
 

             Nr. 3                         Høsten  2010                      38. Årgang        

I.   Loge Lyngør, ved sin CM Svein Tore Stiansen som 
koordinator, har som kjent arrangert UNP konkurransen i år. 
Øystein Vereide fra Risør vant USA turen. Se sidene 12-13 
 
II.  Dessuten har vår nybakte Eks DSS Jan A. Nilsen fått 
tildelt den Europeiske Storlogegraden i Stockholm. Se side 2 
 
III.  Storrepresentant Bjørnulf Heggen fra den danske logen 
i Spania har besøkt mange loger og leiren.  Se side 11 
 
IV.  Besøk av brødre fra danske vennskapsloger. Se sidene 8 
og 11 
 
V.  Det ryktes at tre av våre brødre har vært med på 
feiringen av Manchester Unitys 200 års jubileum i Manchester 
i England.  

Skifte av DSSer 
Ingeborg Baust fra loge 93 Kaprifol overtar for 

Rebekkasaøstrene. 
Tom Schulz fra loge 135 Mærdø overtar for 

Odd Fellow brødrene. 
Se side 3 

Odd Fellow Ordenen  er verdensomspennende 
kalte Thorleif Bredesen sin globustegning.  

Det har vårt distrikt erfart i år. 
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Den Europeiske 
Storlogegrad 
Ved en høytidelig og 
vakker seremoni i Odd 
Fellow huset i Västra 
Trädgårds-gatan 11A i 
Stockholm, fredag 28. mai 
2010, ble 138 resipiender 
fra hele Europa tildelt The 
Degree of Wisdom 
(Visdomsgraden). 
Før seremonien startet, 
førte Den Europeiske Stor 
Marsjallen bror      
     Sovereign Grand Master  

         Paul J. Cuminale 
og hans Sovereign Grand 
Secretary Terry L. Barrett 
fra USA inn i logesalen 
mens resepiendene dannet 
espalje for dem. 
Verdenslederen ble også          
tildelt Graden. 

                     Seremonien 
varte i ca 1,5 time og ble 
ledet av Den Europeiske 
Stor Siren, Harald Thoen. 
Med seg hadde han Stor-
embedsmenn fra alle de 
Europeiske landa som har 
medlemmer i Ordenen. 40 
av de som fikk graden var 
fra Norge. 
Blant disse var der  
3 fra Vest Agder: 
EksDDRP Sonja Pedersen     

                     DSS Ellen Birkeland 
                     DSS Ole J. B. Gundersen 
                      
 
 
 
 
 

2 fra Telemark: 
 DSS Torgunn Buer  
 DSS Jan Strøm 
1 fra Aust Agder:  
DSS Jan A. Nilsen 
Eks Stor Skattmester Per Espen, som 
mange kjenner fra hans tid i Arendal, var 
også blant dem som ble tildelt graden. 
 
Kvelden ble avrundet med et gedigent 
festmåltid (Swedish Delights)bestående 
av 3 retter: 
Forrett: Svensk tapas m/ Skånska  
Hovedrett: Kjøttrett av rensdyr    
                  m/passende rødvin 
Dessert: Panna Cotta m/kaffe avec 
 
Underholdningen ved bordet var helt 
utmerket med et ungt sangkor helt i 
starten som nærmest sang deltagerne til 
bords. 
Etter hovedretten opptrådte 3 frem-
ragende unge mennesker med klaver, 
fiolin og sang. Disse var fantastisk 
dyktige. 
For øvrig kunne en merke seg at der var 
kun en taler, nemlig den vandrende 
svenske Rebekkasøsteren som takket på 
vegne av alle som ble tildelt graden.  
Alt foregikk med engelsk tale og den 

svenske Stor Siren(eller The lokal Grand 
Sire, som han selv kalte seg), Anders 
Lundgren, ledet bordet på en utmerket 
måte.  
Ja, det var en STOR kveld å få oppleve. 
Det ble med rette sagt, at dette er det 
”største” en europeisk Odd Fellow 
søster/bror kan oppnå!                    J. A. N. 
 
 
 
 
 

Distriktets 4 delegater, Storrepresentantene 
Arild Furuholt   Frank Liltved   Inger Marie Sørensen   Lisbeth Brune 

  61 Terje Vigen  107 Torungen         51 Fortuna               93 Kaprifol 

Aust Agder benken 

 Eks Stor Sire Harald Thoen       Stor Sire Morten Buan  
Terjenytt gratulerer og ønsker lykke til! 

DSSene 
Kari Rose 

Jan A. Nilsen 
deltok  
også 

Noen vedtak fra Storlogemøtet:  De valgte Storembedsmenn 
skal avgjøre hvilken landssak vi skal ha i denne perioden. 
Sekretærer og Skattmestere i alle loger og leire skal bruke 
FOCUS fullt ut. - Nevnd for leirens styrkelse og ekspensjon 
opprettes. - Kasserer skal føre kontroll med Privatnevndas 
økonomi. 

Disse saker ble ikke vedtatt: CM et Valgembede.  - For å bli 
valgt til UM må man ha tjent i et Valgembede i loge eller leir 
eller som CM. - OM (HP) treffer avgjørelser i samråd med de 
øvrige valgte embedsmenn. - DSS velges i Distriktsrådet. - 
DSS skal stemme på Storlogemøtene. - Storrepr. beholde sitt 
regalje som Eks Storrepr.
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Nye DSSer 
For Rebekkasøstrene: 

  
Tirsdag 7. sept. 2010 hadde leir nr. 22 
Viljen hadde sitt første møte for høsten i 
logehuset i Tvedestrand, og vårt distrikt 
fikk ny leder i det str. Ingeborg Baust 
ble innsatt som ny DSS i distrikt nr. 22 
Aust-Agder.  Str. Ingeborg Baust har 
vært Rebekkasøster i snart 25 år og ble 
tatt opp i loge nr. 51 Fortuna. 
Hun har vært en engasjert og ivrig Re-
bekkasøster og har innehatt flere 
embeder. 
Da loge nr. 93 Kaprifol ble startet, var 
hun aktivt med og hun har også vært 
denne loges Storrepresentant og vært 
medlem av Distriktsrådet i Kristiansand 
og Arendal. 
Da det ble aktuelt å starte ny leir for 
distrikt nr. 22, var str. Ingeborg en sterk 
pådriver til at dette gikk så fort og hun 
har mye av æren for at leir nr. 22 Viljen 
ble instituert 12. mars 2005. Hun var 
også leirens første Hovedmatriark. 
Derfor er det enkelt og lett for meg å 
overlate roret til str. Ingeborg Baust 
som ny DSS. 
Jeg vet at hun har dyktige medarbeidere 
med seg - et team som har stor glede og 
lyst til Ordensarbeidet.  
Jeg gratulerer og ønsker str. Ingeborg 
all mulig lykke til i det sitt nye embede.    
For meg er en spennende og rik tid 
forbi.  Jeg føler vemod, men samtidig 
takknemlighet over den sjangse jeg fikk 
til å utføre Ordensarbeide sammen med 
så mange flotte logesøstre, som kommer 
fra logene nr. 104 Måken i vest til loge 

nr. 116 Navigare i øst-tilsammen er vi 
nå 302 søstre.  
Vårt distrikt har hatt en fin tilgang av 
nye søstre de siste årene og jeg vet at 
alle logene har søkere som vil bli tatt 
opp i løpet av høsten.  
Jeg har lært mye i denne tiden som DSS 
og utført mine plikter så godt som 
mulig, men at det har forekommet feil 
er ikke til å unngå, noe jeg håper dere 
forstår og tilgir. 
Så vil jeg få ønske alt godt videre for 
vårt Distrikt og at det blir stor fremgang 
for alle søstre og brødre i Distrikt nr. 
22.                     TAKK FOR MEG. 
                              Kari Rose  EksDSS 
 
For Odd Fellow brødrene: 

Torsdag 9. september under leirens 
møte i Grimstad, ble det foretatt skifte 
av DSS.. Det var DSS Jan A. Nilsens 
siste embedsgjerning i sin periode da 
han ved hjelp av fungerende Stor 
Marsjall Bjørn Røisland foretok 
innsettelsen av Eks Storrepresentant 
Tom Schulz fra loge nr. 135 Mærdø 
som den nye DSS 
Hele 83 patriarker overvar den 
høytidlige seremonien. Tore Lund 
Andersen fra loge 89 Skagerak var 
kveldens organist, noe han gjennom-
førte på sin sedvanlige dyktige måte. 
Den nye EksDSS ble av HP Leif Sell 
overrakt en blomsterbukett fra 
Distriktsrådet med takk for innsatsen i 5 
års perioden. 
Både den nye DSS og EksDSS hadde 
ordet ved taffelet etter seremonien. 
DSS takket for utnevnelsen og la vekt 
på at han nå hadde vært bror under 3 
DSSer som hver på sin måte hadde løst 
oppgaven. 
 Han så fram til å ta fatt på en 
spennende oppgave og ville søke å løse 
den på sin måte. Han takket den 
avgående DSS og var glad for at han 
hadde sagt ja til å fortsette med å være 
redaktør for Terjenytt. 
EksDSS fortalte at han hadde reist rundt 
til logene for å si farvel. Han trakk fram 
leirens utvikling i 5 års perioden som 
han hadde gjort i logene. 

Han hadde opplevd mye i sin periode som 
DSS og var bl.a. innom Storembedsmann-
smøtene i Oslo og deltakelsen i møtet i 
den Europeiske Storlogen i Stockholm 
med tildelingen av  Den Europeiske Stor-
logegraden. 
Men som han sa: ”Når alt dette er sagt så 
må jeg si at det største for meg i disse 5 
årene har vært besøkene i distriktets 
enheter, logene og leiren.  
Jeg har følt meg veldig hjemme i logene. 
Jeg har hos alle blitt tatt i mot som om jeg 
skulle være medlem av logen. Jeg har blitt 
kjent med mange herlige og hyggelige 
brødre. For meg har virkelig Distrikt nr. 
22 Aust Agder vært en enhet.  
Jeg er helt sikker på at jeg kommer til å 
savne besøkene i logene veldig” 
 
Ingeborg Bausts Ordensdata: 
Tatt opp i loge nr. 51 Fortuna  04.12.1985  
               i leir  nr.   8 Agder    25.08.1994 
Overført til loge nr. 93 Kaprifol  
Rebekkagrad: 28.05.1998 
Overført leir Viljen 12.03.2005 
Skal ha 25 års Ve.Ju. 13 desember i år. 
Embeder Loge  
Storrepr.          01.08.2001 til 28.02.2005 
Fung.EksOM    01.08.1997 til 31.07.1999 
OM                   01.08.1995 til 31.07.1997 
UM                   01.08.1993 til 31.07.1995 
Sekretær          01.08.1991 til 31.07.1993 
CMs h. ass.      01.08.1989 til 31.07.1991 
Embeder Leir  
Fung. Eks HM  01.08.2007 til 31.07.2009 
Storrepr.           12.03.2005 til 04.09.2007 
HM                   12.03.2005 til 31.07.2007 
YP  01.08.2001 til 31.07.2003 
 
Tom Schulzs Ordensdata:  
Tatt opp i loge nr. 62  
          Håkon Håkonsson 03.04.1986  
         i leir  nr.14 Sørland  09.01.1994 
Overført til  
loge nr. 107 Torungen  16.01.1989.  
loge nr. 135 Mærdø       27.11.1999 
leir nr. 22 Aust Agder     21.09.1995 
Storlogegraden i 2002 
Skal ha 25 års Ve.Ju. våren 2011 
Embeder Loge Fra dato Til dato 
Storrepr.  12.11.2002 31.07.2006 
Fung.Eks OM  01.08.2001 31.12.2002 
OM  27.11.1999 31.07.2001 
Sekretær  01.08.1995 31.07.1997 
Kapellan  01.08.1993 31.07.1995 
Embeder Leir Fra dato Til dato 
YP 13.09.2007 31.07.2009 
 
Et PS!!!                             PS!!! 
Like før Terjenytt gikk i trykken, ringte 
DSS Tom B. Schulz redaktøren for å be 
om at det kom med en takk til alle som 
kom med gratulasjoner og lykkeønsk-
ninger til ham. Det satte han umåtelig stor 
pris på.   



                                       2010             -            Terjenytt                -             Høsten 

 4 

 
Loge nr. 51 Fortuna 

 
Medlemsnytt 
 
40 Års Veteran 
01.09.10 Bergljot Windquist 
 
Åremålsdager 
 
60 år  
18.06.10 Anne-Lise Nielsen  
               Myrvold 
21.07.10 Gunhild Hurv 
27.07.10 Anna Broch Pedersen 
 
70 år 
13.07.10 Inger Marit Kristensen 
 
80 år 
04.06.10 Esther Synnøve Møller 
24.10.10 Bjørg Thygesen 
 
 
Gradpasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
19.05.10 Grethe Guttormsen 
19.05.10 Anna Broch Pedersen 
19.05.10 Ingrid Aanonsen Eeg 
 
Den Høye Sannhets Grad 
05.05.10 Cecilie Norgaard 
05.05.10 Lisbeth Malvik  
 
 
Minneord 
 
I løpet av våren og sommeren er tre av 
våre søstre gått bort. 
 
Aris Smith-Krøger. 
Født 25.3.1925 døde 23.4.2010. 
Ordensvita: 
Innviet 19. 9. 1990. 
Kapellan 1995-97 
Siste gang vi hadde gleden av å ha str. 
Aris blant oss i logen var i september i 
fjor. På hennes 85 års dag i mars, var 
jeg på et kort besøk for å overrekke 
henne blomster fra logen, og da var hun 
veldig redusert. 
Søster Aris ble bisatt fra Færvik kirke 
den 29. april. Fire av våre søstre stod 
æresvakt ved båren og  

DSS Kari Rose la ned krans med hilsen 
fra logen. 
Søster Aris var medlem av vår loge i 20 
år. Hun vil bli savnet av oss alle, men vi 
vil minnes henne som en god søster 
alltid smilende og med en lun sans for 
humor. 
 
Anne Marie Gjesdal  
Født 5.12.1926 døde 21. 6.2010. 
Ordensvita: 
Innviet: 23. 4.1974  
Ytre Vakt 1977-79 
Indre Vakt : 1980-82 og 1987-89 
Kasserer 1983-85 
OMs høyre ass 1995-97 
Opptatt i leiren: 16. 2.1985 
Tildelt 25års Veteranjuvel 19.5.1999. 
Vi er dypt takknemlig for det arbeidet 
hun la ned ved oppstart av vår loge i 
1975 og i årene som fulgte. Str Anne 
Marie var medlem av Rebekkalogene i 
36 år. Hun vil bli savnet av oss alle, og 
vi takker for alle årene vi fikk ha henne 
som vår søster.  
Hun ble bisatt fra Arendal kapell den 
29. juni og UM Emmy van der Zalm la 
ned krans med hilsen fra logen. 
 
Astrid Langfeldt Nilsen. 
Født 5.3.1929 døde 17. 7.2010. 
Ordensvita: 
Innviet: 9. 12. 1969. 
Kapellan i 3 perioder 1974-83. 
Resitør i 2 perioder 1989-93 
Veteranjuveler: 
25års Veteranjuvel 6.12.95 
40 års Veteranjuvel 11.1.2010. 
Sammen med DSS Kari Rose var jeg 
med og tildelte henne 40 års Ve.Ju. i 
vinter ved en hyggelig tilstelning i 
hennes hjem, noe str. Astrid satte stor 
pris på. 
Str. Astrid hadde en meget varm og god 
stemme, som mange husker og savner 
fra den tiden hun var Kapellan og 
Resitør i logen. 
Hun ble bisatt fra St. Franciskus 
katolske kirke den 22. juli og ved 
minnestunden, som ble holdt på 
logehuset, holdt DSS Kari Rose en 
vakker minnetale. 
Vår siste hilsen til våre tre søstre, som 
er gått bort, er en stor varm takk for alt 
de har gitt oss! 
 
Vera Thorkildsen OM    
 
 
Fortunas sommertur 2010 
gikk i år til Holmen Gård i Gjerstad. 
Vi reiste i samlet tropp med innleid 
buss, og bussen var full til siste sete.  Vi 

tok opp ventende søstre underveis, og i 
Tvedestrand kom det på en hel 
”delegasjon”. 
Turkomiteen besto av ”to ganger Sissel” 
som hadde et fint opplegg.  Den ene 
fungerte som billettør og den andre som 
bussvertinne.  Bussvertinnen passet på at 
alle hadde det bra og serverte for-
friskninger etter ønske.  Det ble også fore-
tatt trekning i et overraskende gratis-
lotteri, og stemningen i bussen var upå-
klagelig. 
På Holmen Gård ble vi godt mottatt, så 
vel av en kjent budeie som av vertskapet 
der.  Det var dekket nydelige bord, og vi 
fikk servert deilig suppe med diverse 
typer hjemmebakte brød og flatbrød til.   
Til dessert fikk vi kaffe og kaker – flere 
typer, deilige hjemmelagde. 
Jubelkoret underholdt med kjente sanger, 
men også med en sang laget spesielt for 
anledningen.   
Søster OM overrakte Rebekkafigur til 
hver av søstrene Anne-Lise Nielsen 
Myrvold og Anna Broch Pedersen som 
begge skulle fylle rundt år i løpet av 
sommeren. 
Etter maten var det anledning til å se seg 
rundt inne og ute.  Her var maleriutstilling 
og den faste knivutstillingen m.m. – også 
ting å få kjøpt for kjøpelystne damer. 
Deretter bar det hjemover igjen, og 
hjemturen ble om mulig enda lystigere 
enn henturen.  Det var mye latter og sang 
i bussen, så turen gikk svært fort.  Ganske 
snart var det tid for avskjed med ønske til 
alle om en riktig god sommer. 
 
EvdZ/UM 
 

 
 
Veteranjuvel  høsten  2010 
Loge nr. 51 Fortuna 
15. des.   40-år Judith Andreassen 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Møteplan 2.halvår 2010 
30.08 kl.19,00 ≡ + Galla 
13.09 kl.19,00 O + Galla 
27.09 kl.19,00 O 25 års Ve.Ju.Galla 
11.10 kl.19,00 − + Fellesm. med  
□ 116 Navigare 
25.10 kl.19,00 = + 
04.11 kl.19,00 O  M□ med  
□nr.104 Måken  NB Grimstad torsdag 
08.11 kl.19,00 O + Galla 
22.11 kl.19,00 − + 
13.12 kl.19,00 O 25 års Ve.Ju.Galla 
 
2011 
10.01 kl.19,00 Nyttårs □ m/ledsagere  
 
Innvielser 
 Merete Holm Lillejord 26.04.2010 

 
Merete Holm Lillejord 
 

 
Merete blir servert av sin mann Terje 

 
Gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 05.05. 
Else Margrethe Fossnes 
(Fikk graden i loge nr. 51 Fortuna) 
Den Høye Sannhets Grad 30.08 
Wenche Aas 
May Brit Jørgensen 
Kirsten M. Fredriksen 
 
Sommerturen 07.06 
Sommerturen i år gikk til Nes Jernverk. 
34 glade og forventningsfulle søstre dro 
med egen buss en fin juniettermiddag. 
Nes Jernverk ble i år 2000 valgt til Aust 
Agders tusenårssted.  
Etter ankomst dukket det opp en ung, 
sjarmerende og dyktig guide. Han viste 
først en film i snekkerboden, der vi så 
hvordan jern og stål ble fremstilt i 
gamle dager, og hvordan hverdagen 
artet seg for de som bodde og arbeidet 
ved verket. Jernverket var i drift fra 
1665 til 1959. 
 I september 2006 ble hele det 
restaurerte produksjonsanlegget for 
støpejern innviet, med gjenoppbygd 
dam i Storelva, vannrenne og blåse-
maskin til masovnen. Dette er blitt et 
imponerende bygg med glasstak og en 
førti meter lang kullbru som leder opp 
til toppen av de originale masovnene fra 
1738 og 1829. Sammen med hammer-
bygning, digelstålverk og maskinverk-
sted utgjør dette et komplett jernverk 
slik det så ut på 1800-tallet. Den roman-
tiske landskapsparken, Lunden, ligger 
like ved, og museet ligger i et vakkert 
kulturlandskap med Arendal og Omegn 
golfklubbs flotte anlegg som nabo. 
Det var i golfklubbens koselige kafé vi 
hadde bestilt mat, og der fikk vi servert 
viltgryte med salat og valgfritt ris eller 
poteter. Godt drikke kunne kjøpes ved 
disken. Nok en vellykka sommertur 
mener jeg absolutt at det var. Takk til 
turkomiteen ved Aud og Solveig og 
hyggelig og hjelpsom bussjåfør. 

 
Fra omvisningen i masovnen 

 
Interesserte tilhørere 
 

 
Pikene på broen  
 
I mellomtiden har sommeren passert. Det 
kan jo hende at vi føler vemod ved det, 
men høsten kan bringe herlige og rolige 
dager med høy himmel og fin og klar luft. 
Vi søstre i logen kan glede oss over en ny 
periode med meningsfylt samvær.   
 
Husk å si ifra hvis du ikke skal 
spise, så blir det så mye greiere 
for matgruppene/privatnevnd 
 

 
 
Det er høst. Sommeren er forbi, den for-
svant likeså hurtig som den kom, akk 
hvor den gikk hurtig. 
(Knut Hamsun) 
 

Jubileer 
60 år Grethe Salvesen     05.10. 
65 år Gunhild B. Person 11.10. 
 
Veteranjuveler  høsten  2010 
Loge nr. 93 Kaprifol 
27. sept.   25-år Aase Marie Granerud 
13. des.    25-år Ingeborg  Baust   
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Loge nr.  104 Måken 
 

Livstid 
Filosof Einar Øverenget var vikar i 
Dagbladet denne sommeren. Han for-
talte i spalten som han hadde ansvar for, 
at hans seksårige datter hadde spurt 
ham: Pappa hva er tid? 
Dette hadde han fundert på og skriver 
blant annet følgende: 
 
”Ja, hva er tid? Det beste svaret jeg 
kjenner til kommer fra kirkefaderen 
Augustin. ”Jeg vet hva tid er helt til du 
spør meg”. Tiden er livets sentrale 
ingrediens, vi må forholde oss til den – 
det går ikke an å leve uten at tiden 
aktiveres – men selv om det er mulig 
for oss å se på klokka og bla i alma-
nakken, er tiden strengt tatt usynlig for 
oss. Det skyldes at tiden ikke kan gripes 
med noen av de sansene vi har til rådig-
het. Vi kan ikke se den, høre den eller 
lukte den. Men vi møter den likevel. 
 
Den svenske dikteren Stig Johansson gir 
en treffende beskrivelse av et slikt 
møte: ”Alla dessa dagar som kom og 
gick – inte visste jag at det var livet.” 
 
Et møte med tiden er et møte med livet, 
men ofte ser vi ikke det. I den grad vi 
legger merke til tiden, er det gjerne som 
en begrensning. Hvor ofte har vi ikke 
kastet et blikk på klokka og tenkt for 
oss selv: ”Jeg har ikke tid.” Det er en 
pussig påstand, tid er noe vi har så lenge 
vi lever. Hvem er det som har tiden om 
ikke jeg?” 
 
Spaltisten har gitt artikkelen over-
skriften ”Livstid”. Det er en treffende 
tittel. Tid er livet, og livet er tid. Måtte 
vi bruke den på en positiv måte til glede 
og gavn for oss selv og våre med-
mennesker.  
Den romerske dikteren, Horatius, er 
opphavsmannen bak uttrykket Carpe 
Diem, som vi hører og bruker i mange 
sammenhenger. Det er en metafor for å 
oppfordre mennesker til å nyte hver 
enkelt dag og ikke stole på den neste. 
Morgendagen kjenner ingen. 
 
Carpe Diem – Grip dagen!  UM 

    
Min arbeidsplass 

 
Foredrag i regi av underholdnings-
nevnden 20.05.2010 
”Avigo – tidligere Lillesandsprodukter 
– har vært en interessant arbeidsplass 
for meg i 21 år. Eg er stolt av arbeids-
plassen min og glad for å ha møtt så 
mange flotte folk i alle desse åra. Det 
har verkeleg vore ein arbeidssituasjon 
med meining,” Slik innledet søster 
Torunn Margrethe Sandsdalen om sin 
bedrift. 
 
Avigo er en av omtrent 100 arbeids-
markedsbedrifter i Norge. Hovedmål-
settingen for bedriften er attføring. Nav 
er den største kunden som søker folk 
inn til Avigo. I tillegg kommer flere fra 
Distriktspsykiatrisk senter i Grimstad. 
 
Målsetting for de som kommer til 
Avigo er: 
- avklaring av egne muligheter i 

arbeidslivet 
- kvalifisering med sikte på jobb 

etter endt opplæring 
- sørge for opplæring/skolegang på 

områder Avigo selv ikke kan gi 
hjelp 

- kompetansevurdering i forhold til å 
finne den rette arbeidsplassen 

 
Avigo har 50 ansatte. Kompetanse-
senteret er den største avdelingen med 
20 fast tilsatte. Hver avdeling skal holde 
i gang en normal produksjon. Bedriften 
skal også tjene penger og kundene skal 
være fornøyd. Samtidig kommer det 
hele tiden inn nye folk som skal læres 
opp. 
 
Opplæringen dekker fag på grunn- og 
videregående nivå, bruk av datakort, 
teoridelen til fagprøven, båtførerprøven, 
teoridelen til førerprøven og lese- 
skrive- og mattekurs. 
 
Bedriften feiret 20-årsjubileum i 2009. 
Det som startet som tre- og 
monteringsavdeling, fikk stadig nye 
attføringstilbud. I dag har bedriften 
barnehage med 3 avdelinger og 70 barn, 
gavebutikken Allehaande, Den Norske 
Dukkefabrikk med avdeling hvor det 
produseres bunader til dukker, 
Grønnmat som leverer økologiske 
grønnsaker og Heart for folk (20-39 
år)med psykiske problemer. Alle 
avdelinger er lokalisert i Lillesand 
kommune. 
 

 
Torunn Margrethe Sandsdalen 
 
Avigos visjon er å være en mestrings-
arena for alle. Felles mål er at alle skal 
oppleve mestring i forhold til de mål hver 
enkelt har satt. Virksomheten skal være 
grunnlag for prioriteringer og valg. 
 
Søster Torunn avsluttet med noen 
suksesshistorier om enkeltmennesker som 
hadde lyktes i å ha fått et bedre liv. Det 
var ikke få! Hardt og målrettet arbeid 
fører til at mange får en bedre hverdag. Så 
har da også bedriften høye mål for den 
enkelte: Trygghet – respekt – likeverd -  
kvalitet. 
 
Takk til søster Torunn for et 
tankevekkende foredrag. 
 
                         Kirsten Schanche Lauvrak 
 
Jubilanter 
 
70 år: 
07.05.2010: Bodil Irene Kolding 
 
60 år: 
04.06.2010: Brit Leonard-Nilsen 
 
Gradspasseringer 
 
Det gode Vennskaps Grad 
06.05.2010: 
Anne Lise de Lange 
Astrid Windegaard 
 
Den Høye Sannhets Grad 
15.04.2010 
Anne Kristi Rasdal 
 
Gratulerer! 
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Loge nr. 116 Navigare 
 
SOMMERTUR 
 
Arenal har utfartssteder 
Mærdø er det et som heder 
Og er en liten ø ved Sørlands strand. 
Naar den lille terne kommer, 
Lokker Mærdø med sin sommer, 
Med sine knatter og det friske salte 
vand  
  
I sommervarmen 
tar jeg kurven under armen  
og drar til Mærdø, naturligvis  
Der jeg bade kan i sjøen, 
I hver en liten bugt av øen. 
Kom gaa paa tur til Mærdø, 
der er et ”paradis” 
 
Ja det fikk vi oppleve 
Onsdag 2.juni møttes vi i Pollen hvor 
NIDELV lå ved kai og skulle ta oss 
med til Mærdø. 
I nydelig sommervær satt vi på dekk, 
mens NIDELV gled bortover vannet. 
Vi kosa oss med ferske reker og godt 
drikke. Kapteinen fortalte om steder og 
hus på veien. Og Mærdøsangen måtte jo 
synges. På Mærdø delte vi oss i to 
grupper. Den ene gruppa tok en tur 
rundt øya, mens den andre var på 
museet. Fantastisk å se hvor godt gamle 
ting var bevart. På hjemveien ble det 
servert kaffe med tilbehør.  
Det var en fornøyd gjeng som steg i 
land. 
Takk til turkomiteen for en flott tur. 

 
 
Gradspasseringer 
26.05.2010. Den Høye Sannhets Grad  
Inger Turid Salvesvold 
08.09.10. Den Edle Kjærlighets Grad 
Laila Zøllner 
 

Runde tall 
14.07. 10 Mette Marit Salvesen  50 år 
29.07.10 Sigrid Nilsen                 60 år 
12.09.10 Gyda Nervik                  75 år 
 
Opptakelse 
28.april 2010 ble Mona Dalen, Evy 
Kristine Johansen Og Brit Konstanse 
Brown tatt opp i vår loge. 
 

 
Mona Dalen 
 

 
Evy Kristine Johansen 
 

 
Brit Konstanse Brown Loite 
 
Vi ønsker dere velkommen til oss og 
håper dere vil trives. 
 
 

HØST-NYANSER 
Høsten har sin egen, spesielle skjønnhet 
og rikdom. For hver enkelt av vårens eller 
sommerens farger, har den mange 
nyanser, - noen milde, andre sterke og 
klare. 
Livets høst gir også menneskene en 
egenartet skjønnhet. 
Ungdommens enkle gleder viker for 
modenhetens rikere gaver. 

• Vi har fått erfaring og er blitt 
rike på så mange av livets 
områder. 

• Vi har fått kunnskap og blitt 
dyktige, og vi har fått innsikt i 
den menneskelige natur. 

• Vi er blitt rike gjennom 
vennskap og kjærlighet. 

• Vi har sett at det går an å le av 
seg selv, i stedet for å le av 
andre. 

• Vi har lært tunge ting gjennom 
lidelse og sorg, men også 
gjennom glede. 

• Vi har ledd og grått og blitt 
dypere som mennesker. 

• Vi kan se nåtiden i et visst 
perspektiv fordi vi har 
gjennomlevd fortiden. 

• Vi har mange rike minner. 
• Vi er ennå unge nok til å ha rike 

forventninger. 
• Vi kan fremdeles se framover – 

mot nye gleder og opplevelser i 
framtiden. 

• Vi er rike på så mangt, alt etter 
som livet har vært til nå. 

 
LA OSS GLEDE OSS over denne 
rikdommen, Kjærlighet, vennskap, 
erfaring og kunnskap– 

 
Klanen i Arendal. 

Vil igjen få minne om Klanen, som er for 
alle Rebekkasøstre som har anledning til å 
møte, første mandagen i måneden, fra kl. 
11.00 – ca. 12.30. Det er med stor 
takknemlighet vi nå takker Aud Berge 
Salvesen for de mange årene hun har vært 
formann og alt arbeidet hun har nedlagt 
for Klanen.  Men vi gleder oss over at hun 
fortsetter å komme på møtene. Det er 
Marie Ødegård Olsen som har overtatt 
som formann. 
Vi må også med stor sorg og savn 
meddele at både Anne Marie Gjesdal og 
Astrid Langfelt Nilsen, våre to flinke 
medlemmer av kjøkkengjengen gjennom 
mange år, har gått bort i løpet av 
sommeren.  De vil bli dypt savnet.  
Møtedagene for høsten er: 6/9, 4/10, 1/11 
og6/12. 
Vi ønsker dere vel møtt.                L.B. 



                                       2010             -            Terjenytt                -             Høsten 

 8 

 
 
 
 
 
 
 

Loge nr. 61 Terje Vigen 
Besøk fra Loge nr 56 Silkeborg 
11 og 12. mai besøkte Loge nr. 56 
Silkeborg oss i Terje Vigen. Eks. 
storrepresentant Svein Sørensen hadde i 
samarbeid med Eks. OM Otto Baust 
lagt opp programmet for våre gjester. 
Tirsdag 11. mai var det byvandring på 
Tyholmen med Øyvind Rosenvinge 
som guide sammen med flere av 
brødrene i Terje Vigen. 

På onsdag 12. mai var det tur til Lyngør 
med båttur, guiding og bespisning samt 
omvisning på Logehuset i Tvedestrand 
på vei hjem. Dagen ble avsluttet med 
logemøte. Loge nr. 107 Torungen hadde 
flyttet sitt møte i mai slik at vi fikk et 
fellesmøte. Vi fikk derfor en flott 
avslutning på besøket med en 
opptagelse av en resipient fra Torungen 
på et møte med 86 brødre tilstede. 

 
De tre OMer sammen med DSS 

Jeg vil få takke alle som bidro til at 
dette besøket ble så vellykket. En 
spesiell takk til Eks. Storrepresentant 
Svein Sørensen og OM Sigurd Ledaal. 
                        Jan Petter Røinaas  OM 
 

Minneord 
EksCM Asbjørn L. Lorentzen  

En venn og en bror har forlatt oss.  
Asbjørn Leander Lorentzen, født 
30.10.1936, døde den 08.05.2010. 

Asbjørn fikk 18 år i Odd Fellow, hvor 
han følte seg hjemme. Som fadder 
hadde jeg en lett jobb med en god bror, 
som jeg fikk mange fine år samens med 
både i og utenfor logen. Asbjørn fikk 
gleden av å ha verv som, Kapellan og 
CM. En dag skal vi alle legge årene inn 
for godt, så ble det også for min venn 
Asbjørn. Han begynte som fisker og 
ente sine dager på de 7 hav som 
skipskaptein. Han fikk noen fine 
pensjonist år, men ble innhentet av 
sykdom som reduserte han fra å delta 
både i golf og logearbeid. Jeg fikk 
gleden av å gi han en klem to dager før 
jeg fikk den triste meldingen fra en av 
hans døtre. Takk for den tiden vi fikk 
samens og fred med ditt minne.  
Bror Asbjørn Lorentzen ble tatt opp i 
Ordenen 25.03-1992 og fikk 3. grad  
08.12-93. Han ble medlem av leiren            
17.12-1998 og fikk 3. grad 14.12-2000. 
Embeder: Kapellan 1999/2001 
                CM         2001/2003  
 Din venn, Kåre Ludvig H. Andersen 
             

40 års veteran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår bror Paul M. Paulsen mottok sin 40 
års veteranjuvel i loge 61 Terje Vigen 
24.04.10. Det var DSS Jan A. Nilsen, 
ved hjelp av fung. Stor Marsjall Bjørn 
Røisland, som stod for tildelingen. 
 

Sommertur til Næs Jernverk 
Lørdag 5. mai arrangerte Terje Vigen’s 
privatnevnd logens årlige sommertur.  
I år ble turen lagt til Næs Jernverk    

Et velsmakende og hyggelig måltid 

Etter filmframvisning og guidet tur på 
museet fikk vi et velsmakende måltid der 
vi ble servert grillet laks med tilbehør av 
alle slag. Privatnevnda levert igjen et 
prikkfritt arrangement til stor glede for 
våre brødre og deres ledsagere. 
Jan Petter Røinaas    OM 
             

Minneord 
Eks. Storrepr. Jahn Senum 

Den 30. juni 2010 gikk Loge Terje 
Vigens siste chartermedlem Eks 
Storrepresentant Jahn Senum bort i en 
alder av nær 88 år. Jahn Senum ble tatt 
opp i Odd Fellow ordenen i Loge nr. 17 
Dag den 16. februar 1958 og var således 
medlem av vår orden i over 52 år. 
 
Jahn Senum var som chartermedlem 
sentral i etableringen av Loge nr. 61 Terje 
Vigen og med den Odd Fellow Ordenen i 
Aust-Agder. Han hadde en rekke sentrale 
verv både i loge og leir, og var gjennom 
et langt logeliv en drivende kraft i vår 
Orden her i Aust-Agder. Så sent som ved 
vårt 50 års jubileum 10. oktober 2009 
holdt Jahn Senum hovedtalen der han 
trakk opp de lange linjene i vår Ordens 
etablering og utvikling i vår landsdel. Det 
var tydelig at logen hadde en stor plass i 
hans liv og hadde gitt ham mye. 
Jahn Senum har i logen vært Sekretær, 
Skattmester, UM, OM, Fung.EksOM og 
Storrepresentant. 
29.09.1963 ble han tatt opp i leir nr. 5 
KLIPPEN der han var 1.HM. I 1979 ble 
han overført til leir nr. 14 Sørland. Her 
var han 1.HM, HP, Fung.EksHP og 
Storrepresentant. Han fikk Storlogegraden 
og Rebekkatrinnene i 1978. 
Veteranjuvelen fikk han slik: 25år i 1983, 
40år i 1998 og 50år i 2008. 
Det er med dyp respekt og takknemme-
lighet at jeg lyser fred over Jahn Senums 
minne. 
                                Jan Petter Røinaas 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Opptak og Gradspasseringer 
 
Troskapsgraden 
Jan Ove Øyjordsbakken 
Roar Ousland 
Opptatt 04.5.2010 
 
Den Edle Kjærlighetsgrad Grad 
18.5.2010 
Jan Børge Thorsen 
Tore Sørvåg 
Arnfinn Bjørkegra 
 
Fødselsdager 
35 år: 
Øyvind Johansen  12.11.  
 
65 år: 
Tormod Sandkjær 05.10. 
 
75 år: 
Harald Bjørnenak 26.10. 
Kristen T. Gundersen 27.10.  
 
Vi gratulerer! 
 
25 års Veteran 
i 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! 
 
 

Sommertur til Torungen 
søndag 13. juni 

På brygga utenfor Madam Reiersen i 
Pollen i Arendal sto det 41 for-
ventningsfulle og ventet på at båten 
skulle komme. Det var 20 brødre, 18 
ledsagere og 3 barn. 
Det var avtalt avgang fra Pollen 
kl.12.00, men p.g.a. en misforståelse 
kom båten først 15 min. senere. 
Båten, Pellærn, kunne kun ta 38 
passasjerer, så det var godt at vi hadde 
følgebåt. Arild Dypvik, hadde kjørt sin 
båt fra Grimstad og fraktet godt og vel 
de overtallige. 

Det var fint vær, med lett skydekke. 
Utover fjorden forsvant nærnest skyene 
og det ble et strålende vær. Minimal 
vind. 
Knut Mørland, med sin assistent 
Sondre, tok i mot oss på brygga, og vi 
fikk en orientering. Sondre leste flere 
egenproduserte dikt og sang flere 
ganger for oss. Han har utgitt en bok 
med sine dikt og han fikk solgt ganske 
mange eksemplarer. Sondre har ADHD 
og blir tatt hånd om av Knut. 
Det ble omvisning i fyrtårnet for de som 
ønsket dette. Flesteparten styrtet inn og 
gikk opp 115 trinn for å få med seg 
utsikten.   
Ådne Gundersen og Svein Otto Bakke 
hadde alt klart, og bordet ble dekket 
straks vi ankom Store Torungen. 
Ådne ønsket velkommen til bords, og sa 
at det hadde vært ufattelig vanskelig å 
få tak i reker, men de hadde lykkes! 
15 kg ferske og 5 kg som hadde vært 
frosne. 
Duk kom på bordet i båtbua, dekketøy 
og kopper av papp, bestikk av plast, 
servietter og våtservietter. Majones og 
sitronskiver. 
Vi betalte 100 kroner pr. voksen. En 
rimelig pris. Leie av båten var sponset 
av Norsafe AS. 
Knut og Sondre hadde en opptreden ved 
bordet. De framførte Arendalsangen 
med tillegg av et damevers.  
Vi reiste fra Torungen halv fire. Da det 
var i landstigning i Pollen, var det bare 
godord å høre og det ble ønsket god 
sommer mann i mellom. 
Takk til Privatnevnden, og spesielt til 
Ådne og Svein Otto. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
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 
 
Innkjøp av hjertestarter til 
logehuset i Grimstad. 
Komité oppnevnt av de ulike loger har 
gått til innkjøp av komplett ZOLL AED 
hjertestarter inkl. 5 timers kurs.  
Hjertestarteren vil være klar i begyn-
nelsen av oktober d.å.   
Komiteen ber alle 3 logene og Grimstad 
Broderforening om å velge 4 deltakere 
hver. Kursdagene vil bli avholt i 
Logehuset 4. og 6. oktober, kl 19.00. 
 
 

                        
 
 
Vennskap: 
En venn er en du kan gjøre ingenting 
sammen med og like det til tusen.             
O. Magazine 
 
Vennskap består i å gjemme hva man gir 
og huske hva man får. 
 A. Dumas    
 
 



                                       2010             -            Terjenytt                -             Høsten 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loge nr. 107 Torungen 
Opptak og Gradpasseringer 

 
25 Års Veteran 
Vi har to brødre som skal tildeles 25 års 
Ve.Ju. 01. november 2010. 
Rune Bjørn Hansen, innv. 19.03.1985 
Per Olai Seines, innviet 07.10.1985 
 

Troskapsgraden 
 

12.05.10 Bjørn W.L. Karlsen *11.05.47 
 

Til minne 
 

                Helge Kjemperud 
 
Det var med sorg vi mottok meldingen 
om at bror Helge Kjemperud døde 
14.august etter en kort sykdomsperiode. 
Jeg traff han tilfeldigvis før han ble syk, 
på venterommet på sykehuset der han 
ventet på tur til å komme inn til legen. 
Vi hadde en fin samtale om bla. Logen 
og de fine stundene han hadde hatt der i 
samvær med brødrene. 
Helge stakk seg ikke frem, men han var 
en trofast logebror som støttet opp om 
arbeidet, og tok den del som ble pålagt 
han med stor iver. 
 

Han ble opptatt i Loge 107 Torungen 
21.03.1988 .Fikk 3.grad 02.10.1989. 
Fra 01.08.1991 til 31.07.1993 var han 
OMs venstre assistent. 
 
I Leiren fikk han 1.grad 01.09.1994 og 
3.grad 12.12.1996. 
 
Brødrene i loge 107 Torungen vil takke 
for det han var og det han gav for oss, 
Vi lyser fred over hans gode minne 
 
Sigurd Ledaal 
      OM 
   

Sommerturen 2010 
Lørdag 5. juni 2010 hadde Loge 107 
Torungen sin sommeravslutning, og 
hvilken avslutning på en flott termin. 

  
 
 
 
 
Denne kvelden ble den første virkelige 
varme sommerkvelden, med Ingebjørg 
og Knut Olav Ytterdal som et ypperlig 
vertskap. Vi takker for at de åpnet sitt 
hjem på Kalveknatten for å lage en 
hyggelig sammenkomst for ca 50 
deltakere.  
De hadde laget et fint program hvor 
guidet omvisning på Kalvesund fort var 
et høydepunkt.   Mens brødrene med 
følge fikk omvisning på fortet, fyret 
grillkunster og privat nevndas formann 
bror Willy opp grillene. Han stod for alt 
av innkjøp, laging av salater, marinader 
etc. Tusen takk, Willy, for en 
kjempejobb. Med litt hjelp av bror Olav 
ble maten ferdig til omvisningen var 
avsluttet, og jeg tror alle var godt 
fornøyd med det de fikk servert. Etter et 
godt og langt måltid ble alle sendt ut på 
en natursti i nærområdet. Der var 10 
spørsmål, hvor en del hadde lokalt 
tilsnitt. Bestemann fikk 8 rette slik at 
der fortsatt er en del å gå på. 
Etter mat og natursti satt de fleste å 
koste seg utover mot de små timer. 
Praten gikk livlig og både brødre og 
ektefeller/samboere ble på denne måten 
bedre kjent med hverandre, og det 

knyttes stadig sterkere bånd brødrene i 
mellom.  
Jeg vil rette en stor takk til Ingebjørg og 
Knut Olav for en kjempejobb som 
vertskap og guider, og for at dere laget en 
slik fin kveld for oss alle. 
Vi ser med glede frem mot neste termin 
Bror undermester 
 

Grimstad Broderforrening. 
Navn på den nye logen er valgt, og det ble 
Fjære. 
 

Vi 
hadde en fin sommertur med familie til 
Hesnesøy, hvor Tom Abrahamsen 
ledsaget oss rundt og fortalte mye om 
historien.  Etterpå satt vi utenfor den 
gamle skolen og koste oss i solen til sent 
på ettermiddagen med pastasalater med 
kylling og skalldyr.  Mat og transport i båt 
ble besørget av Ingebjørg og Tore 
Wickstrøm.  Drikke hadde vi med selv. 
Det var en kjempefin dag på øya, lørdag 
5. juni. 
Bror Finn Andersen ble gjenopptatt i 
Loge nr 98 Henrik Ibsen den 7. september 
og samtidig vårt nyeste medlem i 
Broderforeningen. 
Husfest på Logehuset den 20. november 
2010, dette vil være for både søstre og 
brødre.  Vi gjentar suksessen fra i fjor. 
Broderforeningen vil stå for 
arrangementet denne kvelden.  Det vil 
komme invitasjon med mer informasjon 
senere.  Først og fremst vil dette være for 
logene på huset, men vi åpner kanskje for 
andre også - ta kontakt med  
Tore Wickstrøm eller Tom Rud.  
Kontaktinformasjon for Grimstad 
Broderforening finnes på no� under 
moderlogen nr 98 Henrik Ibsen. 
 
Med broderlig hilsen i V. K. og S. 
Tom Rud 
varaformann Grimstad Broderforening 

Et skarpt øye kan kanskje gjenkjenne et 
par brødre på bildet over. Bror Bernt 

Finkenhagen hadde nok en finger med i 
parykkinnslagene.
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Terminlisten for høsten 
 
 22.09. :  – + 
 
13.10.  :  0 Foredrag 
 
27.10.  :  0+ (galla) 
 
10.11.  :  M  (sammen 
med 98 Henrik Ibsen) 
 
24.11. :  ≡ + (galla) 
 
03.12. :  Julemøte med damer (fredag) 
 
08.12. :  – + 
 
12.01. :  = + 
 

Gradspasseringer 
12. mai 2010 ble brødrene 
Thomas Hagen Drangsholt 
og Sigmund Hansen tildelt 
Den Edle Kjærlighets grad. 
 
25. august 2010 ble brødrene Harald 
Tvedt og Bjørn Berntsen tildelt Den 
Høye Sannhets grad. 
 
Ny bror 
26. mai 2010 ble Knut Erik Ribe tatt 
opp som bror av vår loge. Han er 
dermed vår yngste bror både av alder og 
ansiennitet. Knut Erik er sønn av br. 
Knut Ribe. 
 
Hjertestarter 
Logene i logehuset i Grimstad har i 
felleskap anskaffet en hjertestarter. 
Brødre i loge Gabriel Scott som ønsker 
kurs i bruk av denne, bes henvende seg 
til br. Torbjørn Ribe. 
 
San Vicente 
Logen har vedtatt å være fadder for en 
gutt i ”Odd Fellow-landsbyen” i San 
Vicente. 
 
Øvinger 
Ceremonimester ber om at de impliserte 
brødrene stiller opp til øvinger onsdag 
15. 9 (1+), 

onsdag 20.9. (0+) og onsdag 1.12. (1+). 
Alle kvelder kl 19.30 på logehuset i 
Grimstad. 
 
Sosialnevnda 
Røde Kors i Lillesand har anmodet om 
assistanse til 
natteravntjeneste fradag 
22. oktober og fredag 29. oktober. 
Brødrene bes melde seg til br. Dag 
Folkvord.  
 
Sosialnevnda tar ellers sikte på å 
arrangere en sosialkveld på Fyresmoen i 
løpet av høsten tilsvarende kvelden som 
ble arrangert i april. 
 
I tillegg blir det den tradisjonelle 
syltelagingen hos br. Hans Eide 
nærmere jul. 
 
Besøk fra Danmark 
I begynnelsen av mai kom våre danske 
venner fra loge 115 Koldinghus på 
vennskapsbesøk. 
Dessverre var det bare 17 danske ven-
ner som hadde anledning til å bli med. 
 
Gjestene ble mottatt i Sjømanns-
foreningen fredag ettermiddag og for-
delt til sine vertskap. 
 
På lørdag var det busstur til Nes 
Jernverk med Dag Ellefsen som guide. 
Etterpå kjørte bussen videre til Flosta 
hvor br. Eldrup Hansen serverte lunsj.  
 
På lørdag kveld ble det arrangert 
vennskapsloge på logehuset i Grimstad 
med ca 60 deltakere. 
 
Da gjestene reiste hjem på søndag, ga 
de uttrykk for at det hadde vært et flott 
vennskapsbesøk. 
 
Vi regner med å dra på gjenvisitt til 
Kolding om to år. 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder. 
 
DGL-graden i Grimstad  
09.september 2010: 
Vidar Gullovsen 135 Merdø 
Robert Høyesen 61 Terje Vigen 
Kjetil Skeie 128 Lyngør 

 

”Hva er nytt i 
Spania!” 

Med denne overskrift 
hadde jeg vårt siste 
innlegg i ”Terje-Nytt” 
i Desember 2008.  

Logelivet går sin gang, og disse to ”Aust-
Egder” som jeg nevnte i innlegget i 
august 2007, har nå blitt Storrepresen-
tanter for sine respektive loger i Spania. 
Som andre Odd Fellow loger driver og-så 
vi et humanitært arbeid med innsam-
linger av midler til de som måtte ha be-
hov. Både søster- og  broderlogen driver 
sin velgjørenhet i vårt nærmiljø, og da til 
mindre organisasjoner eller personer, som 
våre utvalg finner det naturlig å gi en 
hjelpende hånd. 
Det må si at søstrene er mye flinkere enn 
brødrene når det gjelder å samle inn 
midler, idet de strikker, syr og lager 
basarer. Brødrene baserer seg mest på sin 
årlige Velgjørenhetsfest, som vi avholder 
i midten av november.  
Programmet for disse kveldene endrer seg 
fra år til år, av og til har vi lotteri med 
bl.a. annet flyreiser tur/retur Spania -
Skandinavia som gevinst. Disse billet-
tene har vi fått fra forskjellige flysel-
skaper. Og middager på restauranter, 
kunst og vin. Og vi klarer å få inn ca. 
15.000 kroner på en slik aftenen.  
Det er ikke vanskelig å finne noen som 
trenger disse midlene, for dem er det 
mange av. Blant annet barnehjem og 
eldrehjem, og også enkeltpersoner som 
frivillig gjør noe for andre. 
Som tidligere nevnt har vi den tradisjon at 
Søsterlogen og Broderlogen er vert-skap 
annehver gang for en julesteming, hvor 
også den enkelte søster eller brors partner 
kan være med. 
Litt statistikk: Ved utgangan av 2009 
hadde Søsterlogen 38 medlemmer, og 
Broderlogen hadde 37.  
Da våre to loger i hovedsak består av 
personer i en relativ høy alder, drar flere 
av disse tilbake til sine hjemland av 
forskjellige årsaker. Noen går ut av 
Ordenen, mens andre går tilbake til sin 
gamle loge. Desverre er det jo også en del 
dødsfall.  
Dette gjør at vi ikke kan påregne høye 
medlemstall på vår kyst, men vi har to 
loger som man trives i, og vi har mange 
besøkende fra de skandinaviske land, som 
kommer igjen og igjen. 
Vi ønsker alle Ordenssøsken et godt og 
innholdsrikt Høstsemester. 
 

Elisabeth Leistad Heggen 
Storrepresentant for Andalucia nr.1 
Bjørnulf Heggen 
Storrepresentant for Costa del Sol nr.1 
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Loge nr. 128 Lyngør. 

United Nations  
Pilgrimage for Youth: 2010 

En reiseberetning av Øystein Vereide 
 

Jeg vil takke Odd Fellow Ordenen dypt 
for å ha gitt meg muligheten til å delta 
på denne fantastiske turen. Jeg vil også 
rette en spesiell takk til våre norske 
reiseledere under turen; Gunn-Helen 
Øye og Dan Alexander Nypan, for at de 
loset oss gjennom det to uker lange 
oppholdet på en ypperlig måte. 
Det var med smånervøse skritt jeg gikk 
inn dørene på SAS-hotellet ved 
Gardermoen flyplass, for å få mitt første 
møte med det som skulle bli tilværelsen 
de neste to intensive ukene. Nervøsitet 
ble fort avløst av lettelse da det viste 
seg at småpraten gikk lettere enn for-
ventet, og det varte ikke lenge før vi alle 
tolv, reiseledere inkludert, stod i av-
gangshallen og fikk passene våre kon-
trollert av strenge amerikanske ansatte 
ved US Airways. Heldigvis gikk alt 
greit, og før vi visste ordet av det befant 
vi oss 35.000 fot over Atlanterhavet, 
ombord i direkteflyvningen vår mot 
Philadelphia International Airport.   
 
Åtte og en halv søvnige timer senere 
landet vi endelig, og ble møtt av en noe 
strengere sikkerhetskontroll enn de 
fleste hadde opplevd tidligere. Her var 
det påkrevd å gi fra seg fingeravtrykk, 
og passkontrolløren spurte gravende om 
hvilke planer man hadde for sitt opp-
hold. Da vi endelig kom oss ut for å 
laste opp bagasjen i en minibuss som 
skulle frakte oss til hotellet, oppdaget vi 
nordmenn at luftfuktigheten «over 
there» nok kom til å by på noen utford-
ringer. Heldigvis har amerikanerne flit-
tig installert aircondition-anlegg over-
alt! Vel fremme på hotellet viste det seg 
at vi nordmenn stort sett var de eneste 
som ennå ikke hadde fått utdelt de mildt 
sagt fargesterke t-skjortene alle ameri-
kanerne hadde på seg, noe vi nok var 
takknemlige for alle sammen! Faktumet 
at vi var de eneste i normal bekledning 
bare forsterket interessen de amerikan-
ske delegatene umiddelbart fikk for å 
hilse på disse eksotiske nordboerne vi 
tilsynelatende var. Jeg ble positivt over-
rasket over hvor utrolig i møtekom-
mende alle var, og over hvor godt kjent 

man blir med så utrolig mange bare av 
et par timer i fellesarealet. Men til tross 
for mange hyggelige og underholdende 
samtaler den kvelden var det godt å leg-
ge seg i en kingsize dobbelseng for å få 
noen timer med sårt tiltrengt søvn. Tids-
forskjellen og reisingen hadde tatt på!  
 
Vel ute av sengen neste morgen fikk vi 
i likhet med tidligere norske delegater 
et frokostsjokk, men er man i USA så er 
man i USA, og doghnuts og kake gikk 
ned for noen det og. Selv valgte jeg 
epler, noe som gikk igjen som frokost 
resten av oppholdet. Dag to i USA ble 
brukt på å reise rundt i Philadelphia, 
hvor vi fikk se kjente historiske steder 
fra grunnleggelsen av det USA vi kjen-
ner i dag. Denne rundturen fikk nok de 
amerikanske delegatene mer ut av enn 
oss nordmenn, selv om vi også koste 
oss voldsomt! Senere på dagen satt vi 
kursen mot New York, og på bussturen 
streiket airconditionanlegget, noe som 
gjorde at turen nok  for noen brøyt noen 
komfortsoner. Men tankene om svette, 
varme og dehydrering forsvant som 
dugg for solen da silhuetten av sky-
skrapere steg opp over horisonten. Sjel-
dent har jeg følt meg så liten og ube-
tydelig, men samtidig så sentral som da 
bussen gled gjennom kvartal på kvartal 
med «avenues» og «streets» på vei mot 
vårt hjem de kommende dagene, 
Affinia Hotel Manhattan, et gigantisk 
høyhus med store og behagelige rom. 
I New York var ting litt strengere enn 
ellers under turen, men dette gjorde 
egentlig ikke så mye, bare man fulgte 
direktivene fra «The New York Staff» 
til punkt og prikke. Det var tydelig at de 
som hadde ansvaret for oppholdet vårt i 
New York hadde vært med på å 
arrangere dette mange ganger, for så 
sømløs organisering av nærmere 150 
tenåringer skal man se langt etter! Dette 
var spesielt tydelig da vi endelig skulle 
få besøke det som for noen var turens 
høydepunkt, nemlig FN-bygningen. Her 
hadde vi fotografering, omvisning, og et 
opphold i bygningens suveniravdeling. 
Dessverre ble vårt opphold i FN-byg-
ningen kortet ned av sikkerhetsårsaker, 
da bygningen ble stengt under dron-
ningen av Englands visitt.  Derfor måtte 
den påfølgende dagens foredrag om 
temaer relatert til årets speech-contest 
emne, jordskjelvkrisen på Haiti, holdes 
i ballsalen ved Affinia. Foredragene var 
spennende, skarpe og gav mye ny og 
nyttig kunnskap foran talene vi skulle 
holde i talekonkurransen. Senere på 
dagen var det dags for finstas, et utsøkt 
måltid, god stemning og Broadway! 

Alle hygget seg til svenske toner, Mamma 
Mia var nemlig kveldens oppsetning, noe 
som falt i god smak.  
 
Siste ordentlige dag i the Big Apple ble 
brukt til mer turistsightseeing, og ferger 
fraktet oss fra den avslappede Battery 
Park, ut til Liberty Island, og derfra videre 
til Ellis Island. Synet av Frihetsstatuen i 
New Yorks havn var noe av det jeg hadde 
gledet meg mest til, og mine forvent-
ninger ble ikke skuffet! Det er en kraftfull 
opplevelse å møte en av verdens mest 
kjente kvinner, på stedet hun har stått for 
å ta i mot europeiske utvandere i godt 
over 100 år. Videre herfra fraktet fergen 
oss til Ellis Island, stedet hvor alle reis-
ende til USA, gjennom New York, måtte 
registrere seg i arkiver man den dag i dag 
kan studere om man unner seg et besøk 
hit. Flere av de amerikanske deltagerne 
fant sine forfedres navn i bøkene her, noe 
som for de aller fleste var svært rørende.  
 
Vel tilbake på fastlandet skiftet stem-
ningen til en noe mer nervøs tone, da de 
fleste plutselig fikk et behov for å lese på 
notatene de hadde forberedt til talene, og 
noen begynte å tenke på at kanskje det 
ikke var så dumt å skrive noe. Tilbake på 
Affinia ble vi delt opp i grupper, som en 
etter en forsvant til rom rundt om på 
hotellet for å fremføre talene. Min gruppe 
inkluderte flere nordmenn, og jeg syns vi 
gjorde det ganske sterkt alle sammen! 
Men gruppeseieren gikk velfortjent til 
Sebastian fra USA, en gutt jeg ble svært 
godt kjent med under resten av oppholdet. 
, den eneste andre gutten fra Norge, kom 
videre fra sin gruppe, noe vi alle ble 
veldig begeistret og stolte av! 

 
 
En heiagjeng ble organisert, med plakater 
og oppmuntrende rop under selve finalen 
som skjedde i plenum nede i ballsalen. 
Talene i finalen var alle utrolig impo-
nerende, og det er mektig å høre men-
nesker på sin egen alder snakke om dype 
verdensproblemer og dets løsninger. 
Dessverre nådde ikke Fredrik helt opp, og 
kanadiske Megan Mulder stakk av med 
seieren foran min romkamerat i NY, 
Jonathan Harris, på en sterk andreplass.  

Fredrik Smiseth på talerstolen
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Etter talene holdt høytstående medlem-
mer fra Odd Fellow Ordenen i USA 
sterke appeller, som oppfordret til om-
sorg, søken etter kunnskap, og medmen-
neskelighet.   Alt i alt ble kvelden svært 
vellykket, og det var en noe vemodig 
gjeng ungdommer som i tidlige nattes-
timer pakket sakene sine, klare for 
avreise neste dag. Det var ikke få som 
felte tårer da avskjeder med nye venner 
ble tatt tidlig neste morgen, og stillheten 
blant medlemmene i «the Green Bus» 
mens vi forlot Ney York talte for seg 
selv. Aldri før har jeg og mine 
meddelegater opplevd en slik sammen-
sveising av mennesker med så utrolig 
ulik bakgrunn på så kort tid.  
 
Dagen videre ble til en transportetappe, 
til de gamle slagmarkene fra Gettys-
burg. Her fikk vi mye historisk inn-
føring, og det hele var meget spen-
nende! Siden tok vi turen til Maryland, 
Fort McHenry, før vi spiste middag i #4 
North Point Logde, en svært hyggelig 
losje med mye å by på. Videre derfra 
dro vi til hotellet vi skulle bo på under 
oppholdet i Washington D.C, og de 
fleste sovnet hurtig den kvelden!  
De par dagene vi tilbragte i Washington 
var relativt intensive, med hyppige  
museumsbesøk, sightseeing og til slutt 
en generalprøve på konserten som 
skulle holdes neste dag, på 4. juli, 
amerikanernes grunnlovsdag. Blant de 
tingene vi besøkte i hovedstaden, vil jeg 
trekke frem et par opplevelser, først og 
fremst Arlington National Cemetery, en 
militær gravplass for falne soldater fra 
alle kriger USA har deltatt i. Området 
dekker vanvittige to og en halv kvadrat-
kilometer, og huser over 300 000 
graver, hvorav mange umerkede eller 
delvis umerkede. Tankene som svirrer 
gjennom hodet når man står omringet 
av hvite og grå kors er mange, og for 
meg bunnet det ut i et enkelt spørsmål; 
hvorfor? Spørsmålet ble dessverre aldri 
besvart, og turen gikk videre til den 
tilknyttete Tomb of the Unknown 
Soldier, den evige flamme ved John F. 
Kennedys grav, og flere andre minnes-
merker over falne soldater.  
 
Under besøket i Washington så vi blant 
annet også Det Hvite Hus, Washington 
Memorial, Lincoln Memorial, Vietnam 
Veterans Memorial og US Capitol Hill. 
I tillegg spiste vi middag hos en losje i 
Washington, noe som var svært hyg-
gelig. 
Det var en litt gretten gjeng som satt seg 
på bussen, morgenen på søndag den 4. 
juli. Begeistringen over at vi som eneste 

buss av tre skulle tilbringe nasjonens 
fremste høytidsdag på en tolv timer 
lang busstur i retning Ottawa var mildt 
sagt noe dempet. Men dette til tross, 
stem-ningen steg da vi fikk anledning 
til å spille fotball på overnattingsstedet i 
Canadas hovedstad. Her viste det seg 
fort at nordmenn og islendinger kunne 
litt mer om «soccer» enn det gjennom-
snittsamerikaneren kunne, til vår store 
fornøyelse!  
 
Neste dag touret vi Ottawa, den to-
språklige byen, og så flere kjente turist-
sights. Blant dem var Canadas parla-
mentbygning, en variert bygning med 
mange spennende rom, åpne for ut-
forsking. Spesielt interessant var det å 
besøke bygningens bibliotek, som var 
det eneste rommet som stod igjen av det 
originale bygget. Dette var takket være 
massive metalldører, som reddet na-
sjonalskatten fra å møte den samme 
skjebnen som resten av den gotiske 
kreasjonen led i den store brannen av 
1916. Foran parlamentsbygningen fikk 
vi også med oss den kanadiske ver-
sjonen av Hans Majestet Kongens 
Gardes vaktskifte. Det var noe større 
enn jeg hadde forventet, og i den 
drepende varmen besvimte en håndfull 
soldater under oppvisningen. Disse ble 
diskret båret bort av en ventende gruppe 
menn med bårer, så det var tydelig at 
dette var daglig rutine! Alt i alt var opp-
levelsen av byen positiv, og kanadiere 
er på generell basis utrolig vennlig-
sinnede og imøtekommende!  
 
 
Dagen etter forlot vi Ottawa, og brukte 
noen timer på å komme oss til Niagara 
Falls, og på å besøke den velkjente 
fossen. Eller skal jeg si fossene? Det 

har seg jo slik, til min overraskelse, at 
det faktisk snarere er et system av 
fosser på både amerikansk og kanadisk 
side av grensen. Fossen ble først be-
undret i dagslys, og hundrevis av bilder 
ble knipset, før de fleste valgte å ut-
forske den kanadiske delen av Niagara 
Falls, byen som ligger på både ameri-
kansk og kanadisk side av broen som 
spenner seg over elven nedenfor fosse-

fallene. Her var det store kasinoer, 
shoppinggater, barer, nattklubber og et 
eget tivoli! Etter nok et besøk på den 
lokale Starbucks, en notorisk kaffeut-
salgskjede som etterhvert ble ganske så 
nøye utforsket langs hele den ameri-
kanske østkysten, tok noen få turen til-
bake til fossefallene for å få et siste glimt 
av dem. I mørket ble fossen opp-lyst av 
fargerike lyskastere, som skapte en 
magisk og romantisk stemning man ikke 
kunne unngå å bli beveget av.  
 
Nest siste dag på reisen vår ble benyttet til 
å komme oss nærmere Philadelphia atter 
en gang, hvor vi torsdag skulle sette 
kursen mot gamlelandet. Buss-turen var 
ikke like lang og slitsom som den fra 
Washington D.C til Ottawa, og vi hadde 
god til på hotellet den siste kvel-den vi 
var samlet. Mange brukte en god del tid i 
svømmebassenget, og mye av tiden der 
gikk med til å leke den for oss nordmenn 
nye leken «Marco Polo», en slags versjon 
av sisten som går ut på at en av spillerne 
skal være blind i vannet, mens de andre 
spillerne roper «POLO» hver gang 
spilleren som står roper «Marco». Ellers 
spiste vi pizza utendørs på en parker-
ingsplass den kvelden, da brannalarmen 
gikk og brannvesenet rykket ut. Det hele 
var udramatisk, til tross for at brann-
vesenet brukte nærmere en time på å be-
krefte det de ansatte ved hotellet hadde 
forklart fra begynnelsen av, nemlig at det 
var noen som hadde kommet borti ut-
løseren ved uhell.  
Det ble ikke så mye søvn siste natten, så 
godt som alle var samlet på forskjellige 
rom for å bruke siste mulighet for å få 
vært med nye venner, så det var mange 
trøtte ansikter å se da bussen med «party 
animals» dro ut på nok en reise langs de 
amerikanske motorveier.  
Ved flyplassen i Philadelphia skjedde alt 
litt fort. Mange måtte stresse avgårde i 
forskjellige retninger, og da vi igjen bare 
var tolv nordmenn alene på en flyplass, 
var vi alle påvirket av det vi hadde vært 
del av de siste to ukene. Kanskje det var 
først på flyet hjemover vi faktisk skjønte 
det. Skjønte hva vi hadde vært med på, 
hva vi hadde sett, hvordan vi alle hadde 
formet turen gjennom åpenhet, forståelse 
og et ønske om å skape et fellesskap. Ja-
visst, vi hadde reist mye, sett mye og 
opplevd mye. Men ingen reise var større 
enn den reisen hver og enkelt deltager 
gjorde i seg selv. Slik var det hvertfall for 
meg.  
Nok en gang; tusen takk for muligheten til 
å delta på dette utrolige eventyret. 
                                         Øystein Vereide 

Ved Niagara Falls 
Øystein sammen med 

delegaten fra Vest Agder 
Andrea Larsen Torjussen 
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       Loge nr. 135 Mærdø 
Terminlista videre 

14.09 - + Felles m/  
                          107 Torungen 
28.09 ≡ + Galla  
12.10 – +   
26.10 O  Galla 40 års Vet.juv 
10.11 M □        NB! Onsdag 
23.11 ═ + Felles m/  
                            145 Høgenhei 
04.12 Julemøte   Lørdag 
14.12 O + Galla Felles m/  
                           98 Henrik Ibsen 
09.01 Juletrefest NB! Søndag 
11.01  ≡ + Galla Felles m/  
                           61 Terje Vigen  
25.01 O+ Arbeidsmøte 

 
40 års veteran 

Det er Sigurd Lundberg som skal 
tildeles 40 års veteranjuvel 26. oktober. 

 
Gradspasseringer 

Den Høye Sannhets Grad 
11.05.10 Kjetil Risan  
Den Edle Kjærlighets Grad  
Jan Ole Dalene  
Ole Normann Olsen 

 
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 
 

 
Vennskap: 
En sann venn er en som kommer inn, 
når andre går ut.    
W. Winchell 

 
 

Arendalsjente tildelt 100 000,-             
i forsknings-stipend. 

 

Hanne Scholz (f Schulz) ble 19.05.2010 
tildelt 100 000,- fra OF Ordenens 
medisinsk vitenskapelige forsknings-
fond. Det er stor konkurranse om disse 
tildelingene og kvaliteten på de 
forskningsprosjekter som får midler, er 
meget høy. Bedømmelseskomiteen 
består av uavhengige professorer som 
ellers ikke har noe med Ordenen å 
gjøre. 
Etter å ha tatt doktorgraden i 2006, har 
Hanne arbeidet om forsker ved Riks-
hospitalet. Hun arbeider med øyecelle 
transplantasjon i behandling av diabetes 
type 1. Dette er en svært krevende be-
handlingsform og gies bare til de aller 
sykeste, ofte i forbindelse med samtidig 
nyretransplantasjon. Etter vellykket 
øyecelletransplantasjon kan pasientene 
igjen produsere det insulinet de trenger, 
og sykdommen kommer under god 
kontroll og utvikling av de fryktede 
komplikasjoner i form av hjerte- kar- og 
øyesykdommer kan forhindres. 
Det forskningsprosjektet hun har fått 
støtte til, går ut på å finne bedre måter å 
transplantere øyecellene på, slik at flere 
pasienter kan tilbys behandlingen og at 
den kan gies uten at de trenger tilleggs-
behandling som undertrykker immun-
forsvaret. Forskergruppen ved Riks-
hospitalet samarbeider forøvrig med en 
svensk gruppe ved Universitetet i 
Uppsala om dette prosjektet. 
 
 
Vennskap: 
Man kan ikke eie noe mer verdifullt enn 
en god og hengiven venn.        
Sokrates 

Kontakt med våre nye DSSer 
 

Ingeborg Baust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tom Schulz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leir nr. 22 Viljen. 
.   
 

E-post: R22dss@oddfellow.no 
             ibaust@online.no  
Adresse: Skilsø, 4818 FÆRVIK 
Telefon:             37085775 
Mobiltelefon:     92421803 

E-post: of22dss@oddfellow.no 
             tomschulz@online.no 
Adresse: Nedre Skibberhei 9 
               4836 ARENDAL 
Telefon:               37022405 
Mobiltelefon:       91625964 

Påmelding til Seniortreffene til 
logenes koordinatorer 

 

For Rebekkasøstrene: 
Fortuna: 
Inger Marie Sørensen       37098228 
Kaprifol: 
Wenche K. Nilsen             37024927 
Måken: 
Ragnhild Ellefsen              37048298  
Navigare:  
Else Margrethe Ramsdal   37150648 
    

For Odd Fellow brødrene:  
Terje Vigen/Hovedkoordinator:   
Svein Sørensen     37098228 
Henrik Ibsen:  
Jan Stangeland         37270187 
Torungen:     
John Heien        37023611 
Gabriel Scott:    
Sven Helge Svendsen  99695158 
Lyngør:  
Halvor E. Lilleholt            37160151 
Mærdø:  
Olav Halvorsen              370 22895 

Stipendiaten flankert av stolte foreldre
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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 

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 

Høsten 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 EksDSS Jan A. Nilsen.  

Neste Terjenytt, julen 2010, kommer i nov. 2010.  
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 12. november 2010.  

Stoffet sendes:    Jan A. Nilsen, på E-mail: jan.a.n@online.no eller adr.: Kongleveien 12., 4844 Arendal.  
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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 - 

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




