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Odd Fellow i medvind 
kalte Thorleif Bredesen sin 
seilskutetegning fra 1999. 

I vårt distrikt er sannelig vår 
Orden i medvind. 

Vi har hatt en enorm økning 
i de siste årene slik at 

pr. 24. april 2010  
har vårt distrikt: 

301 søstre 
 519 brødre 

Det betyr over 700 Odd 
Fellow hjem i Aust Agder. 
Derfor trykkes nå Terjenytt 
for første gang i over 

700 eksemplarer 
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De som ble tildelt graden sammen med DSS 
Fra venstre: EksOM Inger Røisland og EksOM Eva Werner loge nr. 51 Fortuna, DSS Kari Rose, EksOM Wenche K. Nilsen    
              loge nr. 93 Kaprifol, EksOM Anne Marie Gaustad loge 104 Måken og EksOM Jorunn Andsem loge nr. 116 Navigare

Storlogegraden for Rebekkasøstrene. 
Det ble en stor dag for Rebekkadistrikt 22 da det for andre gang kunne inviteres til tildeling av Storlogegraden i eget Distrikt. 
Dette er den høyeste grad som finnes innen Odd Fellow. Tildelingen fant sted i Odd Fellow Huset i Arendal torsdag 25. 
februar 2010 og det var 5 kvalifiserte Eks OM som ble tildelt denne graden. Det var: 
Etter den høytidelige handlingen opp i logesalen, som sluttet kl. 19.55, var det 18 søstre som benket seg ved bordet hvor det 
ble servert nydelig laksefilet med agurksalat og brokkoli og med en deilig saus til.  Det var tale av DSS Kari Rose. Og Eks 
OM Jorunn Andsem talte på vegne av de 5 som var blitt tildelt Storlogegraden.  Fin servering ble ivaretatt av 3 brødre.  Etter 
måltidet var det kaffe og bløtekake i kjellerstuen.  Kaken var laget av Kirsti Lykre. Det virket som om alle koste seg for praten 
gikk livlig rundt bordene.  Takk for en fin kveld og vi gleder oss allerede til neste gang. 

Våren 2010  Terjenytt 38 årgang  Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Aust-Agder.   
Bladet utgis 4 ganger i året.  UM er redaktør for stoff fra sin loge. Hovedredaktør er DSS Jan A. Nilsen. Neste Terjenytt, 

Høsten 2010, kommer i sept. 2010. Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 11. september 2010. Stoffet sendes:    
Jan A. Nilsen, på E-mail: jan.a.n@online.no eller adr.: Kongleveien 12., 4844 Arendal.  
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Seniortreffene  
17. - 19. februar 2010  

Københavncruise 
Tekst og bilder: Lisbet Brune 

Til møtet i februar hadde Seniortreff i 
Aust-Agder invitert til Københavntur.  
Det var en utrolig oppslutning om turen, 
som Dag Aasbø hadde laget for oss. Det 
var tilslutt 57 fornøyde passasjerer i 
bussen. Medlemmer fra Lillesand til 
Risør, med ledsagere, var representert 
og ble plukket opp langs ruten.  De siste 
på Vinterkjær.  Da alle var kommet om 
bord og turen vel i gang, var det 
orientering om turen ved sjåføren 
Johnny fra Drammen og ved Ragnhild 
Ellefsen.  Etter mye informasjon kom 
overraskelsen.  To kjekke herremenn 
(Olav Halvorsen og John Heien) hadde 
påtatt seg jobben med å servere oss 
forfriskende drikke.  Tenk det rakk til 
påfyll også.  Ikke rart stemningen steg 
og historiene kom frem.  Turen til Oslo 
gikk riktig fort. Vel installert på båten 
måtte vi gjøre oss litt kjent, før vi inntok 
en nydelig middagsbuffet.   

Det ble servert kaffe avec i baren 
etterpå.  Hyggelig samvær med innslag 
av OL for de mest interesserte.  Bussen 
var med oss hele veien og torsdag 
morgen ble vi kjørt på sightseeing i 
København De som ville ble satt av ved 
Tivoli, hvor de ble hentet igjen 4 timer 
senere.  Da været var grått og kaldt, var 
vi en del som ble med bussen ut til et 
nytt, stort kjøpesenter, Filds, i en nokså 
ny bydel. Der handlet vi og inntok også 
vår lunsj før vi returnerte til båten.  

Nydelig middag og hyggelig samvær på 
hjemturen.  Noe OL ble det også på de 

mest interesserte.  Etter en god natt var 
det bare å sette seg på bussen hjem.  
Underlig at hjemturen virker lenger enn 
fremturen.  Takk til arrangørene for et 
fint påfunn og en hyggelig tur. 
                                       

18. mars 2010 
Bokbyen Tvedestrand. 

Odd Fellow huset  Tvedestrand. 
Tekst og bilder: Svein Sørensen 

 
44 hadde funnet veien til nedre bydel i 
Tvedestrand hvor vi ble ønsket 
velkommen av Solveig Røvik, daglig 
leder i bokbyen. 
Vi ble delt inn i 2 grupper som skiftevis 
besøkte 2 antikvariater,--- enormt med 
bøker i flere etasjer, men sirlig ordnet 
på temaer, titler og forfattere. 
Etter en times tid gikk så turen til Odd 
Fellow Huset på Sandvad, hvor 6 lokale 
seniorer vartet opp med hjemmebakte 
rundstykker og kaker til en svært 
overkommelig pris. 

Daglig leder Solveig Røvik orienterte 
om bokbyen, som er organisert som en 
stiftelse og med en omsetning på 3 - 4 
mill. kr., pr. år. Ellers omfattet årets 
program flere aktiviteter både for barn 
og voksne. 
Halvor Lilleholt avsluttet med å takke 
for interessant orientering og overrakte 
en blomst som takk. 
 

15. April 2010 
Arendal Bryggeri på Stoa 

Over 80 deltagere var samlet i kantina da 
bror John Heien kunne ønske velkommen 
til Arendals Bryggeri. 
I startfasen ble vi servert rundstykker med 
kaffe og enhver kunne drikke det som de 
hadde lyst til av bryggeriets produkter. 

”Bryggeriet gjennom tidene” kalte daglig 
leder Thorstein Paulsen sitt foredrag. 
Bryggeriet ble etablert i Kittelsbukt i 
1839 og ble bygd helt nytt samme sted i 
1870-72. Til Stoa kom bryggeriet i 1973 
Etter det var det mange eiere fram til 1. 
juli 2009 da Ringnes overlot 80 % av 
bryggeriet til nye eiere.  
35 % eies av Thorstein Paulsen, Leif Chr.   
               Brodtkorp og Svein Rannekleiv. 
26 % av Aust Agder Næringsselskap 
19 % til øvrige ansatte. 
Arendal kommune eier tomta på 79000m² 
Bryggeriet gjør nå tjenester for Ringenes 
Leif Chr. Brodtkorp gikk så gjennom øl-
produksjonen på en levende måte. At malt 
er en viktig bestanddel i denne produk-
sjonen visste vel de fleste, men at øl inne-
holder 800-1000 smaksgivende kompo-
nenter var nok overraskende på de fleste. 
John Heien overrakte en blomsterplante, 
som han håpet kunne få en plass i kantina, 
som en symbolsk takk for at vi ble tatt så 
vel i mot. 
De tre nevnte eiere ledet så hver sin 
gruppe gjennom bryggeriets avdelinger, 
slik at vi alle fikk et godt inntrykk av det 
som skal til for at bryggeriet skal få 
ferdige sine produkter.  
Igjen fullklaff for seniortreffet. 

 
Seniortreff Høsten 2010.  

16. September kl. 12.00 
Anders Bjørnholmen forteller om Gabriel 
Scott. Bronseplassen. Frammøte ved 
Høvåg kirke kl. 12.00. 
 
21. oktober  
Helga Arntzen forteller om De hvite 
busser.  
Frammøte: Aktive fredsreiser, Kranveien 
4B, Risør kl. 12.00. 
 
18. november 
Odd Fellow Huset i Arendal kl. 12.00. 
Program senere 
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Forfremmelser og opptagelser 

våren 2010 i våre leirer 

 
 

Leir nr. 22 Viljen. 
BARMHJERTIGHETENS GRAD 
02-02-2010: 
51 Fortuna:  
Ellen Gunhild Lauvland.  
Eva Werner.   
104 Måken:   
Anne Marie Birkeland Knutsen.   
 
HÅPETS GRAD 02-03-2010: 
104 Måken: 
Ingebjørg Wickstrøm.   
Tove Birkenes.   
   
TROENS GRAD 06-04-2010: 
104 Måken: 
Torunn Birkenes.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder. 
DGL graden 11.2.2010:  
Roger Stein Eilertsen  61 Terje Vigen 
Oddvar Egil Haugen  61 Terje Vigen 
Kenneth Andersen  98 Henrik Ibsen 
 
DKP graden 11.03.2010 
Ådne Laurits Håland   98 Henrik Ibsen 
Njål Igland                  98 Henrik Ibsen 
Tore Wickstrøm          98 Henrik Ibsen 
Ove Louis Wroldsen 107 Torungen 
Per Rosmo 107 Torungen 
Eirik Eystein Loftesnes  128 Lyngør 
Ragnar Lofstad 128 Lyngør 
Svein Tore Stiansen 128 Lyngør 
Oddmund Berg 128 Lyngør 
Ernst Petter Nygren 128 Lyngør 
Terje Lillejord 135 Merdø 
 
P+ 08.04.2010 
Øyvind Olsen 135 Merdø 
Dag Jensen 135 Merdø 
Fred Egil Hansen 107 Torungen 
David Ben Knutsen   127 Gabriel Scott 
Arne Aslaksen 127 Gabriel Scott 
Torstein Wille 127 Gabriel Scott 
Kurt Ellingsen 127 Gabriel Scott 

 
Grimstad Broderforening 

Stiftet 12. oktober 2009 
 

Kjære Brødre! 
Nå har vi holdt på i litt over et halvt år 
som broderforening.  Det har vært gøy 
med mange utfordringer.  Det har vært 
styremøter, medlemsmøter, møter med 
gjester, møter m/potensielle nye brødre 
til Ordenen, turer, fester med ledsagere 
og gjester samt at vi serverte på 
tildelingen av Storlogegraden. Dette var 
første gang i Grimstad. Jeg ønsker å 
takke privatnevnden og nevndens led-
sagere for alt arbeid som er lagt ned slik 
at vi alle har hatt mye moro og fine 
møter. Nå sist hadde vi en tur til 
mikrobryggeriet Nøgne Ø, fredag 16. 
april. Vi inviterte med ledsagere og 
refklektanter samt medlemmer av 
Ordenen.  Vår logebror Inge Viktor 
Olsen stilte med egen buss som fraktet 
oss fram og tilbake til Logehuset.  Dette 
sørget for at alle hadde mulighet for å 
være med på en 6-retters prøvesmaking.  
Det var en koselig aften hvor vi fikk 
innføring i historien til mikrobryggeriet 
og en omvisning hvor de serverte 6 
forskjellige slags øl.  Sammen med ølet 
fikk vi smake på mat som passet godt 
sammen, det var alt fra kaviarkanapeer 
til lammepølse fra Jens Eide og 
Heimdals mørke sjokolade. Selv de som 
ikke liker vanlig øl, synes at det vi ble 
servert, smakte godt.  Det viser at det er 
like stor forskjell på øl som det er på 
vin.                Tom Rud    Varaformann 
 

Medlemsutviklingen. 
Fra 11 brødre som undertegnet søk-
naden om opprettelsen av broder-
forening har antallet gradvis økt til 19 
brødre pr. 24. april 2010. Disse er: 
Etternavn Fornavn 
1 Arnevik Geir 
2 Birkedahl Bjørnar 
3 Christiansen Jarle 
4 Christoffersen Steinar 
5 Erichsen Finn Fredvig 
6 Fiskerstrand Roar 
7 Hovind Geir Harald 
8 Jensen Alf 
9 Jenssen Johnny 
10 Johansen Øyvind 
11 Larsen Nils Johan 
12 Lindtveit Knut 
13 Løvik Sven Magnus 
14 Nerbø Geir 
15 Olsen Inge Viktor 
16 Rud Tom Steffen 
17 Simonsen Steinar 
18 Søyland Terje 

 19    Wickstrøm         Tore 

 
Snart får de inn et nytt medlem som blir 
gjenopptatt i Ordenen.  Styret uttaler at 
medlemsutviklingen er tilfredsstillende og 
at de har gode forhåpninger om å nå målet 
på minst 30 brødre innen sommeren 2011.  
Foreningen har medlemsutvikling som 
fast agenda på hvert styremøte og hvert 
medlemsmøte. 
 
Navnet på den nye logen 
Vi har fått inn noen navn og hatt 
avstemming for å fjerne de som var minst 
ønsket.  Det er fortsatt mulig å komme 
med nye navneforslag. 
. 
Økonomi 
Styret føler at de har en god økonomi. De 
har økonomi som fast agenda på hvert 
styremøte og hvert medlemsmøte. 
Revisjonsnevnden har revidert og fun-net 
regnskapet i orden. 
 
Møteplan for høsten 2010 
Mandag 13/09 Medlemsmøte m/ foredrag 
Mandag 11/10 Medlemsmøte med   
                        Instituering av nytt styre 
Mandag 08/11 Medlemsmøte m/foredrag 
Mandag 13/12 Medlemsmøte med  
                        Julemiddag 
 
Tar gjerne mot besøk 
Alle logebrødre er velkommen til 
medlemsmøtene som er den 2. mandagen 
i hver måned.  De ønsker å vite om det 
kommer gjester på fredagen før grunnet 
mat på ettermøtet. Gi beskjed til Tore 
Wickstrøm eller Tom Rud. 
Møtet skjer i logesalen med logeantrekk 
og regalje. Ettermøtet er i spisesalen 
 
Kontaktpersoner 
Formann Jarle Christiansen  
Mob: 90515972, Sømsvn 59, 4870 Fevik  
Epost: jarle.christiansen@sshf.no 
Varaformann Tom Rud   Mob: 90051751 
Solhøgda 26,4876 Grimstad 
Epost: tom@grimstadbroderforening.no 
Sekretær Sven M. Løvig Mob: 92429395  
Trollsvingen 25,4879 Grimstad 
Epost: svelovik@broadpark.no 
 
Konklusjon: 
Styret i Grimstad Broderforening føler 
at arbeidet med å drive foreningen og å 
danne ny loge er i god driv og i henhold 
til fremdriftsplanen.  
Slagordet er: 

 
Vi bygger ny loge,  
broder for broder 
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Loge nr. 51 Fortuna 

Fra Overmester 
Etter en lang vinter er vi nå med 
stormskritt på vei mot sommeren. 
For embedskollegiet har det vært et år 
med læring, og sikkert også feiling, men 
alle har vært innstilt på å gjøre en best 
mulig jobb for logen. 
Jeg takker alle, både valgte og utnevnte 
embedsmenn, for innsatsen så langt. 
31. mai er det 35 år siden 51 Fortuna 
ble instituert, og den hadde da 29 
medlemmer. I dag er vi 87 søstre, og vi 
vil gjerne vokse videre. La oss arbeide 
sammen for å nå det målet. 
Jeg ønsker alle søstrene en riktig god 
sommer, og ber alle lese- og legge seg 
på hjertet - følgende innlegg som en av 
våre søstre har ført i pennen. 
Vera Thorkildsen OM 
 
Trivsel 
Trivsel, ja hva er det? 
Kan man måle den? 
Hva kan man gjøre for å forbedre den? 
Trivsel er for meg trygghet og glede, 
når jeg kjenner vennskap og nærhet, når 
noen har omsorg for meg, når noen bryr 
seg om meg som medmenneske, ja da 
trives jeg. 
Men jeg trives ikke om jeg ikke selv 
også får lov til å ha omsorg for andre. 
Det er gjennom vekselvirkning med 
andre mennesker at vi finner oss selv og 
utvikler oss. Uten kjærlighet og omsorg 
eksisterer vi – med kjærlighet og 
omsorg trives vi! 
Men kan vi føre dette videre til vårt 
Ordensarbeide, til våre loger/leirer? 
Selvfølgelig kan vi det om vi gjør vårt 
beste. Jeg er sikker på at de fleste 
Ordensmedlemmer trives, men føler de 
seg trygge og glade på våre møter? 
Trives kanskje Jante-loven også innen 
våre rekker? Kan vi med ”hånden på 
hjerte” si at misunnelse og sladder er 
ukjente begrep? Er vi alltid flinke til å si 
noen anerkjennende ord når en søster 
har gjort et godt arbeid?  
Vi må ta sjansen på at litt ros, et smil 
eller et godord verken er dumt eller 
upassende. Husker vi forresten å lukke 
munnen i det rette øyeblikk? Nei, vi må 
jobbe med oss selv i forhold til egne 
holdninger og i forhold til andre 

mennesker. Det er en livslang 
læringsprosess, men det har hele tiden 
med trivsel å gjøre – i forhold til mine 
medmennesker – til hele fellesskapet. 
Når embedsmennene har et nært og 
godt samarbeid, merkes det straks blant 
medlemmene. Der hvor medlemmene 
trives, vil det bli bedre rekruttering og 
det bør være målet vi hele tiden 
arbeider mot. 
Else Salvesen Eks Storrepr. 
 
Åremålsdager 
70 år  
Turid Ringvold Kaland  10.04.10   
 

50 år 
Unn-Elin Birkeland 01.05.10 
   
 

Gradspasseringer: 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
 

03.03.10 
Anne Lindbach Syvertsen  
Karin Øvernes    
 

Den Høye Sannhets Grad 
 

03.02.10 
Unn Elin Birkeland   
 

17.03.10 
Benedikte Vonen   
Gunhild Hurv 
 
 

Fellesmøte 07.04.10 
Onsdag 7. april hadde logene nr. 51 
Fortuna og 104 Måken fellesmøte i 
Arendal. Fra Grimstad kom 31 søstre, 
mange av disse var tatt opp i Fortuna 
som er Måkens moderloge, og det ble et 
hjertelig gjensyn mellom ”mor og 
barn”. 
Søstrene Gunhild Hurv og Benedikte 
Vonen fra Fortuna ble tildelt Den Høye 
Sannhets Grad. Våre vakre ritualer 
gjorde dette til en høytidsstund for alle 
som var til stede.   
Ved taffelet deltok 84 festpyntede 
søstre. Privatnevnden hadde dekket 
nydelig bord i vårens farger. Det ble 
servert deilig lettsaltet lammelår med 
kålrotstappe og som et friskt ”punktum” 
fikk vi sitronfromasj. 
Det var mange som ønsket ordet denne 
kvelden. OM Vera Thorkildsen holdt en 
fin og utdypende tale til de nye 
”voksne” søstrene.  
OM Ingunn Andersen, Måken, takket 
for hjertelig velkomst og den fine 
seremonien i logesalen. Hun hadde fått 
noen gode tips som hun ville ta med seg 
til Grimstad. 

Benedikte Vonen og Gunhild Hurv holdt 
fine taler. Det samme gjorde deres 
faddere; Ellen Lauvland og Eli Doris 
Jacobsen. Sangene ble sunget til piano-
spill av vår kjære søster Ragnhild 
Ellefsen.  
Taffelet ble avrundet av Randi Gran som 
takket for maten. Selv om det var blitt 
sent, var det mange som tok en tur i 
salongen der det ble servert kaffe og hvor 
baren var åpen.  

Som endelig avslutning underholdt 
Fortunas ”hus-kor” med festlige sanger. 
De vet å få opp stemningen med sin store 
sang- og spilleglede. 
Referent Eks. Sekretær Turid Ringvold 
Kaland 
 

 
Privatnevnden 2009 – 2011 

Telefon 
Gunhild Hurv   97559109 
Anne G. L. Syvertsen 47418260 
Unn-Elin Birkeland     95225578 
Lisbeth Holthe Malvik   97502257 
Wenche Nybø Martinsen  37011388 
Anne-Lise N. Myrvold  95888328 
Cecilie Nordgaard  95027427 
 
Vi minner om at Privatnevnden må ha be-
skjed om avmelding (eventuelt påmelding 
for de det gjelder) senest siste søndag før 
møtedato.  
 
Møteplan 2. halvår 2010 

         

Dato Kl.  
01.09 19.00 O 40 års Ve.Ju. Galla   
15.09 19.00 Info.m. 
06.10 19.00 = + 
20.10 19.00 – + 

03.11 19.00 O M  felles med  
nr.116 Navigare 

17.11 19.00 O + Galla 
01.12 19.00 Arbm. m/lotteri  

15.12 18.00 
O 40 års Ve.Ju. 
Julemøte  
Galla - Merk tiden 

2011   

05.01 19.00 Arbm. Rapport fra  
Nevnder og Komiteer 

09.01 16.00  Juletrefest 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Jeg velger meg april 
I den det gamle faller 
I den det ny får feste; 
det volder litt rabalder,- 
dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil. 
 
Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter,- 
i den blir somren til. 
 
Bjørnstjerne Bjørnson 
 

Et ettermøte. 
Ikke alle ettermøter er like, på vårt møte 
12.04 ble det ekstra hyggelige innslag, 
først med demonstrasjon av hudpleie 
ved 2 representanter fra ”Skin Tonic”, 
Vesterveien 4,deretter stort lotteri til 
inntekt for Mammografisenteret. 
 
 

 
Deilig hudpleie 
 
 

 
Se så fine de ble 
 

 
Alle hygget seg 

 
Spennende lotteri 
 
Gradspasseringer. 
Det Gode Vennskaps Grad  
Wenche Johannessen Borge 24.03.10 
Gunnhild Aalia 08.03.10 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
Inger Anne Werner 12.04.10 
Brit Terjesen 12.04.10 
 

Valgte nevnder og komiteer 
2009-2011 

Nevnd for logens styrkelse og 
Ekspansjon 
Storrepr. Lise Schulz 
EksOM Wenche Nilsen 
Åshild Gregersen Mo 
Olaug Sell 
EksOM Else Byholt(vara) 
 
Nominasjonsnevnd 
EksOM  Wenche Nilsen 
EksOM  Else Byholt 
Turid Olsbu  
Inger Kristiansen 
Eiri S. Stene 
EksOM  
Ingeborg Baust(vara)  
 
Finansnevnd 
Gerd Heen 
Randi Andersen 
Torhild Yttrelid 
Astrid Wold(vara) 
 
Nevnd for hjelp og støtte 
Marit Thorstensen 
Anne Grethe Lofthus 
Wenche Vik 
Astrid  Wold(vara) 
 
Revisjonsnevnd 
Kirsten Heimdal 
Randi Sataslaatten Aanonsen 
Tordis Bjørns Pettersen 
 

Noen utnevnte  nevnder 
2009-2011 

Nevnd for omsorg 
Bjørg Lauvland Knutsen 
Anne Gunn Kringlemoen 
Solbjørg Berge 
Lisbeth Skoglund 
Lisbet Brune 
Eldri Sataslaatten 
 
Husnevnd 
Åse Marie Granerud 
May Elin Hansen Engø 
Torill Trollnes Knudsen 
 
Turkomité 
Aud Terkelsen 
Solveig Kristiansen 
 
Sommerturen mandag 7.juni går 
til Nes Jernverk  
(Påmelding til turkomiteen) 
 
Jubileer 
21.07 Gerd Heen 70 år 
29.07 Inger Kristiansen 60 år 
25.08 Anne Gro Gangenes 50 år 
07.09 Wenche Nilsen 70 år 
 
Klipp fra ”Sideblikk” Agderposten 

Glade givere 
Det er jo naturlig at mottakerne blir glade 
når de får gaver. Men det er faktisk mulig 
å bli glad når man gir. Derfor snakker 
man ofte om glade givere. 

Bare se på de to damene til venstre på 
bildet, overmester Elin Halvorsen og Lise 
Schulz i Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol. De 
smiler jo så bredt som bare det. Onsdag 
overrakte de på vegne av foreningen 
kr.10.000,00 til mammografiaksjonen på 
Sørlandet. Per Michael Danielsen tok 
imot sjekken for SSA i våre hjerter. 
De to ”englene” ved siden av Danielsen 
heter Sunniva Neegaard og Solveig 
Frøyna. Bildet er tatt av avdelingsleder 
Inger Wenche Nilsen ved radiologisk  
avdeling Arendal. 
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Loge nr.  104 Måken 
No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li, 
den heile skapning stundar 
no fram til sumars tid. 
 

Et logeår er snart over, og vi ser fram til 
sommer og ferietid. Jeg vil takke alle 
for det de har lagt ned av arbeid for 
logen i denne perioden. Først en takk til 
embedskollegiet og de som er aktive i 
seremoniene under logemøtet. Men like 
stor takk til de som har bidratt i annet 
logearbeid og under ettermøtene med 
ulike innslag. Ikke minst fortjener 
privatnevnden en honnør for ståpåvilje 
og entusiasme. Alt har gått på skinner, 
og de er utrettelige i sin innsats for å by 
de øvrige søstrene god mat på et nydelig 
dekket bord. 
God sommer til dere alle!           UM 
 

Tildeling av storlogegraden 

Vår Eks OM Anne Marie Gaustad fikk 
sin storlogegrad under en høytidelig 
seremoni den 25. februar 2010. 
Vi gratulerer! 
 

Innvielse 18. mars 2010 
Eva Sjølund Tvedt og Solbjørg Eide 

 
Eva Sjølund Tvedt (t.v.) med sin 

fadder Liv Grete Aslaksen 
 

 
Solbjørg Eide (t.h.) med sin 

fadder Eva Olsen 
 
Hjertelig velkommen til dere! 
 

Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
18. februar 2010: 
Tora Hagemann Husby 
Den Høye Sannhets Grad 
15. april 2010: 
Anne Kristi Rasdal 
Gratulerer! 
 
Overgang fra loge 93 Kaprifol 

Anne Haugland er nå blitt medlem av 
vår loge. Hun er for oss en kjent og 
kjær søster med logeerfaring og store 
ressurser. Det er en glede for oss å 
ønske henne hjertelig velkommen til 
loge 104 Måken. 
 

 
Anne Haugland 

 
Fellesmøte med vår moderloge 

Fortuna 
7. april hadde vår loge fellesmøte med 
loge 93 Fortuna. Vi var over 90 søstre 
til stede, og det var en høytidelig og 
vakker seremoni vi fikk være med på i 
logesalen under ledelse av OM Vera 
Thorkildsen. Mange møtte igjen søstre 
de kjente fra før, nye bekjentskaper ble 
gjort, og embedsmennene utvekslet er-
faringer fra sitt første år i valgperioden, 
noe vi alle satte pris på. Ved taffelet 
fikk vi servert deilig mat, og de mange 
talene viste at det var en aktiv og 
inspirert søsterflokk som var samlet. 
Stor takk til loge 93 Fortuna for en flott 
kveld! 
                                       UM 
 

Vi gratulerer våre jubilanter 
03.02.2010: Ingunn Andersen 60 år 
21.02.2010: Berit K. Knudsen 70 år 
 

Interessant kåseri i regi av 
underholdningsnevnden 

Torsdag 4. mars hadde vår loge besøk av 
Anne Tone Aanby som er ansatt ved 
Aust-Agder Fylkesmuseum i Arendal. 
Hun skulle kåsere om Agder-kvinner – 
kjønnsroller og likestilling. Dette på 
grunnlag av en del avisskriving om hvor 
lavt Agder-kvinnen scorer på likestilling. 
En rapport som er lagt frem fra 
Agderforskning sier nemlig at Agder-
kvinner scorer lavest i landet! 
 
Vår kåsør hadde tatt til motmæle mot 
denne rapporten, og hun hadde laget sin 
egen ”rapport” om sterke, mektige og 
ansvarsbevisste kvinner som levde på 
1700  1800-tallet i Agder. Eksempelvis 
hadde vi kystkvinnene som holdt 
”fortene” hjemme, da mennene både drev 
med fiske og var ute store deler av året, 
og andre som var sjøfolk av yrke. 
Kvinnene hadde da alt ansvar for det som 
var hjemme, og de drev også butikker og 
pensjonater, og var ellers ledere innen 
næringslivet. 
 
På 1700-tallet var Arendal Norges største 
sjøfartsby og stor i trelasthandel. Mektige 
kvinner tok monopol på fløting i 
Arendals-vassdraget, tok alle avgjørelser 
sjøl og utkonkurrerte menn, og en kvinne 
ble den første ”elveforstanderske”! 
 
I Arendal fantes tolv store handelshus 
hvor tømmer gikk ut, og andre varer kom 
inn. Av disse tolv var sju kvinnestyrte 
(enker). Den mektigste var Madam 
Katerine Dedekam. I jern-verksdriften 
fremsto også kvinner som ledere, og en av 
dem, ”faster Karen Ellefsen”, ledet 
Egeland Værk med sikker hånd! 
 
Vår kåsør denne kvelden hadde utrolig 
god kjennskap og kunnskap om dette 
emnet, og søstrene lyttet med stor 
interesse. Etter stemningen å dømme kan 
vi gjerne høre mer om betydnings- fulle 
Agder-kvinner.  
Vår kåsør er hjertelig velkommen tilbake! 
 
Gro Tveita Clausen 
 
Takk til underholdningsnevnden! 
 
”Livet er den største gave. Bare synd at 
så mange aldri rekker å pakke den ut.” 
Poul Bundgaard, dansk sanger 
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Loge nr. 116 Navigare 

Etter en skikkelig norsk vinter er våren 
kommet. Noen syntes nok at vinteren 
har vært lang. Andre har kosa seg med 
nydelig skiføre helt ned i fjærsteina. 
Men nå spirer og gror det. 
Det gjør det også i vår Loge. 
 
27.01.10. hadde vi informasjonsmøte 
Vi hadde besøk av DSS Kari Rose som 
orienterte om Odd Fellow Ordenen. På 
en fin og lærerik måte. 
OM fortalte deretter om vår Loge. 
Det var 5 gjester til stede. 
Vi fikk 3 nye søstre. 
 
            BESØK 
24.02.10. hadde vi fellesmøte med Loge 
nr.93. Kaprifol.  
Fra Loge nr.93 Kaprifol møtte 19 søstre 
De hadde med seg en søster som fikk  
Det Vennskapsgrad sammen med en 
søster fra vår Loge. Vi hadde et fint 
møte i Logesalen, og hjemmelig 
stemning ved bordet etterpå. 
Vi takker for hyggelig samvær. 
 
MANNEKENGOPPVISNING 

24.03.10. hadde vi besøk av DSS Kari 
Rose Vi fikk se mange fine ”habitter” 
Det var som ei sa: Det var ikke mye av 
det som jeg IKKE kunne ha tenkt meg 
Ett veldig hyggelig og artig ettermøte 
              Flotte mannekenger. 
 
            Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad.  
10.02.10 Grete Ausland 
                Torunn Lundberg 
                 Karianne Meland 
 

Det Gode Vennskaps Grad 
24.02.10 Anne Kristin Langstrand 
24.03.10 Aud Knutsen 
                Marit Valland 
 
Nytt fra sekretæren  
Åremålsdager 
70 år 
09.07.10 Wenche Rødland 
60 år 
29.07.10 Sigrid Nilsen 
 
2.juni tar vi sommertur til Mærdø 
 
     SOSIALAFTEN 
14.04.10 hadde vi sosialaften. 
Det var dekt med koselig småbord i 
salongen, fint pyntet.  
Det ble servert en deilig salat med 
spennende krydderbrød til.  
Den kosa vi oss med til vårtoner som 
ble spilt av Ragnhild. 
Vi hadde salg av egne ”lopper” 
Utrolig hvor mye fint en kan finne i 
skapene.  
Vi hadde loddsalg og et enormt stort 
gevinstbord. 

”DE FIRE ”VILLE” 

Kveldens høydepunkt var besøk av fire 
kjekke ”gutter” som kalte seg ”De fire 
ville.  
Flotte stemmer og artige sanger. 
Spesielt sangen om kvinnen. 
Vi takker Nevnd for sosialt arbeid for 
en hyggelig og minnerik kveld. 
 
MØTEPLAN 2. halvår  2010 
08.09. ”  19.00 =+ 
22.09. ”  19.00 - + 
11.10. ”  19.00 - + Fellesmøte med       
                              □ nr. 93 Kaprifol 
  NB! Mandag Arendal 
13.10. ”  19.00 O+ Galla 
27.10. ”  19.00 Arbm. 
03.11. ”  19.00 O M □ sammen med    
                              □ nr.51 Fortuna 
  i Arendal. 
24.11. ”  19.00 =+ 
08.12. ”  18.00 O Arbm. Julemøte   
                             Galla - mrk. tiden 
 
 

Mitt ”Rebekkafunn” 

For en tid siden var jeg og besøkte min 
yngste datter som studerer i Bergen. 
Jeg liker å reise bort og bare forsvinne i 
mengden. 
Rusle rundt og kikke på folkelivet i en 
stor by – hvor også jeg er en fremmed. 
Og jeg elsker bruktbutikker!! 
Når en kommer inn i et slikt 
”skattkammer”, er det alltid ”fryktelig” 
spennende.  
Det er en helt egen stemning i butikker, 
fylt av saker som mennesker har eid 
engang og som har betydd noe for dem. 
Gamle bøker, som dufter støv og visdom 
Rare vaser og snirklete bestikk 
Blondegardiner, sengetøy av lin med 
korsstingsbroderier – slett ikke slike en 
får kjøpt på ”KID” eller ”PRINCESS” 
Og der stod HUN! 
Blant krushunder og fine damer med 
oppsatt hår og pudrete porselensparykker. 
Vår egen Rebekka med sin krukke med 
visdom (vann) 
Jeg løftet henne opp og liksom veide 
henne i hånden.  
Hun var på en måte noe kjært og velkjent 
– midt blant alt dette fremmede.  
Jeg tenkte at hun skulle fortsette ferden 
sin sammen med meg tilbake til 
Tvedestrand og til Logen vår 
Jeg smilte og tenkte på hyllen hun ville 
passe utmerket på, der hjemme. 
Jeg setter stor pris på samværet og 
vennskapet oss damer imellom.  
Akkurat slik som Rebekka engang fylte 
sin krukke med vann – finner jeg påfyll i 
hverdagen, i samværet med dere.  
Jeg håper at dere som meg syntes figuren 
av henne var et fint tilskudd til Logen vår 
 
Med vennlig hilsen 
                            Anne Kristin Langstrand 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 
61 Terje Vigen har to fadderbarn hos 
SOS Barnebyer, og i desember fikk 
Nevnd for hjelp og støtte brev fra SOS 
Barnebyer i Bosnia-Herzegovina. 
Brevet er oversatt og gjengitt i 
hovedsak under.  
For Nevnd for hjelp og støtte 
                                           Petter Wold 
Brevet fra SOS Barnebyer følger her: 
Kjære Loge 61 Terje Vigen 
Her er ny informasjon om livet og 
arbeidet i SOS Barneby i Sarajevo. 
SOS Barneby Sarajevo har omsorg for 
81 gutter og jenter som vokser opp i 15 
SOS-familier.  
Vårt mål er at barna skal vokse opp i et 
sundt miljø, at de skal gjennomføre 
skolegangen og bli verdifulle og vellyk-
kede medlemmer av samfunnet. Det 
ønsker vi å informere om i dette brevet.  
Program for delvis uavhengig liv skjer 
ved at ungdommene får være så selv-
stendig som mulig, med eget hushold, 
samtidig som de blir støttet av SOS 
Barnebyer. 
Vi er spesielt stolte av at 18 ungdommer 
har avsluttet videregående skole, har 
forlatt ungdomstilbudet og har begynt 
på et selvstendig liv med søking etter 
jobb. Mange trenger støtte underveis. Så 
ikke med gutten Goran. Han oppnådde 
rask suksess takket være sin utholdenhet 
og gode resultater. 
Goran fullførte økonomisk gymnas med 
utmerket resultat, og fikk seg jobb som 
handelsmann. Han er stolt når han kom-
mer til landsbyen og forteller om sine 
forretningsresultater og sin yrkesmes-
sige fremgang. Kronen på verket for 
Goran var da han ble kåret til Månedens 
Arbeider i sin bedrift – og dette på tross 
av at han kun hadde jobbet i bedriften i 
to måneder.  
Denne viktige og gode nyheten ville 
han umiddelbart dele med sin SOS- mor 
– hun som har vært, og er, hans vik-
tigste støttespiller! 
I år er vi stolte av 5 ungdommer som 
har studert idrett, jus og medisin. 
Spesielt Sabahudin har utmerket seg. 
Han er 2. års student ved Fakultet for 
idrett og fysisk fostring i Sarajevo. Han 
kom til landsbyen i Sarajevo som før-

skolebarn sammen med sin biologiske 
søster. Som grunnskoleelev oppnådde 
han gode resultater og stor interesse for 
idrett. Hans spesialitet er langrenn. Han 
gikk på ski hver vinter med en peda-
gogisk assistent mens han bodde i 
landsbyen. Til denne dag har han elsket 
snø, skigåing og fjell. Etter å ha fullført 
idrettslinjen ved videregående skole, 
noe han gjorde med stor suksess, 
begynte han på Fakultet for idrett og 
fysisk fostring i Sarajevo.  
Sabahudin bor i en leieleilighet og er 
ansvarlig for eget hushold. Selv er han 
svært stolt over å ha blitt skiinstruktør. 
Det var skiskolen ”Vucko” i fjellet 
Bjelasnica som ga ham denne sjansen. 
Vår landsby er en del av et samfunn 
eller felleskap, ikke bare geografisk 
eller arkitektonisk, men i ordets mest 
inkluderende betydning. Alle aktiviteter 
i landsbyen er sammenflettet med 
aktiviteter i lokalsamfunnet. Dette var 
tydelig under avviklingen av Barnas 
Ukedag, hvor landsbyens barn og 
familier sosialiserte seg med barn og 
familier utenfor landsbyen.  
Våre gjester var lekekamerater og klas-
sekamerater, med sine foreldre. Alle ble 
gledelig overrasket over de om-
givelsene våre barn vokste opp i. 
Samholdet ble styrket ved hjelp av 
gruppearbeid, underholdning og leker, 
hvor vennskap ble knyttet og styrket. 
Spesielle gjester i vår landsby var 
elever ved Vladimir Nazor Senter for 
barn med psykiske lidelser, hvor noen 
av våre barn også får hjelp. Disse barna 
kom til vår landsby med sine foreldre 
og lærere, for å tilbringe tid og leke 
sammen med våre.  
Gjennom slike aktiviteter bygger vår 
landsby sakte men sikkert opp et godt 
forhold til både lokalsamfunnet og byen 
Sarajevo. Vi mottar allerede anerkjen-
nelse for vårt sosiale arbeid, hvem vi er 
og hvordan vi jobber. Vårt arbeid blir 
satt pris på. Hele landsbyens team blir 
satt pris på. Men som dere vet, dette 
ville ikke vært mulig uten deres hjelp! 
Spesielt i disse vanskelige tider trenger 
vi deres håndsrekning. Tusen takk for at 
dere rekker ut hånden! 
God jul og Godt nyttår, og måtte alle 
deres ønsker bli innfridd. Vårt ønske 
om å være deres venner er allerede 
innfridd!         De beste hilsener Dzenita     
           Subasic Radonic National Office 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad  
24.02-2010 Per Asbjørn Liane 
Den Edle Kjærlighets Grad  
24.03.2010 Johnny Olsen  
                   Glenn Kåre Lorentsen  

Ny bror 

Pål Einar Berge ble ny bror 10.02.2010 
                                      VELKOMMEN!  

Verdige kokken Kai! 
Vi i privatnemnda vil med dette vise vår 

takknemlighet med en liten hilsen til Kai 
med disse fantastiske ferdigheter, som 
tilsier at våre brodermåltider til enhver tid 
blir en minnerik stund for våre brødre 
med og i et positivt miljø. 
Nå er ikke bare Kai på kjøkkenet, men 
han påtar seg også oppgaver innen inn-
kjøp av mat til brodermåltider når vår 
egen innkjøper ikke er tilstede. 
Så kokken Kai er en viktig brikke for at vi 
i privatnemnda oppnår de mål vi setter oss 
slik at våre brødre får en minnerik aften. 
Vi håper at Kai holder ut i mange år 
fremover og alle i privatnemnda er deg 
dypt takknemlig og retter en stor takk 
for den bror du er. Vi er stolte av å ha deg 
Kai. 
                             Med hilsen i V.K. og S. 
                                  Fred McTillmann 
                                         Formann 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

Opptak og Gradspasseringer 
 

Troskapsgraden 
 

 
Bjørnar Birkedahl 
Opptatt 01.02.2010 
 
 

 
Geir Harald Hovind 
Opptatt 02.03.2010 
 
Eld på åren  
og sol på eng  
gjer mannen fegen og fjåg.  
Og so å hava,  
helsa god  
når ein kann lytelaust leva. 
 
Håvamål 
 

 Det Gode Vennskaps Grad 

 
Arnfinn Bjørkegra 
DGVG 02.02.2010 
 

 
Per Inge Haavik 
DGVG 20.04.2010 
 
Den Høye Sannhets Grad 
06.04.2010: 
Jarle Siring 
Leif Wilhelm Løvik 
 
Fødselsdager 
 
50 år: 
Inge Viktor Olsen 01.06. 
Tor Ivar Kleivene 02.06. 
 
55 år: 
Kjell Sørensen  02.09. 
 
60 år: 
Per T. Johannessen 03.06.  
 
65 år: 
Sigmund F. Frøysaa 07.05. 
Ådne L. Håland  18.06. 
Tormod Sandkjær 05.10. 
 
Vi gratulerer! 
 

25 års Veteran 
Vi er heldige å ha en bror til  
som skal tildeles 25 års Ve. Ju.  
5. oktober 2010, og det er:                     
Odd Christophersen 
Han ble innviet i Ordenen 
24.09.1985. 
Fra før har logen 31 veteraner! 
Vi takker for trofast medlemskap,  
og ønsker lykke til videre! 
 
Terminliste 1. halvår 2010 
04.05  О + Galla 
17.05  Treff  på huset 
18.05  = + 
13.06  Sommertur 
 
Terminliste 2. halvår 2010  
 
07.09 - + (vanlig logeantrekk) 
21.09 Ο + Galla 
28.09 Info. m. 
05.10 25-års Ve. Ju. Galla 
19.10 ≡ +  Galla 
02.11 = + 
10.11 M. Felles m. □ 127  
          Gabriel Scott (onsdag) 
07.12 - + 
14.12 Ο + Galla. Felles m. □ 135  
         Merdø i Arendal 
02.01 Juletrefest kl.16.00. Søndag 
04.01 Nyttårsspill m. ledsager 
 
Leiren 
 
Følgende brødre har hatt gradspassering i 
leiren hittil i år: 
 
11.02.  
Den Gyldne Leveregel: 
Kenneth Andersen 
 
11.03.  
Den Kongelige Purpurgrad: 
Ådne L. Håland 
Njål Igland 
Tore Wickstrøm 
 
Disse tre fikk da også ringen, og  kan vise 
for all verden at de er en Odd Fellow. 
 
Brannøvelse 
 
Umiddelbart etter Logemøte 20.4. ble det 
holdt brannøvelse. Evakueringen gitt helt 
etter planen og alle kom trygt ut på 
gårdsplassen, via nødutgangen bak OM. 
Opptellingen stemte med antallet i 
bygningen. En vellykket øvelse. 
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Loge nr. 107 Torungen 

OM har ordet 
Tiden går fort, nå er vi allerede i slutten 
av vårterminen og et år er gått i denne 
embetsmannsperioden. 
Jeg føler at Loge 107 Torungen er inne i 
en oppgangsperiode med flere nye 
brødre som er oppatt i vår. Andre 
potensielle medlemmer har vist sin 
interesse, slik at vi ser høsten lyst i 
møte. 
Vår CM Ole Skjævestad har fått med 
seg gode skuespillere som han leder 
med sikker hånd i de forskjellige spil-
lene vi har. Takk skal du ha for jobben 
du gjør. 
30. mars hadde logen en tilstelning for 
rusmissbrukere i Kirkekjelleren under 
Trefoldighetskirken. Vi sto for bevert-
ningen og hadde hjelp fra T5 og 
prestene i menigheten. 
Det var et vellykket arrangement som 
deltakerne satte stor pris på. 
Vi avslutter vårterminen med sommer-
tur til Kalvøysund festning og br Skm 
Knut Olav Ytterdal. Håper at flest mulig 
av våre brødre har anledning til å være 
med dit. Se egen innbydelse under. 
OM vil med dette ønske alle brødrene 
en God Sommer, og takk for all hjelp og 
støtte i arbeidet for Odd Fellow 
Ordenen.                Sigurd Ledaal   OM  
Terminliste høsten 2010 
 
06.09  O Arbm. 
14.09  -+ Felles m 135 Merdø NB! Tirsdag 
04.10 -+ 
18.10 O+ Galla 
01.11 25 års Ve.Ju. Galla 
10.11 M  f.m. Terje Vigen & Merdø 
  NB! Onsdag 
06.12 =+ 
11.12 Julemiddag m/damer 
03.01 O Arbm. m Instruksjon 
09.01 Juletrefest NB! Søndag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 års veteran juvel 
Øistein Andersen. 

Tirsdag 13. april 2010 fikk Øistein 
Andersen besøk av bror OM Sigurd 
Ledaal, EksOMene Olav M. Myhre og  
Nils Odd Olsbu fra loge Torungen samt 
DSS Jan A. Nilsen, i sitt hjem på 
Narestø. 
På vegne av den norske Storloge tildelte 
DSS ham 50 års veteran juvel. 

Øistein Andersen ble innvidd i loge 
Terje Vigen 01.04.1960  Han fikk 
1.grad 04.11.1960, 2.grad 03.03.1961 
og  3.grad 19.09.1961. 
Han var sekretær i loge Terje Vigen i 
1964-65 og Torungens første h.ass hos 
OM, noe han var i 4 år, 1983-87. Han 
hadde medlemsnr. 37 i Terje Vigen og 
fikk nr. 4 i loge Torungen. 
Bror DSS takket ham for innsatsen og 
hans medlemskap i alle disse årene. 
I sin tale pekte bror DSS på at det har 
vært en rivende utvikling for Odd 
Fellow Ordenen i løpet av disse 50 år, 
både sentralt og ikke minst lokalt her i 
Arendal og Aust Agder.. 
DSS pekte videre på at Øistein 
Andersen var den 3. logebror i 
Torungen som hadde mottatt denne 
hedersbevisning, idet Oscar Bernstein  
fikk den første den 3. mars 2003 og 
Thorbjørn Skjævestad 25. mai i 2009.   
DSS avsluttet sin tale med å overrekke 
en blomsterhilsen fra Storlogen og bror 
Stor Sire.  
Bror OM gratulerte jubilanten med en 
blomsterhilsen fra logen. 
Det ble en meget hyggelig kaffestund 
der husets frue vartet opp med snitter og 
napoleonskake. Det ble en god prat om 
”gamle” dager og folk og fe slik det 
sømmer seg i en sørlandsidyll som den 
du finner ytterst på Narestø.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilanten ba om at OM måtte ta med en 
hilsen tilbake til alle brødrene i loge 
Torungen. 

 
Opptak og Gradpasseringer 

Troskapsgraden 
 

01.02.10 Bjørnar Birkedal til 98 Henrik  
 Ibsen for Grimstad Broderforrening 
15.03.10  Osmund Taraldlien *1.11.74 
15.03.10 Terje Rosén *04.04.75 
03.05.10  Bjørn W. L. Karlsen *11.05.47 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
 

19.04.10 Glenn Liltved 
19.04.10 Folke Trydal 
 
Fødselsdager 
 
 

06.04.10 Mikkel Holen, 70år 
06.04.10 Norvall A. Kilen, 80år 
28.04.45 Frank Liltved, 65år 
10.06.65 Jan Rune Flegstad, 45år 
09.07.64 Karl Otto Berntsen, 45år 
22.07.35 Kjell F. M. Aanonsen, 75år 
23.07.34 Haakon Guttormsen, 65år 
28.07.35 Kåre T. Tonstøl, 75år 
31.08.50 Thor Brekke, 60år 
11.09.65 Glenn Liltved, 45år 
 

Fredagstreffet 23. april 
Privatnevnda i loge Torungen stod som 
arrangør.  

 
 
 
45 personer med representanter fra alle 
logene i Arendal samt gjester benket seg 
rundt bordene i kjellerstua på Odd Fellow 
Huset i Arendal. 
Det startet med en meget aktuell 
konkurranse vedr. Melodi Grand Prix. 
                                 ( Fortsetter side14 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loge 107 Torungens Sommertur 2010 
Sommerturen går i år til ”Kalvøsund Festning” og Knut Olav Ytterdal, Staubø,  

og vi håper at alle som har anledning vil stille. Privatnevnda steller til fest for oss og spanderer grillmat med tilbehør. 
Grillene fyres opp cirka 17:30 lørdag 5. Juni. 

Drikkevarer medbringes, og deltakerne ordner og hjelper hverandre med transport. 
Påmelding innen 25. mai.    Påmelding til Willy: 917 97 530 eller 370 16 882. 

Brr. Per Jetlund Jørgensen og  
Henry E. Nicolaisen stod for det meste 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Ord fra Overmester 
 
Kjære brødre, og alle andre som tar seg 
tid til å lese dette.  
Ett logeår har nesten gått siden dagens 
Embedskollegium tiltrådte, og for oss 
har det vært mye nytt å sette seg inn i, 
samt nye situasjoner som skal læres å 
takle. Vi jobber fremdeles med saken, 
så om et års tid kan vi nok det meste. 
Takk og pris for at systemet er innrettet 
slik at kontinuiteten ivaretas. Derfor en 
spesiell takk til Storrepresentant og 
Fung. Ex. OM for all støtte og sårt 
tiltrengt veiledning. 
 
Så litt om dagens situasjon. 
 I løpet av dette året har en bror meldt 
overgang til annen loge, en annen har 
flyttet til annen del av landet. Til 
gjengjeld har vi hatt gleden av å ønske 
to nye brødre velkommen, samt at en 
står på vent for opptak i slutten av mai. 
 
Det har blitt litt omkalfatring av 
møteprogrammet i vår, men de fleste får 
det med seg. 
Den neste store begivenheter er besøk 
fra loge 115 Koldinghus i begynnelsen 
av mai. 
Flere komiteer har vært i sving, så alt 
ser ut til å være under kontroll med 
både overnatting, underholdning, 
bespisning og ikke minst Festlogen. 
Det kom kanskje noen færre besøkende 
enn vi hadde trodd, men de som 
kommer skal definitivt føle seg 
velkommen. Det gode er, hvis slikt skal 
fremheves, at nå får alle de brødre som 
har lyst til å delta også plass ved 
bordene på ettermøtet. Det kunne fort 
blitt overbefolket. Jeg håper og tror at vi 
som loge også skal ro dette i land til 
alles tilfredshet. 
Vi må ikke lage ting så stivt og vidløftig 
at det er det som det snakkes om, og 
ikke hvor hyggelig vi kan ha det 
sammen. 
 
Vil til slutt benytte anledningen til å 
takke for dette året, og ønske alle en 
god sommer.  

Det gjelder ikke minst dere som vi 
sjelden ser i logen av forskjellige 
grunner.          Vi tenker på dere. 
 
Hilsen i V, K og S 
Arne Aslaksen 
 
Gradspasseringer 
Brr. Egil Sandnes, Arnt Gunnar 
Thorkildsen og Torbjørn Thorsen ble i 
møte 24. mars 2010 forfremmet til Den 
Høye Sannhets grad. 
 
Ny bror 
I møte 10. februar 2010 ble Tor Asbjørn 
Jensen tatt opp som bror av vår loge. 
 
Runde år. 
Lars Annfinn Ekornsæter,  
60 år den 23. februar. 
 
Rolv N. Østerås 
70 år den 2. mars. 
 
Kurt Ellingsen 
50 år den 10. mars. 
 
Vi gratulerer!  
 
San Vicente 
På ettermøtet 24. mars disket br. Jan 
Roar Solås opp. Overskuddet fra denne 
kvelden skulle gå til Gabriel Scotthuset 
i  SOS-barnebyen i San Vicente.  
Resultatet ble flotte 8.000 kroner. Takk 
til Jan Roar og privatnemnda. 
 
Endring av møter 
De tillyste møtene 12. mai og 26. mai 
byttes om slik at det blir =+ 12. mai 
(vanlig logeantrekk) og opptak 26. 
mai.(Galla).  
 

 

Vinkveld 

En torsdag i begynnelsen av mars møttes 
ca 30 brødre i kjelleren til Lars Annfinn 
på Julebauen. Parkeringsplassen var nes-
ten tom. Forklaringen på dette sjeldne 
fenomen var at brødrene var samlet til den 
årlige vinsmaking i regi av sosialnemnda. 
Opplegget går ut på at vi får smake på 12 
ulike viner. Vi får rikelig med opp-
lysninger om vinen og dens hjemland. Så 
kan vi selv bedømme vinen og sette våre 
egne karakterer og vurderinger. 
Stemningen var i utgangspunktet høy, og 
den ble ikke mindre etter hvert. I pausen 
bidro vår vert, Lars Annfinn, med vise-
sang og gitarspill. 
 
I år var temaet viner fra Chile. Vi fikk 
smake på 3 hvite og 7 røde. Bror Torbjørn 
var som vanlig en eksellent guide gjen-
nom historien, vinuttrykk, druetyper, vin-
marker, og mye mer. Spesielt artig var 
historien om den norske skipsreder Dan 
Odfjell som i løpet av de siste ti år har 
hatt suksess som vinprodusent i Chile. 
Vinene har fått maritime navn. En heter 
Armador, som betyr skipsreder. Topp-
vinen, som vi fikk smake, heter ganske 
enkelt Odfjell. Mange av vinene finns på 
”Polet”. Takk til Lars Annfinn og 
Torbjørn. 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Fra venstre:    Vert og visesanger Lars Annfinn Ekornsæter,  

              vinekspert Torbjørn Ribe og vinkelner Ference Brunner. 

Foto: Anstein Nørsett
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Loge nr. 128 Lyngør. 
 

Festlig samvær m/gjester og 
søstrer fra Loge 116 Navigare. 

Lørdag 13. februar 
Orgelmusikk til innmarsj og utmarsj. 
Det var en høytidelig og fin stund i 
logesalen til ettertanke:  
Tema i logesalen i år var: VÆR MOT 
ANDRE SOM DU VIL AT ANDRE SKAL 
VÆRE MOT DEG OG DINE, samt VI 
TRENGER OPPMUNTRING.  
Presten Phil. Bosmans - som med sine 
klare medmenneskelige budskap fra 
dagliglivet - hjelper mennesker over 
kriser og nød, har sin oppfatning om 
anerkjennelse og oppmuntring i 
følgende epistel: 
"Hvis du tenker godt om meg, blir jeg bedre! 
På samme måten som plantenes vekst og 
blomstring blir bestemt 
av et gunstig eller ugunstig klima, avhenger 
et menneskes fulle 
Utfoldelse av det åndelige klima det lever i. 
Blomster kan ikke blomstre uten varme fra 
solen! 
Mennesker kan ikke bli mennesker uten 
vennskapets varme. Menneskelige forhold 
blir bestemt av hva mennesker åpenlyst eller 
under huden, bevisst eller ubevisst, tenker 
om hverandre og føler for hverandre. Den 
sosiale atmosfæren blir avkjølt, og 
temperaturen daler under null. Tillit og 
anerkjennelse bringer menneskene nærmere 
hverandre. Det blir varmere i verden." 
Slik en blomst trenger solen for å bli 
blomst, slik trenger et menneske 
kjærligheten for å bli menneske. 
 

Aperitiff i salongen med hyggelig prat. 
Søster Ragnhild hadde pyntet bord fre-
dag kveld og hadde bestilt mange, man-
ge, primula i alle regnbuens farger til 
det gjennomgående lysegrønne bordet. 

 
Hun stod også for musikken i salen og 
ved taffelet. Bror Martin hadde laget en 
nydelig entrecôte m/grønnsaker, og en 
kjempegod saus. Smakfull sjokolade-
pudding til dessert. Vi sang begge 
logesangene, Den første logesang og 

Her är guda gott att vara med akk. av 
Ragnhild.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bror Tore Leo holdt en fin Takk-for-
maten-tale. Etterpå ble det en lang 
hyggelig prat i baren før dansen tok til.  

 
Besøk i Logeklubb Amistad (som 
betyr vennskap) i Torrevieja/Punta 
Prima. 
Denne gangen var vi 2 søstrer fra 116 
Navigare og 3 brødre fra Loge 128 
Lyngør. 
Det møter ca 30-40 søstre og brødre fra 
både Norge, Danmark, Sverige og 
Finland.  
Møtet åpner alltid med et forkortet 
rituale for kun medlemmer av Odd 
Fellow Dette tar ca ¾ time. 
Deretter et hyggelig ettermøte med mat-
servering og tilbehør.    

 
Her prøver bror hans Olav Ramsdal å 
lære Logeklubb Amistad å synge: Her 
er guda gott och vara. Katastrofe. Det 
endte opp med at vi måtte få kopiert 
opp sangen til neste møte. Da gikk det 
bedre etter en treg start. Det blei mye 
liv og latter av dette. 
 

Nye brødre: 07.04-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Bror Knut Arild Christoffersen.  

Bror Stein Roger Fiskum 
 

Gradspasseringer: 
Det gode vennskaps grad  
3.2.2010: Jan Erik Borgeli  
7.3.2010: Karl Jørgen Jørgensen  
21.4.2010. Thore Bjørn Thorbjørnsen 
Hovde. 
Den høye sannhets grad tildelt den 
3.3.2010 : Per Sigbjørn Lerpold. 
 

Nemnd 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.   
 

Årets UNP 
I år var det Risør som ble vertskommune 
for Distrikt 22s UNP-konkurranse. 
CM Svein Tore Stiansen påtok seg 
ansvaret for å gjennomføre hele opplegget 
på vegne av loge nr. 128 Lyngør. 
Øystein Vereide ved Risør vgs vant 
konkurransen og skrev seg til New York  

 
 
 
I neste Terjenytt, etter at Øistein er kom-
met hjem fra USA, regner vi med å få mer 
omtale av denne store begivenheten. 
 
Så vil jeg ønske alle søstre og brødre i 
Distrikt 22 en god, varm og askefri 
sommer. Med broderlig hilsen I VK og S. 
UM Kjell Monrad. 

På bildet gratuleres vinneren av CM 
Svein Tore Stiansen og Storrepresentant 

Bjørn Røisland i loge Lyngør 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Barne-avdelingen fikk 10.000,- 

GLADE: Mange fornøyde fjes på 
sykehusets barneavdeling tirsdag 
formiddag, fra venstre, sykepleier Beate 

Matre, mamma Janne Gjeruldsen med 
lille Daniel på armen, sykepleier 
Ragnhild Hobber, stedlig leder Tone 
Hansen og leder for Odd Fellow logen 
"Mærdø" Nils Olav Stensrud. Gaven ble 
overrakt ved en enkel høytidelighet på 
barneavdelingen tirsdag formiddag. Det 
var leder for Odd Fellow gruppe 135, 
Nils Olav Stensrud som sto for 
overrekkelsen. 

Enstemmig 
- Det var et enstemmig vedtak i 
foreningen om at jubileumsgaven skulle 
gå til barneavdelingen og jeg har fått 
gleden å overrekke dere en sjekk 
pålydende 10.000 kroner, sa Stensrud. 
- Rent personlig er jeg litt ekstra glad 
for at barneavdelingen fikk denne 
gaven, for dette er en avdeling jeg lærte 
å sette pris på for en del år tilbake da et 
av barna mine var her, fortsatte han. 

Takknemlig 
I en tid der sykehuset sliter med 
økonomien, var stedlig leder ved 
barneavdelingen, Tone Hansen, naturlig 
nok meget takknemlig for gaven.  
- Dette er utrolig fint gjort, sa hun. 
- Vi har mange ting å bruke pengene til. 
Nå som vi har fått TV på rommene 
(også dette ved hjelp av gaver), trenger 

vi å få kjøpt inn noen DVD-filmer, både 
for ungdom og barn. Også forskjellige 
elektriske apparater har vi behov for, 
forklarte Hansen.  Også litt juleting og 
litt juleunderholdning, kan det kanskje 
bli en råd med, smilte en tydelig glad 
stedlig leder, før hun fortsatte litt mer 
alvorlig: 
 Selv om noen av pasientene her får 
permisjon, slik at de kan komme hjem 
til jul, så finnes det alltid noen som må 
tilbringe julen på sykehuset, og da er 
det godt å kunne gjøre litt ekstra for 
disse. 
 

Terminliste høsten 2010 
14.09.2010  - + Felles m/ 107 Torungen 
28.09.2010 ≡ +  Galla 
12.10.2010  - + 
26.10.2010 0+ Galla 40 års Ve.Ju. 
10.11.2010 0+ M□ 
23.11.2010 =+ Felles m/ 145 Høgenhei 
04.12.2010 Julemøte 
14.12.2010 0+ Galla Felles m/ 98   
                   Henrik Ibsen 
2011 
11.01.2011 ≡+ Galla Felles m/ 61  
                   Terje Vigen 
25.01.2011 0 Arbm. 
 

Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
 

Troskapsgraden 
09.02.2010 
Jens Berthelsen 
Roar Gundersen  
23.03.2010 
Arne Martin Thorbjørnsen 
 

Den Edle Kjærlighetsgrad 
23.02.2010  Frode Sell 
 

Den høye sannhetsgrad 
13.04.2010  Olav Ragnar Andersen 
 

Hilsen i V. K. og S. 
Geir Skyttemyr 
UM 

Fredagstreffet 23. april 
(Fortsettelse fra side 11) 

Det ble delt inn i grupper bestående av 
ulike antall medlemmer. Konkurransen 
hadde stor vanskelighetsgrad og følgende 
gruppe gikk seirende ut: 

 
Edle Johannessen, Marit Larsen, Ove 
Larsen, Odd Konrad Pedersen, Elin 

Pedersen, Harald Thygesen, Inger Brit 
Bekkelund, Inger Marie Sørensen, Inger 
Marit Kristensen, Gunnar Gabrielsen og 

John Heien. 
Laksesuppe med brød var en meget god 
fredagsmeny og en svær gryte gikk med. 
Den påfølgende geografikonkurransen ble 
ivrig gjennomført av de samme gruppene. 
Og utrolig nok så var det samme gruppen 
som igjen vant. Heldigvis ble det denne 
gang delt ut 2. premier til de andre 
gruppene. Tvist i litt mindre mengde enn 
1. premien var. 

 
Allsang med bruk av vår fine sangbok, 
saksofon, trekkspill og, gitar var sentrale 
underholdningsverktøy. 

Loge Torungens husorkester: Per Rosmo, 
Thorleif Guttormsen og Ole Skjævestad 
spilte opp til dans. 
Enstemmighet fra deltagerne: Arendals-
loger!   La oss få fredagstreffene tilbake. 

Grupper i konsentrert arbeid

Foto: Per J. Jørgensen
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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  




