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Rebekka distrikt 14 

Aust- og Vest-Agder 
* * * * 

U N P 2006 
Som dere alle vet skal brødrene i Aust-
Agder og søstrene i Aust- og Vest-
Agder sende en representant hver til FN 
i sommer.  
Prosessen med å finne en egnet delegat 
er avsluttet både for brødrene og for 
søstrene.  
På Vågsbygd Videregående skole i 
Kristiansand hadde lærerne plukket ut 4 
besvarelser til videre vurdering av oss 3 
Rebekkasøstre (Selle Marie Horntvedt, 
Grete Slotsvik og undertegnede).   
Det ble et veldig vanskelig valg.  Be-
svarelsene og intervjuene med de 4 
elever viste oss hvilke kjekke, kunn-
skapsrike, omgjengelige og entusias-
tiske ungdommer de er. 
Men til sist pekte en elev seg ut.  
Vi avtalte med lærerne i norskseksjonen 
å foreta utnevnelsen 2 dager etter, 
nemlig onsdag 15. mars,  i ”det store 
friminuttet” i skolens kantine.   
Da dagen kom, hadde en lærer rigget til 
podium og mikrofon, og med rektor, 
alle norsk-lærerne og NRK Sørlands-
sendinga (både radio og TV)  tilstede, 
var det duket for stor spenning og 
glede! 
Da øyeblikket nærmet seg for av-
sløringen, var det helt, helt stille i salen 
da jeg kunne rope 
            The winner is 
       

       Mari Hidle Simonsen! 
 

Stor jubel og kjempestor applaus for en 
strålende glad og lykkelig Mari. 
 

Umiddelbart etter dette, ble vi begge 
intervjuet av NRK radio som sendte 
dette direkte ut på nettet (og også flere 
ganger utover ettermiddagen ble det 
meg fortalt) og kl. 18.40 var vi et av 
innslagene i Lokalsendingen for NRK 
Sørlandet. 
 

Mari hadde valgt oppgaven 
”Drøft FN’s arbeid for barn i nød” - 
en personlig, engasjert og 
tankevekkende besvarelse, helt i 
tråd med vår Ordens budord om å 
hjelpe hjelpe barn i nød, og vi syntes 

også at denne besvarelse er i samsvar med 
Odd Fellow Ordenes innsats i 2003 for 
SOS barnebyen i El Salvador. 
 

Det var en meget glad og strålende jente 
som under intervjuet fortalte at hun har 
lyst til å jobbe med/for barn etter ut-
dannelsen – gjerne noe for FN eller en 
annen stor barne-organisasjon. 
Vi sender med glede MARI til USA som 
vår representant. 
 

Nå gjenstår de praktiske forberedelser til 
reisen 1-15. juli og vi ønsker Mari og 
representanten for Distrikt 22 en riktig 
god tur! 
Vi gleder oss til å høre om alle opp-
levelsene en gang til høsten. 
 

Jeg må også tilføye at rektor og lærerne - 
og også journalisten - var meget imponert 
over dette tilbud Odd Fellow gir til 
ungdommer hvert år. Og - Lærerne var 
rett og slett stolte over å være den utvalgte 
skole denne gang! 
 

Storlogegraden for søstre 
Tildeling av Storlogegraden for søstre 
foregikk torsdag 9. mars i Odd Fellows 
Lokaler i Kristiansand. 
Det ble en høytidelig og god kveld for alle 
som var tilstede. Det var 6 kvalifiserte Eks 
Overmestre som ble tildelt Ordenens 
høyeste grad.  Den danner som kjent av-
slutningen på vårt rituelle Odd Fellow 
arbeid.  Seremonien ble ledet av DSS med 
meget god assistanse av Storrepre-
sentantene i Distriktet. 
 

De 6 Eks Overmestre er 
Fra Aust-Agder: 
- Bjørg Kling, Nr. 51 Fortuna 
- Kari Larsen, Nr, 93 Kaprifol og 
- Grethe Jonassen nr. 116 Navigare 
 

Fra Vest-Agder 
- Oddlaug Charlotte Bjørgum,  
  Nr. 7 De Hvite Liljer,, 
- Brit Fjeldvig Westbye,  
  Nr. 56 Camilla Collett og 
- Elisabeth Thoring Lundegaard, 
  Nr. 92 Dronning Aasa. 
 

Etter seremonien gikk vi til et nydelig 
dekket middagsbord og  en utsøkt middag. 
 Jeg gratulerer nok en gang de 6  nevnte 
søstre med Storlogegraden og ønsker dem  
lykke til i deres videre arbeid til beste for 
Ordenen. 
 

**** 
 

Til sist benytter jeg anledningen til å 
ønske alle søstre og brødre på Sørlandet 
 

     EN RIKTIG GOD PÅSKE! 
 

Ellen Birkeland 
DSS 

Odd Fellow Distrikt nr. 22 
Aust-Agder 

Distrikt 22 og MS-fondet. 
I forbindelse med Storembedsmanns-
møtet i oktober 2005 ble det informert 
om at det var ønskelig å styrke 
Ordenens medisinske  fond.  
Rentene av fondene ga for lite 
avkastning til forskningen. Det ble da 
fra Ordensledelsen framsatt et sterkt 
ønske om spesielt å øke kapitalen i Odd 
Fellows Forskningsfond for Multipel 
Sklerose-sykdommen. Bror Stor Sire 
har senere i brev til alle DSS bedt dem 
minne enhetene i sine distrikter om 
dette ønske. 
Enhetene i distrikt har reagert positivt 
på dette ønske og til nå har følgende 
skjedd:   
Leiren og 4 av de 6 logene har sendt fra 
3000 kr til 5000 kr hver til konto for 
MS-fondet, konto nr. 1600.90.02212  
 
Hvor er torsken? 

Hele 45 deltagere samlet seg foran 
Havforskningsinstituttets Forsknings-
stasjon, Flødevigen, ytterst på Hisøya i 
Arendal, torsdag 16. mars 2006. Det var 
møte i Aust-Agders seniortreff. 
Vi ble ledet til stasjonens fore-
lesningssal og fikk en kjempefin inn-
føring i hva stasjonen arbeider med. 

Flødevigen ble startet i 1882 av G.M. 
Dannevig og er i dag en del av landets 
Havforskningsinstitutt som har sitt 
hoved-sete i Bergen. I dag omfatter 
instituttet 2 stasjoner på Vestlandet, en 
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stasjon nordover i landet og stasjonen 
på Flødeviga. Flødeviga er eldst og de 
ansatte pleier å si at de er eldre enn 
mora (Bergen). 
De er 30-35 ansatte forskere + 3 
ombord i fartøyene samt rundt 100 
sjøfolk på 4 egne båter og 2 som de 
leier. 
Hovedoppgavene er: 

1. Rådgiving 
2. Forskning og overvåking 
3. Kunnskapsformidling 
 

Stasjonen dekker: 
1. Åpne Skagerak 
2. Nordsjøområdet 
3. Kategatt 
 

En av de store arbeidsoppgavene har 
opp gjennom tidene vært: Hvor er 
torsken? Kan noe gjøres for å øke 
bestanden? 
For øvrig arbeides det med: 

- Kystsoneøkologi 
- Miljøkartlegging 
- Plante- og dyre plankton 
- Reke, sild, brisling og industri-

fisk. 
- Dyphavsressurser. 
- Aldersbestemmelse av fisk ved 

hjelp av skjell eller ørestein. 
- Temperaturen i havet 

Foreleseren svarte på mange spørsmål 
fra den interesserte forsamlingen. 
Etter forelesningen fikk vi en om-
visning på stasjonens innendørs 
akvarier med torsk, hummer, østers, etc. 
Etter den fine opplevelsen var det 
hyggelig å innta en lettere lunsj på 
Taverna. 

Det ble en innertier, bror Ole Boe i loge 
nr. 107 Torungen   
 

 

 
 
 
 
 

Medlemsendringer i  
leir 22 Aust-Agder 

Nye patriarker : 
09.02 2006 
Fra Loge 61 Terje Vigen. 

Eldrup Hansen,  
Svein Rasmussen,  
Oluf Jovik,  
Helge Lyngstad  

Fra Loge 107 Torungen 
Kai Reidar Yttrelid. 

Fra Loge 127 Gabriel Scott. 
              Helge Omdal  
Fra 128 Lyngør.                                            

Fred Lunde  
Fra 135 Mærdø                                            

Håkon Opsahl,  
Sverre Kvalevåg,  
Helge Kopstad Aass  
Douglas Ljunggren. 

 

DGL - Grad 
08.12.05:  
Fra 107 Torungen  

Ole Skjævestad      
           Jan Erik Ruthford Andersen  
            Rolf Drivdal                         
127 Gabriel Scott                             

John Dobey               
             Nils Johan Larsen                                           
Fra 128 Lyngør  

Henry Nævestad      
          John Are Nor                      
Fra 135 Mærdø 

Gudmund Nygaard 
 

DKP - Grad 
10.11.05:  
Fra 135 Mærdø 

Per Knutsen                                    
Fra 128 Lyngør  

Halvor Lilleholt      
           Tore Leo Dalen                                  
Fra 107 Torungen 
Vidar Josephsen                                  
Fra 61 Terje Vigen  

Arnt Eikheim          
         Otto Baust               
 

16.03.2006 
Fra Loge 61 Terje Vigen. 

Walter Jacobsen 
Fra Loge 127 Gabriel Scott. 
              Alf O. Hæstad 
 

Leirens videre terminliste for 2006 
06.04:  DGL+G Arendal 
04.05:  DKP + G Kristiansand  
14.09:  P+G     Arendal 
12.10:  DGL+G   Grimstad 
09.11:  P+G  Arendal 
14.12:  DKP+G    Arendal 
Leirens første møte i 2007:           
11.01:  Arb.m.  Tvedestrand 

 
Når  det gjelder møtet i Kristiansand  
4. mai 2006 settes det opp gratis buss. 
Vi oppfordrer patriarkene til å være 
med på fellesmøtet med vår 
moderleir!!! 
  
Odd Fellow Huset i Arendal takker 

På slutten av høstterminen 2005 mottok 
Odd Fellow Huset 3 stk. gaver fra Edle 
Johannessen og John Heien. De 
disponerte noen penger som var et over-
skudd etter diverse nyttårsarrange-
menter på logehuset, og for disse 
pengene har de anskaffet ismaskin til 
baren i kjelleren, samt nytt telefon-
apparat og elektrisk boksåpner som er 
plassert på kjøkkenet 
 
Vi takker for gavene som vi vet blir satt 
pris på av alle brukerne! 
For Odd Fellow Huset AS 

Kai R. Yttrelid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffet i April 2006 
Dømmesmoen - Grimstad 
Torsdag 20.april kl. 12.00 

Hagevandring m/tips 
Gartner Thorleif Knudsen rusler 

med oss. 
Enkel servering 

Påmelding 
til 

Senioretreffene 
 

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:    
Jan Stangeland      372 70187 
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
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          Nr. 51 Fortuna 
 
Kjære søstre! 
Mitt første år som OM er snart over og 
jeg vil gjerne takke alle embedsmenn, 
valgte og utnevnte, for godt samarbeide 
i logeåret vi har lagt bak oss. 
Skal man gjøre opp status, så har dette 
året vært innholdsrikt og flott. Vi har 
hatt 2 veteranjuveler og fått 6 nye 
søstre. 
En takk også til alle søstrene for deres 
positive holdninger, gode vennskap og 
ikke minst det gode samholdet, som er 
med på å berike våre logemøter. 
Med håp om mye sol og flott vær 
ønsker jeg alle søstre og brødre  
en riktig god sommer. 

                   OM Eva Werner 
 

25 Års Veteran 

Onsdag 15.02.06 ble søster Turid Moy 
tildelt 25-års Veteranjuvel. 
Hun ble tatt opp i Loge nr. 56 Camilla 
Collett 09.02.81. 
I 1987 flyttet hun til Fevik og den 
18.11.87 ble hun innballottert i loge nr. 
51 Fortuna. 
Søster Turid har hatt verv i både Loge 
og Leir. 
Hun var Kasserer i nr. 51 Fortuna fra 
1989 til 1991 og Kasserer i Leir nr. 8 
Agder fra 1995 til 1997. 
Dagen ble feiret med nydelig seremoni. 
Storrepr. Kari Rose ledet seremonien, 
og det var en glede for str. Turid. 
Fine taler ble holdt av OM Eva Werner 
og Turids fadderbarn Storrepr. Grete 
Slotsvik fra nr. 56 Camilla Collett. 

Etter Turids ønske var menyen denne 
kvelden lammesteik med karamellpudding 
til dessert. 
Dessverre er str. Turid nå flyttet tilbake til 
Kristiansand og vi vil savne henne på våre 
møter. 
Vi ønsker str. Turid lykke til videre i Loge 
og Leir. 

UM Inger Røisland 
 

Medlemsnytt fra Sekretær 
 
Åremålsdager 
 
70 år 
21.07.06 Anne Aasen 
10.09.06 Vigdis Reimo 
27.09.06 Berit Fosse 
 
75 år 
28.08.06 Bjørg Axelsen 
 

Nye søstre: 
01.03.06 Signe Eidskard Morka og Else 
Marit Larsen 
 

Gradpasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
01.02.06 Randi Moland 
 

Vi gratulerer! 
 
 

25 års jubileum for 
Aust-Agder Krisesenter. 

 
Loge nr. 51 Fortuna var invitert til å delta 
på seminar i anledning 25 års jubileet til 
Aust-Agder Krisesenter 8. mars 2006.  
Dette var et fagseminar om menns vold 
mot kvinner og barn i nære relasjoner. 
Målgruppe var: leger, helsestasjoner, 
barnevernstjeneste, sosialkontor, pleie- og 
omsorgstjeneste, psykiatriske sykepleiere, 
skoleetaten, barnehagene, flyktninge-
tjenesten, politi/lensmenn, politikere, 
familierådgivning, organisasjoner og pri-
vate med tilknytning til Krisesenteret. 
Det var stor oppslutning om seminaret, 
hele 186 deltakere, og mange yrkes-
grupper var representert.  Krisesenteret 
hadde fått tak i gode foredragsholdere; 
justisminister Knut Storberget, stats-
sekretær i Barne- og Likestillings-
departementet Kjell Erik Øie, psykolog 
Judith van der Weele fra Alternativ til 
vold i Oslo, lege og veileder innen 
spesialistutdanning Anna Luise Kirkengen 
og sosiolog Ole Kristian Hjemdal fra 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress. 

   
Noen av temaene i foredragene var:  
Dilemmaer, reaksjoner og veien videre 
for kvinner og barn som utsettes for 
vold i familien  
Voldserfaring blir til sykdom – hvis 
ingen forstår og ingen griper inn  
Om behovet for en nyanserende 
familievoldsforskning  
 
Egentlig burde vi være slik mot 
hverandre at det ikke var behov for 
krisesentre, men dessverre er ikke 
forholdene slik, heller ikke hos oss.  En 
norsk omfangsstudie gjort i 2005 viste 
at 80.000 kvinner årlig blir utsatt for så 
kraftig vold fra sin partner, at det kunne 
ha endt med døden – dvs. hver 12. 
kvinne.   
På Aust-Agder Krisesenter var det i 
2005 29 kvinner og 287 barn, som 
opplevde å måtte flytte på krisesenter 
og 65 ulike kvinner og 5 barn som kom 
for jevnlige samtaler.  Disse familiene 
er blant oss.  Vi treffer dem på våre 
arbeidsplasser. Det være seg i barne-
hage, skole, legekontor, barnevern, 
sykehus osv. både som kollega og som 
bruker.  Krisesenteret vil markere be-
hovet for hjelpetiltak og økt forståelse 
for voldsrammede kvinner og barn. 
 
Et meget interessant seminar om et 
viktig samfunnsproblem. 
 
Takk for at jeg fikk representere vår 
loge. 
 
Milrid Lyngstad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORD FOR DAGEN 
 

Gi din Gud ditt hjerte 
hen, 

gi din ringe neste! 
Gi din uvenn og din 

venn 
gi dem av ditt beste! 

 
Gi til du blir tom og 

arm. 
Intet skal du miste! 
Gi til du blir rik og 

varm. 
Rikest på det siste! 

 
Gustav Jensen 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
Tre nye søstre:  
13.mars 2006 ble en minnerik opp-
levelse for 60 søstre som var tilstede da 
logen vår kunne tilføye 3 nye navn til 
medlemslista. 
Etter et stilig møte oppe i logesalen, 
hvor aktørene var meget flinke, gikk vi 
ned i spisesalen til nydelig  dekket bord. 
i mintgrønne farger. Her ble det holdt 
gode og inspirerende taler.  
Litt spesielt var det jo da mammafadder 
Eldri Sataslaatten ønsket sin yngste 
datter, Randi, velkommen til logen. 
Dermed har hun alle sine 4 barn med i 
Odd Fellow. 
Tenk å få 3 nye søstre på en gang ! 
Etter heller laber søking til losjen i en 
periode, var dette stort å oppleve.  
Måtte dere trives i losjen. 
Svigermor til Randi, Berit Aanonsen, 
avsluttet et deilig måltid med denne 
hyllest til laksen: 
En ekte villaks det var jeg og svømte 
fritt omkring og tenkte nok som så: Når 
jeg engang er voksen blitt da vil jeg bite 
på, så jeg kan komme til et sted der alle 
elsker meg og stedet det kjenner jeg. 
Så blir jeg kokt i vann med salt og blir 
så rød og delikat. Inn på fat de bærer 
meg og søstrene de koser seg, for laks 
blir ingen lei. Den saken den er grei. 
Når de så drikker skålen min og magen 
den er mett og stinn, føler alle at laks er 
inn. 
Når søstrene så rusler hjem. Det ofte 
blir litt støy. Det synes jeg er bare gøy. 
Det er jo siste gang jeg føler sjøen er litt 
høy.  
 

Nytt fra sekretær: 
 

Nye søstre 
13.03.06. Thora Tellefsen 
   Torhild Yttrelid 
Randi Sataslaatten Aanonsen 
 

Gradspassering: 
 

Det Gode Vennskaps Grad 
13.02.06. Lisbeth Skoglund 
                 Anne Gunn Kringlemoen 
Vi gratulerer 
             
 

 
Åremålsdager: 
70 år 
28.04.06. Edle Johannessen 
01.08.06. Anna Paulsen 
 
60 år 
16.05.06. Lise Schulz 
17.06.06. Bodil Iversen 
04.09.06. Marit Thorstensen 
 
40 år 
09.08.06.Elisabeth Lynghaug 
 
Vi gratulerer             
             
 
Storlogegraden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår 

fung.EksOM Kari Larsen ble tildelt 
Storlogegraden 09.03.06. 
Kari startet sitt losjeliv i  
Loge nr. 51 Fortuna, der hun fikk alle 
gradene. 
          Innviet 19.09.1984 
          1.grad 02.10.1985 
          2.grad 21.05.1986 
          3.grad 18.03.1987. 
Opptatt i Leir nr. 8 Agder: 

T 25.08.1994 
H 30.05.1996 
B 27.11.1997 

Kari har innehatt følgende embeder i 
Loge nr. 93 Kaprifol 
Arkivar  1991- 93 
CM h.ass. 1993 - 95 
Skattm.  1995 - 97- 99 
UM  2001 - 03 
OM  2003 – 05 
Fung.EksOM 2005 – 07. 
 

Hjertelig til lykke, Kari!  
 
 
 
 
 
Mai 2006 
vil gå inn i loge nr.93 Kaprifols minnebok 
som en begivenhetsrik måned. 
Hør bare: 

08.05. 25 års Veteranjuvel  
           Brit Gangenes 
22.05. 40 års Veteranjuvel 
            Eldri Sataslaatten.  
Sistnevnte møte er felles med loge nr.51 
Fortuna. Vi venter også gjester 
langveisfra. 
Spør om vi gleder oss til disse 
begivenhetene!! 
 
Privatnevnda. 
Alle enheter har ei privatnevnd. 
Denne lever sitt eget liv innen logen. 
Viseverten – UM – er gjerne delegert 
ansvaret for at nevndas medlemmer blir 
utpekt, kontaktet og trer i funksjon. 
Nevnda velger sin egen formann og de 
ansvarlige for de ulike arbeids-om-
rådene. De fører sitt eget regnskap, stort 
sett uavhengig av logen ellers, men 
regnskapet må revideres og legges fram 
for logen. 
Privatnevnda er populær blant søstrene 
og får stor oppmerksomhet i forbindelse 
med ettermøtene. Mange av søstrene 
har startet sitt arbeide i logen nettopp i 
privatnevnda. 
Når søstrene så kommer til logemøtene, 
har som regel privatnevndas med-
lemmer jobbet i flere dager med 
forberedelsene. Mat, drikke og tilbehør 
er kjøpt inn, kokk er kontaktet, det er 
ordnet med servitører og bordet er 
dekket. Når viseverten ønsker vel-
kommen til bords, vet vi at vi kan glede 
oss til et velsmakende måltid, 
     Takket være privatnevnda.  

 
Værtegn for 14.april 

(sommerdagen) 
                   (i år Langfredag) 
Er det pent vær denne dagen, blir det en 
fin sommer. Hvis det sludder eller snør, 
vil det snø ni ganger til før sommeren 
kommer. 
 
Visste du at  
……. 

det er Edle Johannessen  
som har gitt Bibelen til vår loge. 

 
GOD PÅSKE til Terjenytts lesere. 
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Loge 104 MÅKEN 
 

Dette diktet skal være funnet i 
nattbordskuffen til en gammel dame på 
et engelsk pleiehjem etter hennes død. 
Hva ser du i din stue? 
En gammel sur besværlig frue, 
Usikker på hånden og fjern i blikket, 
Litt griset og rotet hvor hun har ligget. 
Du snakker høyt, men hun hører deg 
ikke, 
Hun sikler og hoster, har snue og hikke. 
Hun takker deg ikke for det du gjør, 
Men klager og syter, har dårlig humør. 
Er det hva du tenker? Er det hva du ser? 
Lukk øynene opp og SE det er mer. 
Nå skal jeg fortelle deg hvem jeg er, 
Den gamle piken som ligger her. 
 
Jeg er en pike på 10 i et lykkelig hjem, 
Med foreldre og søsken- jeg elsker 
dem! 
 
Jeg er en ungmø på 16 med hjerte som 
banker, 
Av håp og drøm og romantiske tanker. 
 
Jeg er en brud på 20 med blussende 
kinn, 
I mitt eget hjem går jeg lykkelig inn. 
 
Jeg er mor med småbarn, jeg bygger et 
hjem, 
Mot alt som er vondt vil jeg verne dem. 
Og barna vokser, med gråt og latter. 
Så blir de store og så er vi atter 
To voksne som nyter freden 
Og trøster hverandre og deler gleden 
Når vi blir femti og barnebarn kommer 
Og bringer latter og uro hver sommer. 
 
Hva ser du søster? En tung og senil og 
trett gammel skrott? 

- Nei, prøv en gang til! – Se 
bedre- se om du kan finne; 

- Et barn- 
- En brud 
- En mor 
- En kvinne! 
- Se meg som sitter der innerst 

inne! 

- Det er MEG du prøver å finne!  
Minneord 

Ragnhild Omdal Mollatt 
 
Den 28. februar 2006 fikk vi den triste 
beskjeden om at søster Ragnhild Omdal 
Mollatt var gått bort etter et meget kort 
sykeleie bare 63 år gammel. 
 
5. januar var hun i logen for siste gang og 
hun virket da tilsynelatende frisk og i 
strålende humør.  Hun hadde valgt en 
meny noe utenom det vanlige; pølser i 
brød/lompe og brus fra flaske.  
 Str. Ragnhild var opprinnelig 
grimstadjente, og den kvelden introduserte 
hun menyen med å fortelle om Nottos 
berømte pølser som hun likte meget godt. 
 
Søster Ragnhild ble innviet i Rebekkaloge 
nr. 104 Måken den 16. april 1998 og fikk 
Den Høye Sannhets Grad  
15. februar 2001. 
 
Søster Ragnhild var et overskudds-
menneske som sjelden sa nei hvis hun ble 
spurt om noe.  Hun kommer til å bli dypt 
savnet.  
 
Vi lyser fred over str. Ragnhilds gode 
minne. 
 
           OM 
 

****** 
 
Fra Hverdagsgleder: 
 
Litt vondt skal menneskene ha, ellers 
holder de opp å være mennesker. Så setter 
de seg bare og kjeder seg og vet ikke hva 
glede er. 
 
  Gabriel Scott 
 
 
Man elsker ikke det andre mennesket på 
tross av dets feil og mangler, man elsker 
det med dets feil og mangler. 
 
  Tollak B. Sirnes 
 

******* 
 
Nytt fra søster sekretær: 
 
ÅREMÅLSDAGER: 
 
Str. Bodil Ask ble 60 år 24.02.006. 
Vi gratulerer. 

 
Gradspasseringer: 
 
02.02.06 - Det Gode Vennskaps Grad: 
Kirsten Moe og Randi Lysnes 
Brautaset. 
 
16.02.06 - Den Høye Sannhets Grad: 
Ellinor Henriksen og Aud Bjørg 
Seneger og 
 
23.03.06 - Det Gode Vennskaps Grad: 
Grete Sagmoen. 
 
Overgang: 
 
På vårt møtet 05. januar 2006 ble 
Ingebjørg Wickstrøm medlem av vår 
loge etter overgang fra loge 69 Athene i 
Haugesund. 
 
Vi ønsker vår nye søster velkommen til 
oss! 
 

***** 
 

Fra ”Gud gjør ingen religiøs” 
 
Jeg begynte så smått å se hva det hele 
dreide seg om.. 
Jeg begynte etter hvert å begripe at det 
hadde med Jesus som døde på korset å 
gjøre.  
Og ikke minst med Hans oppstandelse! 
 
Jesus, hengende død på et kors rundt 
om i kirkene hadde skapt et bilde av at 
korsfestelsen var slutten. 
Slutten på en nesten 2000 år gammel 
historie. 
Dermed ble det historie for meg. Og 
bare det. 
Hadde jeg ikke fått en ”ny fødsel”, ville 
det for min del fremdeles vært historie. 
 
Jeg registrerte noe annet: Jeg var innom 
frimenigheter. Der hang aldri Jesus på 
korset foran menigheten. Der snakket de 
om hvor viktig den begivenheten var, 
og presenterte en oppstått levende Jesus 
som utfører tegn og under og 
helbredelser og som vandrer med oss i v 
åre liv – hver dag. 
Den Hellige Ånds kraft er i full 
virksomhet. NÅ! 
 

Vivian Zahl Olsen 
 
GOD PÅSKE ønskes alle lesere av 
bladet    UM 
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Vårlengsel. 
Vi nærmer oss slutten av mars. Og jeg 
kan ikke dy meg for å tenke – vil vi ha 
snø helt til St. Hans i år? Det har vært 
en flott vinter, snøen er noenlunde hvit 
og fin og barna elsker den, men nå 
lengter jeg til vår. Til vår med bar mark 
så jeg slipper å ta brodder på skoene 
hver gang jeg skal ned alle de bratte 
bakkene til Risør sentrum. Lårhalsbrudd 
håper jeg å være ferdig med 
I  Loge Navigare har vi hatt noen aktive 
og flotte vintermøter, det er godt å se at 
søstrene trives og alle er med på å gjøre 
møtene minneverdige. 
Embedsmenn, nemnder og komiteer 
gjør hele tiden en innsats det virkelig 
står respekt av, det skal de ha stor takk 
for. 
Fellesmøter med de andre Rebekka-
logene i vårt distrikt setter vi stor pris 
på. Der får vi godt samvær med kjente 
søstre og lærer nye søstre å kjenne. 
På vårt møte 22. mars feiret vi vår 3-års 
fødselsdag. Årene siden institueringen 
har gått utrolig fort, men det er vel 
nettopp et tegn på stor aktivitet og 
trivsel. 
Selv om det ennå er vinter utenfor våre 
vinduer, vil jeg få ønske alle brødre og 
søstre en fin vår og sommer – når den 
kommer! 
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet 
Else Margrethe Ramsdal   OM 

Vennlighet er det beste og 
fineste språket blant folk, 
et språk alle kan mestre 
og alle forstå uten tolk. 
Det handler om åpne hender 
som ikke lukker seg til. 
Gi, om så kun det gjelder 
et lite, varmende smil. 
 
Tildeling av Storlogegraden  
Torsdag 9.mars 2006 i  Odd 
Fellowhuset i Kristiansand. 
Vår fung. Eks.OM Grethe Jonassen ble 
tildelt Storlogegraden denne dagen. 
DSS Ellen Birkeland, sammen med 
Fung.Storembedsmenn sto for en flott 
utført seremoni. Kvelden ble avsluttet 
med et deilig søstermåltid i hyggelig 

samvær med søstre som tidligere er tildelt 
Storlogegraden. 
 
Med søsterlig hilsen  i V.K. og S. 
Ellen Aas  Storrepr. 
 
Gradspasseringer 
Innvielse 
Str. Kirsti Grændsen        14.12.05 
Str. Nora E. B. Johnsen   20.02.06 
Str. Nina M Holte            20.02.06 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
Str.Ruth Monica Bertelsen   08.03.06 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
Ann-Carin Norum             25.01.06 
Ruth Aas                           22.03.06 
 
Åremål 
60år 
Str. Astrid Vaaga Pedersen  28.05.06 
 
Årslotteri 
I Loge nr.116 Navigare var spenningen på 
topp på møtet  22.03. da det var trekning 
på års lotteriet. 3 av våre søstre hadde 
malt og rammet inn 3 bilder, og så var vi 
heldige å få ett maleri i gave av kunst-
maler Cettina Spano (som er lærer for de 
3 malende søstere). Videre var det flotte 
premier gitt av søstrene til lotteriet. 
Lotteriet innbrakte over kr.9.000,- som 
kommer godt med i Logearbeidet. 
Heldig vinner av maleriet gitt av Cettina 
Spano var str Kirsti Grændsen. Men det 
var flere fornøyde vinnere den kvelden. 
Jeg ønsker alle våre Søstere og Brødre en 
riktig GOD Påske. 
Med Søsterlig hilsen 

i V.K. og S 

Jorunn Andsem 

UM 

Påskesymboler 
Lammet 
Lammet er det eldste påskesymbolet. 
Dette var opprinnelig en offergave, og 
jøder har som tradisjon å slakte lam som 
ofring. I vår kristendom, er påskelammet 
et symbol på at Gud ofret sin sønn for oss. 
 
Egget 
Egget som symbol for påske- eller 
vinterfeiring, stammer helt tilbake fra før-
kristen tid. Det var da tegn på livskraft og 
nytt liv. Etter en lang vinter, begynner 
hønene å verpe igjen når sola dukket frem 
fra vinterdvalen. Dette falt ofte sammen 
med påsketiden, og dermed en stor egg-

fest. I den kristne tradisjonen er egget 
også et symbol på Jesu oppstandelse. 
 
Dekorering av egg startet veldig tidlig, 
og det eldste dekorerte eggene som er 
funnet, er fra ca. år 300 e.Kr. Meningen 
med dekorerte egg, er at de skulle brin-
ge lykke og beskytte mot onde ånder. 
 
Påskeharen 
Stammer helt tilbake fra 1700-tallet. 
Det var Tyskland og Sveits som inn-
førte dette påskesymbol. Hare har fra 
gammelt av vært et tegn på fruktbarhet, 
helt fra oldtidens Hellas. Man trodde 
haren hadde noe gudommelig over seg, 
og fordi den føder mange kull i løpet av 
året, har den blitt et tegn på fruktbarhet. 
 
I nåtiden blir barn fortalt at det er haren 
som kommer med påskeegg, og noen 
steder har man tradisjon med at en 
påskehare gjemmer seg ute (spes. i 
USA). 
 
Gul-fargen 
Påske blir forbundet med fargen gul. 
Dette p.g.a. solen som kommer tilbake, 
gule påskekyllinger, gule eggeplommer, 
gule påskeliljer o.a. 
 
Seks veier til et godt liv. 

1. Å høre det positive – fremfor 
det negative. 

2. Å legge merke til det som blir 
gjort – i stedet for det som ikke 
gjøres. 

3. Å huske de gode stundene – 
ikke lagre de onde. 

4. Å gi omsorg – ikke bare vente 
å få. 

5. Å le av bagateller – ikke 
gremmes over dem. 

6. Å fremelske det beste i 
hverandre. Livet er kort, la oss 
ta vare på hverandre.  

       NYT LIVET. 
 
 
Jeg vil benytte anledningen til å ønske 
alle søstrer og brødre en riktig god 
påske. Vi får håpe solen vil være med å 
feire påske, slik at den kan varme oss 
og lade batteriene fulle av energi til 
våren kommer for fult. 
 
Med søsterlig hilsen i  
V.K. og S. 
 
Venke Fone Holum/Sekr. 
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61 Terje Vigen 
 

Foreløpig 
Terminliste 2. halvår 2006 

13.09.06    ≡ + Galla  
27.09.06    0 + Galla 
17.10.06   ═ +  Felles m/ □ 98 Henrik    
                            Ibsen Grimstad  

NB! Tirsdag  
19.10.06  Info møte NB  Torsdag. 
20.10.06  Fredagstreff  
                arr   61 Terje Vigen 
25.10.06   – + 
06.11.06 M □  Felles m/□ 107 og □ 135 
  NB! Mandag 
17.11.06   Fredagstreff   
                arr   Kaprifol 
29.11.06   ≡ + Galla  
09.12.06   Julemiddag 
13.12.06    0 + 
07.01.07   Juletrefest 
10.01.07   – + 
   
Gradtildeling: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
Onsdag 8. mars 2006:  
Bjørn  Haagen Andersen  
Rainer A. Domogalla  
 

Vi gratulerer!   
   

ÅRSRAPPORT FOR 2005 
FOR 

ODD FELLOW-KLUBBEN 
Tres Encanedados   Gran Canaria 
Formål: 
Klubbens formål er å samle Søstere og 
Brødre fra de nordiske land til møter og 
sosialt samvær i den tiden disse opp-
holder seg på Gran Canaria. Gjennom 
dette å utvikle kontakt mellom Ordens-
medlemmer og opprettholde Ordenens 
målsetning innenfor Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
Medlemmer og ledelse: 
Det har i året 2005 vært avholdt i alt 18 
møter. 
322 (289)  Rebekkasøstre. 
409 (399)  Odd Fellowbrødre. 
39 (10 )  Ordensmedlemmer fra  
Danmark. 
12 (7 ) Ordensmedlemmer fra  Sverige 

1 (2 )  Ordensmedlemmer fra  Finland. 
Tallene i parentes er 2004-tall. 
Gjennomsnittlig fremmøte: 41 (39) 
medlemmer pr. gang. 
Ved årets slutt hadde klubben 56 (65) 
medlemmer. 
Årsmøtet 23. Februar 2005 valgte denne 
ledelse: 
Leder   : Harald Skjærgård 
(gj.v.)- Loge 96 Origo, Tromsø 
Nestleder  : Jean Tore Grønfoss (“)     
         - Loge 18 Varna, Moss 
Sekretær  : Sindre Olsbø (ny)  
         - Loge        82, Vesterveg, Ålesund 
Kasserer  : Anne Hals (ny)   
         - Loge       1 St. Sunniva, Oslo 
1. Vararepr. : Brit Selvik Larsen (ny)     
         - Loge       46 Symra, Ørsta 
2. Vararepr. : Finn Knutsen           -      
         - Loge       53 Vestrom, Sortland 
  
Disse ble utnevnt: 
Indre Vakt: Randi Yttergård Johansen 
 - Loge 20 Martha, Trondheim 
Ass.IV  : Unni Grønfoss    
              - loge 10 Semper Ardens, Moss 
Ytre Vakt : Sigmund Dekkerhus   
              - loge 19 Thule, Tromsø 
Ass.YV  : Ragnar Thorkildsen     
         - Loge 28 Agdesiden,Kristiansand 
Inspektør : Tore Gunnarsrud    
 - loge  20 Fr. Nansen, Oslo 
Musikkldr.: Per Strøm    
 - loge   118 Tore Hund,Harstad 
Ass.   Mu: Jan Christiansen  
 - loge  56 J. Middelthon, Oslo 
Møter: 
Møtene har vært avholdt på Terazza Mar 
Suite i Puerto Rico hver onsdag i tids-
rommet primo november til ultimo mars. 
Møtelokalene er delt med bl.a. Den lokale 
Rotaryklubben som har forlangt sitt eget 
opplegg i møtelokalet. Våre saker er hengt 
opp i spisesalen. 
Sommeren 2005 var det innbrudd og vårt 
musikkanlegg samt leders klubbe ble 
stjålet. Hotellet erstattet musikkanlegget 
og en venn av et medlem laget en ny 
klubbe. 
Klubbens vedtekter ble av Årsmøtet end-
ret på følgende punkter: 
Pkt. 8  : Årsmøte/Valg 
   “   9  : Styrets sammensetning 
   “ 10    : Styrets arbeids- og   
                funksjonsområde. 
   “ 12    : Oppløsning. 
   “ 13    : Endringer 
Reviderte vedtekter foreligger opptrykt. 
Nemnder: 
Årsmøtet valgt denne 
Nominasjonsnemnden: 
Br.  Jan Skjærvik, leder 
Str. Gunn Fossum 

 Str.  Åse Røkenes 
Br. Skjærvik døde sommeren 2005 og 
br. Anton Ersdal ble valgt til ny leder. 
En Historienemnd ble også utnevnt for 
å skrive klubbens historie til jubileet. 
Den kom ikke helt i mål og ble nedlagt 
etter 10 års jubileet. 
Klubbens aktiviteter: 
9. Mars 2005 feiret klubben sitt 10-års 
jubileum. Jubileumsmøtet ble gjennom-
ført etter et eget ritual som et åpent 
møte med i alt 73 deltagere, derav 55 
Ordensmedlemmer. 
Br. Karl Einar Nymo ble utnevnt som 
klubbens første Æresmedlem, med 
blomster og heder til: 
Str. Nelly Andholm 
Br. Jan Asbjørn Eik 
  “  Anton Ersdal 
Br. Ivar Fredriksen 
Som alle var og har vært aktive 
støttespillere i klubben og stått for dens 
positive utvikling. 
Klubben fikk på Jubileumsmøtet høy-
tidlig overlevert en talerstol som gave 
fra str. Kari og br. Anton Ersdal, str. 
Gunn og br. Torbjørn Fossum og br. 
Sindre Olsbø. 
Det er trykt opp en hilsningsbrosjyre 
som Ordensmedlemmer kan ta med 
hjem til egne loger og leire. 
Klubbens “Vårtur” gikk av stabelen 29. 
og 30. Januar med hele 44 deltagere. 
Turen gikk til Telde og Las Palmas og 
var lagt opp som en “Byvandring” 
under meget god faglig ledelse av Thor 
Torsteinsen. Det var overnatting på 
hotell i Las Palmas. Et fint og rikt 
arrangement.. 
I forbindelse med flomkatastrofen i 
Asia 2. Juledag 2004 bevilget klubben 
500 euro som ble oversendt Den Norske 
Kirken /Sjømannskirken) som videre-
sendte beløpet til Kirkens Nødhjelp. 
Klubben arrangerte et åpent Julemøte 7. 
Desember 2005 med i alt 29 deltagere. 
Et godt møte med etterfølgende jule-
måltid; velsmakende og hyggelig; godt 
ledet av str. Berit Skjærgård. 
Det har i 2005 vært avholdt 5 styre-
møter og 23 saker er der behandlet. 
  
Styret i Odd Fellow-klubben “Tres 
Encanedados” 
 
                       Harald Skjærgård   Leder 
  
 Jean Tore Grønfoss    Nestleder   
 
                          Anne Hals      Kasserer                

 
 Sindre Olsbø      Sekretær                             



                                           2006            -            Terjenytt                -             Våren 

 9

Kjetil Moi 
Drottningborg skole 

 
 
 
 
 
 

UNP 2006 

 
Distriktsrådet i distrikt nr. 22 Aust-
Agder hadde overlatt loge nr. 98 Henrik 
Ibsen å gjennomføre årets UNP. 
Storrepr. Thorleif Knudsen påtok seg 
oppgaven og gikk inn for denne med liv 
og sjel.  Det ble Drottningborg skole 
som fikk æren av å gjennomføre 
stilkonkurransen for sine 16-17 års 
gamle elever. 
Oppgavene besvarte elevene hjemme 
fra skolen. Den endelige besvarelse ble 
innlevert til skolens kontor. 
Den ble skrevet ved hjelp av 
datamaskin og kontoret påførte be-
svarelsene et nr., slik at utvelgelsen 
skulle være 100 % anonym. 2 av norsk-
lærerne ved skolen fungerte som første-
sensorer ved å plukke ut de 5 be-
svarelsene de syntes var best. Disse ble 
så overlatt Odd Fellow Ordenens egne 
sensorer, DSS Jan A. Nilsen og 
Storrepr. Thorleif Knudsen. 
Etter et nøye forarbeid møttes så alle 4 
sensorer fredag 10.03.06. Det er bare å 
slå fast at alle stilene var meget gode, 
likevel viste det seg at alle 4 sensorer 
var enige om hvilken stil som var best. 
Det ble plukket ut to stiler til, slik at 3 
elever ble kalt inn for intervju. Etter at 
intervjuene var fullført, ble det vedtatt 
hvilken elev som skal representere vårt 
distrikt ved reisen til FN i juli 2006 
Vinneren ble Kjetil Moi fra Evje. De 
øvrige 4 finalistene ble overrakt penge-
premier. 
Storrepr. Thorleif Knudsen stod for 
premieoverrekkelsen som fant sted på 
fellessamlingen alle elevene hadde 
onsdag 15.03.06. Foruten elevene, 
lærerne og rektor deltok følgende fra 

Odd Fellow i tillegg til 
Storrepresentanten: DSS Jan A. Nilsen, 
OM Kåre Pettersen og UM Trygve 
Haugland I loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Hovedpremien er en 14 dagers tur til 
USA, der vedkommende er 1 uke ved FN 
og en uke på rundreise rundt på historiske 
steder. 
Disse 4 vant pengepremier: Eivind 
Rørvik, Irina Remen, Tina Moen og 
Annika Vik. 
 
Kjetil Moi skrev stiloppgave nr. 3 og 
her er besvarelsen: 
 

Beskriv og gi en vurdering av 
FNs humanitære arbeid. 
 

Visste du at halvparten av alle 
sykehussenger i verden blir brukt av 
mennesker som har blitt syke av urent 
vann? Visste du at hvert år blir det kastet 
45 milliarder tonn spiselig mat, bare i 
USA? Visste du at 853 millioner 
mennesker i verden, ikke får nok mat? 
Visste du at 3,4 millioner mennesker har 
flyktet fra sine hjem i Afghanistan p.g.a. 
krigen? 
 

Slike fakta som de jeg har skrevet over, er 
jeg ganske sikker på at du har hørt før. 
Vi hører dem, om ikke hver dag, så ofte. 
Kanskje litt for ofte. Slik er det i hvert fall 
i mitt tilfelle. 
Når jeg søkte rundt på internett for og 
finne disse faktaene, sperret jeg på ingen 
måte opp øynene da jeg leste at 853 
millioner mennesker i verden ikke får nok 
mat. Mest trolig kommer jeg til å glemme 
alt jeg har lest i dag om de humanitære 
katastrofene i verden så fort jeg har levert 
inn denne stilen. Heldigvis er ikke alle 
som meg. Heldigvis har vi organisasjoner 
som FN. 
 

Det hele startet i 1945. Andre verdenskrig, 
en av de verste krigene i moderne tid var 
over. Den tyske krigsmaskinen var ende-
lig stoppet. Nå skulle gjenoppbyggingen 
begynne. 
24.oktober 1945, samlet delegater fra 50 
land seg i San Francisco i USA. Verden 
skulle nå få en felles organisasjon å 
samles rundt. En organisasjon som skulle 
arbeide for en bedre verden. 

En organisasjon som skulle bestå av 
uavhengige stater, som sluttet seg 
sammen for å arbeide for fred på jorda, 
og økonomiske og sosiale framskritt. 
Resultatet ble ”De Forente Nasjoner”. 
 

I 1945 var tallet på medlemsland 51. I 
dag har det økt til 191. 
FN er representert nesten over alt i 
verden. FN har 14 forskjellige ”under-
organisasjoner” som arbeider med 
forskjellige oppgaver rundt om i verden. 
I denne stilen skal jeg se på FNs 
humanitære arbeid i verden i dag. 
 

Når en katastrofe inntreffer i verden, er 
FN ofte en av de første hjelpe-
organisasjonene på plass. De kommer 
med mat og forsyninger, husly til de 
som har måttet flykte fra sine hjem og 
personell til å organisere den enorme 
oppgaven med å organisere hjelpe-
arbeidet i sin helhet. 
Oppgavene de kan stå ovenfor er ofte 
enorme. 
De aller færreste av oss har vel glemt 
hva som skjedde 1.juledag 2004. Et 
jordskjelv rammet den sørøstlige delen 
av Asia. Sjokkbølgene etter jord-
skjelvet skapte flere enorme flodbølger 
som skyllet inn over fastlandet hvor 
tusenvis av fastboende og turister befant 
seg. Rundt 300 000 mennesker tapte 
kampen mot bølgene. Arbeidet hjelpe-
mannskapene stod ovenfor var enorme. 
De aller hardest rammede områdene var 
de vanskeligste å nå inn til. FN fikk, i 
tillegg til mange flere, den enorme 
oppgaven med å koordinere de tusenvis 
av frivillige som kom fra hele verden 
for å hjelpe. I dag, litt over et år senere 
kan du se resultatet av den utrolige 
arbeidsinnsatsen til FN og de andre 
organisasjonene som reiste ned til det 
katastroferammede området. Hus, og 
store byer er så smått bygd opp igjen og 
turistene har begynt å vende tilbake. 
Dette kunne aldri ha skjedd så fort uten 
den omsorg det internasjonale sam-
funnet viste, gjennom donasjoner til 
hjelpeorganisasjonene som var i 
området. 
 

8 oktober 2005 rammet et kraftig jord-
skjelv den nordre delen av Pakistan. 
Skjelvet var så kraftig at fjell i regionen 
kollapset. 73 000 mennesker omkom og 
over 400 000 hus ble jevnet med jorden. 
I løpet av noen få dager samlet verdens-
samfunnet inn 7 milliarder kroner i 
støtte, som i all hovedsak FN var 
ansvarlig for å fordele på best mulig 
måte. En enorm oppgave, av en stør-
relse få greier å ta inn over seg. 
Arbeidet i regionen pågår fortsatt, og vil 
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holde på lenge framover, lenge etter at 
TV journalistene har reist. 
 

Men FNs humanitære oppgaver beveger 
seg langt utover kun naturkatastrofer. 
Som tidligere nevnt sulter 853 millioner 
mennesker i verden i dag. Ikke fordi vi 
har for lite mat tilgjengelig, men fordi 
vi, den vestlige verden, sløser enormt 
med ressursene vi har tilgjengelig. Den 
vestlige verden utgjør i dag kun 20 % 
av verdens totale befolkning, men vi 
bruker likevel over 80 % av ressursene 
vi har tilgjengelig. 
Fordelingsforhold så totalt på jordet 
som dette har forårsaket utallige 
hungersnøder rundt om i verden. 
Hovedsakelig i Afrika. Det har etter 
hvert blitt så mange av hungers-
katastrofene at de har problemer med å 
få nok mediedekning. Det må jo nevnes 
at det er litt ironisk at problemet er blitt 
så stort og oppstår så ofte at det mister 
mediedekning.  
11.september 2001, er en dato de fleste 
av oss forbinder med terroranslaget i 
New York. 3000 mennesker døde i de 
barbariske angrepene i USA. Det var 
her kamerafolkene og journalistene var. 
CNN og Sky News brakte grusom-
hetene inn i de ”tusen hjem” verden 
over. Det de færreste av oss vet er at, 
samme dag, 11.september 2001 døde 
35 615 mennesker av sult rundt 
omkring i verden. 30 273 av disse var 
barn som aldri ble gamle nok til å feire 
sin fem års dag. 
Dersom vi skulle legge til de to andre 
hovedårsakene til at fattige dør hver 
dag, AIDS og sykdommer som kommer 
av urent drikkevann, vil vi komme opp i 
litt over 50 000 døde mennesker hver 
eneste dag. Det vil si at litt over 200 
mennesker har død som en følge av 
fattigdoms relaterte sykdommer og sult 
siden du begynte å lese denne stilen. 
FN arbeider hver eneste dag i 
katastrofeområder hvor 
mediedekningen er så godt som null. 
Den viktigste hjelpen, kortsiktig sett, i 
sultrammede områder er å få inn 
nærings-rik mat og medisiner til eldre 
og barn. Langsiktig sett hjelper FN de 
sultrammede landene med å lære å 
dyrke jorda riktig. De lærer blant annet 
opp bøndene i regionen til å variere på 
typen av avlinger for ikke å ødelegge 
jordsmonnet. Det varme klimaet de har i 
Afrika gjør arbeidet med jordene 
spesielt vanskelig, og utfallet av 
ødelagte avlinger kan ofte bli 
katastrofalt. Slik hjelp ser du ikke 
resultatet av med en gang, men over 

lengre tid kan det ha stor betydning for 
regionen. 
 

FNs humanitære avdeling har satt seg 
noen mål de kaller ”Tusenårs utviklings-
målene 2015”. 
Det er 8 mål som organisasjonen har lovt 
de skal jobbe mot, og prøve å nå før 2015. 
De går i hovedtrekk ut på å utrydde all 
ekstrem fattigdom og sult, sikre utdanning 
til alle, likestilling mellom menn og 
kvinner i tillegg til å bekjempe 
HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer. 
FNs general sekretær Kofi Annan uttalte: 
”Det internasjonale samfunnet må 
mangedoble sine bidrag til dette arbeidet. 
Ingen ting annet vil hjelpe oss nå målene”. 
FN har kalkulert at det mangler 15 
millioner lærere på verdensbasis for å nå 
målet om full skoledekning. FN er i full 
gang med å øke antallet utdannede lærere 
i de fattigste regionene, men de trenger 
penger. 
I dag gir vi ynkelige 1 % av Norges totale 
”brutto nasjonal produkt”, og tro det eller 
ei, men vi er en av de beste i klassen. Men 
det er likevel noe galt en eller annen plass 
i Norges økonomiske politikk. Jeg leste i 
Vårt Land tidlig i høst at pengestrømmen 
fra Angola til Norge snart er større enn fra 
Norge til Angola. Norske oljeselskaper 
som Statoil og Hydro pumper ut enorme 
summer med olje fra lutfattige Angola rett 
i kassen til styrtrike Norge. Nå skal det jo 
nevnes at oljeselskapene er blitt aktive 
medspillere i bistandsarbeid rundt om i 
verden, men de summene de spytter inn i 
bistandsarbeid er minimale sammen-lignet 
med de inntektene de har i regionen. Dette 
er en økende tendens rundt om i verden i 
dag, og FN arbeider derfor aktivt med å få 
de store internasjonale selskapene til å 
legge igjen en større del av gevinsten de 
får i de fattigste delene av verden. 
 

24.oktober 1945 skrev 50 delegater fra 50 
forskjellige land under en protokoll hvor 
de ble enige om å jobbe for en bedre 
verden. Mye har skjedd siden da. FNs 
arbeid for en bedre verden har lyktes på 
mange områder, men de har fortsatt en 
lang vei å gå. FN er utvilsomt et viktig 
redskap i kampen mot nød, fattigdom og 
elendighet. Det er likevel udiskutabelt at 
verdens rikeste land også er viktige 
brikker i dette spillet. Vi hører ofte i 
politiske diskusjoner at Norge er et av 
verdens rikeste land. Dette bør, og må, gi 
oss et spesielt ansvar i kampen for verdens 
fattigste. Denne kampen kan vi bare vinne 
i samspill med FN og andre humanitære 
organisasjoner. 
Kjetil avsluttet stilen med Nordahl Grieg:  
(utdrag fra ”Til Ungdommen”) 

 
”Krig er forakt for liv. 
Fred er å skape. 
Kast dine krefter inn: 
Døden skal tape! 
 

Edelt er mennesket, 
jorden er rik! 
Finnes her nød og sult 
skyldes det svik.” 
 
Grimstad Adressetidende  
hadde torsdag 16. mars 2006 et bilde og 
bred omtale av begivenheten og skrev 
bl.a.: ( Journalist Johan Wilhelmsen) 
”Stilkonkurransen i regi av Odd Fellow 
Norge kårer 12 vinnere i landet som får 
oppleve FNs hovedkvarter i New York. 
Sammen med 11 andre norske ung-
dommer skal Kjetil få møte 550 ung-
dommer fra hele verden. I tillegg skal 
Kjetil være med på møter og kon-
feranser i FN-bygningen. Det vil også 
bli tid til forskjellige utflukter. 
Kjetil Moi, som er elev på andre året 
ved skolen, fikk overrakt vinnerpremien 
i skolens storsal foran alle skolens 
elever. Thorleif Knudsen, storrepre-
sentant fra Loge 98 Henrik Ibsen, Odd 
Fellow i Grimstad, overrakte første-
premien til en fornøyd og spent vinner. 
Jeg er kjempestolt over å vinne, men at 
to kvelder med jobbing skulle gi meg 
fjorten dager i USA, hadde jeg ikke 
drømt om. 
Jeg har skrevet en stil om FNs humani-
tære arbeid, slik som i Pakistan etter 
jordskjelv og andre store katastrofer. 
Mye av kunnskapene har jeg hentet på 
internett, opplyser Kjetil 
Juryen bestod av to representanter fra 
skolen og to representanter fra Odd 
Fellow Loge nr.98 Henrik Ibsen. Liv 
Tønnesøl, lærer ved Drottningborg, 
forteller at vinneren ble kåret av en 
enstemmig jury. Vi plukket ut tre stiler 
til finalerunden, og forfatterne var til 
intervju for at juryen skulle få møte stil-
skriverne. Kjetil utmerket seg da med 
sitt ærlige svar på hvorfor han deltok i 
konkurransen. Han ville til USA, svarte 
han. I tillegg utmerket stilen seg med 
masse kunnskaper samtidig som denne 
hadde en personlig stemme, sier lærer 
og sensor Tønnesøl. 
Den heldige vinneren kan dermed for-
berede seg på å reise til New York  
1. juli. 
Kvelden før skal han få møte de andre 
11 norske stilskrivene som også har 
vunnet fjorten dagers USA-tur.” 
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107 Torungen 
 

Minneord 
Dagfinn Halvorsen 

1945 – 2006 
 

Jeg fikk en trist melding fredag 3. 
februar. 
Dagfinn Halvorsen var død. 61 år 
gammel.  
Jeg må innrømme at alt stoppet opp et 
lite øyeblikk, Mine tanker gikk 
automatisk hjem til hans familie. 
Det er ikke mer enn en måned siden vi 
så hans blide ansikt her i logen. 
Vi gledet oss alle over at det så lyst ut 
med hans sykdomsbilde. 
Dagfinn Halvorsen var en sann logebror 
som møtte så ofte han kunne. 
Han ønsket egentlig at logemøtene var 
oftere, for han trivdes så godt blant sine 
brødre. 
 
Dagfinn Halvorsen ble opptatt i vår 
orden 19.januar.2004, han fikk 3 grad 
2.mai 2005. 
Han var aktivt engasjert i privatnemnda 
til det siste. 
 
Jeg lyser fred over Dagfinn Halvorsen 
sitt minne. 

 
OM 
 

Festloge 6. mars 2006. 
Mandag 6. mars avholdt loge 107 
Torungen festloge. 
Festlogen oppe i logesalen med led-
sagere til stede, ble en minnerik opp-
levelse. 
I salen ble gjestene plassert på de 
fremste radene og brødrene bak.  
Festlogerituale for gjester ble så 
gjennomført på en fin og verdig måte. 
Deretter benket 47 ledsagere og brødre 
seg rundt et festpyntet bord. 
På menyen sto oksesteik med tilbehør i 
både fast og flytende form, og til dessert 
fikk vi sjokoladepudding. 
 
 Br. Per Olai Seines ledet bordet med 
sikker hånd. 

OM holdt tale om bl.a. hvorfor vi hadde 
festloge.  
Br. Eks.OM Torjus A. Skjævestad fortalte 
en liten hemmelighet om OM og hans 
kjære Unni, ellers minnet han oss om be-
søk i Austre Moland kirke 23. april.  
Det ble sunget ”Här er guda godt att vara” 
to ganger og selvfølgelig Torungen-
sangen.  
To musikalske talenter sto frem og spilte 
for oss til sangene, brr. Per Rosmo og Ole 
Skjævestad. 
Br. Fung.Eks.OM Christian Grundesen 
takket til slutt privatnemnda, br. Kai 
Salvesen på kjøkkenet og brr. og søstere 
som serverte for et deilig måltid, og av-
sluttet med et lite vers til snapsens pris. 
Deretter var det kaffe avec nede i  
salongen, der vi også hadde et lite lotteri 
til inntekt for jubileumsfondet. 
 
Gradspasseringer 
Den  Edle Kjærlighets  Grad  
20. febr. Bjørn Øyvind Hansen 
Nye Logebrødre   
Den 20 mars  hadde vi gleden av å ønske 
enda to nye brødre velkommen i loge 
Torungen. 
Det var : 
Rune Jacobsen og Eivind Eidbo 
Sermonien ble bivånet av et rekordstort 
antall brødre, nemlig hele 63 stykker 
hvorav to gjester. 
Blant disse var også de tre brødrene som 
ble tatt opp 2.januar og som nå fikk 
anledning til å oppleve sermonien fra 
tilskuerplass. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Års Veteranjuvel 
Den 6. februar ble 25 års veteranjuvel 
tildelt Eksovermester Thor Brekke. 
Etter en stilfull sermoni oppe i salen 
benket et stort antall brødre seg ved et 

festlig pyntet bord der talen til 
jubilanten ble fremført av hans fadder, 
bror Tor-Alf Nykvist. 
25 års veteran EksOM Thor Brekke og 
Storrepresentant Egil Bøe som tildelte 
ham juvelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loge nr. 107 Torungen besøker
Familiegudstjenesten i 
Austre Moland kirke  

(Brekka) 
 

Søndag 23. april 2006 
kl.11.00. 

 
Prest:  Steinar Nilsen 

Org.    Tom Gamble 
Saksofon: Per Rossmo 

 
Dette er på speidernes 

 St. Georgs dag, 
så ofringa den dagen går til  

Speideraksjonen 2006 
 
Kirkekaffe i Kirkestua ved 
Privatnemnda 

Foreløpig 
Terminliste 2. halvår 2006 

04.09 0 Arb.m + Instruksjon. 
18.09 − + 
02.10 ≡ + Galla 
19.10 Info. Møte NB! torsdag 
20.10 Fredagstreff  61  
20.11 24.10 0+ G Felles  135 Mærdø
              Merk. Tirsdag. 
06.11  0 M  Felles m. 61 og 135 
20.11 = + 
17.11 Fredagstreff  93 Kaprifol 
02.12 Julemiddag m/ Damer 
04.12 0 + G 
07.01 Juletrefest kl. 1600  
15.01 0 Arb.m + Instruksjon 
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128 Lyngør  
Besøk i AMNISTAD. 

Jeg har oppholdt meg noen uker på 
Costa Blanca kysten i vinter og fikk da 
anledning til å besøke Odd Fellow 
foreningen AMNISTAD (spansk for 
vennskap). Det var en meget hyggelig 
opplevelse. Kjørte med en bror fra 
Stavanger ned til Resturante Dinastia 
som ligger i Punta Prima rett utenfor 
Torrevieja.  
Her ble vi godt mottatt og medlemmene 
av Odd Fellow både søstere og brødre 
gikk til møterommet, mens våre venner 
ventet i baren. 
Møte var både hyggelig og interessant 
med sang, musikk og gode innlegg, det 
ble hilst fra de forskjellige losjer i 
Skandinavia og hilsninger ble mottatt 
tilbake hjemover. 
Etter møtet ble det servert en 3 retters 
middag med rikelig med rødvin, her 
deltok også våre venner som vi hadde 
bedt med. Det ble gjort mange hyg-
gelige bekjentskaper, denne kvelden. 
Jeg vil anbefale andre søstre og brødre 
og gjøre besøk om dere måtte være på 
de kanter av Spania. Møtene holdes fra 
september til mai første og tredje man-
dag i måneden. Ring om informasjon på 
telefon 965717885. Eller se i den lokale 
norske avis VIKINGPOSTEN. 
Jeg kan love dere en hyggelig aften. 
 

Bror Ralph Lundberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretærens hjørne 
Gradspasseringer: 
 

Den Høye Sannhets Grad 
01.02.06 Torleif Ruenes  
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
15.03.06 Knut Ivar Christensen 
 

Åremålsdager: 
17.04.06  
Hans Olav Ramsdal  70 år 
30.05.06 
Kjell Lund  70 år 
04.07.06 
Ralph J. Lundberg  60 år. 
 

Endelig! 
Og så – endelig var det Vårjevndøgn, den 
21. mars. Dagene blir lengre og nettene 
lysere, og vi lengter etter mer sol, varme 
og båtpuss. Vi håper på bråsmelting av 
snøen, så vi kan finne fram joggeskoa 
igjen. Påsken nærmer – og den kan vi 
endelig se fram til etter en lang og tung 
vinter. 
Du er velkommen vår, med ljose og fagre 
dagar. 
 

Med hilsen 
Tore Leo Dalen/Sekr. 
 

Som oftest er livet verken perfekt eller 
uutholdelig, verken helt svart eller helt 
hvitt. Regn med at livet vil by på stadige 
forandringer, og noen ganger kaos. Gå ut 
fra at selv om livet ikke alltid er rettferdig, 
kan det likevel være godt å leve. 
 
           Linus Mundy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påsken nærmer seg med stormskritt, 
og her er noen gamle overtroiske tips. 
Værtegn; 
Om det var frost natt til påskedag og 
påfølgende søndagsnatt, ville det bli 
frost i lang tid fremover. Om det regnet 
påskedagen, ville det bli en dårlig som-
mer. 
 
Skjærtorsdag; 
Mange satte en sopelime ute på trappen 
skjærtorsdag. Dette fordi heksene fløy 
til Bloksberg denne kvelden. Satte de 
ikke ut en sopelime, trodde man heksa 
ville ta en hest, ku eller geit. 
På Sørlandet brukte man å ringe med 
kirkeklokkene før soloppgang på denne 
dagen, til langt ut i det nittende år-
hundre. Det fikk heksene ned på bak-
ken. 
 
Langfredag; 
Brød og kaker som ble bakt på 
langfredag trodde man aldri mugnet, og 
egg som ble lagt kunne ikke råtne.  
 
Påskemorgen; 
Den som ikke spiste egg på påskedagen, 
ville ikke få ljåen til å bite under onna. 
 
Med broderlig hilsen i  
V. K. og S. 
Odd Holum/UM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag, 31. aug:   Buss fra Aust Agder. Overnatting et par timer før Stockholm. 
Fredag, 1. sept.:  Etter drøye 2 timer er vi i Stockholm.  Her hygger vi oss i Gamla Stan før vi går om bord i Silja 
Line Symphony, båten Color Fantasy, har som forbilde!!  Alle har promenadelugar.  Opplev den fantastiske skjærgården før 
det store koldtbordet med tappekran for vin og øl!  Vær så god å forsyn deg. Etterpå kan du danse til langt på natt!! 
 

Lørdag, 2. sept.:  Etter en god frokost går vi i land i Helsingfors. Bussen tar deg med til Sibelius-monumentet, 
Tempelplassens kirke (skutt ut i fjell – kjent for sin fantastiske akustikk), Salutorget, Senatstorget, Kaupahalli og mye mer.  
Torbjørn er vår guide. Resten av dagen kan du handle, hygge deg på en fortausrestaurant eller gå om bord igjen på båten.  
Barer, boblebad, badstue m.m. venter på deg! Vi legger fra kai kl 17.00.  Denne kvelden velger du selv spisested om bord før 
et forrykende show venter. 
 

Søndag, 3. sept.:  Vi ankommer Stockholm kl 09.30 etter å ha beundret den svenske skjærgården nok en gang.  
Frokost ombord.  Vi starter på hjemturen som går via Ørje og Horten – Moss.  Ankommer Aust Agder ca kl 20.00. 
 

Pris: Superbillig kr 2.380,- pr. person i dbl.rom. Inkl. transport i turbuss, 3 frokostbuffeter, 1 flere-retters middag,  
1 koldtbord inkl. drikke, 3 overnattinger på hotell/promenadelugar.  
Kr 800,- i tillegg for enerom. 
 

Påmelding: Tirsdag, 25. april fra kl 09.00 til tlf. 37271205 eller fax 37270370.  Først til mølla.. 
 

Arr: Turkomiteen for Odd Fellow Aust Agder v/ Anstein Nørsett.    Tekn. arr:  Ribe Reiser 

Lang weekend tur 
Aust Agder –  

Stockholm – Helsingfors
31.08.06 – 03.09.06 
Buss – Silja Line 
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Loge 127 Gabriel Scott 
OBS! 

Endring i terminlisten våren  
Møtet 24. mai 2006 gjøres om fra − +  
til  0 + (Galla) 
 
I Ivar Aasens dikt Nordmannen 
(«Millom Bakkar og Berg ...») lyder et 
av versa slik: 
Fram paa Vetteren stundom han tenkte: 

Giv eg var i eit varmare Land! 
Men naar Vaarsol i Bakkarne blenkte, 
fekk han Hug til si heimlege Strand. 

 
Det er nok den samme følelsen vi 
opplever år etter år på denne tida: Nå 
får det være nok vinter for i år – vi vil 
ha vår. Eller som det blei sagt på en 
tysk TV-stasjon nylig: Dersom vi hadde 
hatt avstemming nå, ville det ha blitt 
nærmest et stalinistisk flertall (dvs. 
oppunder 100 %) for Frühling (vår). 

 
Danskene kommer 
I 127 Gabriel Scott ser vi spesielt fram 
til denne våren, og nærmere bestemt 
dagene 12.–14. mai. Da kommer 
«danskene» på besøk – losjebrødre med 
feller fra vår vennskapslosje 115 
Koldinghus. Vi har fått melding om at 
det kommer 44 personer, og det ser ut 
til at så godt som alle kan bli innkvartert 
privat. Fra dansk hold er de interessert i 

at losjebrødre med noenlunde til-
svarende bakgrunn og yrke kommer 
sammen. Denne gangen har vi lært at 
den danske betegnelsen gårdejer ikke 
betyr gardbruker. Losjene våre skal 
etter planen møtes annethvert år. Det 
første møtet fant sted for fire år siden, 
og for to år siden var Gabriel Scott på 
besøk i Kolding. Dermed er mange blitt 
godt kjent med enkelte av danskene, og 
bekjentskapet kan forsterkes og fornyes 
spesielt ved privat innkvartering. 

 
Programmet for besøket er diskutert på 
flere møter i embetsmannskollegiet, og vi 
vil naturligvis vise fram det beste av 
Lillesand, bl.a. står Kaldvell og båttur i 
skjærgården på programmaet på dagtid 
lørdag. Lørdagskvelden holder vi først 
festlosje i losjehuset i Grimstad, deretter 
fest på Brekkekjær Pensjonat på Justøya. 
Men som vi har erfaring med: Været i mai 
kan bli både slik og slik. Denne gangen 
har vi likevel bestemt oss for at det skal 
bli bra!  

 
Avholdte møter 
Den 22. februar hadde vi fellesmøte med 
135 Mærdø med opptak av ny losjebror. 
Av forskjellige årsaker var ingen fra 
Gabriel Scott klar til opptak denne dagen, 
og vi fikk derfor «låne» en fra Mærdø, 
Bjørn A. Sti. Det å ha fellesmøte gav en 
ekstra opplevelse, og opptaket skjedde på 
en verdig måte. Også DSS Jan A. Nilsen 
besøkte oss og bidro til å gjøre denne 
kvelden til noe ekstra. 

Et annet fellesmøte hadde vi 7. 
mars med 98 Henrik Ibsen i vårt felles 
losjehus i Grimstad. Normalt har losjene 
våre hatt ett fellesmøte i året i forbindelse 
med minnelosjen, men vi satte stor pris på 
å være sammen i et ordinært møte – denne 
gangen med gradspassering i kjærlighets-
graden. 

Foredraget om Nelson Mandela, 
som Kjell A. Eidet holdt 8. februar, var 
det mange av brødrene som gav uttrykk 
for at de satte stor pris på. Eidet 
dokumenterte framifrå kjennskap til både 
Mandela og sørafrikanske forhold, og fikk 
klart fram de sidene ved Nelson Mandelas 
liv og virke som kunne oppfattes å ha 
forbindelse til Odd Fellow Ordenens 
idealer og grunnsetninger. 

 
 

Musikkforedrag 
På møtet 22. mars holdt losjens organist 
Anders Birkeland et flott og stemnings-
fullt «musikkforedrag» om Edvard Grieg 
– i ord og toner. 
 
 
Gjenopptakelse 

To tidligere brødre i 127 Gabriel Scott 
har søkt om og fått godkjent gjen-
opptakelse i losjen vår. Den ene av 
dem, Petter A. Olsen, blei gjenopptatt i 
møtet 22. mars. 
Vi ønsker vår tidligere bror hjerte-lig 
velkommen tilbake i 127 Gabriel Scott!  
 
Nye kjørelag 
I forrige nummer av Terjenytt hadde 
Helge Røed noen betraktninger om 
såkalte kjørelag – et eget Gabriel Scott-
opplegg. Fra og med 22. mars er vi 
nyorganisert i kjørelag etter en toårig 
periode med den gamle lagsinndelinga. 
Nye losjebrødre, dødsfall, flytting og 
annet har gjort det aktuelt å endre 
sammensetninga, men det er fortsatt 
først og fremst tatt utgangspunkt i 
geografien, ellers ville det ha blitt mye 
unødvendig lokal kjøring. Men det at en 
del nå har fått nye brødre å kjøre 
sammen med, kan være positivt på den 
måten at en blir bedre kjent med andre 
brødre, og en blir nødt til å bryne seg på 
nye argumenter i nye typer diskusjoner 
på turene til og fra Grimstad. 
 
Kommende åremålsdager (av det 
runde slaget) 
Johan Næser fyller 70 år 9. april. 
 
John Dobey fyller 60 år 26. juli. 
 
Vi gratulerer i forkant! 
 
Sjuke brødre? 
På hvert eneste losjemøte er det 
spørsmål om noen av losjens brødre er 
sjuke. Det hilses fra sjuke brødre, og vi 
minnes om hvor viktig det er med 
besøk, telefonsamtaler osv. Ikke alle av 
oss har erfaring med hvordan det føles å 
være den som er sjuk og ikke kan delta i 
det ordinære losjelivet. Én av brødrene i 
127 Gabriel Scott, Leonard Seneger, har 
erfart dette. Her forteller han bl.a. 
hvordan han har opplevd det å ha 
tilknytning til en losje:  
 
På bedringens vei 
Sykdom setter sitt preg på kropp og sjel. 
Den kan stille store krav både til den 
det rammer og til de nærmeste. Etter en 
sykdomsperiode kommer heldigvis 
kreftene gradvis tilbake. Det er tid for å 
se framover, men også tid til refleksjon 
og ettertanke. Nå forstår jeg bedre hvor 
viktig det er å ta alvorlig når man 
kjenner noe i kroppen som kanskje ikke 
er som det burde være. Hvor kort vei 
det kan være mellom liv og død. Hvor 

Omvisning i Kolding 1 

Omvisning i Kolding 2
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viktig det er å ta vare på dagen i dag og 
ikke utsette alt til seinere. Jeg har vært  
heldig og er takknemlig for at alt har 
gått så bra. 

Det har vært en tøff tid. For meg 
har god omsorg fra mine nærmeste 
hjulpet meg godt underveis. Men så har 
jeg også fått erfare hva min losje 127 
Gabriel Scott betyr for meg. Jeg har 
opplevd en fantastisk oppmerksomhet 
fra mine brødre i form av telefoner, 
blomster, beskjeder på mobilen når jeg 
ikke var i stand til å ta telefonen og ikke 
minst alle tankene jeg har følt dere har 
sendt meg. Det har vært som streif av 
sol i en snøtung vinter. Det har vært og 
er en god følelse at jeg har gode brødre 
som bryr seg. Og jeg har sett hvor mye 
dette også har betydd for min familie, at 
dere har vært der og tenkt på meg. 
Dette har jeg opplevd som ekte omsorg. 
En varm takk til dere alle som har fulgt 
meg gjennom sykdomsperioden. 
 
I VKS 
Leonard 
 
Noen ord til ettertanke 
Ta vare på livet ditt, det går ikke i 
reprise. 
Livet er ikkje dei dagane som har gått, 
men dei dagane du minnest. 
Många kloka ord sägs på skämt, men 
det är ingenting emot de dumheter som 
sägs på fullt allvar. 
 

UM 
 

Utvidelse av logehuset 
Arne Bjørge har orientert logen  om 
arbeidet. Som følge av været, står det 
litt stille for tiden.  
I tillegg til Arne i styret er fra vår loge 
Alf O. Hæstad medlem av bygge-
komitéen og Rolf Østerås og David Ben 
Knudsen medlemmer av husnemnda. 
Husnemnda har ansvar for anskaffelse 
av inventar til huset. 
 

Foreløpig Terminliste 
høsten 2006 

Onsdag 23.08.06  ≡ +  Galla, EI     
                             Storrepresentant                                    
Onsdag 13.09.06  = +  
Onsdag 27.09.06  0 +  Galla  
Onsdag 11.10.06  0  Foredrag  
Onsdag 25.10.06  − +  
Onsdag 08.11.06   Minneloge felles med    
                             98 Henrik Ibsen 
Onsdag 22.11.06  0  Instruksjon 
Fredag  01.12.06 Julemøte med damer 
Onsdag 13.12.06  ≡ +  Galla   
Onsdag 10.01.07 − + 

  
 

 
 
 
 

 
Viktigst i livet! 

Vi trenger alle hengivenhet, all varme 
andre kan gi. 

Vi trenger de beste ordene vi bare kan 
greie å si. 

 
Vi trenger alle korrigeringer, en veiviser 

for vår fot og en stødig hånd å holde 
når livet går oss imot. 

 
Fine ord som vi fikk av gode venner. 

Jeg vil også på vegne av meg og min kone 
Bente, takke logen for de fine blomster 

som ble overrakt meg etter at vi giftet oss 
i Hollywood.  

 
Erik Steller 

UM 
 

Sekretæren informerer: 

 
Bjørn Anders Sti 
Opptatt 22.02.06 

Vi gratulerer! 
 

 
Michael Lenz 

Mottok DGV grad 14.03.06 
Vi gratulerer! 

 
 
 
 

Arket blir vått,  
tårer av kjærlighet. 

Faller stille, 
kjærtegner kinnet. 

 
Ekte følelser, 

samles og kveles. 
Dør av håp, 

troen på hengivenhet. 
 

Gode minner, 
bilder av smil og glede. 

De brenner i hjertet, 
lar meg ikke hvile.  

 
La meg elske, 

eller la meg gå. 
Slipp sjelen min fri, 

for livet er over. 
 

En UM erindring. 
Som UM kreves det mye av en.  En skal 
være med på treninger før møtene, 
embetsmannsmøter, logemøtene og ikke 
minst ha ansvar for brodermåltidet. 
 
Mange vil vel kvie seg for å ta ett slikt 
verv i logen.  Men jeg må si at etter 
noen måneder på stolen har jeg fått lov 
til å lære utrollig mye, om logen og om 
våre brødre. 
Som UM er en på læring til neste 
oppgave som OM.  Så en benytter tiden 
til å ”suge” til seg all den kunnskap 
andre er villig til å dele med en.  Og det 
er jo det som er så utrolig godt, at det er 
så mange som vil gi meg denne 
kunnskapen. 
Jeg vil nå si at en er i en særstilling når 
en kan sitte som en embedsmann og få 
lov til å være med på å styre en loge. 
Tenk da også videre hvordan en har 
mulighet til å utfolde seg som taler ved 
brodermåltidet?? 

Nå skal det ikke sies at jeg er en god 
taler, men en kan lære det og det gjør en 

best ved hele tiden å prøve seg. 
Så jeg vil på denne måten utfordre våre 
brødre, ikke bare i egen loge, men også 
i de andre logene. At når ordet er fritt så 

benytt anledningen til å si noe om det 
du har opplevd på møte denne kvelden.  

Del dette med dine brødre. 
Så takk alle mine brødre, både i 

embetskollegiet og i logen for all den 
støtte og hjelp dere gir til meg som UM. 

 
Erik Steller 
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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 

Våren 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. 
Stoff fra lesere kan sendes til den enkelte redaktør eller direkte til hovedredaktøren. 

Neste Terjenytt, høsten 2006, kommer i midten av sept. 2006. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 

10. september 2006. 
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 


