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11. del 
Orgelet (forts) 
Det ble foreslått å skrive et brev til br.r. 
for å forklare hvordan situasjonen virke-
lig var. Dermed håpet en å kunne få inn 
det som manglet. Slik ble det, og suk-
sessen var sikret. 
Orgelkomitéen følte enda ikke at deres 
arbeid var sluttført. Andelene skulle 
innløses igjen, og dette måtte komitéen 
være med på. 
Den 6. januar 1961 fremmet formannen 
et forslag på hvordan det skulle skje. 
Forslaget ble enstemmig ved tatt og lød 
i sin helhet slik: 
”Innløsning av andeler i orgelet. 
Logen innløser 10 andeler pr. kalender-
år, første gang 1961. 
Der innløses 5 andeler i vårterminen og 
5 andeler i høstterminen. 
Da det fra enkelte andelshavere er an-
tydet at man helt eller delvis ønsker å 
tilbakebetale andelsverdien til logen, 
mottas slike gaver med takk. Eventuelle 
beløp blir av de respektive andelshavere 
innbetalt via orgelkomitéen som videre-
gir beløpene til logen uten at komitéen 
meddeler logen andelhaverens navn. 
Eventuelle beløp som logen via orgel-
komitéen på denne måten mottar, går i 
sin helhet til innløsning av andeler, og 
kommer som et eventuelt tillegg til de 
forannevnte 10 andeler pr. år. Logen 
innbetaler innløsningsbeløpene til or-
gelkomitéen, som foretar innløsning av 
andelene ved loddtrekning. Logen har 
selvsagt full anledning til å innløse an-
delene i et hurtigere tempo om dette 
skulle bli ønskelig”. 
Det første året, altså i 1961, var det 
eneste der det ble trukket ut andeler. Br. 
Holte kunne i logemøte 1. desember, 
meddele at følgende andeler ville bli 
tilbakebetalt: 
Nr. 5, 7, 9, 10, 12, 23, 24, 27, 35 og 42. 
 

 
 
 
Det viste seg etter hvert, i løpet av 1962, 
at alle andeler ble innfridd. Mange brødre 
ville at logen skulle beholde pengene. Ja, 
situasjonen var så lys at br. Holte 29. 
oktober kunne skrive til andelshaverne om 
at logen hadde innfridd samtlige gjen-
værende andeler. Pengene var satt inn på 
konto i en bank. Nå var det opp til br.r. 
om de ville ha pengene eller om de skulle 
tilbakeføres logen. 
Sluttstreken for orgelkomitéens arbeid 
kunne settes i logemøte 11. desember 
1962. Da forelå det et brev av 7. desember 
fra orgelkomitéen hvori den meddelte at 
den anså sitt arbeid avsluttet. Som vedlegg 
i brevet fulgte en bankremisse på 
kr.2.500,— som en gave fra de an-
delshavere som ønsket sine andeler til-
bakeført logen til beste for denne. 
 

Flygelet. 
I løpet av våren 1964 var det stadig snakk 
om å skaffe en skikkelig gave til den nye 
salongen Frimurerne skulle innvie i løpet 
av høsten. En tanke kunne for eksempel 
være å kjøpe andeler i et piano. 
På logemøtet 4. september 1964 kom 
løsningen. 
OM meddelte at embedsmannsutvalget 
enstemmig hadde foretatt et innkjøp av et 
flygel til en pris av kr. 2.000.—, og ferdig 
oppusset ville dette komme på kr. 3000,— 
Flygelet var besiktiget av fagmann som 
fullt ut anbefalte kjøp. Følgende forslag 
fra embedsmannsutvalget ble enstemmig 
vedtatt: 
”Flygelet blir å plassere i den nye 
salongen som frimurerne skal innvie 15. 
september. Flygelet blir Odd Fellow eien-
dom, og skal være til felles avbenyttelse 
for Frimurerlogen og Odd Fellow så lenge 
sistnevnte er leieboer i logelokalene.”  
Flygelet ble kjøpt sommeren 1964 av 
skibsreder Olaf Boe for kr. 2.000,-. 
Vinteren 1965/66 ble flygelet utsatt for 
vannskade. I tiden fremover etter dette ble 
det stadig fremsatt klager på flygelets be-
skaffenhet. Stadig ble det snakket om at 
noe måtte gjøres. Vel, noe ble forsøkt 
gjort. 
I Terje Nytt nr. 3 for april 1975 kunne vi 
finne følgende: 
”Våre musikere klager stadig på vårt 
flygel. Som de fleste kjenner til, innehar 
dette flygel svømmeknappen. Det eneste 
som etter sigende er intakt, er notestativet 
og lakk. Konklusjon: Flygelet bør — må 
byttes inn med et nytt instrument. 
Bernstein utnevnes med dette til formann i 
 
 

 
  
 
”ørgelkomitéen”:.1. Oscar Bernstein. 2. 
Monrad Bjerkholt. 3. Oscar Munch 
Olsen. 4. Odd Axelsen. 5. Thorbjøn 
Skjævestad”. 
I logemøtet 24. september 1975 kunne 
ExOM Oscar Bernstein gi en orien-
tering fra den komité som var nedsatt 
for innkjøp av piano. En var kommet til 
at en foreløpig ville benytte flygelet, da 
dette nå var satt i stand. 
Dermed syntes flygelets skjebne å være 
sikret. Men da logehus ble kjøpt, kom 
salg av flygelet igjen i fokus. Denne 
gang var det nok p.g.a. flygelets stør-
relse. Det ville ta altfor stor plass i den 
nye stua. I logemøtet 25. november 
1981 ble det enstemmig vedtatt salg av 
flygelet. Br. Arne Gjetrang skulle fore-
stå salget. 
I logemøtet 10. februar 1982 kunne OM 
fortelle at br. Gjetrang hadde besørget 
salg av logens flygel for kr. 10.000,-. I 
tillegg ble det opplyst at et ektepar 
(begge medlemmer av Odd Fellow) 
hadde gitt kr. 10.000,— som gave til 
innkjøp av nytt piano. Br. Gjetrang 
hadde fått et svært godt tilbud på et 
anerkjent pianomerke fra T. Hellstrøm, 
Oslo. OM hadde kontaktet embeds-
mannsutvalget og flere andre loge-
brødre som alle anbefalte kjøpet. Det 
nye pianoet var deretter innkjøpt for kr. 
18.000,-. Logen var på nevnte møte ved 
avstemming enig i dette kjøpet. 
 

ET STED Å VÆRE. 
Som nevnt under broderforeningstiden 
ble det Handelsstandens lokaler som ble 
den «endelige» løsning på huspro-
blemene. Og det var i disse lokalene 
den nye logen ble født og holdt til i den 
første tiden. Medlemmene var selvsagt 
glade over å få leie disse lokalene, men 
det var vel knapt noen som slo seg til ro 
med at dette virkelig skulle være den 
endelige løsning på logens husproblem. 
Kanskje følgende utdrag fra et brev 
Gustad sendte Daa Caspersen 30. 
november 1959 gjenspeiler brødrenes 
hovedtanker: 
”Som De kanskje har hørt har loge 
TERJE VIGEN fått leid lokale i 
Arendal Handelsstands forenings hus. 
Logesalen er ganske stor og i 
tilknytning til denne er et nokså 
rommelig forværelse. Tross det bry som 
følger med at alt inventar må flyttes inn 
og ut for hvert møte, får en vel si at 
logen har vært heldig som har fått leie 
et såpass tjenelig lokale”.      Forts. 

ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER 
                         Et historisk tilbakeblikk ved Jan A. Nilsen                         11 
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Bli med  
Odd Fellow Aust Agder på 

Den store  

Sør Afrika turen 
29. sept. - 13. okt. 2007 

Se frem til 5 dager i Cape Town, 
overnatting i Zululandsby, over-
nattinger på luksuriøs lodge, båttur i 
våtmarksområde, avslapping på 
stranda ved Durban, besøk i Soweto 
og ikke minst eventyrlige dyre-
opplevelser på safari!!!!  
Turen varer i 15 hele dager!!!! 

1. dag: Vi kjører med turbuss fra A-
Agder til Gardermoen. (Tørr ikke ta 
sjansen på fly - ved forsinkelse ryker 
hele turen...) Vi flyr via London til Sør 
Afrika med South African Airways. 
2. dag: Lander i Cape Town om 
morgenen. Velkomstdrinken taes på 
Table Mountain med utsikt over Cape 
Town, en av verdens vakreste byer! 
Lunch i KirstenboschGarden. Vi bor 5 
netter sentralt på Milner Hotel. 
3. dag: Utflukt til Cape det gode Håp, 
overgangen mellom Det Indiske Hav og 
Atlanterhavet. Vi stopper i Cork’s Bay 
og Simon’s Town med de spesielle 
Kapp pingvinene. På hjemturen kjører 
vi Chapman’s Peak Drive, en 
spektakulær rute langs Atlanterhavets 
forevne kyst. 
4. dag: Denne dagen er til fri dispo-
sisjon. Reiseleder kommer med forslag 
til utflukter.... 
5. dag: Vi drar med båt til Robben 
Island - øya der Nelson Mandela og 
mange andre satt fengslet. Tidligere 
fange viser oss rundt. Felles lunch etter 
at vi er kommet tilbake på fastlandet. 
Resten av dagen til egen disposisjon. 
6. dag: Vi drar ut i naturskjønne om-
råder nord for Cape Town og besøker 
Sør Afrikas eldste by, Stellenbosch med 
sine mange små butikker. På vingården 
Boschendal skal vi ha picknik lunch 
m/vin før vi drar til hugenottbyen 
Franschhoek. Mere vinsmaking?? 

7.  dag: Med fly til Durban (ca 2 t). 
Derfra med buss til Zululand. På veien 
besøker vi norske røtter i Eshowe med 
kirke og misjonshistorie. Vi skal bo i 
runde hytter (Topp standard) ved en 
zululandsby. Høvdingen tar oss imot med 
spydkasting, kjeppslåssing, sang og dans!! 
Fantastisk kulturopplevelse!! 
8. dag: Etter frokost kjører vi til 
Hluhluwe-Umfolozi naturreservat. Av 
verdens 6.000 neshorn, bor 2.000 her!! 
Etter lunch og innkv. på Safari Three  
Lodge (med alle bekvemmeligheter...), tar 
vi ut på første safari!! Vi håper på å se 
både løver, neshorn, geparder, elefanter, 
villsvin, bøfler, krokodiller, flodhester og 
kanskje en og annen leopard i løpet av 
oppholdet vårt!! Etter drinker i solned-
gangen, returnerer vi til lodgen der en flott 
middag venter. 

9.  dag: Vi blir tidlig vekket og blir med 
på ny safari i det villdyrene våkner!! 
Morgensafarien ender med frokost ute i 
bushen! Vi slapper av ved svømme-
bassenget til “High Tea” kl 15.00, før vi 
starter på nok en safari i landroveren. 
Middag i lodgen om kvelden. 
10.  dag: Vi avslutter oppholdet på lodgen 
med nok en safari, før vi drar til spen-
nende markeder på vei til St.Lucia, en 
liten fisker landsby på Unesco’s liste over 
verneverdige steder. Vi blir med på båttur 
ut på en 12 mils brakkvannsjø med en 
masse flodhester og krokodiller + et 
yrende fugleliv. Vi skal bo på Elephant-
lake Hotel i 2 netter. 
11. dag: Vi kjører 4 mil gjennom våt-
marksområdet til paradiset: Cape Vidal!! 
Sandstrender så langt du kan se!! Lunch 
på stranden. Ypperlig for fisking og 
snorkling.... Nattsafari!!!! (værforbehold) 
12.  dag: Turen går til Umlanga Rocks 
like nord for Durban. Hotellet ligger rett 
på stranda og det er kort avstand til 
butikker og restauranter. Denne og neste 
dag velger vi om vi vil slappe av på 
stranda/ badebassenget eller om vi vil 
være med til Durban. (Verdens største 

urtemarked, akvarium, delfin safari 
mm.) Kjempespennende by!! 
13.  dag: Dagen til egen disposisjon. 
14. dag: Turen går videre med fly til 
Johannesburg der buss tar oss med til 
Soweto. Etter omvisning spiser vi lunch 
på en lokal “bar” og drar videre til 
Apartheid museet. Kanskje tar vi en - 
avskjedsmiddag på Mandela Square i 
finanssenteret Sandon før avreise med 
British Airways kl 21.30. 
15. dag: Vi ankommer London om 
morgenen og drar videre til Garder-
moen. Derfra hjem med turbuss, 
ankomst Aust Agder ca kl 19.00. 

Pris: Kr 25.400,- Inkl. overnat-
tinger som vist ovenfor, frokost fra 2. 
dag, 10 luncher, 3 middager, mat på 
flyet London - Sør Afrika t/r, transport i 
buss m/aircondition, fly som vist 
ovenfor, inngangsbilletter/transfere til 
Table Mountain, Robben Island, Cape 
Point, Boulder’s beach (pingvin koloni), 
Kirstenbosch Gardens, båtcruise i St. 
Lucia, alle safariene og alle avgifter. 
Som dere ser, er kjempe 
mye inkludert i prisen!! 
Årsaken til at middagen kun er inklu-
dert under safariene, er at en vanlig 
middag koster ca kr 110,- om du går ut 
på kvelden mens gruppemiddag på 
hotellene koster ca kr 250,-!!! Derfor 
har vi prioritert en kraftig lunch isteden 
for middag en del dager. 
Kr 3.500,- for eneværelse. (begrenset 
antall) 
Påmelding: På telefon 37271205 
eller fax 37270370 fra  

mandag, 12. mars, 
kl 09.00. 

Først til mølla!!! 
Det er lov å melde på 4 personer. 
Logemedlemmer med evt. ledsager har 
førsteretten til å bli med. 
Store opplevelser sammen med gode 
venner - meld deg på!!  Tekn. arr:  

Hotellet vårt i Cape Town
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Logeanalyse pr. 01.01.2007  
Rebekka Loger        
Aust-Agder 

Antall  Aren
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim 
stad 

Lille 
sand 

Birke- 
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede 
strand 

Vegårs-
hei 

Kristian 
sand 

Andre 

51 FORTUNA 77 66 2   3         2   1 3 
93 KAPRIFOL 75 63 1   7     3   1       
104 MÅKEN 67       47 20               
116 NAVIGARE 47 2           17 3 22 2 1   
Sum: 266 131 3 0 57 20 0 20 3 25 2 2 3 
              
Logeanalyse pr. 01.01.2007  
Odd Fellow Loger   
Aust-Agder 

Antall  Aren  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim 
stad 

Lille 
sand 

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede 
strand 

Vegårs-  
hei 

Kristian 
sand 

Andre 

61 Terje Vigen 91 85 1 3 1                1
98 Henrik Ibsen 91 3     84 1            3
107 Torungen 89 85     3       1        
127 Gabriel Scott 70       2 65 3            
128 Lyngør 77 3           31 6 36 1    
135 Mærdø 57 55 1                    1
Sum: 475 230 2 3 90 66 3 31 7 36 1 3 2

Logeanalyse  
  Kommune-
analyse 

Aust-
Agder 

Aren  
dal 

Fro 
land 

Åmli Grim 
stad 

Lille
sand

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede 
strand 

Vegårs-  
hei 

Kristian-
sand 

Andre 

Odd Fellows 741 361 5 3 147 86 3 51 10 61 3 4 2
Innbyggere * 104084 40000 4764 1785 19224 9030 4387 6863 2506 5838 1849   
% OF i kom. 0,71 0,91 0,10 0,17 0,76 0,95 0,07 0,76 0,40 1,08 0,16   
* Innbyggertallene er hentet fra Wikipedia år 2006        
Dette betyr at Storlogens mål om 1% av befolkningen er nådd i følgende kommune:     Tvedestrand  

 

Medlemsstatistikk loge distrikt 22 01.01.2006 - 31.12.2006    
Odd Fellow Loge  22 
Aust-Agder 

Antall 
01.01.06 

Innviet Overgang 
fra andre

Overgang 
til andre 

Gjen- 
opptatt

Døde Av- 
gang 

Antall 
01.09.06 

Alder Netto tilgang
Antall      % 

61 TERJE VIGEN 89 3 0 0 0 0 1 91 63 2 2,25
98 HENRIK IBSEN 88 4 1 0 0 0 2 91 59 3 3,41
107 TORUNGEN 83 8 0 0 0 2 0 89 60 6 7,23
127 GABRIEL SCOTT 66 4 1 1 1 0 1 70 59 4 6,06
128 LYNGØR 79 5 1 0 0 1 7 77 60 -2 -2,5
135 MÆRDØ 49 7 0 0 0 0 0 57 53 8 16,3
Sum: 454 31 3 1 1 3 11 475 59,4 21 4,63
            
Medlemsstatistikk loge distrikt 22 01.01.2006 - 31.12.2006  
Rebekka Loge         
Aust-Agder 

Antall 
01.01.06 

Innviet Overgang 
fra andre

Overgang 
til andre 

Gjen- 
opptatt

Døde Av-
gang 

Antall 
01.09.06 

Alder Netto tilgang
Antall    % 

51 FORTUNA 78 2 0 0 0 2 1 77 66 -1 -1,3
93 KAPRIFOL 70 4 1 0 0 0 0 75 60 5 7,14
104 MÅKEN 65 3 1 0 0 1 1 67 60 2 3,08
116 NAVIGARE 44 4 1 0 0 0 2 47 56 3 6,82
Sum: 257 13 3 0 0 3 4 266 61 9 3,5

Medlemsutvikling i Distrikt nr. 22 
Med netto tilgang på henholdsvis 3,5 % og 4,41% er økningen både for søstrene og brødrene i vårt distrikt, 

landets beste i forhold til medlemstallet. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loge Nr. 51 Fortuna 
 

FRA OM 
På vårt koselige julemøte den 06.12.06 
hadde vi 2 begivenheter som vi feiret. 
 
Det første var vår mangeårige organist 
Ragnhild Ellefsen som fikk sin 25 års 
Veteranjuvel. 
 
Det andre var innsettelse av 
Eks. OM Inger Marie Sørensen som vår 
nye Storrepresentant. 
Jeg vil ønske henne lykke til i hennes 
embede, og takke for at hun vil påta seg 
den store oppgaven. 
Jeg gleder meg til videre samarbeide. 
 
Så vil jeg også på vegne av alle søstrene 
i loge Fortuna få takke vår nye DSS 
Kari Rose for vel utført arbeid og for all 
hjelp og støtte i de årene hun var vår 
Storrepresentant. 
Samtidig vil jeg ønske henne lykke til i 
sitt nye høye embede. 
 
Hilsen Eva Werner      OM 
 
Ord til ettertanke 
På veg frå gudstenesta i Norder Trysil 
Kirke køyrde bussen forbi barndoms-
heimen til Halldis Moren Venaas. Her 
vart ho fødd i 1907. Ho døydde i 1995. 
Under gudstenesta vart dette diktet lese. 
 
Å vere i livet 
(Tre vers til mor) 
 
Dette å vere livet, 
Open for alt ikring, 
bunden med sterke røter 
til menneske og til ting, 
gi både hjarte og hender 
i omsorg som aldri svik, 
var det som gav meining til ferda di 
og let deg få kjenne deg rik. 
 
Og den som er rik vil ha seg 
eit hus som er såleis bygt 
at alle som høyrer til huset 
kjenner det godt og trygt, 
og såleis at framande gjerne 
kjem innom dørene der 

og auker den rikdom som finst der før 
med alt det dei sjølve er. 
 
Fattig var du som aldri 
i livet du kjenne fekk 
at mellom deg og dei andre 
levande straumar gjekk 
av tillit og varme som styrkte 
kvart band som til livet deg batt,  
og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp, 
at meir enn du gav, fekk du att. 
 
Halldis Moren Venaas 
Dikt i samling, Aschehoug og Co, Oslo 1977 
 
25 års veteranjuvel 
Onsdag 06.12.2006 ble søster Ragnhild 
Ellefsen tildelt 25 års veteranjuvel. 
Søster Ragnhild ble tatt opp i logen 
04.12.1981. 
Hun har innehatt disse embeder: 
Organist       01.08.1985 – 31.07.2005 
Skattmester  07.09.2005 – 31.07.2007 
Vi takker henne for det arbeid hun har lagt 
ned i vår loge. Ja, tenk på all den fine 
musikken vi har fått. Tildelingen ble fore-
tatt av vår nye DSS, Kari Rose, på en 
høytidelig og verdig måte. Fadderen til 
Ragnhild var Martha Frøysaa og hun var 
til stede ved tildelingen og hadde også 
noen velvalgte ord til jubilanten som 
undertegnede leste, fordi fadder ikke var i 
form til det. 
Det var mange taler, god stemning ved 
bordet og veteranen takket også på en 
glimrende måte. På vegne av alle søstrene 
i loge nr 51 Fortuna vil vi gratulere deg 
som 25 års veteran. Vi vil også takke deg 
for fin musikk og håper vi får høre mer til 
det i årene som kommer. 
Så håper vi du får mange gode og fine år i 
vår loge. 
                                             V. K. S. 
                                  Inger Røisland UM 
Møteprogram for resten av  
1. halvår 2007 
07.02. kl. 1900   − + 
21.02. kl. 1900   ≡ + sammen med  nr. 

116 Navigare Galla  

07.03. kl. 1900   Arbm. Klba. 
15.03. kl. 1900   O+ hos  nr.104 Måken 

Galla Merk dag 
21.03. kl. 1900   O F  Galla 
18.04. kl. 1900   O+ N Galla 
02.05. kl. 1900   Arbm. NV Klba. 
17.05. kl. 1100   Sammenkomst 
23.05.  Sommertur 
30.05. kl. 1900    ≡ + Galla 
05.09. kl. 1800   O EI Galla  
Merk tiden! 

Medlemsnytt fra Sekretær 
25 Års Veteran 
06.12.06 Ragnhild Ellefsen 
 
Åremålsdager 
60 år 
09.03.07 Randi Moland 
65 år 
15.04.07 Vigdis Duus Carlsen 
19.04.07 Kari Rose 
85 år 
27.04.07 Elsa Bergan 
 
Vi gratulerer! 
 
Odd Fellow Klubben

 

Odd Fellow Klubben Tres Encanedados 
har startet opp høstsesongen med møte 
den 8. og 15 nov. Gjennomsnittlig har 
det deltatt ca. 40 ordensmedlemmer på 
møtene, og på siste ettermøte, som det 
er vedlagt et bilde fra, var det ca.50 
ordensmedlemmer med ledsagere til 
bords. Alle Ordensmedlemmer er vel-
kommen til våre møter som er en sere-
moniell høytidsstund med etter-
følgende sosialt samvær med be-
spisning, hvor også ledsagere som ikke 
er ordensmedlemmer kan delta. Her 
treffes gamle venner og det knyttes nye 
vennskapsbånd over landegrensene. 
Klubbens oppgave her nede er å samle 
Søstere og Brødre som oppholder seg i 
kortere eller lengre tid på Gran Canaria 
til møter som innholder felles interesser 
som vil minne om det ordensarbeide de 
kjenner fra sine Loger. Vi ser det også 
som en oppgave å bygge et nettverk for 
Søstere og Brødre som utvikler Venn-
skap Kjærlighet og Sannhet blant alle 
Ordensmedlemmer fra de nordiske land. 
Med broderlig hilsen i V. K. og S 
                                      Jean T. Gønfoss 

Sender en 
hilsen fra 
smilets og 
solens øy 

Gran 
Canaria.  

5
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Loge nr 93 KAPRIFOL 
 
Nytt År er tid for gode forsetter.  
Ikke akkurat fordi at jeg selv har så 
store forsetter, men det er kanskje et 
forsett vi alle kan bli enige om å forsøke 
på, og det er å smile mer:  
Å smile er smittsomt. Det tar tak i deg 
akkurat som en forkjølelse.  
Da en bekjent smilte til meg i dag, 
begynte også jeg å smile. 
Jeg var ute og spaserte og en mann så 
mitt glade fjes. Da han så det og be-
gynte å smile, skjønte jeg at jeg hadde 
smittet ham med mitt smil. 
Jeg tenkte på det smilet og hva det var 
verdt. Tenk ett eneste smil, som mitt, 
kunne reise verden rundt. 
Så, hvis du føler at et smil er på vei, 
ikke undertrykk det, men la det 
blomstre frem. 
La oss starte en farsott, ja, faktisk en 
epidemi  og la oss så smitte hele verden! 
Husk alle trenger et SMIL! 
For: Ingen er så fattig at hun ikke har 
et smil å gi bort, og ingen er så rik at 
hun ikke trenger ett. 
Ha et smilende godt nytt år!!!! 
 
Wenche Nilsen  
UM 
 
 JULEMØTET   
Mandag 11. desember ble igjen 
Kaprifols tradisjonelle julemøte avholdt 
– og det på vår kjære OM’s 60 års dag. 
Tenk å gå til bords med 89 ”inviterte” 
gjester!! Vi var 54 søstere og 35 led-
sagere. 
Møtet oppe i logesalen var en flott 
lysmesse med juleevangeliet og masse 
fine julelegender fra de respektive 
stolene til nydelig julemusikk spilt av 
søster Ragnhild Ellefsen fra Loge nr 51 
Fortuna. 
Etterpå gikk vi alle til bords til pinne-
kjøtt og riskrem m/mandler, 10 stk. 
Maten var nydelig tilrettelagt av Kai 
Salvesen og John Heien. Tusen takk. 
UM Wenche K. Nilsen ledet oss 
gjennom måltidet på en fabelaktig måte. 

Det hele var ”pakket inn” med et flott 
”julebånd”.  
Eks Rådsrepresentant Eldri Sataslaatten 
ledet legenden om juletreet, som vi har 
brukt i mer enn 10 år.  
Hovedtalen ble holdt av OM Else Byholt.  
Videre holdt Eks OM Kari Larsen tale og 
gratulerte OM med 60 års dagen og 
overrakte blomst fra alle søsterene.  
CM Elin Halvorsen leste en nydelig 
legende om ”Hvorfor Jesusbarnet smilte”.  
Med så mange ledsagere, måtte disse også 
få noen ord med på veien, presentert av 
søster Olaug Sell på en fin og artig måte.  
Til slutt var det UM i Henrik Ibsen, 
Trygve Haugland, som takket for maten.  
Etterpå hadde vi kaffe nede i kjellerstuen 
med en kjempebløtkake – veldig stor 
bløtkake – bekostet av OM i anledning 
dagen. Som dere skjønner hadde vi alle en 
fin kveld – håper OM også fikk en 
minnerik 60 års dag!                  IB    
 
Nytt fra sekretær: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
27. 11.06. Lisbeth Skoglund  

   Anne Gunn  Kringlemoen              
 
Det Gode Vennskaps Grad 
08.01.07. Thora Walle 
   Torhild Yttrelid 
   Randi Sataslaatten Aanonsen 
 
Vi gratulerer.  
 

 
 
Åremålsdager: 
80 år 
08.02.07.Eldri Sataslaatten 
 
60 år 
07.03.07. Grethe Hørte 
 
Vi gratulerer        
      

 
 

Merkedager 
 

3.Februar  Denne dagen kalles blås-
messe. I Norden satte folk flest navnet i 
samband med verbet å blåse. Merket på 
primstaven er gjerne et skip under fulle 
seil. Var det vind denne dagen, ville det 
bli mye vind i året forut. Sjøfolk og 
fiskere gjorde klokt i å ikke nevne dagen 
ved navn. 
At blåsmesse var den første vårdagen, 
og hadde sammenheng med å blåse liv i 
alle skapninger som lå i dvale, var en an-
nen utbredt forestilling.     

Morsdag. Den amerikanske lærer-
innen Ann Jarvis mente at alle mødre 
fortjente å hedres, og derfor lanserte 
hun morsdagen i 1907. Ideen ble godt 
mottatt, og feiringen av ”Mother’s Day” 
spredte seg raskt i USA. I 1913 anbe-
falte Kongressen at dagen skulle bli en 
offisiell festdag, og bestemte at mors-
dagen skulle legges til annen søndag i 
mai. I 1918 kom morsdagen til Norge, 
men siden den amerikanske datoen kom 
for tett på vår nasjonaldag, fant man det 
mer hensiktsmessig å legge morsdagen 
til annen søndag i februar. 
 
Møteplan videre i 2007. 
12.02. ”  19.00  O + Galla 
26.02.  ”  19.00  ≡ + Galla 
12.03.  ”  19.00  Arbm.Sosialaften 
26.03.  ”  19.00  O 25 års Ve.Ju.  
Felles med nr.116 Navigare 
23.04. kl.19.00   + N 
14.05  kl.19.00  = + NV 
17.05. Sammenkomst  
11.06. Sommertur 
 
27.08. kl.18.00 O EI Galla  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommende Veteranjuvel: 
25 år – 26. mars 2007 
Sigrund Meyer 

Det skjer i Fellesmøte med 
loge nr. 116 Navigare 

Påmelding 
til 

Seniortreffene 
 

(For alle aldere,  
bare du har tid) 

 
For Odd Fellow brødrene:  
logenes koordinater som er:                   
Terje Vigen:   
Terje Noddeland     370 33149 
Henrik Ibsen:  
Jan Stangeland         372 70187 
Torungen:     
Ole Karsten  Boe       370 94831 
Gabriel Scott:    
Sven Helge Svendsen  99695158 
Lyngør:  
Halvor E. Lilleholt            371 60151 
Mærdø: 
 Sigurd Lundberg              370 96363 
 
For Rebekkasøstrene:  
Svein Sørensen          370 98228 
 

Seniortreffene er som hovedregel: 
3. torsdagen i måneden 

Kl. 12.00
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Loge nr. 104 MÅKEN 
 
Der himmel og jord møtes 
Jeg er så heldig å ha en vid utsikt fra 
stuevinduet mitt. En uendelig himmel 
hvelver seg over byen der hus, trafikk-
kerte gater og folk opptatt med ulike 
gjøremål forteller en travel verden. 
Lengst ute ser jeg havflata, og litt lenger 
inne Saltholmen fyr med sine lys-
signaler som viser retningen sjøfolk må 
følge for at fartøyet skal komme trygt i 
havn. 
 
Dette bildet gir meg assosiasjoner. Det 
minner meg om et alter. Jeg tror på en 
gud som skapte verden, og som opp-
rettholder det han har skapt. En Odd 
Fellow har som et av sine mål å bli mer 
menneskekjærlig, men hvordan skal vi 
gå fram for å oppnå det? Har vi ret-
ningslinjer som vi kan følge i arbeidet 
med oss selv for å bli et bedre med-
menneske? 
 
Svaret finner vi på alteret: Med Den 
hellige skrift som draft og lyset som  
retningsgiver er det mulig å finne en 
farbar vei. Det vil ta tid, for veien er 
kronglete på samme måte som sjøen har 
mange skjær. Men retningslinjene 
endrer seg ikke underveis. De er de 
samme både i storm og stille. 
 
Måtte vi alle bli dyktigere til å lese 
draftet og forstå signalene som lyset 
sender ut. Da ville verden bli bedre å 
leve i. 
                                                 BO 
 
Nytt fra søster sekretær: 
Ny søster i Troskapsgraden 19.10.07: 
Else Berit Lunde 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 23.11.07: 
Unni Fuglestvedt Birkedal  
Unni Thompson. 
 
Det Gode Vennskaps Grad 18.01.07: 
Anlaug Jåtog Thorsen  
Eli Alvestad 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 01.02.07: 
Randi Lysnes Brautaset  
Kirsten Moe. 
 
Åremålsdager: 
70 år: 30.11.06: Thelma Persson 
50 år: 10.01.07: Hilde Knudsen Walle. 
 
Vi gratulerer! 
 
10-års Jubileum. 
Tenk at vi allerede har eksistert i 10 år! 
Det er utrolig hvor fort tiden går. Den 9. 
november 1997 så Loge 104 Måken 
dagens lys. Det var stor stas med mange 
gjester. 
Vi ville gjerne markere at vi hadde 
eksistert i 10 år, og vi laget til fest. En ting 
vi var ganske spente på, var om logehuset 
i Grimstad fikk ferdig utvidelsen  av  kjel-
leren med nytt kjøkken og ny spisesal. Vi 
trengte plass, men utvidelsen ble ikke fer-
dig til jubileet.  Da kan det bli en anled-
ning til å feire utvidelsen senere. 
 
Privatnevnda gjorde en fantastisk jobb 
med å gjøre alt klart. Bordet ble nydelig 
pyntet med blomsteroppsatser laget av Str 
Berit Kjølberg Knudsen. 
Vi fikk utmerket hjelp av brødre fra 
Logene Henrik Ibsen og Gabriel Scott til 
serveringen. Maten var førsteklasses, det 

smakte helt vidunderlig. Den gode des-
serten vi fikk satt en «stor prikk over 
i'en», - all ære til vår kokke for et fantas-
tisk måltid. 
Vi hadde noen inviterte gjester. Vi satt 
stor pris på at noen av de søstre som hjalp 
oss i den første tiden som ny Loge var 
tilstede på vårt jubileum. Det var spesielt 
hyggelig å se Eks DDRP Sonja Pedersen 
og DSS Ellen Birkeland og DSS Kari 
Rose hos oss den kvelden. Ellers var  led-
sagere til søstrene invitert med til denne 
festen. 
Det var underholdning av Tor Flaa fra 
Lillesand med sang og gitarspill. Ellers 
var det taler med mange gode ord og 
sanger. 
 
Vi må ikke glemme Bror Helge Omdal 
som holdt en fortreffelig «Takk for 

maten» tale. Den tror jeg vi sent vil 
glemme. 

 
Kvelden gikk fort, - som alle hyggelige 
kvelder gjør.  

Jeg takker igjen alle som hjalp oss den-
ne kvelden slik at arrangement ble så 
vellykket.                                         UM 
 
Ord fra «Tusen veier til Vennskap» 
Hvert øyeblikk bør gjøres betydnings-
fullt i vårt liv. 
Hver dag, og hver og en av våre venner, 
bør ha betydning for oss, 
Og selv om ting svinner, forblir betyd-
ningen av dem hos oss bestandig. 
Vennskap har sine vanskeligheter, som 
alle andre forhold, men som med et par 
sko, er det bare den som har dem på 
som vet hvor det gnager. 
Når sorgen rammer deg, ty til dine 
venner. Men ikke vend dem ryggen når 
gleden er tilbake. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffet (for alle aldere) 
 

Torsdag 15. mars 2007, 
 kl. 12.00 

 

Vi besøker Puntervold i Grimstad
 

Omvisning og orientering 
 

En enkel servering i  
Grimstad Vertshus 

 

Påmelding til 
logenes kontaktperson 

Se side 6 
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Loge nr. 116 Navigare 
 
Takk til brødrene i 128 Lyngør 
Lørdag 20. januar 07 var søstrene i 
Loge 116 Navigare invitert til 
nyttårsfest av brødrene i 128 Lyngør. 
Det ble en meget hyggelig kveld som 
ble innledet med en stemningsfull 
samling i Logesalen. Deretter ble vi 
ønsket velkommen til et festpyntet bord, 
og servert et nydelig måltid, og 
påfølgende festlig samvær. Det ble en 
minnerik kveld, og søstrene fra 116 
Navigare som deltok, takker for 
initiativet til et slikt tiltak og håper det 
samme kan gjentas ved en senere 
anledning. 
 
Med søsterlig hilsen  
i V. K. og S. 
Venke Fone Holum/sekr. 
 
Møteplan videre i  2007 
14.02   -     1900    ≡  +  Galla 
21.02   -     1900    ≡  +  Galla Felles 
med □ nr. 51 Fortuna NB! Merk dato 
14.03   -     1900    O  +  Galla 
26.03   -     1900    O 25 års Ve.Ju.   
                   Galla Felles med □ nr.93   
                   Kaprifol NB! Merk dato 
11.04   -     1900     Arbm. Etisk post 
25.04   -     1900     =  +  N  
09.05   -     1900    Arbm.  Etisk post     
                              NV 
23.05                    Sommertur  
………………….. 
29.08 -      1800     O EI  Galla 
 
Å bli sett. 
14. februar er det St. Valentinsdagen 
Denne amerikanske skikken med å 
sende et brev eller hilsen til noen en 
setter pris på, blir mer og mer norsk, og 
vanlig å gjøre blant oss nordboere. Det 
er muligens blitt til en ”gimmick” skapt 
av produsenter for å selge sine 
produkter og varer gjennom matyrens 
budskap. 
Det skapes mye i den moderne verden 
som man kan se på som unyttig 
trendmaking, men ser en på hoved-
budskapet, bør vi alle trykke dette til 

vårt bryst og henge oss på. Budskapet kan 
gjerne bli formidlet gjennom mail-ver-
denen, eller via tekstmelding fra en mobil. 
Det viktigste er å gjøre det, og ikke på 
hvilke måte det er gjort. 
En annen ting som fort blir glemt i en helt 
vanlig hverdag, er å se andre, eller kanskje 
det å legge merke til hverandre. Finnes det 
noe finere enn det å bli sett? Det at noen 
oppdager at vi er til. Det at noen henter 
oss frem fra massene og gjør oss tydelige. 
Det er ganske fint å gå gjennom gater en 
vanlig hverdag og møte et blikk som 
stanser ved oss. Ansiktet som åpner seg i 
et smil, og armer som løfter seg. Et lite 
hei, et handtrykk. Et takk for sist. 
Hvor godt er det egentlig det er. Noe skjer 
i oss, og vi blir på en måte annerledes. Vi 
blir rettere, sterkere og tydligere. 
Vi kan oppleve det på bussen fra andre 
passasjerer. Og når vi handler. Et gjen-
kjennende nikk fra personen bak kasse-
apparatet med et blidt hei. En kollega gir 
deg en klapp på skuldra, og en hyggelig 
kommentar. Vi er sett og vi er tydelige for 
andre. Hvor mye varme det tenner i oss og 
hvor godt det er. Det helt spesielle er at vi 
kan gi dette til hverandre så aldeles gratis. 
Så rare vi er vi mennesker, som vet dette, 
og ikke bruker mer av en slik rikdom. 
Noen gjør det .De uroer seg ikke så mye 
over om de blir forstått eller ikke. Om de 
burde, eller ikke. Eller tanken på at det er 
noen som kan ta det ille opp. De tar 
kjangsen på å bli misforstått av noen få. 
De får likevel så uendelig mye tilbake. 
Søsterlig hilsen 
Gerd Langmyr 
 
Ny søster. 
Innviet 13.12.2006 
Mark Synnøve Marcussen 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærhghcts Grad 
24.01.2007 
Ruth Monica Bertelsen 
 
Jeg vil ønske søstrene en ikke 
altfor streng vinter med et lite 
dikt. 
Det kan være så mangt i våre daglige liv 
Som virker helt håpløst og dødt. 
Men gi det en sjanse 
Og ikke gi opp 
For plutselig er underet født. 
 
Med søsterlig hilsen 
Wenche Monrad 

 
 

 
 

På besøk hos frimurerne 
Hele 88 deltagere ble ønsket 
velkommen av Dep. Mester Harald 
Halvorsen som ledet oss inn i logesalen, 
ledsaget av vakre orgeltoner. 

Deretter hadde Halvorsen en grundig 
innføring i frimureriet generelt og om 
logen Fraternitas til de tvende 
fyrtårn, som logen i Arendal heter. 
Vi merket oss at: 
-i 1717 ble en Storloge dannet i London   
-i 1749 kom frimurerne til Norge 
-i 1826 ble det kristne system tatt i bruk 
-i 1895 stiftes broderforening i Arendal 
-13.09.1920 ble logen i Arendal stiftet 
-i 1952 ble bygget i Arendal kjøpt og    
  ble  04.05.1954 innviet til logearbeid. 
- Logesalens stjernehimmel viser him-   
  melen over Arendal den dagen 
- Logesalen, et egyptisk tempel 
- Symbolikk som viser de 4 elementer,   
  jord – luft – vann – ild, går igjen - 
Logesalen er full av egyptiske 
heroglyfer 
Orienteringen ble fremført på en verdig    
og fin måte og det ble meget interessent 
Ledsaget av nydelig orgelmusikk ble så    
lys og stjernehimmel kjørt for å   
illustrere døgnet. 
I salongen ble det så servert kaffe, rund-
stykker og kake. 
Trygve Eriksen redegjorde for Fidusia  
som i Arendal inviterer rundt 200 pen-
sjonerte frimurere og Maria søstre til 
samlinger 4 ganger i året.  
Vår DSS takket for at vi fikk komme og 
overrakte en rosekurv og Terje Vigens 
25 årsbok som bl.a. omtaler tiden da 
logen leide lokaler hos frimurerne. 
Halvorsen overrakte så frimurernes 
jubileums bok. 
Det viste seg at trakteringen var gratis 
for oss, hvormed DSS spontant 
oppfordret frimurerne til å plassere en 
kurv ved utgangen så vi kunne gi en 
liten skjerv til logens sosial fond. Vi 
håper der kom mye i kurven. Det ville 
vært fortjent, for et vel gjennomført 

Seniortreffet 18.01.2007 
Foto:G.Krossbekk.   Tekst: J.A.N. 
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møte. Vi følte oss virkelig velkomne 
hos et meget behagelig vertskap 

 

Vi var mange tilstede i salongen hos 
frimurerne 

 

Løoge nr. 61 Terje Vigen  
HYGGELIG  JULEMIDDAG 
Lørdag 9. desember ble den tradi-
sjonelle julemiddagen avholdt. 
Vi var ca. 50 personer benket rundt et 
pent pyntet bord. 
Maten ble tilberedt av Edle og John, og 
var som vanlig en opplevelse.. 
OM Odd Fjeldstad takket alle embets-
menn og brødre for innsatsen i det  
forgangne år, og ønsket dem alle med 
familie en god jul og alt godt i det nye 
året. 
Br, Jan Askeland holdt tale for damene, 
og Kirsten Noddeland takket  for maten.  
Takk til dere alle for gode bidrag, og 
takk til privatnemnda  for nok et vel 
gjennomført arrangement. 
                                                    UM 
GRADSPASSERINGER: 
Den høye sannhets grad: 
Bjørn Haagen Andersen, 13.09.06 
Rainer Alexander Domogalla, 13.09.06 
Knut Helge Stenseth, 29.11.06 
 

RUNDE ÅR: 
80 år:   Toralf Holm, 31. januar 
75 år:   Ivar Haaland, 24. juni 
50 år: 
Rainer Alexander Domogalla,  21.mai 
 

Vi gratulerer! 
 
 
 
 
NY BROR 
13. desember ble bror  

Fred MC Tillmann opptatt i loge Terje 
Vigen. 
Opptagelsesseremonien ble gjennomført 
på en stilig og verdig måte.  
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til 
ODD FELLOW og loge nr. 61 Terje 
Vigen. 
 
ADRESSEENDRINGER 
På vegne av embetskollegiet ber jeg om at 
alle er nøye med å melde fra om endringer 
i adresse, navn eller andre personlige 
forhold som har relevans for livet i logen. 
Meld fra til sekretær umiddelbart, slik at 
kartoteket og medlemslista kan oppdateres 
både lokalt og sentralt.  Det er viktig for å 
unngå feilsendinger. Det koster både tid 
og penger. 
                                                      UM 
Ny sangbok. 
Skrivet fra sangboknevnda til logene og 
leirene forteller bakgrunnen for hvordan 
boka er blitt til. Vi sakser noen avsnitt: 

 
OM/UM møtet i Arendal 20. april 2006 
gikk inn for å lage en felles sangbok for 
alle logene i distriktet. Kostnadene til 
trykking belastes de to leirene (dame/ 
herre) etter medlemstallet. 
De to leirene har behandlet saken og ut-
nevnt 2 medlemmer hver for danning av 
sangboknemnd. Disse er: 
 
Nr 22 Viljen:  
Ragnhild Ellefsen, leirens Skattmester fra 
loge nr 51 Fortuna 
Ragnhild Bjellås,, medlem av loge nr. 116 
Navigare 
Nr 22 Aust-Agder:  
Åge Munch-Olsen, leirens 1. HM fra loge 
nr 107 Torungen 
Odd Axelsen, Eks Storrepresentant fra 
loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Det betydde at nevnda bestod av 3 tid-
ligere organister og en kordirigent med 
sang/ musikk pedagogisk utdanning. 
 
Dette utvalget har fått mandat til å gjøre 
alt det praktiske med å lage en slik felles 
sangbok. For å komme i gang med 
arbeidet vil utvalget med dette be hver 
loge- og leirenhet i distriktet om 
følgende 
1. Sende oss et eksemplar av allerede 

eksisterende sangbok for din enhet 
2. Lag en liste på 6 sanger fra deres 

egen sangbok som må være med i 
den nye sangboka (m.a.o. spesielle 
sanger bare for din loge/leir) 

3. Sett opp en annen liste med navn 
på 5 av de sangene dere synger 
mest i deres loge/leir(utenom de 
dere har nevnt i pkt 2) 

4. Lag til slutt en ny liste på 5 sanger 
dere godt kunne tenke dere å ha med i 
en ny sangbok. 

5. Skriv navn og nr på eventuelle 
sanger i tillegg til de dere allerede 
har nevnt her som dere vil ha med. 

HUSK NUMMER OG SIDETALL PÅ 
SANGENE DERE VELGER UT 
Vi vil også anmode dere om å tenke på 
ved utvelgelsen av sangene at de bør 
være såpass godt kjent, at de bør kunne 
framføres/synges uten instrumental 
ledsagelse. 
Utvalget vil også gjerne ha noen tanker 
fra dere om 
• Størrelse på sangboka (evt. mål) 
• Tekststørrelse og skrifttype 
• Om dere foretrekker ringperm-

system eller fast innbinding, 
plastbelegg, stiv perm etc 

• Forside layout (tanker om hvordan 
forsiden bør se ut) 

Vi vil gjerne at enhetene tilknyttet de 
tre logehusene i henholdsvis Arendal, 
Tvedestrand og Grimstad i fellesskap 
kommer fram til et antall sangbøker 
dere trenger for deres logehus. Ta også 
høyde for at leiren bruker logehusene. 
 
Boka ble brukt 5. desember 2006 da 
distrikt 22 ble et eget distrikt for 
Rebekka-søstrene og Odd Fellow 
brødrene i Aust Agder. På møtet ble den 
nye DSS for Rebekkasøstrene innsatt. 
Boka er delt opp i 5 kapitler: 

1. Leirsanger 
2. Logesanger – søstrene 
3. Logesanger – brødrene 
4. Logesanger – Felles 
5. Sanger vi gjerne synger 
Etter hvert kapitel er der satt inn 
noen tomme sider for at det skal 
kunne settes inn evt. nye sanger.  

Kommende Veteranjuvel: 
25 år – 28. mars 2007 

Ivar Tønseth 
Det skjer i Fellesmøte med 

loge nr. 135 Mærdø 
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Loge 98 Henrik Ibsen 
 
NYTTÅRSLOGE I 
GRIMSTAD 
Vi spådde i fjor at nyttårsloge m/led-
sagere kunne komme til å bli en tradi-
sjon i Grimstad. Etter årets arrangement 
2. januar er det ikke lenger noen tvil. 
Antall påmeldte var 75, hvilket er ny 
rekord. Blant deltakerne var det 3 par 
fra Arendal og ett fra Kristiansand. 
Logesalen var fullsatt og spisesalen 
likeså. Det er beroligende å tenke på at 
vi neste år vil kunne samles i en ny 
spisesal med større kapasitet enn den vi 
har i dag. Hvis, imidlertid, oppslut-
ningen om denne festen fortsetter å øke 
i samme tempo, både fra egne brødre og 
gjester fra nabologene, så er det ikke 
utenkelig at også den nye spisesalen vil 
bli fyllt til bristepunktet. Der er allerede 
noen av gjestene som har tilsagt sitt 
nærvær neste år 
Selve spillet i logesalen står utførlig 
beskrevet i ritualboken og tar mellom 
30 og 45 minutter. Innredningen av 
salen er noe annerledes enn på vanlige 
logemøter, og det benyttes spesielle 
kapper under fremføringen. For første 
gang kunne vi ta i bruk eget utstyr. 
Tidligere har vi måttet låne dette fra 
Kristiansand. Vi takker Bitti Wickstrøm 
og Arne Solheim, som begge har lagt 
ned et stort arbeid for å få dette til. Alt 
fungerte helt perfekt, så nå vil vi kunne 
gjennomføre nyttårsloge med eget ut-
styr i lang tid fremover. 
 
JULETREFEST 
Den tradisjonelle juletrefesten for med-
lemmer av logene i Grimstad med 
familie - ikke minst barnebarn - gikk av 
stabelen søndag 7. januar i regi av loge 
98 Henrik Ibsen. 
De ca.. 30 fremmøtte hygget seg med 
iskake, kransekake og annen julebakst. 
Store og små deltok i gangen rundt jule-
treet, og deretter kom nissen på besøk 
med populære poser til alle de små. Og 
så fortsatte det med hyggelig prat og 
enda mer kaker, brus og kaffe. 
Da det også denne gang viste seg at det 
deltok omtrent like mange fra loge 
“Måken” og loge “Henrik Ibsen”, er det 

muligens en tanke at vi finner frem til et 
samarbeide om fremtidige juletrefester? 
 
25 ÅRs VETERANJUVEL 
Den 19. desember var det duket for stor 
festivitas i logehuset i Grimstad. Ikke 
mindre enn 4 brødre i loge 98 Henrik 
Ibsen ble hedret for 25 års trofast med-
lemskap i ordenen. Det sier seg selv at 
dette er en sjelden begivenhet, og br. DSS 
Jan A. Nilsen bråbestemte seg for å kom-
me på besøk da han fikk høre hva som var 
på gang. Det ble en høytidelig og stilfull 
seremoni i logesalen under ledelse av stor-
representant Thorleif S. Knudsen. 
De 4 nye veteraner er: 
Tor Eriksen - Jan Stangeland 
Olav Mikkel sen - Tor Martin Brunvatne 
Vi gratulerer på det hjerteligste med 
tildelingen av veteranjuvelene.! 
 

ANNONSER I TERJENYTT 
Utgivelsen av vårt medlemsblad er basert 
på inntekten fra våre annonsører. Uten 
denne støtten ville det ikke ha vært mulig 
å bekoste trykkingen av bladet. Vi er 
glade og takknemlige for at så mange av 
våre medlemmer på denne måten setter 
oss i stand til å opprettholde en regel-
messig utgivelse av bladet. Det er vårt 
inntrykk at vi har en trofast og interessert 
leserskare, som gjennom bladet holder seg 
orientert om hva som skjer i logene i vårt 
distrikt. Dette medvirker til å styrke sam-
holdet mellom de berørte logene. 
Nå er det slik at ansvaret for fakturering 
og regnskap for Terjenytt er tillagt UM i 
loge 98 Henrik Ibsen. Dette kommer i 
tillegg til alle andre plikter som påhviler 
UM blant annet ansvaret for innholdet i 
bladet, noe som er felles for alle UM’er. 
Dette tar naturlig nok noe tid, særlig hvis 
det også innebærer påminnelser og pur-
ring for manglende betaling. Min bønn til 
våre kjære annonsører vil derfor være at 
dere er påpasselige og punktlige med å 
betale fakturaene ved forfall. I tillegg til 
den ekstra tid som medgår til å måtte 
minne om utestående beløp, synes jeg det 
er både leit og vanskelig å purre på med-
lemmer som i utgangspunktet har vært så 
vennlige å ville støtte utgivelsen av bladet 
med sine annonser. 
Det er mitt håp at jeg kan få komme med 
en slik anmodning uten å støte noen, og at 
når fakturaer for inneværende års annon-
sering sendes ut i løpet av våren, så vil 
disse bli gjort opp på en punktlig tilfreds-
stillende måte. 
Med vennlig hilsen  i V. K.og S. 
Trygve Haugland 
Undermester 

 
 
 
 
 
 
OBS!                                     OBS! 

Leiren har Nominasjon på møtet 
i mars måned i Grimstad og valg 

på møtet i april i Arendal!!!! 
(Dette hadde falt ut ved trykken av 

terminlistene) 
Terminlista videre ser slik ut: 
08.02. P+G                 Arendal 
08.03. DGL+G N      Grimstad 
12.04. DKP+ G N V Arendal 
03.05. DKP+ G          Kristiansand 
13.09. EI G                Arendal 
 
Nye patriarker med DKP grad 
14.12.06 I ARENDAL  
(Fellesmøte med leir 14 Sørland ) 
Fra loge nr. 107 Torungen: 
Ole Skjævestad,  
Jan Erik Ruthford Andersen  
Rolf Drivdal  
Fra loge nr. 135 Mærdø 
Gudmund Nygaard,  
Fra loge nr. 127 Gabriel Scott 
John Dobey,  
Nils Johan Larsen  
Fra loge nr. 128 Lyngør 
Jon Are Nor,  
Henry Nævestad,  
Vi gratulerer! 

 

 

Veldig mange var med på besøket i 
frimurernes lokaler 18.01.2007 
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Loge nr 107 Torungen 

Julemiddag 2006 
Den 2. desember benket 72 personer seg 
om Loge Torungen sitt  julebord i spise-
salen på logehuset. 
Menyen var som vanlig velsmakende 
julemat med tradisjonelt tilbehør. 
Bordet ble ledet av toastmaster Per 
Jetlund Jørgensen. 
Hovedtalen var ved OM Karl Petter 
Evensen, Talen til damene ved Bror Per 
Olai Seines. 
Bror Christian Grundesen hilste til 
Overmester, og Bror Olav Magnus 
Myhre takket for maten. 
Etter middagen gikk dansen livlig, og 
praten enda livligere, til det var tid for å 
trekke seg tilbake og dra hjemover. 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
20. november 
Morten Martens Breivik 
Harald Grut Løvig 
Stig Johansen 
                                  Vi gratulerer ! 
 
Er fredagen over i 2007? 
2006 er over, og med det også det fore-
løpige siste terminfestede fredagstreff. 
Skal vi ikke møtes mer på disse tref-
fene, treff der relasjoner blir bygd på 
tvers av logegrenser, på tvers av søster-
/brorbegrepet, ja vi har også fått rela-
sjoner utenfor vår orden via dette feno-
men: FREDAGSTREFFET. 
I de siste årene har vi endret presen-
tasjonen fra noen linjer på ”side 2” til å 
legge den inn på den enkelte loges 
terminliste, uten at dette har hjulpet så 
mye på fremmøte. Og fremmøte, eller 
snarere mangel på dette, er vel årsaken 
til at OM/UMmøtet besluttet å trekke 
dette tiltaket fra terminlistene. 
Her tror jeg vi er inne på et vesentlig 
punkt: Hvordan er fredagstreffene mar-
kedsført i den enkelte loge, og hvordan 
er det hele presentert for våre søstre/-
brødre. Uten snev av bevis vil jeg påstå 
at vi her er ved essensen. Treffene blir i 
heldigste fall nevnt i bisetninger og ofte 
kun som en linje i den enkelte brors/-
søsters terminliste. 

Dette er kanskje urettferdig i forhold til 
enkelte av logene, men de får ha meg unn-
skyldt. Jeg vil at vi skal bruke de blanke 
arkene vi nå har fått utdelt, og med de 
mange ”fargestiftene” (les underhold-
ningskyndige søstre og brødre) og sam-
men, på tvers av loge-grenser fortsette 
dette utmerkede tiltaket. Det er bare 
fantasien (eller mangel på sådan) som 
setter begrensninger for det vi kan bruke 
fredagstreffet til. 
Jeg er sikker på at vi sammen kan få 
mange hyggestunder på ”huset” der 
skjemt og alvor kan gå hand i hand. At jeg 
er så optimistisk, skyldes ikke minst det 
fremmøte vi opplevde på siste fredagstreff 
i høst med Rebekkaloge nr 93, Kaprifol 
som vertskap. 

På vegne av ”noen som har snakket 
sammen” vil jeg derfor invitere til 

FREDAGSTREFF 
Fredag 16. mars 2007 kl 19:00 
(med obligatorisk somletid for 
etternølerne før mat serveres) 

Vi vil komme tilbake med program for 
treffet til den enkelte loge. 
Med vennlig hilsen  i V, K og S 
Per J Jørgensen  Loge 107 Torungen 
PS! Dette leses jo av søstre og brødre 
utenfor Arendal. Dere er hermed invitert. 
                                                         DS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye brødre:   
4. desember 2006: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etterlysning 
Hvor er min frakk? 

 
En eller annen har tatt feil frakk på 

møtet i loge Torungen  
4. desember 2006. 

Min frakk er mørkegrå  
m/fiskebein mønster og har en gul 
lapp i lomma med navnet mitt på. 

 
Jeg fikk med meg en helt svart frakk 

som hadde lommene tråkla igjen. 
Altså en helt ny frakk,  

akkurat som min. 
Du som var på¨møtet, vær så snill å 

titte på den frakken du går med! 
Nils Odd Olsbu

Håkon Vik Korslund 

Henning Glad 

15. januar 2007: 

Willy Kristiansen 

Ivar Fløistad 

Frido Josepha 

Vær oss velkomne!

Logemøtet 19. februar 2007. 
Vi minner om at DSS Jan A. Nilsen vil bli 
tildelt 40 års veteranjuvel på logemøtet den 

19. februar 2007. Vi får besøk av  
Stor Sire Harald Thoen  

Stor Marsjall Olav Eggum 
På grunn av at vi venter stor pågang, ber vi 

om påmelding innen 15. februar til: 
Ove L. Wroldsen 
Tlf. 37 03 09 29 
Mob 95 97 00 96 



                                           2007             -            Terjenytt                -             Vinter 

 12

 
 
 
 
 
 
 
 
Loge 127 Gabriel Scott 
Og så har vi februar ... Blant årets 
måneder og årstider har mange sine 
spesielle favoritter, f.eks. kjenner vi 
godt Bjørnstjerne Bjørnsons begeistring 
for sin favoritttmåned: «Jeg vælger mig 
April!» Det er kanskje ikke samme 
stasen med februar, måneden er vel i så 
måte litt «puslete», og den er også 
kortere enn alle andre måneder. Men én 
ting skal februar ha: Det er en måned i 
den aller beste logesesongen. Da har vi 
etter hvert fått lagt jule- og nyttårstra-
velheten bak oss., og det er fortsatt 
lenge til båtpuss og hagearbeid. Derfor 
har vi i disse tider antakelig bedre 
anledning enn ellers til å delta aktivt i 
logelivet. Og vi kan lettere følge 
oppfordringa som vi stadig hører: «Møt 
så ofte du kan!» 
 
Julemøte med damer 
Det tradisjonelle julemøtet med damer 
fredag 1. desember hadde svært god 
oppslutning. Arrangementet kan karak-
teriseres som en vellykka kombinasjon 
av tradisjon, stil og hygge. Under møtet 
i logesalen holdt vår spesielt inviterte 
gjest Magne Songvoll et interessant og 
innsiktsfull foredrag om «‛Kilden’ og 
Gabriel Scott» – et emne som nettopp i 
vår loge naturlig nok fanger brødrenes 
interesse på en spesiell måte. 

NB! Endringer i terminlista 
14. mars: 25 års veteranjuvel. Galla 
28. mars: 0 Fd. 
11. april: − + 
 

Gradspassering 
Den Høye Sannhets grad 
Gunvald Falk 13.12.2006 
 
Åremålsdager 
85 år 
Gunnar Larsen 29.11.2006 

75 år 
Ulf Meyer Hansen 20. februar 

60 år 
Kjell Helmer Fosseli 9. mars 
 
Overgang til 127 Gabriel Scott 
Bror Ulf Meyer Hansen fra nr. 10 St. 
Hallvard har søkt overgang til vår loge. 
Den formelle overgangen skjedde i møtet 
24. januar. Vi ønsker vår nye bror 
velkommen i 127 Gabriel Scott! 
 
Vi minner om  
- vinsmakingskveld 8. mars, og  
- planlagt tur til Oslo 21.–22. april.  
Lillesands kulturpris for 2006 
er tildelt bror Thorbjørn S. Andersen. 
Han fikk prisen som initiativtaker til og 
ildsjel bak et 
unikt 
prosjekt som 
skal samle 
heile 
Lillesands 
maritime 
historie fra 
1860 og 
fram til vår 
tid – og gjøre 
den 
tilgjengelig 
for allmennheten. Vår maritime historie 
presenteres i tekst, bilder og video på 
Internett, og prosjektet skal utvides til 
heile Sørlandskysten. Ordfører Arne 
Thomassen overrakte prisen under en stor 
kulturkveld i et fullsatt E-teater i Lillesand 
25. november. Brødrene i Gabriel Scott 
gratulerer med prisen! 
Endringer i privatnemnda. 
Privatnemnda har en sentral rolle i en 
loges liv og virksomhet. Arbeidet her og 
innsatsen til de enkelte medlemmene er 
avgjørende for trivselen på ettermøtet. I 
127 Gabriel Scott har vi stor grunn til å 
takke privatnemnda for innsatsen de siste 
åra. Det er mange som har lagt merke til 
og setter pris på nemndas grundige 
planlegging og det varierte menytilbudet 
som dette har resultert i – like ens den 
merkbare standardhevinga som har skjedd 
ved borddekking og bordpynting. 

Ved årsskiftet skjedde det enkelte 
endringer i privatnemndas sammen-

setning, og noen av medlemmene fikk 
avløysing etter lang og tro tjeneste. Ny 
leder er nå Kurt Ellingsen. 
Avtroppende medlemmer sammen med 
avtroppende leder Torstein Wille for-
tjener stor takk for innsatsen. Bror 
Torstein kommer her med noen be-
traktninger etter å ha levert stafett-
pinnen over til bror Kurt: 

Når man er ny logebror, er det ikke 
uvanlig at man blir spurt om å bidra i 
Privatnemnda. Min erfaring er at det er 
en god og fornuftig ordning. 
Privatnemnda har nemlig en viktig 
funksjon på den måten at den bidrar til 
rask innsosialisering i logen. Gjennom 
arbeidet her blir du fort kjent med ikke 
bare de andre nemndsmedlemmene, 
men også de øvrige brødrene i logen. 
Du blir tatt vel vare på og gitt oppgaver 
som det er mulig å vokse med. 

Arbeidet i Privatnemnda er tidvis 
hektisk og oppgavene ansvarsfulle. Å 
servere 50–60 brødre, rydde bord etter 
måltidet, rigge til kaffebord og bar, 
skylle tallerkener og gryter og rydde 
kjøkkenet krever sitt. Men oppgavene er 

også lærerike. Du lærer rimelig kjapt 
på hvilken side av tallerkenen kniven og 
gaffelen skal ligge – noe som ikke er 
like åpenbart for alle godt gifte menn. Å 
dekke et pent og innbydende bord som 
en hyggelig ramme rundt 
brodermåltidet er også noe som må 
læres. For å si det på en forsiktig måte 
har mange av oss hatt en rimelig bratt 
læringskurve på disse områdene. 

Men nettopp på grunn av den ofte 
hektiske aktiviteten og det kollektive 
ansvaret for et vellykket brodermåltid, 
blir medlemmene i Privatnemnda en 
godt sammensveiset gjeng med et sterkt 
vennskap og med omsorg for hverandre. 
Og at innsatsen som Privatnemnda 
legger inn i ettermøtet blir verdsatt, vet 
vi. Det faller som regel rosende ord 
etter at taffelet er avsluttet. 

Jeg tør tro at rosen også er 
velfortjent. For i løpet av de tre siste 
årene har Privatnemnda lagt vekt på å 

Magne Songvoll 

Thorbjørn Andersen med prisen – et relieff laga 
av Svein Rosenberg, med tittel «Hardt i le». Til 
venstre ordfører Arne Thomassen med diplomet. 
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servere kvalitetsmat knyttet til skiftende 
årstider, samtidig som vi har forsøkt å 
variere mellom kjøtt, fisk, fugl og vilt. 
Vi har satt sammen menyer som både 
har vært smakfulle og delikate til en 
overkommelig pris. I motsetning til 
andre «spisesteder» har vi satset på at 
det er mer på tallerkenen enn på 
regningen. Det er trolig sjelden at noen 
har behøvd å gå sulten hjem etter et 
logemøte?! 

Når jeg fratrer som av leder av 
Privatnemnda etter nærmere tre år, vil 
jeg først takke de jeg har samarbeidet 
med i nemnda disse årene. Det har vært 
et berikende samarbeid for meg.Dernest 
vil jeg ønske den nye lederen og med-
lemmene i den «nye» nemnda lykke til! 
Takk for meg. 

Torstein Wille 
 
Noen ord til ettertanke 
Det er oftest lederne som går over i 
historien med ære og berømmelse. 
Likevel: Uten deltakelse av mange 
enkeltpersoner som kjenner og utfører 
sine oppgaver, ville lite kunne utrettes. 
Det vil si at vi alle – sjøl om rollene 
våre kan virke beskjedne – er viktige for 
at vi i fellesskap kan oppnå betydelige 
resultater. I så måte treffer dette 
utdraget fra den tyske dikteren Bertolt 
Brechts dikt «Fragen eines lesenden 
Arbeiters» (i Georg Johannesens 
gjendiktning «En lesende arbeiders 
spørsmål») spikeren på hodet: 

Den unge Alexander tok India. 
Han alene? 
Caesar slo gallerne. 
Haddde han ikke engang med seg en 
kokk? 
Filip av Spania gråt da hans armada 
gikk under. Var det ingen andre som 
gråt? 
Fredrik den andre seiret i sjuårskrigen. 
Hvem seiret bortsett fra ham? 
 
La oss oppfatte arbeidet i og utviklinga 
av 127 Gabriel Scott som et felles 
ansvar! 
 
UM 
 
 
 
[NB! Kortere alternativ:] 
 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
Loge nr. 135 Mærdø 
Kjære brødre! 
Ja så har vi begynt på ett nytt år.  Vi er 

nå inne i siste termin før nye 
embedsmenn skal overta roret. 

   Det er fantastisk og være med på ett lag 
hvor alle viser så stor velvilje. 
   Som logens undermester er det et 
privilegium å få være ”leder” for 
privatnemda.  Logens medlemmer i 
privatnemda legger ned ett meget stort 
arbeid og vi andre brødre setter umåtelig 
stor pris det arbeidet de gjør. 
 
Julemøte. 
Årets julemøte ble avholdt på logehuset i 
slutten av november.  Vi var ca. 60 
mennesker benket rundt bordene.  
Middagen ble ledet med stø hånd av br. 
Michael Lentz.  Herrenes tale holdt Eirin 
S. Stene og damenes tale ble holdt av 
Ex.OM Kai Salvesen. 
Etter middagen ble det som seg hør og bør 
dans i kjelleren. 
Vi takker igjen privatnemda for ett godt 
gjennomført julemøte og gleder oss 
allerede til neste år. 
 
Fellesmøte. 
28 november reiste over 20 av logens 
medlemmer til vår vennskapsloge 
Høgenhei i Bamle.  Med oss i bussene 
hadde vi og DSS Jan A. Nilsen. 
 
Det ble ett møte med mange gode minner, 
hvor DDS Jan A. Nilsen fikk møte flere 
av brødrene i vårt nabodistrikt. 
Som seg hør og bør når vi er på besøk i 
Bamle ble det servert fårikål i rikelige 
mengder. 
 
Juletrefest 
I år var det Loge Mærdø som arrangerte 
juletrefest til stor glede for alle de 
fremmøtte barn og voksne.  Juletrefesten 
ble avholdt etter normale tradisjoner, med 
pølser, brus og kaker til alle.  Alle fikk sin 
gang rundt juletreet.  Og jeg må få lov til å 
benytte anledningen til å takke br. Eldrup 
Hansen for hans engasjement og giver-
glede til barna.  

 
Sekretæren informerer: 

DGV grad 
Arild Gauslaa 12.12.06 
 
DEK grad   
Tom Arild Sell 09.01.07 
 
På vårt møte den 23. Januar ble br. Lars 
Rune Rebbestad fra Hammerfest ønsket 
velkommen som ny bror av vår loge.  
Lars Rune kommer fra loge nr. 70 
Kvitebjørn i Hammerfest.  Vi vet at 
Lars Rune har mange gode egenskaper 
som han ønsker å formidle til våre 
brødre.  Dette gleder vi oss til å høre 
mer om i fremtiden. 
 
Jeg vil allerede nå få lov til å minne 
brødrene om vår festloge med damer 
den 24. Mars. 
Festlogen vil bli holdt sammen med vår 
vennskapsloge Høgenhei på en lørdag. 
Det er satt ned en arbeidsgruppe som 
skal lose dette arrangementet i havn. Vi 
jobber også med å hjelpe til med privat 
innkvartering, så hvis du/dere har anled-
ning, vennligst gi beskjed til under-
tegnede. 
Men sett allerede nå av denne dagen 
slik at det kan bli en minnerik aften for 
alle.  
 
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. 

 
 
Erik Steller 
UM 
Loge 135 Mærdø 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kommende Veteranjuvel: 
25 år – 28. mars 2007 

 
Heinz Meyer 

 
Det skjer i Fellesmøte med 

loge nr. 61 Terje Vigen 

Kommende Veteranjuvel: 
25 år – 14. mars 2007 

Magnar Jarle Finden
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    128 Lyngør 
Nyttårsfest 20.01.07 
Lørdag 20. januar feiret Loge 128 
Lyngør, det nye året med festlig sam-
vær, der brødrene med sine ledsagere, 
og gjestende søstrer fra 116 Navigare 
med sine ledsagere var samlet på Loge-
huset i Tvedestrand. Aftenen ble inn-
ledet med en samling i Logesalen, der 
diktet ”Årets Eventyr”, skrevet av bror 
Arild Løken, ble fremført. Det ble en 
meget stemningsfull stund, der den 
vakre teksten ble bundet sammen av 
svært stemningsfull musikk. 
 
Etter samlingen i Logesalen, benket alle 
seg rundt et vakkert pyntet festbord, der 
det ble servert et fantastisk vel-
smakende måltid, med tilhørende taler 
og sang. 
 
Aftenen ble avsluttet med sosialt sam-
vær, der både praten og dansen gikk 
svært lett. En benyttet også anledningen 
til å trekke i vårt års-lotteri, som ga et 
pent overskudd. Dette var øremerket 
vedlikehold av taket på Logehuset.  
 
Som UM er det svært hyggelig at en 
slik kveld blir såpass vellykket, og en 
stor takk rettes til alle bidragsytere som 
gjorde denne kvelden til det den ble. 
Også en stor takk til gjester og brødre 
som deltok, og gjorde stemningen så 
god som den ble. 
                                   Odd Holum/UM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminliste videre i 2007 
21.02 ≡  +  Galla 
01.03 Infomøte 
07.02 ─ + 
21.03 O +  Galla 
04.04 ≡  +  Galla N 
18.04 Foredrag 
02.05 25 års Vet. Juvel NV 
09.06 Sommertreff 
05.09 O EI Galla 
 
Sekretærens hjørne 
Nye brødre: 
6.12.07.  Bernt Erik Bergrem 
7.02.07.  Bjørn Erik Myhrvold 
 
Gradspasseringer: 
Den Gode Vennskaps Grad 
20.12.06. Svenn Erik Lundberg 
20.12.06. Helge Gustavsen 
Åremålsdager: 
50 år: 24.1.07. Helge Gustavsen 
60 år:   7.4.07. Knud Skole     

 
 

Ta en dag av gangen – det er nok. 
Se ikke tilbake og sørg over det 
forgangne 
det er borte - vekk. 
Uroe deg ikke for fremtiden, 
den er ennå ikke kommet. 
Lev i nuet, 
og gjør dagen i dag så god 
at den vil bli verd å huske. 

 
Tore Leo Dalen 

Sekretær. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I Risør 

Torsdag 16.11 var det loge Lyngør som 
hadde ansvaret. Halvor Lilleholt ønsket 
de 29 fremmøtte velkommen til Den 
Hellige Ånds Kirke i Risør. Lauritz 
Paulsen informerte på en særdeles 
lærerik måte om kirkens historie. Dette 
var den første bykirke på Agder, innviet 
i 1647. Det spesielle er at det var 
Rubens elever som malte altertavla i 
1666, funnet i et skipsvrak og egentlig 
malt til en kirke i Riga. Etter en time 
gikk turen til “Risør seilskuteklubb”, 
som det står på livbøyen. Her viste Kjell 
Monrad og Lauritz Paulsen oss rundt og 
orienterte. Klubben ble startet i 1920 
og, av naturlige årsaker, er det liten 
aktivitet nå. Klubben har i sin besittelse  
mellom 100 og 200 seilskutebilder av 

skuter som hørte hjemme i distrikt 
Risør. Videre gikk turen til Fryden-
borgsenteret for bespisning og  orien-
tering. Pleie- og omsorgsleder, Per 
Christian Andersen, fortalte at det var 
investert 160 mil, fram til 2002 i et tipp 
topp moderne og tiltalende senter hvor 
de satser på 8-roms enheter. Maten: 
Lapskaus, av beste sort. Kaffe og kake 
avsluttet en perfekt samling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommende Veteranjuveler: 
25 år – 02. mai 2007 

Hans Olav Ramsdal 
Kjell Jensen 

Seniortreffet 16.11. 2006 
Bilde: Bengt T. Mikkelsen   Tekst: Olav Hovland



                                           2007             -            Terjenytt                -             Vinter 

 15

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR
ARENDAL 

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

 
 
 
 
 
 

             Entreprenør 
 

   BJØRN RØISELAND 
 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

BEDRE  RÅVARER 
   BEDRE  SMAK 

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

    Lapskaus – Gryterett – Laksesuppe – Komper – Frokost og lunch 

   Forvaltning og drift av fast eiendom 
 
Lindland 
 

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

 

 

 

                                KLÆR  FOR 
                          DEN  VOKSNE DAME 

 

 

 

Havnegt. 4 – Arendal.   Tlf. 37021483 

EINAR BERGE 
Salgskonsulent 
 
Mobiltlf.: 95928519 

AGDERPLAN  A/S 
RÅDGIVENDE  INGENIØRER  I  BYGGETEKNIKK 

KOMMUNALTEKNIKK  OG  GEOTEKNIKK 
 

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

NITTEDAL TORVINDUSTRI  AS

 

 
Sulten eller tørst? På vei mot øst? 

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

Agder Bensin as E-18 

Knudsen`s 

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

Telefon 37 00 57 10

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

AUTORISERT  EL.INSTALLATØR    HÅKON  LARSEN 

ALT  i elektrisk  installasjon 

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

BRØDRENE 

 

Telefon 37 00 57 10

 
Kvia Bil 

Sørlandsparken  38 05 80 00

Nye og brukte biler

OPEL CHEVROLET

TELEFON  37005710

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

Kontaktperson:  
Inge Viktor Olsen 

Postboks 61    
4981 Grimstad   

 

Vi har sko 
for enhver 
anledning 

Sentrums-
gården 

Lillesand 
 

Tlf: 
37270112 

 Se vårt utvalg 

Velkommen hilsen 
Inger og Kirsten 

 
 
 
 
 
 

Byggmester 

Julenen 2007  -  Terjenytt  -  36 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, Våren 2007, kommer i april 2007. Frist for 
innlevering av stoff fra enhetene er 20. april 2007. 

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

Faste oppdrag til faste priser 

ARENDAL 

Aut.el.inst. Knut Friis-Jacobsen 
Tlf.37 01 07 30  Fax 37 01 18 21 

Mob. 94 58 28 80  Priv. 94 58 75 00 
 

- Elektrikeren fra Hisøy - 

MAXITAXI 

Tlf. 37 01 04 07 

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

HISØYSERVICENTER

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Terjenytt leve! 


