
                                                                                                                                                                        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 1                       Vinteren  2011                      39. Årgang 

Fyrvippa var et av gårsdagens hjelpemidler  
å formidle budskapet på.

Året 2011 betyr starten for å 
høyne formidlingen av  

Odd Fellow Ordenens budskap. 
Hjelpemidlet er  

Odd Fellow Ordenens store 
Kunnskapsløft 

Nevnd for Kunnskapsløftet har satt ned 
5 arbeidsgrupper fordelt over hele landet 

De arbeider med modell for 
opplæringsprogram for embedsmenn og 

utviklingsarbeid for leirene 

Dagene 17., 18. og 19. juni 2011 samles 
alle lederne av våre leirer til et felles HM og 

HP møte i Oslo. Der vil de bl.a. være 
sammen med de sentrale Storembedsmenn 
og Nevnd for Kunnskapsløftet. Her vil bl.a. 
utviklingsarbeidet for leirene bli presentert. 

Vårt distrikt har den store kursdagen for 
brødrenes nye embedsmenn  
Tirsdag 30. august 2011. 
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Seniortreffet torsdag 18.11. 10 
Bilder Svein  Sørensen. Tekst J.A.N. 

52 deltagere, samlet i Storstua i Odd 
Fellow Huset i Arendal, fikk oppleve et 
interessant og tankevekkende foredrag 
med Arild Nærum fra Vegvesenet i 
Kristiansand.  

Han foredrog om trafikkens 
Nullvisjonen: Ingen drepte og ingen 
skadde. 
Ved hjelp av bilder på lerret, ting han 
sendte rundt og ikke minst den fine 
pedagogiske måten han fremstilte det 
hele på, fikk han gitt forsamlingen et 
innblikk i hvordan vegvesenet arbeider 
på for å minske ulykker på våre veier. 
Særlig var begrunnelsen for farts-
grensene og bruken av bilbelter tanke-
vekkende. Fartsgrensene var satt for å gi 
minst skadde, dersom uhellet er ute og 
bilbelter er alfa og omega for å redusere 

skadeomfanget.  
Han mente også at bilbelte kan redusere 
sannsynligheten for at ulykker skjer.  
Her viste han oss et humoristisk bilde. 
Han var flink til å bruke humor i sin 
fremstilling og han lot forsamlingen 
stille spørsmål og fortelle om egne 
opplevelser.  
Det var nesten så en lærer følte seg 
hensatt til en situasjon i 1. klasse, med 
handsopprekking og ”eg må lærer…” 
situasjoner. 
 
Det hele ble avrundet med smørbrød, 
kake og kaffe til en rimelig penge. 
Koordinatorene for Arendalslogene med 
hovedkoordinator Svein Sørensen i 
pissen har all ære av dette vellykkede 
seniortreff!  
 

Seniortreffet torsdag 20.01.11 
Bilder Svein Sørensen. Tekst J.A.N. 

Terje Søyland kunne ønske hele 95 
deltagere velkommen til UIAs Campus 
i Grimstad. Det hele startet i et stort 
naborom til kantina, i den delen som 
tilhørte teleskolen (A-bygget). Vi fikk 
en fin innføring i hvordan bygget ble til. 
Og det var liten tvil om at hadde det 
ikke vært for Ugland rederiet, så hadde 
ikke bygget kommet opp så fort ei 
heller hadde det blitt så billig.  
 
Artig var det også å høre at alle delene 
til nybyggene ble produsert i Stavanger-
området og fraktet til Grimstad. 

Mellom A- og B-bygget var det et stort 
innebygget område som nærmest var et 
”vrimleområde”. Her var det kantine, 
kaffebar, kiosk, bokhandel, etc. Alle 
korridorer fra de tilstøtende rom førte ut 
til vrimleområdet, slik at studentene 
kunne møtes flere ganger om dagen. Til 
venstre ved hovedinngangsdøra er  Blue 
Box, studenterkroa. Alt dette var hentet 
som ideer fra BIs bygg i Nydalen. 
 
Vi ble delt inn i 3 grupper og 3 stu-
denter, en bygningsingeniør, data-
ingeniør og  flyingeniør viste oss rundt. 
Biblioteket lå i A-bygget og i etasjene 
over var kontorene samlet, samt 
møterom. Et av dem lå fantastisk til 
med den utsikten. Et stort fint datarom 
ble først og fremst brukt av mekatro-
nikk studentene. 
 
I 3. etasje var der en fin bro mellom de 
2 byggene. Her kunne vi skue over 
”vrimleområdet” og se miljøstasjoner 
(ingen søppelkasse i klasserommene)og 
vannstasjoener for studentene. 
Sykehusavdelingen i B-bygget var bygd 
opp som et realistisk sykehus med vekt 
på helse og omsorgsteknologi. 
 

To menneskedokker og 1 babydokke var 
bygd opp med datateknologi og kunne 
programmeres med sykdommer. Stu-
dentenes behandling ble så filmet, slik at 
de kunne lære av sine feil. Babyene er den 
dyreste. 
Maskinavdelingen har en maskinhall med 
en kran som rekker til over hele rommet. 
Bygningsavd. har også en stor maskinhall. 

En 19m lang vegg var dekket med et 
kunstverk som var tatt med fra det gamle 
bygget.  
Etter en matpause i kantina, ble 17 
interessert mannfolk med flyingeniøren 
for å se på et flyprosjekt. Han hadde en 
flysimulator i kjelleren, det hele bygd opp 
rundt en datamaskin. 
Hele hensikten med prosjektet var å lage 
en flytype som kunne settes i produksjon i 
Norge. Det dreier seg om et amfibiefly 
med en hybridløsning. 
Flyingeniørstudenten var i ferd med å ta 
sin Masteroppgave på dette prosjektet. 
Spennende!!!. 
En takk til Terje Søyland og Ragnhild 
Ellefsen for nok et meget vellykket 
seniortreff. Sistenevnte ga Terje en 
fortjent flytende blomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffene i 2011 
Påmelding til logenes koordinatorer. 

Torsdag 17. februar kl. 12.00 
Odd Fellow Huset i Arendal 
Paul Mjaaland viser bilder og kåserer 
om natur og dyreliv på Agder 
Torsdag 17. mars – lørdag 19. mars 
Busstur til Aalborg via Colorline i 
Kristiansand. Se side 8 
Torsdag 15. september kl. 12.00 
Omvisning på Arendal Kirkegård 
Torsdag 20. oktober kl. 12.00 
Bedriftsbesøk på IMS mekk. 
produksjon på Sivaanlegget, Akland 
Torsdag 17. november kl. 12.00 
Program senere 
 

Hovedkoordinator Svein Sørensen  tar 
i mot ideer til program for seniortreff 
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Medlemsstatistikk  -  2010  -  22 Aust Agder 

Rebekka Loge Antall 
01.01. 

Inn 
viet 

Over- 
gang 
fra 

Over- 
gang 

til 

Gjen-
opptatt

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12 

Al-
der 

Netto 
tilgang 

51 Fortuna 89 2 1 0 0 3 3 86 66 -3 
93 Kaprifol 85 5 0 2 1 0 0 89 61 4 
104 Måken 78 4 1 1 1 0 1 82 63 4 
116 Navigare 49 4 0 0 0 0 1 52 62 3 
Sum: 301 15 2 3 2 3 5 309 64 8 
           

Over- Over-Odd Fellow Loge Antall 
01.01. 

Inn-
viet gang 

fra  
gang 

til  

Gjen-
opptatt

Døde Av-
gang 

Antall 
31.12 

Al-
der 

Netto 
tilgang 

61 Terje Vigen 91 1 0 0   3 2 87 64 -4 
98 Henrik Ibsen 103 7   0 1   2 109 61 6 
107 Torungen 86 4 0   0 1 2 87 62 1 
127 Gabriel Scott 76 5 0 0 0   1 80 61 4 
128 Lyngør 82 5   0   1 2 84 62 2 
135 Mærdø 68 5 0 0   0 3 70 55 2 
Sum: 506 27 0 0 1 5 12 517 61 11 

             
Logeanalyse 31.12.2010 - Rebekkasøstrene 
Rebekka Loge         
Aust-Agder 

Antall Aren-  
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand

Birke-
land 

Ri sør Gjer-
stad 

Tvede-
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre

51 Fortuna 86 72 3   4         4   3 
93 Kaprifol 89 75 3   7     3   1   0 
104 Måken   82 1     56 24           1 
116 Navigare 52 2           22 3 22 2 1 
Sum: 309 150 6 0 67 24 0 25 3 27 2 5 
Logeanalyse 31.12.2010 - Odd Fellow brødrene 
Odd Fellow Loge   
Aust-Agder 

Antall Aren-  
dal 

Froland Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand

Birke-
land 

Risør Gjer-
stad 

Tvedest
rand 

Vegårs-  
hei 

Andre

61 Terje Vigen 87 81 1 3 1             1 
98 Henrik Ibsen 109 5     99 1           4 
107 Torungen 87 77 1   4     1 1 1 1 1 
127 Gabriel Scott 80 1     4 68 4         3 
128 Lyngør 84 3           35 6 38 1 1 
135 Mærdø 70 66     1           1 2 
Sum: 517 233 2 3 109 69 4 36 7 39 3 12 
             
Fordeling mellom kommunene i Aust Agder 
Kommune-analyse Aust-

Agder
Aren-  

dal 
Froland Åmli Grim- 

stad 
Lille- 
sand

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-  
strand 

Vegårs-  
hei 

Andre

Odd Fellows 826 383 8 3 176 93 4 61 10 66 5 17 
Innbyggere * 109808 42112 5093 1838 20837 9678 4754 6882 2499 5956 1916 X 
% OF i kom. 0,75 0,91 0,16 0,16 0,84 0,96 0,08 0,89 0,40 1,11 0,26 X 
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1. desember 2010       
Nå er det slik at Tvedestrand kommune i vårt distrikt har oppnådd Storlogens høye mål    
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.       
 
 
 
3 
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Loge nr. 51 Fortuna 

 
Medlemsnytt 
 
25 Års Veteran 
05.03.11  Marie Ødegård Olsen 
 
Åremålsdager 
 
70 år 
14.01.11  Else Salvesen 
 
85 år 
20.01.11  Alfhild Gudny Olsen 
 
Gjenopptagelse 
15.12.10 Bodil Johnsen 
 
Innvielser 
 

 
Lillian Andersen (t.h.) med sin fadder 
Inger Marit Kristensen 
 

 
Helga Bjørg Hansen (t.h.) med sin 
fadder Ragnhild Boye 
 
Den 17.11.10 hadde vi opptagelse av to 
nye søstre, Lillian Andersen og Helga 
Bjørg Hansen.  Vi ønsker dem begge 
velkommen i Fortuna og håper de vil 
trives hos oss.                                 
                                                   UM 

40 års Veteranjuvel 
Den 15.12.10 ble str. Judith Andreassen 
tildelt 40 års Veteranjuvel.  Den 
høytidelige seremonien ble ledet av 
DSS Ingeborg Baust med nydelig 
musikk av Eks. Skattmester Ragnhild 
Ellefsen.  Det var en flott og verdig 
seremoni. 
Søster Judiths vita er som følger: 
Opptatt  08.12.1970 
Ytre Vakt 1974 – 1976 
OM H.ass. 1991 – 1993 
Insp.ass.  1995 – 1997 
Ytre Vakt 1997 – 1999 
Opptatt i Leiren 26.01.1995 
Etter juveltildelingen hadde vi et kort 
julemøte der salen var pyntet for 
anledningen og vi bl.a. kunne glede oss 
over at EksDSS Kari Rose leste om den 
fjerde vismann for oss.  Det er et høyde-
punkt hvert år. 
Bordet var nydelig dekket til ære for 
jubilanten og dertil at det var vårt 
julemøte.  Det ble servert deilig julemat 
med godt drikke til. Overmester talte til 
veteranen og det gjorde også hennes 
fadder, Eks. Rådsrepresentant Karin 
Myhre.  Det ble sunget for veteranen og 
til sist holdt hun selv en tale der hun 
takket for tildelingen av juvelen og så 
tilbake på årene som har gått. 
Vi gratulerer nok en gang og håper vi 
får ha søster Judith frisk og rørig blant 
oss i mange år fremover. 
UM 
 

 
Judith Andreassen (t.h.) med sin fadder 
Karin Myhre 
 
Juletrefest 
Årets juletrefest gikk av stabelen 
9. januar.  Til Privatnevndas store glede 
møtte det ca. 35 barn og nesten like 
mange voksne. 
Barna møtte opp pyntede og for-
ventningsfulle, og det var mange stolte 
besteforeldreansikter å se. De små 
brukte ikke lang tid på å bli ”hus-

varme”, i løpet av kort tid begynte de å 
utforske lokalitetene og løpe rundt.  Det 
hører vel med på en juletrefest - . 
 

 
Gang rundt juletreet 
 
Overmester Vera Thorkildsen ønsket 
velkommen og orienterte om kveldens 
program.  Det var gang rundt juletreet til 
musikk av søster Ragnhild Ellefsen, 
bespisning med pølser og brus samt kaffe 
og kake. Noe for enhver smak.  Så var det 
gang rundt juletreet igjen, og deretter ble 
alle barna invitert ned i kjelleren for 
eventyrstund. Bror Eldrup Hansen stilte 
velvillig opp som ”onkel”, og han hadde 
straks hele barneforsamlingen i sin hule 
hånd. Barna var veldig ivrige og 
engasjerte. Det var virkelig under-
holdning for så vel liten som stor, idet de 
voksne flyttet også ned etter hvert, og 
gledet seg over barnas iver og 
engasjement. 
 

 
 
Til sist kom nissemor på besøk.  Hun 
spilte trekkspill og sang, og sammen med 
sin medhjelper delte hun ut godteposer til 
alle barna. 
Da var festen over og mange ganske 
slitne, så det passet fint å gå hjem. 
De fleste syntes det var en flott juletrefest. 
                                                          UM 
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Loge nr.  104 Måken 
 
Godt nytt år til alle våre lesere! 
Vi er kommet et stykke ut i det nye året, 
og er godt i gang med logearbeidet. Den 
20. januar hadde vår loge besøk av vår 
nye DSS, Ingeborg Baust, som ga oss 
en fyldig, informativ og ikke minst 
nyttig instruksjon. De av oss som har 
vært logemedlemmer i en del år, finner 
det også svært nyttig å få en slik 
gjennomgang, og det er ofte noe nytt 
som vi må bli kjent med. De “yngste” 
søstrene må ikke tro at det bare gjelder 
dem. Nå vil vi  forsøke å forbedre oss 
framover, for potensialet er så absolutt 
til stede hos oss alle. 
 
Overgangen til et nytt år er tida for gode 
forsetter, hvis vi i det hele tatt våger å 
sette noen av frykt for ikke å klare å 
oppfylle dem. Ei dame skreiv i et blad 
om sine forsetter, og jeg tror vi bør 
gjøre noen av hennes til våre. 
Hun skriver blant annet: 
“Litt mer takk og litt mindre akk, 
litt mer gla’ og litt mindre sta, 
litt mer grei og litt mindre lei, 
litt mer varm og litt mindre harm, 
litt mer villig - litt mindre stilig, 
litt mer smil og litt mindre tvil, 
litt mer giv over alt i mitt liv. 
Litt mer frisk - for de andres risk 
litt mer åpen - med mindre våpen, 
litt mer med - for å skape fred, 
litt mer raus - mot en nedbrutt, taus, 
litt mer liten, i all min viten, 
litt mer stor - for alt liv på jord, 
litt mer hellig, i alt forskjellig, 
litt mer vandre, for alle andre, 
litt mer der - hvor Gud er nær.” 
UM 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
18.11.10 
Liv Klepstad 
Grete Hagen 
Den Høye Sannhets Grad 
02.12.10 
Grete Guldal 
Bjørg Torkildsen 
 

 
Den Edle Kjærlighets Grad 
06.01.11 
Janniche Simonsen Hovind 
Barbro Tønnevold 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
03.02.11 
Aud Solheim Olsen 
Solbjørg Eide 
Eva Sjølund Tvedt 
 
Gratulerer! 
 

 
Grete Guldal, ny søster av Den Høye 
Sannhets Grad 
 

 
Bjørg Torkelsen (t.h), ny søster av Den 
Høye Sannhets Grad, sammen med sin 
fadder, Reidun Sundbø. 
 
Ord til ettertanke 
Tenk positive tanker, bruk positive ord, 
gjør positive handlinger og det positive 
gror. 
(Ukjent) 
 
Juletrefest på logehuset 
Tradisjonen tro arrangerte nr. 98 Henrik 
Ibsen juletrefest første søndag i det nye 
året. Vi “gamle” kunne minnes våre 
barndoms juletrefester, mens de små 
fikk med seg alt det en slik fest 
innebærer: godt å spise, gang rundt 

juletreet, og ikke minst en godslig nisse 
med godtepose til alle i sekken sin. Jeg 
tror ikke alle dagens barn opplever å gå 
på juletrefest, og derfor er det så hyggelig 
å få ta dem med på logehuset i en slik 
anledning. Derfor stor takk til loge nr. 98 
Henrik Ibsen. 
UM 
 

 
Sjarmøren Jan Magne med  stilig sveis og 
flotte solbriller i gang rundt juletreet. 
 
 

 
Hyggelig for besteforeldre å ha med seg 
barnebarn på juletrefest. F.h. Alva, Mira 
og Martha. 
 

Um pengar 
Pengar hev ikkje noko verd i seg sjølv. 
Du kann ikkje eta dei, ikkje drikka dei, 
ikkje klæda deg med dei. Du kunde hava 
lumma full av pengar, og svelta, tyrsta, 
frjosa i hel - um der ikkje var mat og 
drikka og klæda å få. 
Pengar er langt ifrå det største gode, ikkje 
det næst største heller. Men dei er eit stort 
gode for den som brukar dei vitugt. 
For pengar kann ein få alt, heiter det. - 
Nei ein kann ikkje det. 
Ein kan kjøpa seg mat, men ikkje mathug, 

dropar, men ikkje helsa, 
mjuke senger, men ikkje svevn, 

lærdom, men ikkje vit, 
stas, men ikkje venleik, 
glans, men ikkje hygge, 
moro, men ikkje gleda, 

kameratar, men ikkje venskap, 
tenarar, men ikkje truskap, 

gråe hår, men ikkje æra, 
rolege dagar, men ikkje fred. 

Skalet av alle ting kann ein få for pengar. 
Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar 

fal. 
                                           Arne Garborg 
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Loge nr. 116 Navigare 
 

Julemøte 
 

8.desember hadde vi julemøte med 
ledsager. Etter et kort møte, ble logen 
lukket og gjort klar til julemøte. Da 
søstre med ledsagere igjen inntok salen, 
hadde vi julespill med julens budskap. 
En fin og stemningsfull stund. 
Deretter gikk vi til bords. Før vi fikk 
maten servert, tente alle et lys og sang:  
”Et lys vil jeg tenne for deg” 
 
 

 
 
Kokken vår, Brynjar Johansen, i full 
sving på kjøkkenet. 
Vi hadde deilig hjemmelaget julemat. 
 
Takk til kokken vår. 
 
Privatnevnda hadde laget deilig riskrem. 
Heldig var den som fikk mandler. 
Taffelet ble avsluttet med en spirituell  
”Takk for maten” tale av Tom Cato 
Rasmussen. 
 
Fire søstre leste: 
 
 
 
 
 

Legenden om de fire lys. 

 
  
FRED-TRO-KJÆRLIGHET 

OG HÅP. 
 
Ved hver kuvert ved bordet lå det en 
hilsen fra OM 
 
Jeg har fått en gave 
En ny dag som kun er min 
Det er opp til meg selv å velge 
Hva jeg skal bruke gaven til. 
 
Dagen står der i min dørsprekk 
Venter på å komme inn 
Full av blanke, rene sider 
Med all verdens farger til. 
 
Hvordan kan jeg best utnytte 
Denne gaven jeg har fått 
Jeg må velge varme farger! 
Ikke farge arket grått! 
 
Jeg vil bruke dagens timer 
Til å være positiv! 
Glede mennesker jeg møter. 
Gi oppmuntring og et smil 
 
Uansett så må jeg huske 
At når dagen er forbi. 
Har de ting jeg sa og gjorde 
Tråkket opp en liten sti. 
 
Det er opp til meg å styre 
Hvor den stien fører hen. 
Ønsket er at du som ser den 
Kan se sporet av en venn. 
 
Åremålsdager 
Ragnhild Bjellås 60 år 09.01.11 
Jorunn Andsem  70 år 05.04.11 
Ellen Aas            65 år 05.04.11 
 
VI GRATULERER !. 
 
Jeg tror på lojalitet. 
Når en kvinne har nådd en alder hun 
liker, bør hun holde seg til den. 
 
 
 
 

FØRSTEHJELP 

                  Brit Konstanse Løite 
 
Brit er sjukepleier og har kjørt ambulanse 
i mange år. 
På ettermøte 26.jan, holdt hun et foredrag 
i innføring i førstehjelp. 
Hvordan forholder man seg når noen er 
besvimt? 
Hva når en kommer først til en ulykke? 
Det var mange spørsmål. Fint å få repetert 
og friske opp mange ting. 
Det ble forklart på en fin og forståelig 
måte. Det var en lydhør forsamling. Vi 
takker for et fint og nyttig foredrag 
 

  
Søstrene fikk øve seg på hjerte-
kompresjon, og hvordan man telte. En fin 
og lærerik kveld 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
DSS Ingeborg Baust tildelt 

25 års veteranjuvel 

 
Ingeborg Bausts Ordensvita: 
Innvielse i Ordenen 04.12.1985 
Den Høye Sannhets Grad 05.05.1988 
Embeder i Logen 
CMs Høyre ass. 1989-1991 
Sekretær 1991-1993 
Undermester 1993-1995 
Overmester 1995-1997 
Fung. Eks OM 1997-1999 
Storrepresentant 2001-2005 
Opptatt i leiren 25.08.1994 
Barmhjertighetens Grad 27.11.1997 
Embeder i leiren 
Yppersteprest 2001-2003 
HM 2005-2007 
Storrepresentant 2005-2007 
Fung. Eks HM 2007-2009 
Tildeling av Rådsgraden 28.05.1998 
Embeder i Storlogen 
DSS             fra 07.09.2010 

 
 
1. rekke f.v.: OM Elin Halvorsen, DSS 
Ingeborg Baust, SS Morten Buan 
2. rekke f.v.: Storrepr. Lise Schulz, Stor 
Marshall Torill G. Skougaard, DSS 
Selle Marie Horntvedt, Stor Kapellan 
Jorun Michelet 

Kaprifols logemøte den 13. desember 
2010 vil gå inn i historien vår som en av 
de store begivenhetene. Det er ikke så 
ofte det skjer at en fungerende DSS blir 
tildelt veteranjuvel. Så hadde da også 
flere storembedsmenn tatt turen til 
Arendal i anledning begivenheten; Stor 
Sire Morten Buan, Stor Marshall Torill 
G. Skougaard og Stor Kapellan Jorun 
Michelet kom alle fra Oslo. Fra distrikt 
8 kom DSS Selle Marie Horntvedt,  
EksDSS Ellen Birkeland og EksDDRP 
Sonja Pedersen. Sammen med tolv 
gjestende søstre fra eget distrikts søster-
loger og Kaprifolsøstre ble det en full- 
satt logesal. 
 
Møtet var først og fremst preget av 
høytid. Allerede ved inntreden i loge-
salen var forventningen til å ta og føle 
på. Og kanskje ørlite grann nervøsitet? 
Absolutt ro, selv ikke et lite kremt 
hørtes. Her var det ingen tvil om at 
forberedelsene var grundige, alt var 
gjort for at dette skulle bli en minnerik 
kveld for veteranen først og fremst, men 
også for alle oss andre. 
 
Overmester Elin Halvorsen ønsket vel-
kommen, og overlot ledelsen av til-
delingsseremonien til Stor Sire Morten 
Buan. Sammen med Stor Marshall 
Torill G. Skougaard, Stor Kapellan 
Jorun Michelet, DSS Selle Marie 
Horntvedt og storrepresentant Lise 
Schulz ble seremonien gjennomført 
stilfullt og forbilledlig. Veteranen fikk 
sin 25 års juvel tildelt av Stor Sire, 
ledsaget av gode og vel fortjente ord. 
 
Etter møtets avslutning, samlet vi oss 
alle til festmiddag i spisesalen rundt 
nydelig dekket bord. Undermester Ruth 
Hjellset ønsket velkommen til feiring av 
str Ingeborgs særdeles aktive loge-
arbeid. Menyen ble presentert; svine-
stek med hjemmelaget surkål, risgrøt 
med mandel til dessert.  
 
Stor Sire Morten Buan innledet tale-
rekken. Han takket Ingeborg for hennes 
store arbeidsinnsats for loge og leir, og 
ønsket henne mange gode år fremover. 
- Ordenen er avhengig av aktive 
veteraner. Vi har vært i god vekst, men 
nå merker vi at vi må jobbe ekstra godt 
for å komme videre. Det må arbeides 
aktivt, alle må ta et tak. Det er viktig å 
skape kvalitet og gode opplevelser både 
i ritualer og på ettermøtene for at man 
vil prioritere å sette av tid til 
logemøtene, i konkurranse med andre 
aktiviteter. 

- Men det viktigste i kveld, Ingeborg, det 
handler om deg. Å få lov til å feire deg og 
gi deg gode minner herfra til ettertanke og 
refleksjon, avsluttet han – og overrakte 
den nyslåtte veteranen vakre blomster. 
 
Dernest talte overmester Elin Halvorsen. 
Hun trakk særlig frem Ingeborgs alltid 
gode humør og stå-på-vilje, og den store 
betydning som Ingeborg har hatt for 
utvikling av loger og leir. Hun overrakte 
veteranen tre rosa nelliker, slik hun fikk 
ved sin innvielse for tjuefem år siden. 
 
- Du er alltid smilende, blid, positiv, 
kunnskapsrik, og vi ser frem til å forsette 
vårt gode samarbeid - slik hilste Selle 
Marie Horntvedt da hun overrakte 
Ingeborg vakre blomster på vegne av 
Ellen Birkeland, Sonja Pedersen og seg 
selv. 
 
- Jeg visste ikke hva jeg gikk til da jeg 
begynte i Fortuna 4. desember i 1985, sa 
Ingeborg. Hun fortalte om minner fra 
starten i Fortuna, om oppstart av 
Rebekkaforeningen og om institueringen 
av loge nr 93 Kaprifol i 1992 hvor hele 
Rebekkarådet var til stede. Og ikke minst 
om alle turene til Kristiansand for å 
komme på leirmøter - hun tok til og med 
sertifikat for minibuss for å kunne kjøre 
alle matriarkene trygt frem og tilbake! Så 
var det leirforening og instituering av ny 
leir, alt under Ingeborgs ledelse. 
- Nå er jeg blitt DSS - nå er ringen sluttet, 
sa hun. Takk for en nydelig seremoni, 
takk til Storembedsmennene som tok 
turen fra Oslo og takk til alle øvrige 
gjester som kom. 
 
Så var det tid for dessert – i den var det 
gjemt 10 mandler. Alle finnerne meldte 
seg og fikk hver sin marsipangris. 

 
Veteranen vartes opp av sin mann,  
Storrepresentant Helge Baust 
 
Til slutt takket Eks OM Inger Røiseland 
(loge nr 51 Fortuna) for god mat. Hun 
refererte til utdrag fra Lukas 12.19; ”et, 
drikk og vær glad!” Det er nettopp det vi 
har gjort – denne grisen ble verdsatt! 
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Til slutt må nevnes at vår eminente 
kokk Kai Salvesen med assistent hadde 
full kontroll over kjøkkenet, og et 
usedvanlig godt fremmøte av engasjerte 
brødre og søstre, fra de andre Arendals-
logene, sto for en perfekt servering. 
 
Og vår kjære Ingeborg – hun strålte hele 
kvelden!  
                                    Else Byholt  
 
Det Gode vennskaps Grad 
22.11.10 
Live Jetlund og Else Karin Jegteberg  
Simonsen 
 
Retting til siste Terje Nytt. 
I vita om Aase Marie Granerud snek det 
seg dessverre inn feil. Riktige vita er: 
Tatt opp i ordenen                18.09.1985 
Den Høye Sannhets Grad     16.12.1987 
Embeder i Logen :Kapellan 1991-1993 
                              UM H.ass 1993-1995 
                              Kasserer   1995-1997 
                              Arkivar    1999-2001 
                             OM H.ass. 2007-2009 
Opptatt i Leiren                     25.08.1994 
Barmhjertighetens Grad        27.11.1997 
Embeder  i Leiren: 
1.terne YP      1999-2001 
Kasserer                                 2005-2007 
 
Nyttårsloge  m/ledsagere 10.01.2011 

For første gang i historien ble 
Logehuset på Stinta arena for en 
Nyttårsloge. Det var en stor begivenhet 
i Kaprifol da vi fikk anledning til å 
arrangere dette. Det viste seg å være 
stor interesse, for allerede etter første 
kvelds påtegning var det påmeldt 96 
personer. Dette ble også ca. det endelige 
antall.     
Menyen var lettsalta torsk m/bacon og 
gulrøtter, karamellpudding til dessert. 
Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger 
både fra søstre og ledsagere om at det 
hadde vært en meget hyggelig aften. 
UM 
 
Jubileer  
28.02.  Kari Irene Holm     60 år 
01.03   Wenche Vik            65 år 
14.03   Kari Larsen             70 år 
18.03   Solveig Gjertsen     70 år 
23.03   Inger T.Skjørestad   60 år 
30.03   Live Jetlund             60 år 
28.04   Edle Johannessen    75 år 
 
 Møteplan 1.halvår  2011 
14.02 kl. 19,00 = + 
28.02.kl. 19,00 (− +) Endres til 
arb.møte 
14.03 kl. 19,00 ≡ + 

28.03 kl. 19,00 Arb.møte Lotteri 
11.04 kl. 19,00 O + Galla 
09.05 kl. 19,00 − + N 
23.05.kl. 19,00 = + NV 
06.06      Sommertur 
         
29.08 kl. 18,00 EL Galla NB! Merk 
tiden 
 

 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Viljen 
Tatt opp 07.12.2010: 
Aud Bjørg N. Seneger.  
Marit Terkelsen.  
Elin Kvamme Pedersen.  
Samtlige fra loge 104 Måken. 
 
Møteplan for "KIanen" våren 2011 
hver 1. mandag i md. kl. 11.00. 
7/2 
7/3 
4/4 
2/5 
6/6 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder. 
Møtene i 2011 

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 
 

En god opplevelse. 
Leirens møte i Tvedestrand 13. januar 
ble en fantastisk opplevelse for dem 
som var til stede, og det var veldig 
mange. 
Ordenens Stor Redaktør Kjell Henrik 
Hendriks holdt et meget godt foredrag 
om leiren med vekt på tro, håp og 
barmhjertighet. Hans forteller måte er 
fengslende. I tillegg til vår egen DSS, 
var også DSS i Telemark, Jan Strøm, til 
stede.  

Seniortreffet i mars 
3 dagers tur til 

Aalborg17-19 mars 2011 
Dag 1: Hjem-Aalborg 
Vi har avreise fra Vinterkjær kl.05,30, 
Harebakken kl.06,00, Grimstad Rutebil-
stasjon kl.06,20 og Gaupemyr ved 
Lillesand kl.06,40 ankomst Kristiansand 
kl.07,10. Her går vi om bord i Color Lines 
Superspeed som har avgang kl. 08,00.  
Om bord er det inkludert skipets gode 
frokostbuffet.  
 
Vi ankommer Hirtshals kl. 11,15 og tar 
igjen plass i bussen og kjører den siste 
timen frem til Aalborg og koselige 
Scheelsminde Herregård (3 km på utsiden 
av Aalborg). Kaffe og kake ved ankomst. 
Om kvelden får vi servert 2 retters 
middag. 
 
Dag 2: Aalborg 
Vi har frokost inkludert på hotellet. I 
formiddag kjører bussen inn til Aalborg 
sentrum, om ettermiddagen kan bussen 
kjøre til Bilka, for de som måtte ønske 
det. 
Om kvelden får vi servert en 3 retters 
gourmet middag. 
 
Dag 3: Aalborg - hjem 
Vi spiser frokost på hotellet før vi tar 
plass i bussen og kjører opp til Hirtshals. 
Her får vi litt tid til å handle før vi drar 
ned til fergeterminalen hvor Color Line 
og Superspeed venter på å ta oss med 
tilbake til Kristiansand kl. 12,15.  
Om bord har vi inkludert skipets gode 
lunsjbuffet inklusiv fritt drikke.  
Etter drøye 3 timer om bord er vi tilbake i 
Kristiansand. Herfra kjører vi raskest vei 
hjem. 
Dag Aasbø travel er teknisk arrangør 
 
Påmelding snarest mulig innen 15. 
februar til: 
Olav Halvorsen tlf: 370 22 895 eller 
91843124. 
Epost: ola-halv@online.no 
 
Pris per person kr. 2.480,- 
Enkeltromstillegg kr. 660,- 
 
NB!!! Inkludert i prisen: 
* All busstransport 
* Dagferge Kristiansand-Hirtshals t/r 
* 2 hotellovernattinger i dobbeltrom 
* 3 frokoster,  
* 1 lunsj  
* kaffe/ kake  
* 2 middager 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 

TANKER VED SLUTTEN AV EN 
EMBEDSMANNSPERIODE 

Vår loge hadde i vårt siste logemøte i 
januar instruksjon gjennomført av vår 
nye DSS - Tom B. Schulz. Dette var en 
tankevekkende og meget nyttig 
gjennomgang. DSS vektla i sin 
instruksjon for en stor del det 
verdimessige grunnlag som vår orden 
bygger sitt virke på. Og hvordan disse 
verdier kan formidles på en god måte i 
de ulike deler av et logemøte. Vi hadde 
en samtale om dette ved brodermåltidet 
etterpå, der vi snakket om den 
vektlegging som de ulike loger har på 
spesielt brodermåltid og ettermøter. 
DSS sa blant annet at han hadde merket 
seg at logene hadde ganske forskjellige 
måter på hvordan de organiserte og 
gjennomførte denne delen av 
logemøtene, men alle var veldig 
fornøyd med akkurat den måten de 
gjorde det på! Dette syntes han var flott, 
og en berikelse for vårt ordensarbeide. 
Jeg er personlig veldig takknemlig for 
at DSS har en slik innstilling. Jeg er av 
den oppfatning at innenfor det 
rammeverket som vårt verdigrunnlag og 
vår etikette setter, så bør den enkelte 
loge få utvikle sitt indre logeliv slik den 
selv finner det riktig. Når det er sagt, så 
er det ikke et mål å stivne i gamle 
former, og forkaste alle nye impulser. 
Signaler fra Storlogen, erfaringer gjort 
av andre loger og ikke minst innspill fra 
egne brødre bør embedskollegiet og 
overmester være åpne for. Om kort tid 
vil vi velge et nytt embedskollegium og 

en ny overmester for vår loge. 
Balansegangen mellom å bevare det 
beste i den måten vi i dag organiserer 
våre logemøter på, samtidig som det 
åpnes for en fornying der dette vil være 
et bidrag til å gjøre vårt logearbeide mer 
givende for vår loges brødre, vil bli en 
av deres fremste utfordringer i den 
embedsmannsperioden vi nå går i møte. 
 
Jan Petter Røinaas 
OM 

Dødsfall † 
Vår bror Tor Egil Baardsen døde 

07.11.2010 
 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad   
Normann A. Årsbog             24.11.10 
Den Høye Sannhets Grad  
Glenn K.Lorentsen               08.12.10 

 
Jubilanter 

 
18.11.10 Oluf Jovik 70 år 
07.12.10 Rolf Stiansen 75 år 
14.12.10 Fred McTillman 60 år 
05.01.11 Knut Helge Stenseth 50 år 
06.01.11 Bjørn Børre Grimstad 70 år 
Gratulerer med vel overstått! 
 
Jubilanter videre i år: 
12.02.1956 55 Pedersen, Sven-Erik  
19.03.1946 65 Krossbekk, Gunstein G.  
24.03.1936 75 Nygård, Ivar Harry  
26.04.1941 70 Syvertsen, Thorleif  
 

Julemiddag  
27.11 2010 Var brødre m/følge samlet til 
fest i logehuset. Etter god gammel oppskrift 
hadde privatnevnda gjort en formidabel jobb 
for at gjestene skulle trives og få en god 
forsmak på årets julestemning. 
Menyen bestod av tradisjonell julemat som 
ribbe, julepølse og medisterkaker. Mandelen 
i riskremen lå der i år også. Med kokken Kai 
Salvesen på kjøkkenet, dyktig serverings-
hjelp fra andre loger, sanger og taler, ble 
taffelet til en fest for alle. 
Kvelden ble avsluttet med dans i kjelleren, 
og alle gjester ga uttrykk for å ha kost seg 
ordentlig. 
En stor takk til Fred McTillman med sitt 
mannskap. 
                                             Lasse Svendsen 

Sekretærens sukk…. 
Kjære brødre i Loge 61 Terje Vigen! 
Hvis du skifter bostedsadresse, e-post 

eller telefonnummer………., gi meg 
fluksens beskjed om dette, slik at vi kan 
holde oss oppdatert til enhver tid. Da blir 
det så mye enklere og raskere å nå deg! 
Lasse Svendsen sekretær. 

 
LOGETUR TIL SILKEBORG 

I tiden søndag 8. mai til tirsdag 10. mai 
vil vår loge arrangere en tur for å besøke 
vår vennskapsloge - Loge nr. 56 
Silkeborg. Dette er en gjenvisitt etter våre 
danske venners vellykkede besøk hos oss 
våren 2010. Overmester Kurt Nymark har 
i sin julehilsen til meg forsikret om at de 
gleder seg til vi kommer på besøk. Våre 
turer til Silkeborg er tradisjonelt 
populære, og jeg håper flest mulig av 
brødrene finner tid og anledning til å 
delta. Eks. Storrepr. Svein Sørensen vil 
legge ut en påmeldingsliste på 
ettermøtene på flere logemøter utover 
ettervinteren, så meld dere på! 
 
Jan Petter Røinaas 

OM 
Visdomsord til søstre og brødre. 
Tiden ja, 
den venter ikke på noen av oss. 
Dagen som har tatt farvel med oss 
den er historie nå. 
Dagen vi våknet til 
den er en gave. 
Dagen vi går i møte 
den er et ventende mysterium. 
Derfor er livet en verdifull gave, 
ja, en helt spesiell gave. 
  
                                          Tillmann 
 
Vi i privatnemnda, takker alle brødre for 
god oppslutning i anledning våre broder-
måltider i året 2010. 
Det ble kjøpt inn totalt 0,66 tonn med 
fisk, noe som tilsvarer omkring 12 kg pr. 
person. 
Med andre ord, så er vi en fiskeelskende 
loge noe kvantum tilsier. 
Nå har jeg i perioder blitt forespurt om vi 
kan endre på meny noen ganger, noen 
brødre har ønsket reker andre kjøtt, og 
privatnemnda skal i vårterminen komme 
med en overraskelse ved et brodermåltid. 
Hva det blir, vil ikke bli røpet her, men 
det blir et brodermåltid utenom det 
vanlige. 
Så håper vi i privatnemnda at opp-
slutningen i 2011 blir like bra som det 
året som er passert, og vi lover å gjøre 
vårt beste for våre brødre, slik at gode 
minner medtas herfra. 
  
Med hilsen i V.K&S 
Fred McTillmann 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Opptak og Gradspasseringer 
 
Troskapsgraden 
Opptagelse 14.12.2010 
Jan Olav Buarøy  
John Idar Case 
 

 
Jan Olav Buarøy                           foto:FFE 
 

  
John Idar Case  
 
Begge ble tatt opp i Arendal. 
(Fellesmøte med 135 Mærdø)  
  
Det Gode Vennskaps Grad 
7.12.2010 
Jan Ove Øyjordsbakken  
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
01.02.2011 
Bjørnar Birkedahl 
Geir Harald Hovind 
 
25 års Veteran 
Br. Knut Seim  
blir veteran 15.4. og skal tildeles  
25 års Veteranjuvel 26.4.2011 
 
Fødselsdager – runde år 
50 år: 
Olav Gundersen 17.3.2011 
65 år: 
Frank Nielsen      7.3.2011 
70 år: 
Tor Odd Liene    2.3.2011 
Tor Eriksen       11.4.2011 

75 år: 
Edvard M. Terkelsen 7.4.2011 
80 år:  
Odd Christophersen 16.02.2011 
85 år:  
Odd Olsen 11.02.2011 
Vi gratulerer! 
 
Nyttårsloge  
Den 4. januar arrangerte Logen Nyttårs-
loge med ledsagere. Det var møtt frem 
40 brødre som gir en fremmøteprosent 
på 36,7. I tillegg var det 32 gjester. 
Mange av disse fra Måken. Nyttårslogen 
ble gjennomført på høytidelig og verdig 
måte. Festmiddag etterpå. En perfekt 
kveld. 
 
Informasjonsmøte 
Den 25.januar ble det arrangert infor-
masjonsmøte. ”Veiledning for informa-
sjonsmøter i Odd Fellow Ordenen fra 
2008” ble brukt.  
Det var møtt fram 21 brødre og  5 reflek-
tanter. Det var hyggelig stemning, med 
kaffe og wienerbrød, i salongen etterpå. 
En skrev under på søknadsskjema på 
stedet. 
 
Juletrefest 
Den 2. januar arrangerte Privatnevnden 
juletrefest for store og små. Meget 
vellykket! Det var møtt fram 40, derav 
15 barn. Kaffe, brus, is og kransekake 
ble servert. 
Det var gang rundt juletreet i to ringer, 
under ledelse av Jan Stangeland, og 
julenissen kom med pakker! 
Ådne Gundersen, Svein Otto Bakke og 
Asbjørn Sodeland, ordnet alt. (Som 
forrige år). 
 

 
OM med familie på juletrefest 
 

 
- og så kom julenissen 

 

Terminliste 1. halvår 2011  
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 
 
Meny våren 2011 
15.02. Laks 
01.03. Kalkun 
15.03. Oksesteik 
05.04. Ørret 
26.04. Erter, Kjøtt & Flesk 
03.05. Lettsaltet Torsk 
14.05. Reinsdyrstek 
17.05. Kaker mm 
05.06. Ikke avtalt 
06.09. Kalvestek 
 

Årsrapport for 2010 – 
Loge 98 Henrik Ibsen. 

Sammendrag 
Medlemsutvikling: 
Logen har hatt et godt og framgangsrikt 
år, vi var 109 ved årets slutt. 2 ut og 7 inn. 
En netto tilvekst på 5.  
 
Frammøte: 
I gjennomsnitt var frammøte 42 % mot 45 
% i 2009.  
Det er i løpet av året holdt 18 møter. Kun 
3 brødre har møtt hver gang. Dog er det 
38 brødre som har møtt på over 
halvparten av møtene. Bekymringsfullt er 
det at hele 22 brødre ikke har møtt i det 
hele tatt.  Her ligger det en utfordring. 
 
Humanitært arbeid: 
Vi har et fadderbidrag i regi av SOS-
barnebyer, som for tiden er kr.3.000 pr. 
år. I tillegg har vi vårt eget opplegg med 
støtte til lokale humanitære organi-
sasjoner. Her kan nevnes at Frelses-
armeen i Grimstad fikk en gave av oss til 
jul på kr.10.550,-. Videre er det gitt 
Kr.10.000 til Stine Sofies stiftelse. Det er 
også gitt kr.10.447,- til Kreftforeningen. 
Sosialnevnden har samlet inn pengene 
ved å arrangere lotteri på ettermøter, og 
de har hatt et aktivt år.   
 
Hjertestarter: 
Det er installert hjertestarter på huset. Vår 
andel utgjorde Kr.10.000. 
Takk for godt logearbeid i 2010 og lykke 
til i det nye år! 
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Loge nr. 107 Torungen 
Opptak og Gradpasseringer 

 
Det Gode Vennskaps Grad 

 

 
 

Bjørn Willy L. Karlsen 
DGV 17.01.2011 

 
 

Julehilsen 
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 
veteran nålene 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.  
Vks  Bror undermester 

Fødselsdager 
 
 

10.03.11 Eilert Tobiassen, 60år 
26.03.11 Knut Olav Ytterdal, 60år 
08.04.11 Torbjørn Skjævestad, 85år 
15.04.11 Olav Magnus Myhre, 85år 
20.04.11 Terje Ludvigsen, 60år 
 
                                    Gratulerer! 
 
Terminliste våren 2011 
 
21.02 = +  
07.03 O + G 
21.03 = + Felles m 61 Terje Vigen 
04.04  �  + N 
02.05 ≡ + NV G 
19.05 = + Besøk hos 57 Fidelitas 
  NB! Torsdag  
28.05 Sommertur 
05.09  EI G 
 

Ode til torsken 

Ja, torsken, det er gutten sin, 
Svømmer rundt og tenker på fremtiden 
sin: 
 
Når jeg blir stor, vil jeg  
komme på et sted der alle elsker meg, 
og stedet det kjenner jeg. 
 
Så blir jeg kokt av Edle  
i vann og salt, 
og blir så delikat. 
 
Inn på fat de bærer meg, 
og brødrene de gasser seg. 
For torsk blir ingen lei, 
den saken, den er grei. 
 
Når de så drikker skålen min, 
og magen den er mett og stinn, 
føler alle at torsk er inn. 
 
Når brødrene så rusler hjem  
og det blir litt støy, 
synes jeg det er gøy.  
For det er jo siste gang  
jeg føler at sjøen er litt høy. 
 
(Klipp fra en ”takk for maten” tale holdt av Kjell 
Munch Aanonsen i loge Torungen) 
 
 
 

Dette bør du lese..   
Å kjenne igjen et hjerneslag  
Bare på (Sentralsykehuset i Vestfold) 
kommer det inn gjennomsnittlig 5 per-
soner i døgnet som resultat av hjerneslag. 
Hjerneslag er forøvrig tredje største døds-
årsak i Norge, og rammer i alle alders-
grupper, selv om eldre er over-
representert. 
 
Under en fest snublet en jente - Ingrid - 
og falt. Hun forsikret alle at hun hadde det 
bra (de tilbød seg å ringe lege) og bare 
hadde snublet i en stein for hun hadde nye 
sko. 
 
De hjalp henne å ordne seg og ga henne 
en ny tallerken mat - og selv om hun 
virket litt rystet, fortsatte Ingrid å more 
seg resten av kvelden. 
 
Ingrids mann ringte senere og fortalte at 
hans kone hadde blitt kjørt til sykehuset.  
 
Kl 6:00 var hun død. 
 
Hun hadde fått et slag på festen - dersom 
man hadde visst hvordan man kjenner 
igjen tegnene på slag, hadde kanskje 
Ingrid fortsatt vært i live i dag. 
 
En nevrolog sier at hvis han får i hendene 
en slagpasient innen 3 timer kan han totalt 
heve effekten av slaget.. totalt!  
Han sier at det vriene og vanskelige er å 
kjenne igjen et slag, få det diagnostisert 
og få pasienten til lege innen 3 timer. 
 
Å kjenne igjen et slag ved å stille 3 
enkle spørsmål 
Nå sier legene at alle kan lære seg å 
kjenne igjen et slag gjennom å stille tre 
enkle spørsmål: 
Be personen om å: 
1. LE. 
2. LØFTE BEGGE ARMENE. 
3. SI EN ENKEL SETNING,  sammen-
hengende,  for eksempel:  

Solen skinner i dag. 
 

Om personen har problemer med noen av 
disse oppgavene ring snarest 113 og 

beskriv symptomene. 
 

En hjertespesialist sier, at hvis alle som 
leser dette innlegg, og får 10 personer til å 
lese den, kan du regne med at minst ett liv 

kommer til å kunne reddes. 
 

VÆR EN VENN OG DEL 
DETTE MED SÅ MANGE 
VENNER SOM MULIG, 

du kan redde liv!. 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
Neste møter 
Onsdag 23.02. 0 Instr. 
 
Onsdag 09.03.  Arb.møte 
  
Onsdag 23.03. Arb.møte  Foredrag 
 
Onsdag 13.04. - +  Besøk fra  
                               128 Lyngør 
 
Onsdag 27.04  0+ Galla 
 
Onsdag  11.05. = +  N 
 
OBS!!!                                 OBS!!!  
Siste møtet før sommeren, onsdag  25. 
mai, blir omgjort til opptak i tillegg til 
nominasjon og valg. 
Vi hjelper broderforeningen i Grimstad 
 
Gradspasseringer 
24. november 2010 ble brødrene 
Thomas Hagen Drangsholt og Sigmund 
Hansen tildelt den Høye Sannhets grad. 
 
8. desember 2010 ble br. Knut Eirik 
Ribe tildelt det Gode Vennskaps grad. 
 
12. januar 2011 ble brr. Knut Birknes 
og Tore Asbjørn Jensen tildelt den Edle 
Kjærlighets grad,. 
 
Informasjonsmøte 
Det ble avholdt informasjonsmøte 19. 
januar. Det møtte noen interesserte og 
det har allerede resultert i en ny søknad. 
Takk til EksOM Helge Haldorsen som 
på ny stilte sitt studio til disposisjon. 
 
Syltelaging 
Sosialnevnda arrangerte den tradi-
sjonelle syltelagingen torsdag 25. 
november og onsdag 1. desember på 
bakrommet til br. Hans Eide. Som 
vanlig ble det hyggelige kvelder som 
resulterte i en rekke flotte sylter. Under 
br Hans Eides kyndige veiledning 
begynner mange etter hvert å bli ganske 
proffe. 
 
 
 

Julemøte med damer 
Det tradisjonelle julemøtet med damer 
ble avholdt fredag 3. desember 2010 kl 
19.00 på logehuset i Grimstad. 
Møtet ble gjennomført etter tradisjonelt 
opplegg med samling i logesalen og 
etterfølgende festmiddag. 
Br. Anders Terkelsen fra 98 Henrik 
Ibsen imponerte med en flott framføring 
av Terje Vigen. Drøyt 50 deltok. 
Brødre fra Henrik Ibsen hjalp til med 
serveringen. 
 
Kjørelagsliste 
Kjørelagslisten ble justert fra nyttår. De 
som ikke har fått ny liste. kan henvende 
seg til br. Sekretær. 
 
Sosialnevnda 
Sosialnevnda arrangerte den årlige 
vinsmakekvelden 2. februar i kjeller-
stue til br. Lars Anfinn Ekornseter. 
Eks.OM Torbjørn Ribe var som vanlig 
kyndig guide 
Temaet denne gangen var viner fra Sør-
Afrika. 
Nytt av året var at det i tillegg til vin, 
også ble smakt på oster som passet til 
vinene.  Takk til Lars A. og Torbjørn. 
 
Sosialnevnda vil komme tilbake med et 
sosialt arrangement i løpet av våren. 
 
Sosialnevnda har i løpet av 2010 samlet 
inn over tjue tusen kroner til SOS-
barnebyen i San Vicente. Logen har 
bestemt at 75 % går til barnebyen som 
sådan, mens 25 % øremerkes  
Gabriel Scott-huset. 
 
Gabriel Scott pr 31.12.2010 
Har 80 medlemmer, 77 med DGV grad, 
75 med DEK grad og 71 med DHS grad 
36 av brødrene er medlem av leir. 
Logen har 1 stk 40 års veteran og 8 stk 
25 års veteraner. 
Fra starten av logen er 17 brødre ut-
meldt og 7 brødre er døde. 
Brødrene kommer fra følgende 
kommuner: 
Arendal:   1stk 
Birkeland:  4 stk 
Grimstad:  4 stk 
Lillesand:               68 stk 
Kristiansand:  2 stk 
Rud:   1 stk 
Sammen med 24 søstre og 1 bror i 
Henrik Ibsen gjør de 68 brødre at  
0,96 % av Lillesands innbyggere er med 
i Odd Fellow Ordenen. 
 

 

GRIMSTAD 
BRODERFORENING 

  INVITERER TIL: 
 

WEEKEND i OSLO 
 
Lørdag 30/4 til søndag  
Kl. 0800 Avreise fra busstasjonen i 
Grimstad (- Beregnet ankomst Oslo kl. 
1200) 
 * Serveres rundstykker og kaffe i bussen? 
Kl. 1200 Ankomst hotell Rica Oslo Hotell 
- Overnatting m/frokost 
* Tid til litt å spise etter hver enkelts 
ønske (Ikke inkludert) 
Kl. 1400 Omvisning i gamle Oslo av bror 
Kjell-Henrik Hendrichs (redaktør av De 
Tre Kjedeledd) 
Kl. 1830 presis møtes vi i resepsjonen for 
avgang til Wallman. Dresscode: Pent 
antrekk 
Kl. 1900 Ankommer Wallmans salonger 
til en 3 retters middag m/kaffe (Drikke til 
maten er ikke inkl..) 
+ Show under og etter måltidet.  
 Så gjøres lokalet om til nattklubb for de 
som ønsker å forlenge kvelden. 
 
Søndag 1/5- 2011: 
Kl. 0900 til kl. 1000 – Frokost 
Kl. 1045 til ca 1245 Besøke logenes hus i 
Oslo som omfatter besøk i biblioteket, 
museet og omvisning i selve huset. 
Kl. 1245 Hjemreise. Stopp underveis og 
hjemkomst ca. 1700 
 
Pris per person i dobbeltrom kr 1.900 

Enerom kr 2.300 
 

Inkluderer: 
* Buss T/R (Inge Viktor kjører uten 

godtgjøring!) 
* Hotell m/ frokost ved Rica Oslo Hotell 
* Wallmans salonger 3 retters middag + 

show 
(Vi har 35 plasser til disposisjon) 

 
NB!: 

Siste påmeldingsfrist 28. februar 2011 
Etter 15/3 er påmeldingen bindende. 

Påmelding til: 
Sven M. Løvik 37 04 15 03 – E-post: 

svelovik@broadpark.no 
Tom Rud tlf.: 900 51 751 – E-post.: 
tom@grimstadbroderforening.no 

 
Påmeldingslister legges også ut på møtene 
Deltageravg. Betales innen 28/2-2011  til 

Sven M. Løvik 
 Kto.: 6303.56.53262 
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Loge nr. 128 Lyngør. 
Møteplan 1 halvår 2011. 

16.02.    Kl 19:00 Fd. Felles med 135 Merdø i  
                            Tvedestrand. 
02.03.    Kl 19:00. O + Galla. 
16.03.    Kl 19:00. ≡ + Galla. 
06.04.    Kl 19:00. – + N    
13.04     Kl 19:00. Fellesmøte 127 Gabriel   
                             Scott i Grimstad. 
04.05.    Kl 19:00. NV. Fd.  
11.05.    Kl 19:00 Besøk til 125 Colin Archer i  
                            Larvik. 
18.05.    Kl 19:00 25 Ve. Ju. Galla. 
04.06.    Sommeravslutning. 
07.09.    Kl 19:00 EI. Galla. 
 

Nye brødre 
På vårt møte den 15/12 2010 ble det tatt opp 
to nye brødre i vår Loge. 
 
 

 
Bror Thomas Hoel.  
 

 
Bror Eldar Andreas Aas. 
 

Brødre med runde tall: 
Vi gratulerer  
 
Karl Norman Hellerdahl  60 år 14/3. 
Bjørn Røisland                  70 år 17/3.  
Christen Wroldsen           50 år 28/4.  
Hipp, Hipp.   
 

 

Utdrag fra den gyldne 
leveregel. 

Skrevet av en ukjent. 
Den gyldne regel er ofte tenkt på som 
opprinnelse i kristendommen, med det 
bibelske vers "Gjør mot andre det du vil 
ha dem til å gjøre mot dere» (Matteus 
7:12). Egentlig finnes denne versjon av 
den gyldne regel lenge før kristen-
dommen. Det er faktisk en felles tro, 
holdt i en form av verdensreligioner. 
Ikke alle gyldne regler er like. Noen 
ganger menes "andre" som deg. Så for 
eksempel, var den jødiske naboen en 
jøde. Imidlertid strekker Jesus sikkert 
dette i sin versjon av den gyldne regel, 
ved lignelsen om den barmhjertige 
samaritan. Dermed omfatter "andre" 
ikke bare jødene, men også hedningene.  
Generelt, derimot, er hensikten med den 
gyldne regel å fremme empati. Ved å 
vurdere hvordan vi kanskje ønsker å bli 
behandlet, kan vi være empatiske i 
behandling av andre. Dette er ikke alltid 
lett å følge. Noen har liten erfaring med 
å bli behandlet godt, og kan ikke forstå 
hva det vil bety for seg selv eller andre.  
Den gyldne regel kan også bli kalt etikk 
av gjensidighet. Derfor betyr det 
generelt at man bør oppføre seg mot 
andre på samme måte man ønsker å bli 
behandlet. Men den gyldne regel, eller 
etikk av gjensidighet er ingen garanti 
for at man vil få ideell behandling. I 
stedet er det kanskje håp om at vi 
kanskje en dag vil oppleve at hver 
person blir behandlet av alle andre med 
vennlighet og godhet mottatt fra andre. 
OM Jon Eirik Johansen. 
 

Moder Theresas anmodning 
om livet. 

Noen enkle ord fra moder Theresa som man bør 
tenke over hver dag.  
Livet er en drøm  - Realiser den. 
Livet er en utfordring - Ta imot den. 
Livet er en plikt - Utfør den. 
Livet er dyrebart - Ta vare på det. 
Livet er kjærlighet. - Nyt det. 
Livet er et løfte  - Hold det. 
Livet er et dristig eventyr - Våg det. 
Livet er lykke - Fortjen det. 
Livet er et Liv - Bevar det. 

 

 
 
Lørdag den 11/12-2010 Kl 1900 hadde vi 
vårt tradisjonelle festlige samvær med 
følge. 
Etter et stemningsfullt og fint møte i 
Logesalen, var det duket for å gå til bords 
til et hyggelig veldekket julebord. Det ble 
servert: Ribbe. Pinnekjøtt m/tilbehør og 
riskrem m/rød saus. 
Mandlene plassert i 3 skåler med 
riskremen.  Dessverre så hadde de 3 små 
grisene stukket av, så da ble det Jule-
stjerner til de 3 heldige vinnerne. 
Spisesalen ble så omgjort til småborder 
Baren flyttet ned og dansen kunne 
begynne. 

Meget vellykket kveld. Mange på 
dansegulvet og høy stemning 
 

 
Nevnd for omsorg 
Loge 128 Lyngør: 

 
Erling Åsebø.  TLF: 37162431.  
                        Mob: 99162609.  
Baard Midtgaard.  TLF: 37162777.  
                        Mob: 47376554. 
Knud Skole.  TLF: 37150195.  
                      Mob: 91740354.  
Bengt Mikkelsen.  TLF: 37151684. 
                               Mob: 90082775.  
Tom Cato Rasmussen.  TLF: 37158159. 
 Mob: 93015455.  
Syke brødre. Ring ett av disse nr. 
 

 
UM 128 Lyngør. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 
Ett år i logen! 
 
Når jeg går 200 meter hjemmefra og 
ned til Odd Fellow-bygget annenhver 
tirsdag, er det med forventninger om et 
godt avbrekk i hverdagen. Noe 
annerledes! Vi er alle travle med jobb, 
familie, verv osv. Logen er motpolen! 
Huset lokker med en ro i godt lag. 
 
Det er fint med noen hemmeligheter! 
Min samboer er uenig i det! Det er teit, 
sier hun! Prøver å berolige henne med 
at Wikileaks aldri ville vært interessert. 
Men det er noe med alle disse brødrene 
som gjennomsyrer samfunnet. Tror 
folk! Rett før mitt opptak i fjor, leste jeg 
i Dagens Næringsliv om Frimurernes 
hemmeligheter. Logen i Trondheim ble 
visstnok bygd på en gammel kirkegård, 
med fri tilgang til knokler og bein. 
Spurte min fadder Michael om hvordan 
det var i Odd Fellow. Du får vente og 
se, var svaret! Jeg og Jens B. ble tatt 
opp sammen. Hva hadde vi gitt oss ut 
på? 
 
Snart er det den Edle Kjærlighets Grad. 
Foreløpig vet jeg ikke så mye om 
gradene. Vi blir stadig sendt på gangen. 
Derfor ønsket jeg heller ikke å bli med 
til Høgenhei i november. For å sitte på 
gangen! Det var nemlig gradering. Men 
brødrene skryter av innholdet i logen. 
Det dreier seg om verdier, er det flere 
som sier. Det går stadig opp et lys, sier 
min fadder. Ok, jeg skal være tålmodig. 
Være søkende! Og vente på den Høye 
Sannhets Grad. I mellomtiden er det 
bare å nyte at logen er noe annerledes. 
Et fristed for travle menn. 
Logen er veldig sosial. Da jeg ble spurt 
om å være med i Privatnevnda, ventet 
jeg mye arbeid. Men der er det enda 
mer sosialt.  
 
 
 
 
 

På møtene i Mærdø smiler alle 
brødrene. De ler og koser seg med mat 
og drikke. En gjensidig respekt og 
glede. Det skyldes ikke bare 
Aquavitten! Gleden virker ekte! Derfor 
er logen noe annerledes enn alt det 
andre vi sysler med. 
 
Hvorfor er logen så veldig organisert? 
Den har flere nevnder og utvalg enn 
Statoil. Er det for å gi logen et innhold 
utover de små hemmelighetene. Eller 
for å passe på at vi ikke røper dem? De 
sier at det står en sterk kvinne bak 
enhver mann. Er det derfor vi trenger en 
streng organisering når vi samles uten 
kvinnene. Privatnevnda har tatt over 
kvinnens rolle. Vi er logens sosiale 
personale. Men det er godt vi har Grete, 
kona til Kai. Med svett panne og 
fiskefett langt oppover armene styrer 
hun kjøkkenet med hard hånd.  
 
Du skal gjøre mot andre som du vil 
andre skal gjøre mot deg! Et viktig 
budskap! Men for oss ferskinger er det 
mange gjentakelser i Salen. Det er 
forresten godt at vi ikke trenger å pugge 
så mye i logen. Det har vi gjort nok på 
skolen. Men det burde kanskje vært 
noen krav til de som skal fortelle hva 
hvilket oppdrag de har. En setning! Ja, 
ja, vi ferskinger har vel rotet såpass 
mye med hilsenen i troskapsgraden at vi 
ikke bør si noe! 
 
Loge 135 Mærdø har et spennende 
persongalleri.  
Det uformelle harmoniserer med det 
formelle. Det er stil, ærverdighet og 
gjensidig respekt. Mange vil si et viktig 
nettverk! Hytteeierne fra Sø`lia så vel 
begge for seg et vikariat som 
Overmester da Nils Olav skulle på ferie. 
Det blir undermester Geir som skal lede 
meg og den tredje Sø`lia-bonden Jens, 
til Den Edle Kjærligets Grad. Så får vi 
se om vi blir noe klokere etter det. En 
ting er i alle fall sikkert. Alle brødrene 
som febrilsk kjemper om skyss hjem 
etter møtene, misunner meg mine 200 
meter. 
 
Roar Gundersen 
135 Mærdø 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
Troskapsgraden 
14.12.10 innvielse av Halil Ibrahim Øzer 
og Per Arne Monsen 
 
Den høye sannhetsgrad 
11.01.11 Jan Ole Dalene. 
 
Jubileum  
14.01. Gauslå, Arild                   60 år 
18.02. Slokvik, Svein Arne        55 år     
04.03. Øzer, Halil Ibrahim         40 år 
19.04. Steller, Erik                     50 år 
21.04. 1  Knudsen, Per               50 år 
 
Hilsen i V.K.og S 
Geir Skyttemyr  UM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Påmelding til Seniortreffene 
til logenes koordinatorer 

 
For Rebekkasøstrene: 
Fortuna: 
Inger Marie Sørensen       370 98228 
Sveisoe3@online.no 
Kaprifol: 
Wenche K. Nilsen             370 24927 
wekni@online.no 
Måken: 
Ragnhild Ellefsen              370 48298   
Navigare:  
Else Margrethe Ramsdal   371 50648 
ola-ram@online.no 
   
For Odd Fellow brødrene:  
Terje Vigen/Hovedkoordinator:   
Svein Sørensen     370 98228 
sveisoe3@online.no 
Henrik Ibsen:  
Jan Stangeland         372 70187 
jan.stangeland@tele2.no 
Torungen:     
John Heien        370 23611 
Gabriel Scott:    
Anders Bjørnholmen         372 71421 
signeanders@gmail.com 
Lyngør:  
Halvor E. Lilleholt            371 60151 
Mærdø: 
 Olav Halvorsen              370 22895 
ola-halv@online.no 
 

Seniortreffene er som hovedregel: 
3. torsdagen i måneden 

Kl. 12.00 

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

 

Terjenytt 
trenger 

annonser 

Terjenytt 
trenger 

annonser
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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 

 

 

 
 

Ledig annonse 

 
Solflaten 9 –4790 Lillesand 
Tlf. 372 71 205 – Fax 372 70 370 

 
 
                Ledig annonse  

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

 

 

Tannlegene i Grimstad 
 

 

 

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 
  

 
 

 
 

Ledig annonse 

 
  
 
 
 
 
 
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

Lindland
Vestregate 9

4800 Arendal
Tlf. 37024177

Dameklær
Str. 36 - 54

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

SKREDDESYDDE 
GRUPPEREISER 

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

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

 

BRØDRENE

  SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR 
ARENDAL             

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00     Lørdag stengt 
E-post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430    

Storkiosk om sommeren                 

Vinteren 2011  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, Våren 2011, kommer i april 2011.  
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 15. april 2011.  

Stoffet sendes:  Jan A. Nilsen, på E-mail: jan.a.n@online.no eller adr.: Kongleveien 12., 4844 Arendal. 
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                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 | Epost: 
firmapost@badenett.no 

 
 

Ledig annonse 

 

 

              

         
 

Ledig annonse 

 
 

Retur adresse: Postboks 32, 4801 Arendal 

 

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 - 

Til: 

 Velkommen til 
hyggelig og 

personlig service. 
Vi fører logetøy. 

(Elinette) 
Ung – voksen – dame 




