at broderskapet i Distriktet er så 
fantastisk som det er. 
Jeg går videre i min takkerunde. Denne 
gang til vår vennskapsloge 145 
Høgenhei. Vårt vennskap startet for 
temmelig nøyaktig 5 år siden.  Det er 
derfor en stor glede for oss at han som 
var OM i Loge 145 Høgenhei for 5 år 
siden, og var med å starte dette venn-
skapet, Tor Lyngmo, har tatt turen fra 
Bamble for å være sammen med oss i 
kveld. Jeg vil rette en stor takk til deg 
og Loge 145 Høgenhei, vi gleder oss 
alle sammen til hvert møte sammen 
med dere, vi har allerede fått våre 
tradisjoner, om høsten i Bamble er det 
fårikål på menyen, og hos oss om våren 
i Arendal med fersk torsk på menyen. 
Kjære alle Rebekkasøstre, det er med 
stor glede jeg retter en takk til dere, for 
at dere tok i mot innbydelsen og er 
sammen med oss i dag. Det er ikke så 
ofte slike anledninger byr seg, så desto 
hyggeligere er det. I Arendal treffes vi 
jo noe oftere, siden vi hjelper hverandre 
med serveringer. 
Til alle dere som er med her i dag som 
ledsagere, dere har sikkert hørt flere 
ganger at vi snakker om at logen er ett 
hjem for oss, ett fristed, men vær trygge 
det er ”kun” vårt andre hjem. Hjem er 
fortsatt hjemme hos dere.  
Det er en sann glede for oss å ha dere 
tilstede her, dere betyr enormt masse for 
oss, så jeg håper dere husker denne 
kvelden med stor glede. 
                  Nils Olav Stensrud  OM 
 

Bilder fra festen: 

 
Randulf Endresen ledet bordet på en 
fantastisk måte, og laget en flott ramme 
rundt jubileumsmiddagen. 

 
Ved hovedbordet 
 

 
OM med en kaffe etter et nydelig måltid 
 

 
Det ble dans og god stemning nede etter 
middagen 
 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
 
Den gode vennskapsgrad 
Kjetil Risan                8/12-2009 
Olav R. Andersen      8/12-2009 
Ole Normann Olsen 12/1-2010 
Jan Ole Dalene         12/1-2010 
 
Hilsen i V.K. og S  
Geir Skyttemyr  
UM 
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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 

 

 

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

Nye og brukte biler 
                                         
                 

 
OPEL                    CHEVROLET 

 

Kvia Bil 
Sørlandsparken 38 05 80 00 

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

 

 

 

 

 

www.profilsenteret.no 
Grafisk – Copyshop 
 
Durapart, Bedriftsveien 9, 
Krøgenes, 4841 ARENDAL 
 
Tlf:        37 05 86 00  
Mob:     41 90 01 19 

 
 

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

 

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 

SKREDDESYDDE 
GRUPPEREISER 

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

  
 

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

 

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 

 
 

Retur adresse: Postboks 32, 4801 Arendal 

 

  ARENDAL 
     MAXITAXI 

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 - 

                               

Totalleverandør innen 
rekruttering og personalutleie. 

Adresse: Kystveien 1, 4841 
Arendal Mobil: 90 94 09 73

www.backup-personell.no  




