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Leir nr. 22 Viljen 
har i dag 98 patriarker. 

I løpet av siste Storlogeperiode er 
det en økning på ca 25,6 %. Det 
er den 3. største % vise økningen 

blant Rebekkaleirene i Norge. 

Leir nr. 22 Aust Agder 
har i dag 275 patriarker. 

I løpet av siste Storlogeperiode er 
det en økning på ca 27,4 %. Det 
er den største % vise økningen 

blant Odd Fellow leirene i Norge 

Leirene i Distrikt 22 i sterk framgang. Se side 2 og 3

Ønskes alle  
Terjenytts lesere 
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En hilsen fra 
DSS i Rebekka-

distrikt 22 
 
 
Det var med stor ydmykhet jeg overtok 
DSS-embedet. Min tvil og mine 
spørsmål var mange. Er denne jobben 
noen nummer for stor for meg? Har jeg 
helse til å utføre denne oppgaven? Etter 
installasjonen kastet jeg meg ut i det og 
drog på besøk til loger og leir med 
masse sommerfugler i magen. De falt 
fort på plass for jeg traff jo bare 
hyggelige søstre som ønsket meg 
velkommen. Det var og er en stor glede 
å kunne bli bedre kjent med så mange 
flotte søstre! Og så arbeidet da. De 
synes å være store og mange for en 
DSS, mye kontorarbeid, mye 
planlegging, men veldig spennende. Jeg 
har nettopp vært i Oslo på 
Storembedsmannsmøte som var heftig, 
men veldig givende. Etter jul blir det 
nye besøk i logene med instruksjon. 
Snart går vi inn i adventstiden – 
ventetiden – og forberedelsene for 
julefeiringen begynner. Da møtes vi i 
julens sanger og budskap – et budskap 
som angår oss alle og som er en 
oppgave som overskygger alt annet. Vi 
skal glede oss over lysene og sende 
hverandre velmente varme hilsener og 
tanker. Men størst av alt er den godvilje 
– den nestekjærlige omsorg som brer 
seg i alle lag og som gjør hele nasjonen 
til en familie. 
La meg til slutt få rette en stor og 
hjertelig takk til alle søstre og brødre for 
godt samarbeid så langt i året som nå 
snart ligger bak oss, og igjen – takk for 
den varme mottagelse dere har gitt meg. 
Jeg ønsker alle Terjenytt lesere en fin 
og fredfylt julehøytid og alt godt for det 
nye år. 
Med søsterlig hilsen  
i V. K. og S. 
Ingeborg Baust   
DSS 
 

Storembedsmannsmøte  
i OSLO 22. – 24. oktober. 

 
 
 

DSS i 
Distrikt 
nr. 22 

 
 
Årets Storembedsmannsmøte ble 
av-viklet i ordenslokalene i Oslo 
22.-24. oktober. Rebekka og Odd 
Fellow DSSer fra alle distrikter 
samt alle valgte og utnevnte 

Storembedsmenn og de an-satte i 
kanselliet var der. Den nye Stor Sire 
fremsto som en varm og engasjert 
mann, med klare mål for Ordenen de 
kommende år. Fire fokusområder, - 
kunnskap og kvalitet, - synliggjøring, - 
landssak, - styrkelse og ekspansjon. 
Han var opptatt av at ting ikke bare blir 
besluttet ”på toppen”, men at sakene 
diskuteres i de enkelte loger, slik at alle 
er med. For eksempel er prosessen med 
valg av landssak startet og vil bli 
presentert i den enkelte loge etter hvert. 
I 2009 var det for første gang på mange 
år en liten nedgang i antall ordens-
medlemmer (94 av 23535), nokså jevnt 
fordelt på begge kjønn. Antall inn-
vielser var noe synkende, og i en del 
distrikter var det mange utmeldelser.  
Avgangsundersøkelse viser at vi sikkert 
kan unngå en del utmeldelser, ved at 
møtene blir bedre, alle bør gå hjem etter 
en logekveld og tenke, ”dette var et 
godt møte”, både om det som skjer i 
salen og på ettermøtet. 
Stor Sire, var opptatt at vi må alle være 
med å ta et ansvar for å gjøre møtene så 
bra som mulig, husk de trenger ikke 
være dårlige for å kunne bli bedre. Som 
trønder brukte han stadig Nils Arne 
Eggens utsagn om hvordan RBK skulle 
bli bedre, vi må være på lag, vi må 
spille hverandre gode. Fra den enkelte 
søster og bror til Storlogen med Stor 
Sire på toppen. 
Sammen med Storrepresentantene har 
vi på det siste distriktsrådsmøte gått i 
gjennom måter vi kan jobbe på i 
relasjon til oppdraget fra Storlogen. 
Storlogen har også besluttet at det skal 
være et felles distriktsrådsmøte hvert år 
for Rebekka og Odd Fellows.  Det skal 
bli spennende, utfordringene er jo ikke 
forskjellige for de to Ordensgrener, men 
kvinner og menn kan ha forskjellige 
måter å løse oppgaver på. 

Vi hadde også noe gruppearbeid inne i 
Oslo, Ingeborg Baust og jeg var da i 
gruppe med DSSene fra Vest Agder og 
Telemark. Vi ble enige om en gjensidig 
utveksling av referater fra distriktsråds-
møtene, slik kan gode ideer være til nytte 
for flere. 
Avslutningsvis vil jeg takke alle for en 
veldig god mottagelse som DSS, samt få 
lov til å ønske alle en riktig god, og 
sikkert velfortjent julefeiring, og et 
spennende nytt logeår. 
Med broderlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  
Tom Schulz 
 DSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Viljen 
Medlemssituasjonen. 
Utgangspunktet for leir nr. 22 Viljen var 
78 matriarker høsten 2005. 
I dag har leiren 98 matriarker. 30 matri-
arker er tatt opp, men p.g.a. død og ut-
meldelser er økningen på 24 matriarker. 
Hvor fantastisk denne utviklingen er, kan 
vi se ved å bl.a. se på nabodistriktene 
våre, de vi tidligere har tilhørt. Telemark 
har i dag 196 matriarker, en økning på 6 
stykker. Vest Agder har i dag 138 
matriarker, en økning på 7 stykker. 
To leire har en % vis større økning. Det 
gjelder leir nr. 24 Vestavind med 51,1 % 
og leir nr. 15 Fosna som har 33,3 
% økning. Leir nr. 22 Viljen har en 
økning på 25,6 %. Alle andre leire har 
mindre % vis økning  
 
Gradspasseringer: 
 
Håpets grad i Tvedestrand 
7-09-2010   
Elizebeth Moen Monrad 116 Navigare  
 
Barmhjertighetsgraden  
5/10-2010:  
Aud Helen Terkelsen   93 Kaprifol   
Mary Eriksen             116 Navigare. 
 
Håpets grad 
2-11-2010    
Line Kristin Kvastad   93 Kaprifol 
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Leir nr. 22 Aust Agder. 
Medlemssituasjonen. 
Utgangspunktet for leir nr. 22 Aust 
Agder var 213 patriarker høsten 2005. 
Ved starten høsten 2009 hadde leiren 
271 patriarker. 77 patriarker er tatt opp, 
men p.g.a. død og utmeldelser er 
økningen på 58 patriarker. 
Hvor fantastisk denne utviklingen er, 
kan vi se ved å bl.a. se på nabodi-
striktene våre, de vi tidligere har tilhørt. 
Telemark har i dag 309 patriarker, en 
økning på 8 stykker. Vest Agder har i 
dag 211 patriarker, en økning på 10 
stykker. 
Ja, vi har faktisk bare funnet en leir med 
større økning hva gjelder antall patri-
arker, nemlig Hålogaland. De har en 
økning på 83 patriarker. Men de er en 
mye større leir som gjør at de har en 
prosentvis økning på 19,4 %, mens leir 
nr. 22 Aust Agders økning er på hele 
27,4 %.   
 
Gradspasseringer: 
DGL-graden i Grimstad 09.09.2010 
Robert Høyesen    61 Terje Vigen 
Kjetil Skeie         128 Lyngør 
Vidar Gullovsen 135 Mærdø   
 
Opptagelse  07.10.2010 
Martin Sandtrø 128 Lyngør 
Bjørn Jacobsen 128 Lyngør 
Ole Pettersen 128 Lyngør 
Bjørn H.Andersen   61 Terje Vigen 
Sigmund Dale   61 Terje Vigen 
 
DKP-graden 11.11.2010 
Per Kåre Rossnes     127 Gabriel Scott 
Sven Magnus Løvik 127 Gabriel Scott 
Karl From                 127 Gabriel Scott 
Sigmund Johnsen     127 Gabriel Scott 
Dag Øvernes            128 Lyngør 
Edvard Terkelsen       98 Henrik Ibsen 
 

Møtene i 2011 
13.01 Arbm. Fd Tvedestrand.  
10.02 DKP i Arendal   
10.03 P+   i Arendal   
14.04 DGL N  i Grimstad  
12.05 Arbm. NV i Arendal  
 
08.09 EI i Arendal 
 

Seniortreffet torsdag 16.09.10 
Bilder Svein   Sørensen. Tekst J.A.N. 

57 deltagere fikk oppleve et fantastisk 
seniortreff i Høvåg. 
Treffet var 3 delt:  
1. Høvåg kirke. 
2. Bronseplassen. 
3. Skottevig Camping – Gabriel Scott 

 
1. Anders Bjørnholmen ønsket  

velkommen på kirkebakken og viste 
boligene til presten hvor familien til 
Gabriel Scott bodde da hans pappa var 
sogneprest.

 
Likeså viste han og fortalte om bautaen 
til Sørlandets store dikter. 
Inne i kirken fortalte kirketjener Kjetil 
Lystrup levende om kirkens historie.  
Kirken er en T-kirke. Første del ble 
bygd i 1080 og alteret var en del av 
fjellet. Altertavla ble laget i 1643. 
Kirkesølvet ble funnet i salongen bak i 
en båt som forliste utenfor Høvåg. 
Det var veldig artig å høre mye om 
Gabriel Scotts bakgrunn. Hans far var 
sjømannsprest i London og han ønsket å 
bli biskop. Han ble sokneprest i Høvåg 
for ca 150 sjeler. Han ble etter hvert en 
sterk tviler som endte med å ta livet av 
seg selv. Før han døde fikk han bygget 

den nye presteboligen. Grana ved huset 
ble plantet av Gabriel Scott. 
 
2. Bronseplassen ca. 10 km fra Skottevik 
Camping.  

Her fant vi en  rekonstruert bronsealder-
gård som viser hvordan menneskene 
levde for 3500 år siden. Det 25 meter 
lange og 8 meter brede langhuset er 
innredet slik som menneskene levde i 
bronsealderen.  
I langhuset var det plass for matlaging og 
oppbevaring av mat, soveplasser og også 

rom til husdyrene. Langhuset ble bygget 
av leire, kvister, kumøkk og torv.  
Vi fikk en levende fortelling av Helge 
Grønli godt støttet av Eli Solgaard. 
 
3. Skottevig Camping. 

Så gikk turen tilbake til Skottevig 
camping der vi fikk servert kaffe og 
rundstykker. Anders Bjørnholmen fortalte 
og leste fra Gabriel Scott. 
 
En inderlig takk til bror Anders for et 
kjempefint og godt regissert seniortreff! 
 
 

1

2
3
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Seniortreffet torsdag 21.09.10 
Bilder Svein .Sørensen. Tekst J.A.N. 

67 deltagere deltok i høstens andre 
seniortreff. Det ble likeså fantastisk som 
det første. Det fant sted midt i Risør og 
var 2-delt: Aktive fredsreiser og Risør 
kirke. 
Else M. Ramstad ønsket velkommen 
like utenfor fredsparken på Tjenna og 
fortalte om parken som Helga Arntzen 
har skapt. 

En fin verdenskule i stål er omkranset 
av plener, singelgater, blomster og trær. 
Langs ”gatene” var der steiner og blant 
disse fant vi en metallplate 
m/inskripsjon for hver av Nobels 
fredsprisvinnerne. Plassen var for øvrig 
bl.a. omgitt av barnehage, eldreboliger 
og fredshuset til Aktive Fredsreiser.  

Helga Arntzen tok oss i mot på trappa 
bak huset og ønsket oss deretter 
velkommen til 3. etasje som var gjort 
klart for oss. 
Der fikk vi en gjennomgang av hennes 
livshistorie i Norge etter at hun som 
legefrue, kom til Risør i 1975. 
Hun startet ”Fremtiden i våre hender”, 
”Redd barna” og ”Amnesty”. Etter at 
hun ble skilt, fikk hun jobb på en lokal 
bedrift.  
Hun ville være med i fagforeningen, 
men bare på betingelse av at hun fikk 
fritak for formålsparagrafens setning 
om å "arbeide for et sosialistisk Norge". 
Det minnet henne alt for mye om det 
politiske hun hadde opplevd i Øst-
Tyskland. Det ble et voldsomt oppstyr, 
blant annet i lokalavisen. Hun ble 

frosset ut og mistet jobben. Men denne 
setningen er nå strøket fra 
formålsparagrafen. 
Nedbrutt reiste hun tilbake til Tyskland. 
Hun var blitt norsk statsborger og 
opplevde da at hun nærmest ble nektet 
adgang til sin fødeby. 
Turen gikk tilbake til Risør og hun 
startet pølsebu som etter hvert ble til 
videobutikk. En stund hadde hun hele 
7000 filmtitler. 
Nynazismen ble et begrep i Norge (og 
andre land). Da ble hun for alvor redd. 
Dette måtte bekjempes! Dermed startet 
hun ”Hvite busser til Auschwitz” i 
1992. 
Ungdommen måtte se og oppleve hva 
som virkelig skjedde under nazismen. 
Deretter ble det Aktive Fredsreiser i 
1998 med skoleturer og tematurer. Hele 
vitsen er å få bekjempet nynazismen og 
jammen har hun lykkes langt på vei. 
Norge er i dag det land som har færrest 
nynazisister i Europa. 
Marit Langmyr, pedagogisk veileder, 
fortalte og viste bilder fra Aktive 
Fredsreiser. De har nå 9 ansatte og 3 
egne busser. I alt sender de årlig ut 
12500 reisende fordelt på 200 bussturer. 
De har nå overtatt Landeskogen i 
Bygland. Det er et hus med 100 rom 
som de vil gjøre om til et fredssenter.. 
Helga Arntzen fortalte også at hun har 
lagt ned enormt mye arbeid i å utvikle 
ikke bare en landsby, men et helt 
område i Gambia i Vest-Afrika. Hun 
reiste til landsbyen Sutukoba første 
gang i 1982, og har siden startet et 
fyrverkeri av prosjekter i den 
vennskapsforbindelsen hun har bygget 
ut mellom Risør og landsbyen Sutukoba 
I 2006 mottok Helga Kongens 
fortjenestemedalje i gull for sin store 
innsats for fredsarbeid på nasjonalt 
plan. 

Stunden i fredshuset ble avrundet med 
snitter og kaffe. Prisen skulle være 
minst 50 kr pr person. Overskuddet 
skulle så gå til Gambiaprosjektet. Ut fra 
seddelbunkene vi så vandre ned i 
kurven, som ble sendt rundt, regner vi 
med at ”det ble noe”. 

Risør kirke (Hellige Ånd kirke). En 
liten vandring førte oss til Risør kirke.  
Der fortalte tidligere kirkeverge Lauritz 
Paulsen oss, på en livlig og humørfullt 
måte, kirkens historie.   
Kirken, som er en korskirke, ble oppført i 
1647 da folk fant turen inn til Søndeled 
kirke lang og besværlig. 
De hadde fått lov av Kristian 4. å bygge 
kirke på betingelse at det økonomiske ble 
ordnet uten utgifter for ham. Alt som er i 
kirken ble dermed gitt som gaver. 

En båt med en altertavle som skulle til 
Riga, forliste mellom Risør og Lyngør. 
Dermed havnet den i Risør kirke. 
Kirkesølvet, laget i København, er gave 
fra sjøfolk som takket befolkningen for 
livet. Kirkeskipet er for øvrig en kopi av 
Najaden. 
Kirkerommet blir mye brukt under Risør 
Kammermusikkfestival. 
Altertavle og prekestol ble restaurert 
mens vi var der. 
Loge Navigare med Else M. Ramsdal i 
spissen har all ære av dette treffet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffene våren 2011 
Vanligvis den 3. torsdagen i måneden.
Vi får tre treff, nemlig: 
20. januar 
17. februar 
17. mars 
Møtet i april faller bort p.g.a. påsken 
Koordinatorene har møte 18. 
november for å planlegge innholdet på 
disse treffene. Terjenytt vil omtale 
resultatet i neste nummer. 
Hovedkoordinator Svein Sørensen tar 
gjerne i mot forslag på temaer og/ eller 
steder å besøke. Han treffes på:  
Telefonnr. 37098228     
Mobil: 90676057 
Epost: sveisoe3@online.no 
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Loge nr. 51 Fortuna 

En takk for i år! 
Høsten er over oss og vi nærmer oss 
slutten på 3. termin for det sittende 
embedskollegiet. 
Nominasjonsnevnda er i full gang med 
å skaffe nye gode og villige kandidater 
til valget kommende vår. 
Jeg ønsker nevnda lykke til med 
arbeidet. 
I løpet av sommeren mistet vår loge 3 
av sine trofaste søstre, men heldigvis ser 
det lyst ut når det gjelder rekrutteringen 
fremover. 
 
På informasjonsmøtet i september 
hadde vi 11 mulige kandidater på besøk 
og det har resultert i 9 søknader pr. i 
dag. Et overveldende resultat. De to 
første vil allerede bli tatt opp 17. 
november. La oss sammen sette oss som 
mål at de nye søstrene skal trives i vår 
loge og føle seg velkommen i søster-
kjeden. 
 
Når dette leses, vil vi med raske skritt 
nærme oss advent og jul. En ekstra 
travel tid for mange, men la oss forsøke 
å sette av tid til ettertanke og det gode 
samvær. 
 

Hver gang en hand strekkes ut 
for å hjelpe en annen – er det JUL. 
Hver gang noen setter hatet tilside, 

og strever for å få forståelse, 
da er det JUL. 

 
Hver gang menneskene glemmer  
deres forskjeller og anerkjenner  

sine følelser for hverandre, 
da er det JUL. 

 
Måtte denne julen bringe oss 
nærmere en human forståelse 
og nærmere en velsignet fred! 

 
Med dette ønsker jeg alle søstre og 
brødre en god advents- og julehøytid. 

  
 
 
 
 
Vera Thorkildsen         OM 

 
Medlemsnytt 
 
40 Års Veteran 
15.12.10 Judith Andreassen 
 
Åremålsdager  
 
70 år 
23.12.10  Sigrid Vistad 
 
 Gradpasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
20.10.10   Sigrid Vistad 
20.10.10  Wenche Reiersølmoen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
08.09.10   Britt Johnsen 
06.10.10   Wenche Nybø Martinsen 
06.10.10   Anne-Lise Nielsen                                           
                                           Myrvold 
 
Møteplan 1. halvår 2011 
 

 
Tanker i advent 
Selve navnet advent kommer av det 
latinske ”Adventus Domino” som betyr 
Herrens ”ankomst” eller ”komme”.  
Advent er den tiden før jul som skal 
hjelpe oss til å gjøre julens innhold 
dypere.  Adventstiden begynner som 
kjent fire søndager før jul og varer frem 
til julaften.  Første søndag i advent 
markerer ikke bare inngangen til 
adventsfeiringen, men også begyn-
nelsen på kirkeåret. 
Skikken med adventslys kom i bruk ca. 
år 1000.  De brennende lys i kirken 
symboliserer Kristi nærvær, og de fire 

lysene forteller oss at vi nærmer oss ham 
som kalte seg verdens lys. 
Mange husker kanskje fra barndommen 
den forventningen som adventstiden 
skapte.  Jeg tviler på at barn som vokser 
opp i våre dager opplever den samme 
gleden og spenningen.  Allerede i oktober 
måned dukker det opp nisser, pepper-
kaker, julebrus m.m. i butikkene.  Og 
senere følger det juletrær og pynt i så stort 
et omfang at det blir rent for mye.  Det er 
”jule-ditten” og ”jule-datten” i det 
uendelige.  Deriblant en mengde ting som 
man ikke ante at man hadde bruk for eller 
manglet.   
For meg virker det som om materialismen 
er ved å ta overhånd og overskygge julens 
budskap.  Jeg ønsker å få tilbake noe av 
den gleden ved adventstiden og julen som 
jeg husker fra barndommen. Det lar seg 
kanskje ikke gjøre, men jeg har bestemt 
meg for å prøve.  I år vil jeg så absolutt 
avsette tid til å tenne lys, fylle stuen med 
musikk, skrive julepost m.m. og glede 
meg til jul istedenfor bare å kave for å bli 
ferdig til den 24.  (Man opplever fort å bli 
”ferdig” i overført betydning). 
Jeg avslutter disse tankene med følgende 
lille bønn: 
 
Gud, lukk opp mine øyne  
så jeg klart ser julens 
budskap. 
La meg leve i  
adventstidens  
forventning, og ikke la  
det bli 
borte i alt det 
materialistiske som       
vi omgir julen med. 
Lukk opp døren og la julen 
komme  
inn i mitt hjerte. 
 
                            
Amen               
EvdZ/UM 
 
 

Dato   Kl.  
05.01 19.00 Arbm.Instr.Rap. 

nevnder/komiteer 
09.01 16.00 Juletrefest 
19.01 19.00 O + Galla 
02.02 19.00 II + 
16.02 19.00 O + Galla 
02.03 19.00 Arbm. 
16.03 19.00 O 25 års Ve.Ju.  

Galla 
06.04 19.00 II + 
04.05 19.00 III+ N Galla 
17.05 11.00 Sammenkomst 
18.05 19.00 Arbm. NV 
25.05  Sommertur 
31.08 18.00 O EI Galla  

Merk tiden! 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
Innvielser  
13.09 Marianne Fløistad og Bjørg 
Terjesen 
08.11 Inger Taraldsen Skjørestad og 
Marit Eik 

 
 
 

Marianne Fløistad 
 

 
Bjørg Terjesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inger Taraldsen Skjørestad 

 
Marit Eik 
 
Gratulerer og velkommen til Loge nr. 
93 Kaprifol! 
 
Gradspassering 
Det Gode Vennskaps grad 11.10 
Marit Bratteng og Lill Nord 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 25.10 
Gro Anita Hansen og Kari Irene Holm 
 
25 års Veteranjuvel 27.09.2010 

Aase Marie Granerud 
Tatt opp i Ordenen 18.09.1985 
Den Høye Sannhets Grad 16.12.1987 
Embeder i Logen: Arkivar 1991-1993 
                            UM H. ass. 1993-1995 
                       Kasserer 1995-1997 
                           Arkivar 1991-2001 
                           OM H.ass.2007-2009 
Opptagelse i Leiren 25.08.1994 
Barmhjertighetens Grad 27.11.1997 
Embeder i Leiren: 1.terne Yppersteprest 
1999-2001 

Kasserer 2005-2007 
Aase Marie Granerud ble tildelt sin 
veteranjuvel for 25 års trofast 
medlemskap i Logen av 
Storrepresentant Lise Schulz. Det var 
en vakker seremoni i logesalen og Lise 
Schulz hadde også fine personlige ord 

til jubilanten. Aase Marie Granerud fikk 
mange gode ord, blant annet for sin 
innsats med sying av kraver og drakter da 
loge nr. 93 Kaprifol var i sin oppstart.  
Aase Marie begynte i Loge 51. Fortuna 
18.09.85 og gikk over til loge nr. 93 
Kaprifol da denne ble stiftet 02.11.91 
 
Menyen ved taffelet denne kvelden var 
lettsaltet torsk m/bacon og gulrøtter. Der 
var taler og blomsteroverrekkelser av OM 
Elin Halvorsen og søster Gerd Heen. 
Fadderbarna til Aase Marie, Kirsten 
Heimdal og Else Fossnes takket med gode 
ord og blomster Aase Marie for godt 
fadderskap og all støtte. 
Alle vi søstre i loge nr. 93. Kaprifol 
gratulerer Aase Marie og ønsker henne 
fortsatt mange gode logeår. 
UM 
 
Andre begivenheter før jul 
22.11 − + 
13.12   25 Års vet. Juv. Ingeborg Baust  
 
Jubileer 
24.11 Wenche Magnussen    70 år 
11.12  Inger Anne Werner    65 år 
26.01.2011 Rigmor Nilsen     90 år 
 
 
 
 
 
 
 
Alle søstre og brødre ønskes en 
god jul og et godt nyttår fra OM 
og UM i loge nr. 93 Kaprifol 
  
        09.01.2011 kl.16,00  
    Juletrefest på Logehuset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håper alle søstrene får en fin førjulstid 
uten så mye stress og uro.  
 

                      
 

Invitasjon til Nyttårsloge 
10.01.2011 
Du inviteres til nyttårsloge, om ønskelig 
med ledsager. 
Påmelding starter på vårt møte 22.11.2010. 
Ellers kan påmelding skje til UM Ruth 
Hjellset tlf.37 02 28 29 eller mob. 930 
40 648 innen 15.12.2010 
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Loge nr.  104 Måken 
 
D’er Haust. Det ruskar ute 
med Regn og kalde Vind. 
Smaafuglen flyg mot Rute 
og vilde gjerne inn. 
Men under Omnen god, 
der ligg paa Sekkje-Pute 
han gamle Mons i Ro. 
(Fra Haugtussa av Arne Garborg) 
 
Det er definitivt blitt høst. Naturen 
forteller det. Blomstene fra i sommer er 
borte, trærne står nakne, og vi må kle 
oss med varme tøyer fordi gradestokken 
viser at vi er inne i en kjølig årstid. For 
de fleste er det utrolig at vi om ikke så 
lenge skal ønske hverandre en god jul 
og et godt nytt år. 
 
Jeg vil benytte meg av denne spalten til 
å takke alle dere som har bidratt på 
ettermøtene på forskjellig vis. Dere er 
en helt nødvendig støtte for at etter-
møtet skal få et innhold som kan være 
både til glede og ettertanke, noe som er 
forventet ifølge loven for vår Orden.  
Takk for alle bidrag! Sist, men ikke 
minst: Stor takk til Privatnevnden for 
flott innsats! 
UM 
 
Foredrag 
Torsdag 16. september hadde Loge 104 
Måken annonsert foredrag. Det var 
prest i Grimstad, Svein Lilleåsen, som 
holdt foredrag over temaet ”Vennskap, 
kjærlighet og sannhet”. 
 
På vegne av logens Styrkelse og 
Ekspansjon ønsket vår Storrepr. Kirsti 
Lykre Lilleåsen velkommen til fore-
draget som ble holdt i logesalen etter 
endt logemøte. 
 
Lilleåsen begynte med å uttrykke at han 
endelig kom på besøk i Grimstads 
”prestebolig”; noe han lenge hadde hatt 
et ønske om. 
 
Hans første tema ble Vennskap, og han 
viste til en opplevelse han hadde hatt 
med en av Grimstad bys innbyggere. 
 

Et vennskap er årvåkenhet, og hvordan 
velge ut personer til venner? Her viste 
han til flere bibelfortellinger om emnet. 
Videre fortalte han om en selvopplevd 
historie fra murens fall i Øst-Europa. 
Denne sekvensen avsluttet han med: 
”Du som har en venn, du er rik”. 
 
Kjærlighet: 
Han fortalte oss om flere former for 
kjærlighet, som søsken-, søster- og 
broderkjærlighet, og fortsatte med et 
lite tankekors: ”De som tenker lavest 
om seg selv, dømmer sterkest om 
andre.” 
Han ga oss eksempler på følgende typer 
kjærlighet: Begrunnet kjærlighet, 
betinget kjærlighet og til slutt den beste: 
Ubetinget kjærlighet. 
(Kjærlighetserklæringen til våre 
nærmeste.) 
 
Sannhet: 
Vi sier Amen – dette betyr SANNHET, 
dette er noe vi mener! Sannhet er et 
varmt ord. Det er troverdig og trygt. 
Men sannheten kan også være relativ. 
Brødre og søstre er enige om at det vi 
står for, er sannhet! Han viste til ordet: 
”Jeg er veien, sannheten og livet.” 
Sannhet kan binde fast, men den kan 
også være en befrielse. Sannhet frigjør, 
og sannhet er vår bærebjelke. 
 
Etter endt foredrag ble Lilleåsen invitert 
med på vårt søstermåltid. Det var rart 
med en mann blant oss, og jeg tror alle 
hadde en minnerik kveld med dette 
møtet. 
Anne Marie Gaustad 
 
Bjørnson-året 
Året 2010 kalles Bjørnson-året fordi det 
er 100 år siden vår store dikter døde. På 
ettermøtet 21. oktober holdt str. Anne-
Kristi Rasdal kåseri der hun trakk fram 
ulike sider ved Bjørnson og hans 
forfatterskap. Hun delte litt av sin 
kunnskap med oss, og vi kan bare 
beklage at hun hadde begrensa tid til 
disposisjon. Det er svært hyggelig at vi 
kan benytte oss av ulik kompetanse 
blant våre søstre. 
Hjertelig takk, str. Anne-Kristi! 
UM 
 

Jubilant 
10.09.2010: Borghild Omdal 70 år 
 

Innvielse 7. oktober 2010 
Cesilie Engenes Jenssen 
Marit Rodvelt 
 
                                Velkommen! 

 
Cesilie Engenes Jenssen (t.v.) med sin 
fadder Ingebjørg Wickstrøm 
 

 
Marit Rodvelt (t.h.) med sin fadder Anne 
Havstad 
 
Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
21. oktober 2010 
Elin Håland 
Anne Grethe Støyl 
Gratulerer! 
 

 
Elin Håland 
 

 
Anne Grethe Støyl 
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Loge nr. 116 Navigare 
Julehilsen fra OM 

Vi nærmer oss nå den høytidelige 
advent og juletiden.  Er vi ikke heldige 
som igjen får oppleve en ny julehøytid 
og et nytt årsskifte? Ja, det er vi. 
Julehøytiden bringer med seg glede og 
forventninger for de fleste av oss, men 
noen vil også oppleve sorg og savn. Jeg 
vil sende noen varme tanker spesielt til 
dere som har hatt et strevsomt år.  Jeg 
vil takke dere alle, embedskollegiet, 
privatnevnd, matgrupper, aktører og 
ikke minst hver enkelt søster.  Alle 
bidrar til at Logemøtene blir innholds-
rike og gode. Logen har hatt et godt år, 
og vi har fått flere nye søstre. 
Logearbeidet har båret frukter, og 
oppgaven for oss alle blir å sørge for at 
frukten har det godt og modnes. 
Ønsker alle søstrer og brødre en 
hjertelig god og fredfull jul og alle 
gode ønsker for det nye året. 
”Det er godt å vite hva man ønsker seg, 
men enda bedre å sette pris på det man 
har.”  
 
Med søsterlig hilsen  i V.K. og S.                  
Venke Fone Holum/OM 
 
          Invitasjon 
       Julemøte 2010 
Du inviteres til julemøte  
Onsdag 8.desember.2010.kl.18.oo 
Påmelding på vårt møte 24.11 
I tillegg kan påmelding skje til 
Kirsti Grændsen tlf:37164165 
Wenche Rødland tlf 37164306 

Ny Søster 

 
          13.10.2010 
ble Inger Bulman tatt opp i vår loge. 
Det ble en fin kveld. 
 
Velkommen Søster 
Vær oss velkommen du nye Søster.  
Vær oss velkommen i kjeden av gamle 
søstre som rundt deg står  
og varmes av velkomstgleden. 
 
I vennskap vi hilser deg hver især. 
Vi håper du tar med på ferden  
de vennetanker som mot deg bær  
her inne i Odd Fellows verden 
 
I kjærlighet tar vi deg til oss inn.  
I logen vi sammen skal være.  
Vi rekker deg hånden med åpent sinn. 
Og sier: Velkommen kjære. 
 
I sannhet vi føler en Søsterånd 
Med deg som er ny på benken. 
Og fremad så vandrer vi hånd i hånd. 
I felleskap knytter vi lenken. 
Vi håper du vil trives hos oss 
 
Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
22.09.10 
Hella Ina Sonesen 
 
Runde tall: 
28.12.10 
Mary Eriksen 70 år. 
 
Et vennlig ord koster ingenting 
Og er likevel den skjønneste gaven. 
 

MØTEPLAN 
1.halvår 2011 

12.01. kl. 19.00  O Instr. 
26.01    ”  19.00  Arbm.Regnsk. 
                             Rapp.nevnder 
09.02   kl. 19.00 Info.m 
23.02   ”  19.00 = + 
09.03   ”  19.00 Sos.aften 
23.03   ”  19.00 O + Galla 

13.04   ”   19.00  ≡ + Galla 
27.04   ”   19.00   +  1.g.N 
11.05   ”   19.00 Arbm.2g.N/V 
25.05.         Sommertur 
_________________________ 
24.08.  kl. 18.00 O EI Galla 
 
           TENN LYS 
Et lys skal brenne for denne jord.  
Den blanke himmelstjerne der vi alle bor.  
Må alle dele håpet så gode ting kan skje. 
Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det. 
 
          Tenn lys 
To lys skal skinne for kjærlighet og tro. 
For dem som viser omsorg og alltid 
bygger bro.  
Må fanger få sin frihet og Flyktninger et 
hjem.  
Tenn lys for dem som gråter og dem som 
trøster. 
 
         Tenn lys 
Tre lys skal flamme for alle som må slåss 
for rettferd og for frihet. 
De trenger hjelp fra oss. 
Må ingen miste motet før alle folk er ett. 
Tenn lys for dem som kjemper for frihet 
og for rett. 
 
          Tenn lys 
Fire lys skal tennes, og la de brenne ned.. 
La alle folk få leve  
I frihet og i fred. 
 
God Jul ønskes alle mine Søstre med fam. 
Hilsen UM 
 
Wenche Rødland 
 
 
Julebetraktninger blant 7-åringer 
Av  Mimi Langeid (Fra 1930-årene) 
 
De trettet så busta føyk 
en syvårs gutt og en pike. 
Hva slike små folk kan si 
finner vel neppe sin like. 
 
Gutten bar pakker og esker  
og piken bar melkespann.  
“Og du må gå rundt i jula  
med bare halvannen tann!” 
 
Hans flotte bemerkning rammet. 
Piken ble sint og gråt. 
Hun var midt i tannfellingsalder 
Han hadde sine fått. 
 
Hun gikk der og gråt ved hans side  
med dinglende melkespann  
og grudde for jula å møte 
- - med bare halvannen tann! 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
Hilsen fra OM 

Når nå Julen nærmer seg, og et nytt år 
er i ferd med å ebbe ut vil jeg benytte 
anledningen til å takke alle brødre i loge 
nr 61 Terje Vigen for innsatsen og 
samværet i 2010. Jeg opplever at det er 
virkelig et privilegium å få lov å være 
OM i vår loge. Embedskollegiet gjør en 
flott innsats, og de gjør den med en 
innsats og humør som gjør arbeidet i 
logen lystbetont. Vi har en privatnevnd 
som fungerer prikkfritt, og som gjen-
nomfører brodermåltider og ettermøter 
akkurat slik vi i vår loge ønsker de skal 
være. Brødrene har det siste året vært 
flinke til å møte. Det er en stor 
inspirasjonskilde for oss som har verv, 
og viser at logen gir brødrene en opp-
levelse som gjør at de oppfatter loge-
arbeidet som meningsfylt. Jeg vil med 
disse ord ønske alle brødre og deres 
familier en riktig god Jul og et godt nytt 
år. 
 
Jan Petter Røinaas 
Overmester 
 

Jubilanter 
Eldrup A. Hansen     70 år 04.06.10 
Sigmund Dale          60 år 22.08.10 
 
Vi gratulerer med overstått! 
 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad : 
29.09.10 Pål Einar Berge 
 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
13.10.10 Per Asbjørn Liane 
 
Den Høye Sannhets Grad: 
27.10.10 Johnny Olsen 
 
Er noen av logens brødre syke? 
Kjenner du en bror som ønsker besøk, 
kan du henvende deg til: 
 
Nevnd For Omsorg  
Eldrup A. Hansen 
Per Roald Salvesen 
Peter Løvstad Nielsen 
Jon Arthur Løyning  
Sven Erik Pedersen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Terminliste Våren 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. januar 
 

≡ + Galla, felles 
med loge nr 135 
Mærdø 

26. januar 
 

O    Arbeidsmøte, 
instruksjon 

9. februar 
 

Galla  25 års    
    Veteran   

 
23. februar 
 

O+ Galla  

9. mars 
 

= + 

21. mars 
 

= +  Felles med 
Loge nr 107 
Torungen 

13. april 
 

≡ +  Galla 

27. april 
 

O + Galla,  

11. mai 
 

O   N 

25. mai 
 

O   N V 

4. juni 
 

Sommertur 

14. 
september 
 

O   Galla, embeds-
installasjon 

Julemiddag. 
 

Privatnevnda i Terje Vigen 
er nå i full gang med forberedelsene i anledning 

julemiddagen for brødre  
med ledsager. 

 
Vår eminente kokk Kai Salvesen 

og hans team 
står også dette år ansvarlig for juleribben 

med tilhørende dufter og smak 
og med kokkens kvalifikasjoner  

er det fra privatnevndas side 
unødvendig å være engstelig. 

Påmelding er satt innen 22.november 
og vi ber om at påmelding  

skjer i god tid før fristens utløp. 
Vi i privatnevnda ønsker dere alle hjertelig velkommen 

og vi skal gjøre vårt beste 
for at dere vil få en minnerik aften 
og ta med dere gode minner herfra. 

 
Fred McTillmann 

Formann 
Privatnevnda  

Nevnd for Kunnskapsløftet. 
Stor Sire Morten Buan har utnevnt 
følgende som medlemmer av denne 
nye nevnden: 
Rebekkasøstrene: 
Eks Stor Sekretær Liv Berit Johansen
fra Askim. 
EksOM Tone Brataas fra Bødalen 
Odd Fellow brødrene: 
Stor Vakt Geir Småvik fra Trondheim
EksDSS Jan A. Nilsen fra Arendal 
Leder for nevnden er SDSS Randulf 
Meyer fra Horten. 
 
Nevnden skal arbeide med kunnskaps-
forbedring og -formidling generelt i 
Orden. 
Nevnden utarbeider selv sitt mandat.  
I første omgang har nevnden fått i 
oppdrag å utarbeide et enhetlig ut-
viklingsprogram for leirene, arrangere 
en fellessamling for nyvalgte HMer og 
HPer 18. og 19. juni 2011 og kurs/ 
program for opplæring av embeds-
menn. 
Nevnden møtes i Storlogen ca 1 gang 
pr. måned og arbeider ellers pr. data/ 
Epost.   
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Opptak og Gradspasseringer 
 
Troskapsgraden 
Opptagelse 21.9.2010 
 
Nils-Arild Henriksen 
 

Nils-Arild Henriksen  foto:FFE 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
7.9.2010 
 
Bjørnar Birkedahl 
Geir Harald Hovind 
 
Den Edle Kjærlighetsgrad Grad 
2.11.2010 
 
Per Inge Haavik 
 
Den Høye Sannhets Grad 
19.10.2010 
 
Jan Børge Thorsen 
Tore Sørvåg  
Arnfinn Bjørkegra 
 
Gjenopptagelse 
7.9.2010 
 
Finn Andersen  
 
25 års Veteran 
 
Terminliste 2. halvår 2010 
07.12 -+ 
14.12  O+ Galla Felles m. □ 135 Mærdø 
i Arendal 

 
Odd Christophersen  foto:FFE 
 
Odd Christophersen 
er blitt veteran og han ble tildelt  
25 års Ve. Ju. 5. oktober 2010. Av Eks 
DSS Sigurd Holthe. 
Hans vita: Innviet i Ordenen, og 
Troskapsgraden 24.9.1985 
Den Høye Sannhets Grad: 19.5.1987 
Embeder i Logen 
CM høyre ass: Fra 01.08.1989  til 
31.07.1991 
Skattmester: Fra 01.08.1993  til 
31.07.1997 
Leirgrader 
Patriarkgraden: 15.02.1996 
Den Kongelige Purpur Grad: 19.2.1998. 
Etter eget ønske er medlemskapet i 
leiren opphørt 30.3.2010. 
                 
Fra før har logen 31 veteraner! 
Vi takker for trofast medlemskap,  
og ønsker lykke til videre! 
 
Fødselsdager – runde år 
40 år: 
Tom B. Opsal Nielsen 27.01. 
65 år: 
Alf Langeland 09.01. 
Steinar Christoffersen 26.01. 
70 år: 
Terje Søyland 05.02. 
75 år: 
Steinar Simonsen 24.01.  
80 år: 
Odd Christophersen 16.02. 
85 år: 
Odd Olsen 11.02. 
 
Vi gratulerer! 
 
Hjertestarter klar til bruk i 
logehuset i Grimstad. 
Komité oppnevnt av de ulike loger har 
gått til innkjøp av komplett ZOLL AED 
hjertestarter.  Hjertestarteren er nå klar 

til bruk. Fra vår loge har Insp. Jan 
Andersen (koordinator), Ådne Olav 
Gundersen, Tor Ivar Kleivene, Nils 
Terkelsen og Ove Gerhard Olsen sagt seg 
villige til å være ressurspersoner på 
hjertestarteren, og har vært på kurs 4. og 
6. oktober. Det er trygt å ha, men vi håper 
at det aldri blir bruk for den… 
 
Informasjonsmøte 28.9. 
 
Som terminfestet hadde vi informasjons-
møte 28.9. Det var møtt fram 21 brødre 
og 2 reflektanter. Møtet ble holdt etter 
Storlogens ”Veiledning for informasjons-
møter i Odd Fellow Ordenen”. OM ledet 
møtet og orienterte om vår loge og Eks 
DSS Sigurd Holthe holdt foredrag om 
Odd Fellow Ordenen. Det var kaffe og 
kake i salongen etter møtet. Begge 
reflektantene undertegnet søknadskjema 
og er på vei inn i Ordenen. 
 
Henrik Ibsen støtter  
Stine Sofies Stiftelse. 
Sosialnevnden vår foreslo å gi  
kr. 10.000.- til Stine Sofies Stiftelse. 
I logemøte 19.10. ble det vedtatt å støtte 
stiftelsen med dette beløp. 
Nøden er dessverre ikke alltid synlig i 
vårt lokalsamfunn.  
Da er det godt å vite at pengene kommer 
godt med i deres utrettelige arbeid. 
 
Møtevarsling og fremmøte 
Fra i høst har vi varslet om møtedato på 
telefon/SMS et par dager før hvert møte. 
Vi vet ikke om det er det som har hjulpet, 
eller om det er vår egen Broderforening 
som drar opp fremmøtene, men vi har sett 
en merkbar bedring i høst. 
Vi må alle gjøre vårt til for at denne fine 
stigningen fortsetter fremover. 
 
Terminliste 1. halvår 2011  
02.01 Juletrefest kl.16.00. Søndag 
04.01 Nyttårsspill m/ledsager 
18.01 Arbm./instr. 
25.01 Info m 
01.02 = + 
15.02 – + 
01.03      ≡ + �G 
15.03 О�+ G 
05.04 = + 
26.04 25 års Ve. Ju. Galla N 
03.05 – + N V 
14.05 F □ m/gjester fra □ 82 James    
              Ridgely og ledsagere. Galla 
17.05 Treff på huset  
05.06 Sommertur 
06.09 EI G 
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Invitasjon til Julebord med damer lørdag 11. desember!
Kjære bror, du og eventuell ledsager inviteres med dette til årets julesamling, 
lørdag 11. desember 2010 klokken 19:00.  
Vi byr på tradisjonell julekost med ribbe, medisterkaker, medisterpølse, surkål og deilig riskrem 
til dessert. Til maten serveres vin, øl og brus, samt en aperitiff ved ankomst. 
Kuvertprisen er kroner 220,00. 
Påmelding innen 28/11 til: Willy Kristiansen: tlf. 370 16 882, mob. 91 79 75 30 

 
 
 

 
 
 
 
Loge nr. 107 Torungen 

Julehilsen 
Det er med undring jeg setter meg til å 
skrive en julehilsen til brødrene i Loge 
107 Torungen, og registrer at det nå er 
gått ett og et halvt år siden dette 
embedsmannskollegiet ble innsatt. 
Vi har gjort små og store feil på våre 
forskjellige stoler, men vi har alle lært 
og vokst med oppgavene. Jeg vil gi 
honnør til vår CM og våre skuespillere 
for gode fremføringer av de forskjellige 
spill, det er med på å gjøre innholdet i 
våre ritualer mer forstålig. 
Det er alltid nye innblikk og forståelser 
som gir oss mulighet til å gjøre våre liv 
rikere og lettere å leve. 
Vi skal også denne julen lage en 
tilstelling for de som ikke har det så bra 
i hverdagen og som sliter med rus og 
andre problemer. 
Dette føler jeg er arbeid i ekte Odd 
Fellow ånd, og som jeg vet at jeg har 
alle brødrene med meg på. 
 
Julen er også tid for ettertanker og 
stillhet i en travel hverdag. Det er ikke 
bare det materielle som teller, men at vi 
har fred og ro i våre sinn og tenker over 
hvorfor vi feirer jul. Dette gjelder også 
for de som feirer andre høytider med 
bakgrunn i andre religioner. 
 
Med dette vil jeg takke for hva dette 
året har gitt oss i logearbeidet, og 
ønsker alle brødre en god jul og godt 
nytt år. 
                                         Sigurd Ledaal 
                                                OM   
Henry Drumond har sagt: 
“Jeg skal jo bare vandre gjennom denne 
verden en gang. Alt det gode jeg kan 
gjøre, all den vennligheten jeg kan vise 
et annet menneske, må jeg gjøre nå. Jeg 
må ikke utsette eller fordømme det, for 
jeg kommer aldri denne veien igjen.” 

Dette sitatet benyttet jeg da vi delte ut 
veterannålene til Per Olai Seines og 
Rune B Hansen. Jeg tror vi alle bør 
stoppe opp av og til å tenke igjennom 
livet, og våre handlinger. Vi kan sikkert 
endre på enkelte små ting slik at både vi 
og de rundt oss får det bedre. Det er 
sagt at: å leve – det er som å tegne uten 
viskelær” Vi får aldri omgjort en 
handling vi angrer på.  
Kanskje vi bør benytte den kommende 
julehøytid til en ettertankens tid, til å 
reflektere over hva og hvordan vi 
ønsker resten av vårt liv skal være, for 
det som har skjedd kan vi ikke lenger 
gjøre noe med. 
Jeg vil samtidig benytte anledningen til 
å ønske bror overmester m/familie, 
samt alle brødre m/ familie en riktig 
god og fredfull jul, med ønske om et 
godt og fremgangsrikt nytt år.  
V. K. og  S.   Bror UM 

 
Opptak og Gradpasseringer 

 

Troskapsgraden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torjus Siring. Opptatt: 18.10.2010 
 

Det Gode Vennskaps Grad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osmund Taraldlien. DGV 04.10.2010 

Fødselsdager 
17.11.2010 Torjus Siring, 55år 
02.01.2011 Rolf Drivdal, 65år 
08.02.2011 Bjørn Øivind Hansen, 40år 
 
 

25 Års Veteraner 
To av våre brødre mottok sine 

veteranjuveler 01.11.2010. 
Under ledelse av 

 Storrepresentant Frank Liltved 

Rune Bjørn Hansen, innv. 19.03.1985 

Per Olai Seines. Innviet 07.10.1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ettermøteprotokollen. 
Den gamle, som Oscar Bernstein 
startet, er nå funnet. 
EksOM Svein Harald Søndenaa leste 
hva som hendte for 25 år siden, fra 
denne boka på ettermøtet, da vi fikk 2 
nye veteraner. 
Vår sekretær, Ove L. Wroldsen, har 
skrevet referat fra det ettermøtet, den 
01.11.2010. Dermed er startsignalet 
gått for en ny runde ettermøtereferater.
En klar oppfordring til brødrene om å 
melde seg på til skribent. 
Bror UM ordner køen. 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Neste møter 
 
Onsdag 24.11. :  ≡ + (galla) 
 
Fredag 03.12. :  Julemøte med damer  
 
Onsdag 08.12. :  – + 
 
Onsdag 12.01. :  = + 
 
Onsdag 26.01 :  0 Arbm. 
 
 
Gradspasseringer 
 
22. september 2010 ble brødrene 
Knut Birknes og Tore Asbjørn Jensen 
tildelt Det Gode Vennskaps grad. 
 
Ny brødre 
 
På møtet 27. oktober tok vi opp to nye 
brødre. Dette var Eivind Gjesdal og Jim 
Franklin Hansen. 
 
Faddere var h.h.v. OM Arne Aslaksen 
og br. Bjørn Berntsen. 
 
Åremålsdager 
 
3. okt.   Arne Bjørge,      65 år. 
5. des.   Helge Omdal,    70 år 
22. des. Tore A. Jensen, 60 år. 
14.jan.  Asbjørn Larsen, 65 år. 
 
Informasjonsmøte 
 
Vi tar sikte på et nytt informasjonsmøte 
i løpet av januar 2011. Vi ber derfor 
brødrene om å tenke på aktuelle 
kandidater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syltelaging 
 
Lagedager er populære i skoler og 
barnehager før jul. Sosialnevnda 
arrangerer lagedager for far torsdag 25. 
nov. og onsdag 1. desember 
kl 19.00 på bakrommet til  
br. Hans. Som vanlig er det  
julesylta som er tema.  
Påmelding til Yngvar snarest. 
 
.  
Julemøte med damer 
 
Det tradisjonelle julemøtet med damer 
avholdes fredag 3. desember 2010 kl 
19.00 på logehuset i Grimstad. 
 I terminlisten står oppført festloge, men 
dette er ikke riktig. Møtet blir avholdt 
etter tradisjonelt opplegg med samling i 
logesalen med etterfølgende 
festmiddag. Antrekk mørk dress/pen 
kjole. Buss som vanlig fra Høvåg kl. 
17.45 via Lillesand til Grimstad via 
gamlevegen. 
Påmelding til Hansi snarest. 
 
Øving 
 
Ceremonimester ber om at de impliserte 
brødrene stiller opp til øving onsdag 
1.12. (1+). Alle kvelder kl 19.30 på 
logehuset i Grimstad. 
 
Mat og drikke 
 
Brodermåltidet er en viktig del av 
logelivet. I Gabriel Scott har vi i årevis 
trukket veksler på John Case’ 
kokekunster.  
Vi er imidlertid godt forspent med 
egene kokker som en gang i blant trår 
til med spennende retter. På et møte i 
høst disket br. Bjørn Berntsen med en 
flott anrettet og velsmakende buffé. 
Det må også nevnes at br. Harald Tvedt 
er medeier av en vinmark i Sør-
Frankrike. 
Ved et brodermåltid spanderte han en 
velsmakende vin fra vingården som 
driver vinmarken. 
Takk til Bjørn og Harald. 
 
 
 
 
 
 
 
Alder og opptak i Ordenen 

21 år 8 mnd + noen dager ble  
Knut E. Ribe med i Gabriel Scott 26.mai 
2010 
Det er den yngste som noen gang er tatt 
opp i Ordenen i vårt Distrikt. 
 
Sindre B Hendrichs var 21 år 3 mnd og 
20 dager da han ble med 31.01.2001 
Han er den yngste som er tatt opp i vår 
Orden i Norge. 
Hans far, Kjell Henrik Hendrichs, var 
21 år 11 mnd og 27 dager da han ble med 
i 29.03.1963 
 
 
Minnelogetid 
Lenge fikk du lov å glede  
dine venner med ditt smil.  
Med ditt vidd og klokskap lede  
rettelig hvor der var tvil.  
Troskap i det små og store,  
kjærlighet, i logens ånd,  
lå til grunn for alt du gjorde, 
styrket våre vennskapsbånd. 
Myndighet, men uten vrede,  
og en indre sjelens ro,  
i din nærhet var tilstede.  
Det du sådde så vi gro,  
Og ditt sinn din blomstergave –  
hele spektrets fargeprakt,  
villig delte du din gave  
i lyrikk og tonedrakt. 
Det var solskinn i ditt øye,  
det var varme i din røst.  
Intet syntes deg til møye,  
du gav kjærlig hjelp og trøst.  
Dine øyne er nu lukket,  
og ditt livslys er brent ned. 
Om vi bare hadde rukket  
si farvel og far i fred.  
Takk for hånden som du rakte.  
Takk for alt i alle år.  
Takk», vi hvisker, sakte — sakte.  
I ærbødighet vi står. 
Se, vi slutter kjeden  
du i tanken følges fram.  
Trygt du vandrer himmelleden  
inn i Evighetens hjem. 
 
Fred med - ditt minne. 
                                  Fritt etter Berit Sjøstedt, 
                                                  loge Caritas. -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julen 2010  Terjenytt 39 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, Vinteren 2011, kommer i feb. 2011.  
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 5. februar 2011.  

Stoffet sendes:  Jan A. Nilsen, på E-mail: jan.a.n@online.no eller adr.: Kongleveien 12., 4844 Arendal.  
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Loge nr. 128 Lyngør. 
 
Gradspasseringer: 
Det gode vennskaps grad: 
15.9.2010. Knut Arild Christoffersen. 
Stein Roger Fiskum. 
 
Den edle kjærlighets grad. 
19.5.2010. Jan Erik Borgli. 
1.9.2010 Karl Jørgen Jørgensen. 
 
Den høye Sannhets grad. 
1.12.2010. Jan Erik Borgeli. 
Karl Jørgen Jørgensen. 
 
Runde tall: 
Bernt Arild Bergrem 50 år 11/3. 
Martin Sandtrø 60 år 6/4. 
Frank Andersen 70 år 7/6. 
Odd Holum 50 år 13/9. 
Ole Pettersen 60 år 13/9. 
 

 
 

 
 

 
Vertskapet i det grønne. 

Den 12/6-2010 avholdt Loge 128 
Lyngør sitt sommertreff hos Ragnhild 

Bjellås og Tom Cato Rasmussen på 
Lauvåsen i Gjerstad. Partytelt var rigget 
til med border og stoler.3 griller var 
tent. Gutta grillet og styrte. Maten 
m/tilbehør berørte våre ganer på en 
fortreffelig måte 
Så var det over til kulturen. 
Vertskapet hadde lagt ut en historisk 
”bruksting” sti, med mange gamle og 
fine redskaper. Vi fikk besøke både 
drengestue og stabbur på jakt etter disse 
raritetene. Mange fantastisk kreative 
svar.   
Noen greide nesten alle, mens en del 
bare ca. halvparten. Stemningen var 
høy, vi koste oss alle sammen. Praten 
gikk. Vitser og sang. Været var 
upåklagelig og myggen ”vart skremt” 
denne kvelden, det var ikke mange som 
fikk stifte bekjentskap med krabaten.  
Det er ikke bare ved kysten det går ann 
å ha det hyggelig. De dype skoger i 
Gjerstad kan også være en arena for 
Hyggelige samvær. 
 
Stor Takk til vertskapet! 
 

 
 
Den 17/11-2010 vil 25 års veteranjuvel 
bli tildelt bror Geir Egil Eigilsson. 
Vi gratulerer! 
 

Gode venner på besøk. 
 

På vårt Logemøte 
den 20/10-2010 
fikk vi besøk av 
20 brødre fra 
Loge 120 Colin 
Archer i Larvik. 
Dette er blitt 

en tradisjon, De besøker oss på høsten 
og vi reiser til Larvik på våren. Det er 
alltid meget hyggelig møter. Denne 
gangen fikk vi en opplesning i 
Logesalen av Bror Baard Midtgaard. 
Dette hadde han forfattet selv. 
Glimrende. Det grep oss alle. 
Brodermåltidet bestod av Lettsaltet 
torsk m/baconfett. Meget velsmakende 
med god stemning rundt bordet.  
Kvelden ble som vanlig avsluttet med 
Avec og hyggelig prat i salongen. 

Det første julekortet i nyere tid  
bar teksten «A Merry Christmas and a 
Happy New Year to You» og ble tegnet i 
1843 av Britiske John Calcott Horsley. I 
1875 begynte den tyskfødte Louis Prang å 
masseprodusere julekort i USA. 
 
Vi vil med dette ønske alle søstre og 
brødre i distrikt 22 en velsignet god jul 
og et godt nytt Logeår. Hilsen Loge 128 
Lyngør. 
  

Nevnd for omsorg 
Erling Åsebø. TLF: 37162431. Mob: 
99162609. Baard Midtgaard. TLF: 
37162777. Mob: 47376554. 
Knud Skole. TLF: 37150195. Mob: 
91740354. Bengt Mikkelsen. TLF: 
37151684. 
Mob: 90082775. Tom Cato Rasmussen. 
TLF: 37158159. Mob: 93015455.  
Er noen av våre brødre syke, ring et av 
disse nr. 

 
Grimstad Broderforening 
(Loge nr. ? Fjære fra neste år) 

DSS Tom B. Schulz første embeds-
gjerning var offisielt besøk i broder-
forening, 11. oktober 2010, der han satte 
inn det nye styret. Det var gjenvalg på alle 
fem. 

DSS Tom B. Schulz omkranset av  
Foran: Formann  Jarle Christiansen 
             Varaformann Tom S. Rud 
Bak:     Sekretær   Sven Magnus Løvik 
             Kasserer   Tore Wickstrøm 
             Arkivar     Steinar Simonsen 

 
(Fortsetter side 14) 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Fra Overmester. 
Vi nærmer oss nå Julehøytiden.  
Enda et år er på hell. 
Jeg vil takke alle brødrene for ett 
fantastisk hyggelig logeår. 
Vi går inn i den siste termin med 
nåværende embedskollegium. 
 
La oss gjøre 2011 til ett enda bedre 
logeår. Hvis vi alle gjør vårt beste i å 
etterleve logens lære, ta den med oss i 
vår  hverdag, er jeg sikker på at vi 
lykkes litt etter litt. Fullkomne blir vi 
aldri. Husk det er bedre å prøve å feile 
enn å ikke prøve.  
  
Kjære alle brødre i Loge 135 Mærdø! 
 
riktig god Jul og ett godt nytt år. 
Det samme ønskes søstre og brødre  
 i andre loger. 
 
Hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Nils Olav Stensrud 
OM 
 

40-års Veteranjuvel 
 

 
 
I vårt møte 26. Oktober fikk Eks 
Storrepresentant Sigurd Lundberg tildelt 
40års veteranjuvel.  

DSS Tom B. Schulz med hjelp av fung 
Stor Marshall Bjørn Røisland og 
Storrepresentant Leif A Sell ledet 
seremoinen på en utmerket måte. 
Under det påfølgende festtaffelet holdt 
OM Nils Olav Stensrud tale til 40 års 
veteranen. Han ble takket for sin innsats 
for logen gjennom 40 år, spesielt for 
dannelsen av Loge 135 Mærdø. Sigurd 
Lundberg er en logebror vi alle ser opp 
til. 
Videre hadde bror Eks DSS Jan A 
Nilsen en hilsen til veteranen fra det 
første embedskollegiet i Leir 22 Aust-
Agder. 
En tydelig rørt 40 års veteran takket så 
mye for en flott seremoni, de hyggelige 
ord han var tildelt i kveld. Han var klar 
på at logen hadde gitt han mye mer enn 
han hadde gitt den. 
 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
Den Gode Vennskapsgrad 
14.09.10 Jens Berthelsen   
              Roar Gundersen. 
12.10.10 Arne Martin Thorbjørnsen. 
 
Den høye sannhetsgrad 
28.09.10 Frode Sell. 
 
Terminliste våren 2011 
11.01.2011 ≡+   Galla felles med 61 
Terje Vigen 
25.01.2011 O  Arbm. årsberetning, 
regnskap og instruksjon 
08.02.2011 =+  felles med 127 Gabriel 
Scott (i Arendal) 
16.02.2011 O  
Felles med 128 Lyngør. Arbm. (i 
Tvedestrand) 
08.03.2011 =+ 
22.03.2011 O+ 
12.04.2011 ≡+ felles med 145 Høgenhei 
(i Arendal) 
26.04.2011 O Arbm, foredrag, N  
10.05.2011 -+ NV 
24.05.2011 O 25 års veteran 
11.06.2011 Sommerfest 
13.09.2011 O EI 
 
Hilsen i V., K. og S. 
Geir Skyttemyr  UM 

Grimstad Broderforening 
(Fortsettelse fra side 13) 
Til stede på møtet var også OM Jan Tore 
Solheim fra moderlogen og EksDSS Jan 
A. Nilsen. 17 brødre overvar dermed den 
høytidlige seremonien. 
Broderforeningen har nå 22 medlemmer 
idet 2 nye medlemmer kom i september: 
Nils-Arild Henriksen ble tatt opp i moder-
logen og Finn Andersen ble gjenopptatt. 
I tillegg var der kommet inn en ny 
søknad. 

På ettermøtet ble det servert en nydelig 
får i kål, laget av den utmerkede kokk 
Tore Wickstrøm. 
DSS gratulerte det nye styret og ønsket 
lykke til. OM orienterte om situasjonen 
og Sven M. Løvik var takknemlig og 
understrekte det varme vennskap og den 
gode omsorg som ble utvist mellom 
brødrene. 
2 potensielle søkere deltok på ettermøtet. 
I stedet for takk for maten tale, hadde 
Terje Søyland laget en fårikål vise. 
Et nydelig musikkstykke ble utført av en 
av de potensielle søkerne. 
Med Finn Andersen ved pianoet ble det 
gjennomført et koselig allsang potpurri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminliste våren  2011. 
10.01      Arbeidsmøte Foredrag 
0702 Arbeidsmøte Foredrag 
07.03 Arbeidsmøte Foredrag 
11.04 Arbeidsmøte N Foredrag 
09.05 Arbeidsmøte N V 
04.06 Sommertur 
12.09      Arbeidsmøte Foredrag 

FÅRIKÅLS VISE 
Melodi: Fra Sommer i Tyrol,  
                “Was kann der Sigismund da für - -“ 
1. En sauemor sto med en tåre i sitt øye  
    og så sin sønn som beitet ikke langt ifra  
    Hun tenkte: Hvorfor gjør du deg all denne møye  
    når du til slakteriet likevel må dra? 
    Ditt neste liv kan ende opp som tørket nakke,   
    og det som verre er: som smakløs fårestek!  
    Men hvis Odd Fellow med ditt kjøtt vil ta til takke,  
    da blir ditt neste liv en herlig, hektisk lek! 
 
2. Du vil få leve livet som en riktig greve,  
    du vil bli båret frem i store, dype fat.  
    Hvor du vil ligge varmt og godt og kunne kreve,  
    å presenteres som det norskeste av mat.  
    I akevitt vil du få svømme det du lyster,  
    og til din ære blir det utbrakt mang en skål.  
    Det vil bli kjempet om din gunst i harde dyster,  
    når du i brorskaps ånd blir spist som FÅRIKÅL 
                                                               Terje.Søyland 
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Tannlegene i Grimstad 
 

 

 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 

 
Sigurd Holthe 
Henr. Ibsensgt. 8 
Tlf. 37 04 12 20 

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 
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                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 | Epost: 
firmapost@badenett.no 

 

Det du trenger – når du trenger det 
 

 

 
              

          
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 

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! 

Til: 




