
 
 

                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             Nr. 2                          Våren 2007                      36 Årgang            

Logene slik: 
 

  51 Fortuna:           2. mai 
 
128 Lyngør             2. mai 
 
107 Torungen         7. mai 
 
  98 Henrik Ibsen    8. mai 
 
116 Navigare          9. mai 
 
  61 Terje Vigen     9. mai 
  
 93 Kaprifol          14. mai 
 
135 Mærdø           22. mai 
 
127 Gabriel Scott  23. mai 
 
104 Måken            24. mai 

Odd Fellow skutene Nr. 22 Aust Agder 
Velger nytt mannskap Leirene har allerede valgt: 

 
22 Viljen   6. mars 

m/Lisbet Brune som HM 
og 

22 Aust Agder  12. april 
m/ Åge Munch Olsen som HP

Oversikt  
over leirenes 
embedsmenn 

se side 4

DSS er blitt 40 års veteran! 
Se side 3 
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Et sted å være (forts). 
Men uansett hvordan det hele var, ble 
det etter hvert en klar stemning for å få 
sitt eget. Allerede på møtet 30. januar 
1962 ble det enstemmig valgt en hus-
nemnd. Denne nemnda ble bestående 
av: Stian Mørland, Egil Hagli og Henrik 
Henrichsen. Dessuten ble det tenkt øko-
nomi, og på logemøtet 8. mai ble 
fø1gende enstemmig valgt til husfond-
nemnd: Jens Gjerrestad, Jens M. 
Scharff, Øystein Andersen med vara-
mann Nils Gullhav.  
Nemndas første oppgave skulle være å 
utarbeide forslag til statutter for et slikt 
fond og senere bestyre dette. Verken 
husnemnda eller husfondnemnda fikk 
egentlig så lang levetid. Ikke på grunn 
av medlemmenes manglende dyktighet, 
men rett og slett fordi de nokså raskt 
føltes overflødige. Det begynte nemlig å 
skje saker og ting.  
Først bør det nevnes at logen en tid var 
inne på tanken å være med på prosjektet 
”Felles foreningsbygg på Tyholmen”. 
Men en oppdaget at det ville føre til 
altfor høye investeringer. Dessuten var 
en redd at det slett ikke ville egne seg så 
godt til logens bruk. På logemøtet 22. 
mai 1962 ble det derfor (mot 1 stemme) 
vedtatt å trekke seg ut av prosjektet.  
I stedet for nevnte prosjekt ble det på 
samme logemøte lagt fram en langt mer 
interessant 1øsning. Det hadde seg slik 
at det også var tatt opp forhandlinger 
med Frimurerordenen om å leie deres 
lokaler. Dermed fikk OM fullmakt av 
logen til a si opp kontrakten med Han-
delsstandens forening og å søke Stor-
logens godkjennelse av det foreliggende 
kontraktforslag mellom logen og 
Frimurerordenen. 
Slik ble det, og allerede høsten 1962 
kunne vår loge ta i bruk nye leide 
lokaler. 
Innvielsen av Frimurerordenens lokaler 
til bruk for Odd Fellow fant sted 

 
 
 
tirsdag 4. september 1962 kl. 19.15. 
Innvielsen ble foretatt av Storlogen ved: 
Stor Sekretær: U. De Paolis 
Stor Skattmester: Edgar Otterbeck 
Stor Marsjal: Erik Lindseth 
Stor Kapelan: Paul E. Paulsen  
Som herolder fungerte: 
ExOM: Johan Aspås, loge nr. 17 DAG 
ExOM: Kåre Granli, loge nr. 17 DAG 
ExOM: Ragnhild Bjorvand, loge nr. 28 
AGDESIDEN 
ExOM: Jens M. Langfeldt, loge nr. 28 
AGDESIDEN 
Br. OM hadde oppnevnt br. Jens Scharff 
som byggekomitéens formann. Det første 
ordinære logemøte i Frimurernes lokale 
fant sted 18. september 1962. 
Da den nye salongen var ferdig, høsten 
1964, og vår loge også fikk leie denne, 
følte nok mange brødre at logen virkelig 
hadde fått et sted å være. Det er nok også 
forklaringen på at det skulle gå over 10 år 
før drømmen om eget hus igjen skulle 
dukke opp i logen. Det var så greit i 
Frimurernes lokaler. Spisesal og salong 
stod til enhver tid klar til bruk. Det var 
bare i selve logesalen det måtte rigges til. 
Selvsagt kunne det virke tyngende for 
inspektøren og hans folk når utstyret 
måtte bæres opp. 
Det som fikk drømmen om eget hus til å 
dukke opp igjen, var nok økonomien. På 
logemøtet 8. januar 1975, etter at 
regnskapet var referert, kom en bror med 
en anmodning til logen om å se på hus-
situasjonen, fordi husleien nå var blitt så 
høy. 
Intet ble da egentlig gjort, men disku-
sjonen brødrene imellom var startet. Året 
etter, da regnskapet ble lagt fram (14. 
januar), reiste en bror seg i logesalen og 
framla tanker om et husfond. Han opp-
fordret logen til å skaffe eget hus. Hans 
innlegg ble etterfulgt av en debatt. Det var 
bred enighet om at arbeidet for eget 
tilholdssted måtte være en stor inspirasjon 
for logen. Enkelte ville straks ha nedsatt et 
husfond på kr. 20.000,— kr. 25.000,-. 
Men hele debatten ble avsluttet med et 
forslag som ble vedtatt mot 5 stemmer. 
Vedtaket gikk ut på at embedsmanns-
utvalget ble anmodet straks om å ta opp 
saken og komme med forslag til valg av et 
husfond og en husnemnd. 
Allerede på logemøtet 11. februar 1976 
forelå resultatet av embedsmannsutvalgets 
arbeid. Logen kunne enstemmig vedta 
følgende husnemnd: 
Svein Sørensen, Kjell Bugge, Øyvind 
Olsen, Kåre Andersen og Martin Knutsen. 

 
 
 
Dessuten vedtok logen enstemmig 
følgende forslag:  
1. Finansnemndas konto på 12 mndrs. 
oppsigelse, pr. i dag kr. 10.805,62, 
øremerkes som husfond. 
2. Av eventuelle årlige overskudd må 
ikke avsettes mer enn 50%. Skulle 
spesielle forhold tilsi at det er ønskelig 
å. sette av et større beløp, må dette fore-
legges logen. 
Dermed var starten på arbeidet med å 
skaffe logen eget hus et faktum. To 
viktige faktorer for å få et godt resultat 
ble innført på dette logemøtet. Hver 
valgperiode ville ha sin husnemnd og et 
husfond med fast avsetning i året, ville 
danne hjørnestenene i husspørsmålet. 
Husnemnda konstituerte seg med br. 
Svein Sørensen som formann. 
På logemøtet 11. mai 1977 kunne br. 
Svein Sørensen fortelle at logen hadde 
fått tilbud om kjøp av hus. Men 
husnemnda hadde enstemmig kommet 
til at bygningen egnet seg lite til vårt 
formål. Dessuten ville nok kjøpet falle 
for dyrt for oss. 
For den nye valgperioden fra høsten 
1977 utnevnte OM i møte 14. sep-
tember følgende: 
Kjell Bugge, Gustav Aspholm, Martin 
Knutsen, Helge Eliassen og Erik 
Brødholt. Den nye nemnda konstituerte 
seg med Kjell Bugge som formann. Det 
stod klart for den nye nemnda at før de 
gikk videre i arbeidet med å skaffe 
logen eget husvære, måtte de vite noe 
mer om hva brødrene mente. 
Et spørreskjema ble utarbeidet og sendt 
rundt til samtlige brødre. Nemnda ville 
vite om brødrene var for eller imot eget 
hus, og om eventuell hjelp (økonomisk 
eller på annen måte) fra den enkelte. På 
logemøtet 22. februar 1978 kunne Kjell 
Bugge orientere om det foreløpige 
resultat av de utstedte spørreskjemaer. 
Det var til dato tegnet andeler/garantier 
for kr. 100.000,-, samt at det var antydet 
lån fra brødre på mellom kr. 
100.000.,— til kr. 200.000,-. 
Stemningen var tydelig for eget hus, 
men ikke for en hver pris. Nå var 
debatten om eget hus virkelig i gang.  
 Ja, i april ble faktisk eget hus hoved-
tema på et ettermøte. 
I løpet av sommeren og høsten 1978 var 
kjøp av gamle Strømsbu skole inne i 
bildet. Dette ble det da intet av og det 
skyltes bl.a. det faktum at kommunen 
ikke riktig visste hva de ville med 
skolebygningen.               (forts) 

ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER 
                         Et historisk tilbakeblikk ved Jan A. Nilsen                         12 
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Mandag 19. februar 2007 er en dato 
som vil bli husket lenge i loge 107 
Torungen. Ca 90 brødre var samlet da 
Stor Sire Harald Thoen tildelte vår DSS 
Jan A. Nilsen 40 års veteranjuvel, med 
assistanse av DSS Ole Johan Bay 
Gundersen som fungerende Stor 
Marsjall, Eks DSS Sigurd Holthe som 
fung Dep. Stor Sire og Storrepresentant 
Egil Bøe som Stor Vakt. 

En høytidelig og flott markering i loge-
salen, ledaget av en imponerende 
ordensvita for Veteranen fra CM i 1970 
til DSS for 2005-2009. 
Etter seremonien gikk vi til et festpyntet 
bord som ble ledet av UM Svein Harald 
Søndenaa på en elegant og spirituell 
måte. 
Menyen var lettsaltet torsk med alt 
tilbehør, og karamellpudding til dessert. 

Taffelet ble åpnet ved at Stor Sire 
Harald Thoen utbrakte Kong Harald Vs 
skål. I sin tale sa Stor Sire Harald 
Thoen bl.a. at mye hadde endret seg på 
40 år – en utvikling fra 76 loger i 1967 
til 149 i dag, men Odd Fellow har klart 
å ta vare på ritualene og tilpasset seg 
samfunnet. Han fortalte videre at han 
dagen etter skulle til Slottet for å 
overrekke en kniv fra hele Odd Fellow 
Norge til kongens 70 års dag 21.02.07. 
Han overrakte Veteranen en blomster-
hilsen fra Den Norske Storloge.  

OM Karl Petter Evensen hilste fra loge 
107 Torungen og overrakte miniatyr-juvel 
til Veteranen. 
1.HM Åge Munch-Olsen fra leir nr. 22 
Aust Agder, for øvrig Veteranens svoger, 
karakteriserte Veteranen som forbilde og 
inspirasjon og fortalte at han brukte 
utallige timer på loge og leir. Som takk 
overrakte han en flott Orkide. 
OM Odd Fjeldstad fra loge 61 Terje 
Vigen hilste fra logene i distrikt 22 Aust 
Agder, overrakte blomster og takket for 
inspirerende og hyggelig samarbeid. 
DSS Jan A. Nilsen innledet med å si at 
livet har mange stoppesteder og 40 år i 
Odd Fellow er et av disse. Han tok for seg 
sitt hele logeliv, fra han ble forespurt av 
sin svigerfar Oscar Munch Olsen, med en 
loge i Aust Agder og med øvelse på Polet 
med tomkasser som aktører. Han nevnte 
også avdøde brødre som Jonas Line og 
Oscar Bernstein som har hatt stor 
betydning. 
Da Granehuset, - nå Odd Fellow Huset, 
ble kjøpt i 1981 var han OM i loge 61 
Terje Vigen, noe som har hatt stor 
betydning for hele distriktet. 
Ellers har han bedrevet historie-skrivning 
både for loge 61 Terje Vigen og loge 107 
Torungen. 
I Terjenytt er han både redaktør, journalist 
og utgiver. 
Ved institueringen av leir 22 Aust Agder i 
1995 hadde han en finger med, og han var 
den første Storrep/EksHP. 
Etter Veteranens ønske ble taffelet av-
sluttet med karamellpudding, som for 
øvrig var en gave fra ham til brødrene. 
 – I will never forget this day! – 
OM Ebben Johansson i loge 135 Mærdø 
takket for maten med velvalgte ord til 
fiskens pris, før festen fortsatte i salongen 
med kaffe avec. 

Takk for en uforglemmelig logekveld! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

G R A T U L E R E R   J A N  ! Tekst: Svein Sørensen 

Karamellpudding til dessert 
I will never forget …………  

DSS  
serveres av 
sin Wenche, 
UM i loge 
Kaprifol. 

Foto: Svein Sørensen og 
    og Åge Munch Olsen 
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Vi gratulerer også: 

de matriarker som  02.01.07 ble  
tatt opp i leiren: 

Fra 116 Navigare: 
Astrid Dalen 
Elizebeth Monrad Moen  
Fra 51 Fortuna: 
Milrid Lyngstad 
 

og den matriark som  06.02.07 ble 
forfremmet til Håpets Grad: 
Fra 93 Kaprifol: 
Karen Astri Rasmussen 
 

og de matriarker som 06.03.07 ble 
forfremmet til 

Barmhjertighetens Grad: 
Fra 51 Fortuna: 
Eli Doris Jacobsen 
Fra 93 Kaprifol: 
Ein Sataslaatten Stene 
Wenche Nilsen 
 

og de patriarker som  08.02.07 ble 
tatt opp i leiren: 

Fra 61 Terje Vigen:  
Jan Petter Røinaas  
Jan-Oskar Kvist.  
Fra 128 Lyngør: 
George Lindtveit  
Fra 135 Mærdø:  
Rolf Berle Christiansen  
Terje Lillejord  
Finn Sandberget.  
 

og de patriarker som  08.03.07 ble 
forfremmet til DGL grad 

Fra 135 Mærdø: 
Frode Salvesen,  
Sverre Kvalevåg,  
Helge Kopstad Aass  
Douglas Ljunggren  
Fra 128 Lyngør: 
Fred Lunde 
fra 107 Torungen:  
Karl Otto Berntsen  
Kai Reidar Yttrelid  
Fra 61 Terje Vigen: 
Svein Rasmussen,  
Oluf Jovik  
Helge Lyngstad  
 

og de patriarker som 12.04.07 ble 
forfremmet til DKP.grad 

Rune Sørensen  135 Mærdø 
Einar Bjerkholt   128 Lyngør 
Arne Tellefsen    107 Torungen 
Arne Øygarden    61 Terje Vigen 
Olav Gundersen   98 Henrik ibsen 
Trygve Haugland         " 
Helge Røed        127 Gabriel Scott 

 
 
 

 
 

Leirene har valgt nye embedskolleger for årene 2007 - 2009

Matriarker: Patriarker: 

Gratulerer og lykke til ! Gratulerer og lykke til !
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Loge Nr. 51 Fortuna 
Ja, nå er våren kommet og snart ferietid 
for logen. Ja tiden går fort, snart to år 
siden jeg ble undermester og da så jeg 
to år som lang tid, men putt-putt så er 
det over. Ja slik er det med ting man 
trives med. Den tid som undermester 
har vært lærerik, så kjære søster  blir du 
spurt om et slikt verv, så takk Ja.  
I dette semester har vi hatt to opptak, så 
det er godt det spirer. Vi har også hatt to 
fellesmøter ett med Måken og ett med 
Navigare.  Det er alltid hyggelig å møte 
søstre fra andre loger. På vårt arbeids-
møte i mars hadde vi besøk av søster 
Ingvild Beisland som fortalte og viste 
bilder fra sin tur i Nepal.  
Vi skal også ha sommertur og turen går 
med buss til Herefoss, til skrivargarden. 
Ja dette gleder vi oss til. Referat kom-
mer i neste Terje Nytt.  
Siden det er siste gang jeg skriver i 
Terje Nytt som undermester vil jeg få 
takke embedskollegiet for hyggelig tid 
sammen. Jeg vil også takke privat-
nemda for godt samarbeide, det har vært 
en fornøyelse å jobbe med  slike men-
nesker. Alle vet jo at en fest ikke lager 
seg selv.  Jeg vil også takke John og Kai 
på kjøkkenet for godt samarbeide, og 
takker for mange gode klemmer, ja det 
varmer å bli møtt slik. Takk til alle 
søstrene som møter så ofte og at dere al-
dri sier nei når jeg har spurt om hjelp til 
noe. Jeg er glad i dere alle. Så vil jeg 
ønske alle søstre og brødre en riktig god 
og varm sommer. Vi møtes til høsten 
med mye energi og godt humør.  
Ja da går alt så mye bedre.  
Jeg takker for meg som undermester.  
Hilsen i V. K. og S .  INGER. 
 
Det er jo litt rart, at vi lever vi som 
vokste opp den gang, i en annen tid  
Hvor alt var enkelt og gleden var stor 
og far var faktisk gift med mor. 
 
Da kjærlighet var, det å sette grenser, og 
omsorg var bedre enn merkegenser 
Hvor "Pampers" bleier var fremmedord, 
huden var robust og ingen fikk fluor. 
 

Lykkelig forskånet fra psykologer, en 
passe avstand til skolens pedagoger.  
Den gang var barnehagen nesten tom, og 
søsken oppdro den neste som kom 
 
Bad var et særsyn og ute var doen, klærne vi 
hadde, var arvet fra noen.  
Et fjernsyn var aldri vår barnevakt,  
fantasien var rik, med sin skapende makt 
 
Vi jobber, kan til og med lese og skrive, 
kun syv år på skolen har holdt oss i live. 
Det er jo litt rart i følge eksperter,  
vi burde hatt store psykiske smerter . 
 
Og hvorfor er ingen av eldre årgang, 
"værsting" og "tagger" med narkotrang.  
Vi ble ikke sivblad og bortskjemte pyser 
lærte oss ansvar, fikk avsky for "klyser". 
 
Med stolthet, jeg føler at vår generasjon, bar 
livsverdier, som tilleggspensjon.  
Historiens gang, blir nok helt ignorert,  
i dag er jo alt så vanvittig komplisert. 
 
 
Medlemsnytt fra Sekretær 
 
Åremålsdager 
45 år 
29.06.07  Cathy Steller 
55 år 
19.05.07 Anne Gunn Knutsen 
16.06.07  Sissel Trydal 
65 år 
29.06.07  Synnøve Løvdahl 
02.08.07  Milrid Lyngstad 
75 år 
08.05.07  Ingebjørg Terkelsen 
16.09.07..Ragnhild Ellefsen 
80 år 
15.08.07  Aud Berge Salvesen 
 
Nye søstre: 
18.04.07  Unn-Elin Birkeland 
 
Gradpasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad 
07.02.07 Signe E. Morka og  
Else Marit Larsen 

Den Edle Kjærlighets Grad 
17.01.07  Sissel T.L. Boye og Solveig Ø. 
Svendsen 

Den Høye Sannhets Grad 
21.02.07  Randi Moland 
 
Vi gratulerer! 
 
 
  

Seniortreffet 15. februar 
2007. 

Logehuset i Arendal. 
 

20 stykker hadde møtt fram for å være 
med på dette seniortreffet. 
Storrepresentant Svein Sørensen viste 
bilder fra to turer, nemlig 

1. Irland i første del av juni 2006 
2. Tyrkia tur i påsken 2006 

Dessuten fortalte og viste han det som 
er foreslått av utbygging av logehuset i 
Arendal. 
Det ble servert tre halve rundstykker 
m/pålegg og et stort wienerbrød. 
Dessuten kunne man drikke som mye 
kaffe en ønsket. 
Det må vel nesten være rekord at dette 
kostet kun 20 kr. pr. deltager og møtet 
fikk et overskudd på 145 kr.  Du 
verden!!!!!  
Koselig seniortreff! Takk, bror Svein! 

 
 ODD FELLOW KLUBBEN  

TRES ENCANEDADOS 
Gran Canaria 

Sender en hilsen fra Odd Fellow 
Klubben Tres Encanedados på Gran 
Canaria. Klubben avholdt årsmøte 
21.02.06, hvor det var 43 ordens-
medlemmer tilstede, og av disse var 26 
stemmeberettige. 
Før det ordinære Årsmøte ble Br. Anton 
Ersdal kalte frem av Br. Leder som ut-
nevnte han til Æresmedlem i Klubben. 
Han fikk overrakt et innrammet bevis 
for dette sammen med mange lovord for 
det arbeidet han hadde utført fra 
Klubben startet i 1995 og frem til d.d.  
Ersdal er EksDDSS fra vårt tidligere 
Distrikt 14. 
Følgende var på valg: Sekretær, 
Kasserer, 1. Vararepresentant til styre og 
Nominasjonsnemnd. 
Følgende ble enstemmig valgt: 
Som Sekretær Br. Sindre Olsbø, Loge 
82 Vesterveg, Ålesund, gjenvalgt for 1 
år 
Som Kasserer Str. Anne Hals, Reb. 
Loge 1 Sct. Sunniva, Oslo, gjenvalgt for 
2 år. 
Som 1. Vararep. Til styre Br. Sigmund 
Dekkerhus, Loge 19 Thule, Tromsø ny 
for 2 år 
Til Nominasjonsnemnd: 
Leder: Br. Harald Skjærgård, Loge 96 
Origo, Tromsø, ny for 2 år 
Medlem: Str. Unni Grønfoss, Reb. Loge 
10 Semper Ardens, Moss, ny for 2 år  
Str. Eva Dekkerhus, Reb. Loge 71 
Moria, Tromsø, ny for 2 år.  
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Loge nr 93 KAPRIFOL 

Kjære søstre, 
Jeg ønsker meg et innholdsrikt hjerte, et 
hjerte med mange rom: 
- Et stort rom til meg selv med plass for    
   tanker, fantasi og hemmeligheter. En   
   plass hvor ingen andre enn meg selv  
   slipper inn. 
- Et romslig kjæresterom. Stedet for de   
   gode samtalene, for å dyrke  
   kjærligheten og for å skape platt-  
   formen vi trenger å stå på. 
- Et stort familierom, luftig, med godt  
   humør og god tid. 
- Vennerommet. Friminuttet uten ansvar  
   og forpliktelser. 
- Et romslig logerom. Rommet for de  
  gode opplevelsene, hvor jeg utvikler   
  meg som menneske og medmenneske,  
  og hvor jeg blir møtt med  medmen- 
  neskelig omsorg. 
For jeg trenger mange rom. 
Hemmeligheten er gode planløsninger! 
 
En embedsperiode ebber ut, min tid 
som OM nærmer seg slutten. Med 
ovenstående tekst, delvis hentet fra ”blå 
hester i Guds hage”, retter jeg en varm 
takk til alle som har bistått i loge-
arbeidet, hver på sin måte. Det har vært 
to innholdsrike, utfordrende og givende 
år. 

Else Byholt 
OM 

Vinsmaking.  
Det store snøfallet i slutten av februar 
førte til at Kaprifol måtte utsette sitt 
møte 14 dager. Dette har aldri skjedd i 
logens historie. Derfor ble møtet 

12.mars to møter i en smekk, idet Jorunn 
Kalseth Jørgensen fikk sin siste grad og vi 
gjennomførte sosialaften på ettermøtet. 
Programmet for aftenen var vinsmaking. 

Til å fortelle oss om vinens mang-
foldigheter hadde vi fått eksperthjelp idet 
Finn Christiansen, sjefen på Vinmono-
polet i Arendal, geleidet oss gjennom 
smaking av 3 forskjellige rødvinstyper. 
Her fikk vi også tips om hvilke viner til 
hva slags mat. Og vi dreide på glasset, 
luktet og smattet av ren vellyst. Bare hør 
hva vinene inneholdt: Frukt med preg av 
modne mørke bær, røyk og eik, hint av 
vanilje i ettersmaken og fruktig med 
innslag av bjørnebær og kirsebær. Lang 
ettersmak.  
Var det rart av snakketøyet kom i god 
form. 
En stor takk til Finn Christiansen for en 
interessant og smakfull aften. Jeg er enig 
med dem som sier: ”Hvis Vår Herre ikke 
hadde villet at vi skulle drikke vin, 
hvorfor gjorde han den da så god.” 

UM 
25 års veteran 

Sigrund Meyer 
 
På logemøtet vårt 26.mars 2007 ble 
Sigrund Meyer tildelt 25 års veteranjuvel. 
Hennes vita er: 
Innviet i Loge nr. 51 Fortuna 15.03.82 
Den høye Sannhets Grad       20.03.85 
 

Embeder i Loge nr.51 Fortuna: 
UMs høyre ass. 1986-87 

CMs venstre ass. 1987-89 
Embeder i Loge nr.93 Kaprifol:  
Indre Vakt 1993-95 
OMs høyre ass. 1995-97. 
 

Opptatt i Leir nr. 8 Agder 30.09.93 
Barmhjertighetens grad    30.11.95. 
 

Tildelingen ble ledet av Storrepr. Lisbet 
Brune som også holdt en fin personlig 
tale til veteranen. 
Dette var fellesmøte med loge nr.116 
Navigare, så vi var hele 75 damer som 
nøt godt av at privatnemnda hadde gjort 
seg ekstra flid og dekket et nydelig 
påskebord med påskeliljer, gåsunger og 
oppsatte gule servietter. 
OM holdt en god og personlig tale til 
veteranen. Søster Sigrund takket for 25 
års medlemskap med velvalgte ord og 
avsluttet sin tale med følgende dikt: 
 
Ha takk for din hilsen og vennlige ord, 
det gledet  mye mer enn mange tror. 
Det er felles for mange som ensomme 
går – det er fint når man litt 
oppmerksomhet får. 
Det koster så lite å vennlighet gi – men 
de fleste har hastverk – og farer forbi. 
Men om ikke så mange ord blir sagt, 
det betyr så mye å få litt kontakt. 
La oss prøve å gjøre det lille vi kan – 
mer omsorg for andre og gi dem en 
hand. Vi trenger hverandre både store 
og små, så vi bør ikke bare uvirksomme 
gå. Og det er vel noe som vi alle vet 
at det koselig er med litt vennlighet. 
Så la oss bruke den tid  vi har fått 
og være til ”signing” i stort eller smått. 
 
Til stor glede for oss alle hadde vi på 
dette møtet levende musikk, først oppe i 
logesalen og senere nede ved bordet, 
idet Ragnhild Bjellås, medlem av loge 
nr. 116 Navigare, kan traktere både 
orgel og piano. 
En stor takk for det…….                UM 

 
Nytt fra sekretæren 

 
 
 

Velkommen til 
ny søster 
Innviet 

12.02.07 
Anita Bjelland 
 
 

 
Den høye Sannhets Grad 
12.03.07 Jorunn Kalseth Jørgensen 
 
Vi gratulerer. ! 
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Loge nr. 104 MÅKEN 
Da er det igjen å ta fatt på siste innlegg i 
Terjenytt i min periode som UM. 
 
Jeg vil takke alle søstre som har bidratt 
med stoff til spalten, det har av og til 
ikke vært lett å fylle hele siden, men 
håper søstre og brødre har hatt glede av 
å lese vår spalte med de forskjellige 
innlegg som er kommet til bladet. 
 
UM 
                      **** 
 
«For at menneskets guddommelige 
natur skal manifeste seg gjennom 
vennskap, må man ofre selvopptatt-
heten, slutte å tanke på «mitt» og 
begynne et liv med «vårt».» 
 

**** 
 
«Folk over 30 skulle vært døde!» 
(Antar vi vant over dårlige odds...) 
 
Ifølge dagens lovgivere og byråkrater 
skulle de av oss som var barn på 40, 50, 
60 ja til og med på 70 tallet ikke ha 
overlevd. Våre babysenger var malt 
med bly-basert maling. Vi hadde ingen 
av oss hjelmer. 
 
Som barn kjørte vi i biler uten 
sikkerhetsbelte eller airbag. Og det å 
sitte bakpå et lasteplan en varm 
sommerdag var alltid en spesiell 
nytelse. Vi drakk vann fra hageslangen 
og ikke fra flasker. Skrekk og gru!! 
 
Vi spiste brød med smør og sukker på, 
drakk brus med sukker i, men ble aldri 
overvektig fordi vi alltid var ute og 
lekte. Vi delte gjerne en brus mellom 
oss, og drakk fra samme flaske uten at 
noen faktisk døde av det. 
 
Vi brukte timer på å bygge Ola-kjerre 
av skrap og ingenting, og raste av gårde 
nedover bakken bare for å finne ut at vi 
hadde glemt å lage bremser Etter noen 
turer ut i «bushen» lærte vi å løse 
problemet. Vi dro hjemmefra tidlig om 
morgenen for å leke hele dagen og var 

tilbake når gatelysene ble tent. Ingen 
hadde mulighet til å få tak i oss i løpet av 
dagen. Ingen mobiltelefon! Utenkelig!! 
 
Vi hadde ikke Playstations, Nintendo 64, 
X-Box, ingen TV-spill i det hele tatt, ikke 
99 kanaler på TV, ingen videofilmer, ikke 
surround lyd, mobiltelefoner, hjemme PC 
eller prate-rom på Internett. Vi hadde 
venner! Vi gikk ut og fant dem! 
 
Vi falt ned fra trær, skar oss, brakk bein 
og armer, slo ut tenner, men ingen ble 
saksøkt etter disse uhellene. Det var uhell. 
Ingen andre kunne beskyldes – unntatt 
oss. Husker du uhell? Vi sloss, ble gule og 
blå og lærte å komme over det. 
 
Vi fant på leker med pinner og 
tennisballer og spiste mark. Til tross for 
advarsler var det ikke mange øynene som 
ramlet ut og ikke levde markene inni oss 
for alltid. Vi syklet eller gikk hjem til 
hverandre, banket på døra, gikk bare inn 
og blandet oss i samtalen. 
 
Noen elever var ikke så lure som andre, så 
de dumpet og måtte gå om et år. 
 
Ukjent forfatter. 
 
«La meningsforskjellene mellom deg og 
dine venner leve og blomstre. Respekter 
dem så lenge de ikke slukker fredens og 
fordragelighetens flamme». 
 
  ***** 
 
Nytt fra søster sekretær: 
 
Nye søstre i Troskapsgraden 
 
15.03.07:  Grete Guldal 

    Anne-Kristi Rasdal 
 
Den Edle Kjærlighets grad: 
 
29.05.07:  Grethe Sagmoen  
 
Overført fra Loge nr. 9 Caritas 
01.02.07:  Gerd Meyer Hansen 
 
Åremålsdag: 
 
60 år  
13.02.07:  Torunn Margrethe Sandsdalen. 
 

**** 
«Venner er som fiolinstrenger: en glede 
når de er i harmoni, men strekk dem for 
langt, og de vil sannsynligvis briste.» 

 
**** 

Hilsen fra OM 
Min periode som OM nærmer seg 
slutten.  Jeg vil gjerne få takke alle 
embedsmenn, valgte som utnevnte, for 
godt samarbeid i snart 2 år. 
En hjertelig takk også til alle søstre som 
har deltatt i våre seremonier og bidradd 
til at logemøtene våre har fått ekstra 
verdighet og innhold. 
 
Embedsperioden vi snart legger bak oss,  
har vært preget av både glede og sorg.  
Vi gleder oss over å ha fått mange nye, 
flotte ”Måkesøstre” i flokken og vi har 
behørig feiret at logen vår har rukket å 
bli 10 år gammel. 
Vi gleder oss også til å ta i bruk nye og 
oppussede lokaler i logehuset vårt. 
Samtidig sørger vi over gode søstre som 
har forlatt oss. 
 
Tiden som OM har vært både 
utfordrende og spennende.  2 år går fort 
og nå står vi igjen foran valg av nye 
embedsmenn.   
Til dere vil jeg si: Glede dere!  Det er 
både lærerikt og utviklende og dere vil 
få et helt annet innblikk i logens arbeid.  
Lykke til med alle oppgavene. 
 
Jeg ønsker alle søstre i Loge nr. 104 
Måken en lang, god og varm sommer. 
 
 
Med søsterlig hilsen i V. K. og S. 
 
Brit Leonard-Nilsen 
         OM 
 

***** 
 
«For karakter er også en prosess og en 
utvikling ... er det ikke en eller annen 
blant våre høyt skattede venner som er 
litt for selvsikker og hånlig; en hvis 
lysende intellekt har små pletter av 
banalitet; en som har litt knapt her og 
litt for mye der av naturgitte for-
dommer; eller en hvis verdifulle energi 
har en tendens til å renne vekk gjennom 
gale kanaler etter påvirkning av for-
gjengelige fristelser?»  
 
Georg Eliot 
 

**** 
«Jo eldre jeg blir, desto mer mistroisk 
blir jeg overfor den kjente lære-
setningen om at alder bringer visdom» 
 
H.L. Mencken 
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Loge nr. 116 Navigare 
 

Fra Overmester 
Det går raskt mot vår og det er tid for 
nominasjon og valg i alle loger og leire. 
Det er ganske utrolig å tenke på at to 
nye år er gått med aktivt og positivt 
logearbeide. Det har vært en fantastisk 
flott, men krevende tid, og jeg vil gjerne 
takke de valgte embedsmenn for det 
gode samarbeidet i kollegiet. Jeg vil 
også takke alle utnevnte embedsmenn 
og alle øvrige søstre for vel utført 
arbeide i denne tiden. De søstre som 
deltar i våre seremonier vil jeg gi en 
ekstra takk. Dere er med på å gjøre 
møtene våre fine og spesielle. Dere har 
alle vært til stor hjelp og inspirasjon for 
meg i de to årene som er gått. 
To nye spennende år ligger foran oss, år 
vi håper vil bringe logen og søstrene 
mange utfordringer, men også mye 
glede. Jeg vil til slutt ønske både brødre 
og søstre lykke til i alt logearbeidet 
fremover. 
 
GOD SOMMER 
Med hilsen i V, K og S 
 
Else-Margrethe Ramsdal 
OM 
 
Gradspasseringer 
Innvielse 
Str.Inger Turid Salvesvold 
14.03.2007 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
Str. Kirsti Grændsen 
25.04.2007 
 
Åremål 
6Oår 
Str. Astrid Vaaga Pedersen 
28.05.06 
 
Sommertur 
23.05.2007 klokken 1800. 
Vi har vektervandring i Risør med 
Risørs vekter John Thomas Axelsen 
som vil vise oss severdigheter i byen. 

Etter vandringen serveres det fiskesuppe 
på Kast Loss. 
VEL MØTT! 
 
Kjære Søstre 
For siste gang setter jeg meg til å skrive 
vår spalte i Terjenytt. Snart er to år gått 
siden siste valg av embedsmenn. Hvor har 
de blitt av disse to årene? Som U.M har 
det vært to fantastiske lærerike år, med 
utfordringer og mange oppgaver som 
skulle løses. Embedsmenn og søstre har 
hatt ett fint samarbeide og jeg takker 
matgruppene og privatnemnden for et 
ekstra godt samarbeide.. Dette bidrar til at 
vi har så hyggelige ettermøter. 
Jeg vil ønske nye embedsmenn i alle loger 
og leire til lykke med logearbeidet og en  
God Sommer. 
 
Med søsterlig hilsen i V, K og S 
Jorunn Andsem 
UM 
 
Seniortreffet 15. mars 2007. 

Puntervold i Grimstad. 
 
 

39 deltagere fra hele vårt 
Odd Fellow distrikt deltok i bedrifts-
besøket hos Puntervold i Grimstad. 
Ole Puntervold fortalte om bedriften og 
den produksjon firmaet hadde Dessuten 
viste han rundt i bedriftens forskjellige 
avdelinger, produksjonshall med destil-
leriet, eikefatlageret, ekspedisjon, lager og 

eplepressehallen. 
Hans far startet bedriften i 1951 med 
gjærproduksjon (Kargus vingjær). I 1977 
overtok så sønnen produksjonen og i 1883 
flyttet firmaet til nåværende lokaler. I 
2001 ble hele innmaten i Fuhr kjøpt, slik 
at den viktigste produksjonen i dag er 
produksjon av eplesaft, med ca 300 000 
flasker i året. Bedriften har Norges nest 
største eplepresseri og det tar et døgn fra 
eple til flaske og det trenges 8 mann til 
denne produksjonen. Eplesaften har fått et 

meget godt ord på seg. Det er sagt at det 
er som å sette tennene i et friskt eple når 
en drikker 
For øvrig satses det på flere produkter. 
Det er om å gjøre for en liten bedrift 
med 5 ansatte å satse på flere ben. 
Forskjellige slags vinråstoffer og es-
senser er også vesentlige produkter. 
1. juli 2005 skjedde en historisk be-
givenhet. Da falt endelig det siste pro-
duksjonsmonopolet for brennevin i 
Norge. 
Agder Brenneri er Norges første uav-
hengige brenneri etter 80 år med 
monopol, og de introduserte de første 
destillerte produktene den 5. november 
2005. Brenneriet har produktene Mesan 
Skjøt (Aqua-vit), Eplebrent Brut(En 
avec) og Harpun (En shot). I løpet av 
året håper bedriften å komme med et 
Whisky produkt. 
Produktene er laget på håndverksmessig 
vis med de fineste råvarer. Derfor har 
be-driften “Kun det beste er godt nok” i 
sin logo. 

 
Etter besøket hos Puntervold drog hele 
følget til Grimstad Vertshus der vi fikk 
en deilig lunch. 

En fulltreffer av et seniortreff med Jan 
Stangeland i loge Henrik Ibsen som 
regissør. 
 

Ole Puntervold ved det store 
destilasjonsapparatet. 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 

NY BROR 
14. mars 2007 ble Robert Cornels 
Nordlie opptatt i Loge nr. 61 Terje 
Vigen. 
Robert er opprinnelig fra Tromsø, men 
bor og arbeider nå i Arendal. 
Opptagelsesseremonien ble gjennomført 
på en verdig og fin måte, og vi ønsker 
Robert hjertelig velkommen som bror i 
Terje Vigen. 

25 ÅRS VETERANJUVEL 
28. mars ble eks.OM Ivar Tønseth 
tildelt veteranjuvel for 25 års medlem-
skap i Odd Fellow Ordenen 
 
Tildelingen ble forestått av DSS Jan A. 
Nilsen i fellesmøte med Loge nr. 135 
Mærdø, som i samme møte tildelte 
Heinz Meyer veteranjuvelen. 
Storrepresentant Kåre Andersen  
fungerte som Stor Marsjall 

 
 

Seremonien ble en flott opplevelse både 
for de nye veteranene, og for oss andre 
som var tilstede.   
Takk til vår kjære DSS Jan A. Nilsen for 
en fin seremoni. 
 
På ettermøtet vanket det mange godord til 
de nye veteranene, både fra DSS, 
Overmestere og faddere. 
Vi håper og tror at det ble en minneverdig 
kveld for de to hovedpersonene. 
Gratulerer med veteranjuvelen, og lykke 
til videre begge to. 
 

ÅREMÅLSDAGER HØSTEN 
2007: 

85 år: 
Jahn Senum, 28. juli 
75 år: 
Paul M. Paulsen, 11. oktober 
70 år: 
Karl Fredrik Rød, 26. oktober 
60 år: 
Joleif Olsen, 8. august 
Arnt Øyvind Eikheim, 14. september 
Ivar Tønseth, 12. okotber 
Kristen Heimdal, 19. desember 
Gunnar Stormo, 21. desember 
50 år: 
Kristian Eimind, 23. desember 
 

TAKK FOR OSS 
Dette er siste Terje Nytt i vår embets-
mannsperiode. 
Vi vil derfor benytte anledningen til å 
takke for all hjelp og støtte vi har fått fra 
alle brødrene. 
Det har vært en krevende, men lærerik 
perioden for oss, men tiden har gått fort, 
og det er nesten litt vemodig å skulle 
slutte. 
Men sånn er det, alt har sin ende. 
Takk til dere alle for støtte og tålmo-
dighet. 
OM 
          Våren er over oss, og jeg gir dere et   
           lite dikt 
           Ønsker dere alle en god sommer 

 
DU ER SOM SOLEN 
 
Du er som solen-en majestet 
lysende skjønn og stor 
Jeg kretser om deg, snart kold, 
snart het 
Som en årtidsskiftende jord. 
 
Vender jeg fra deg, som jorden 
gjør, 
Da vintrer mitt hjerte til 
Sangene tier og blomstene dør 

           Fjernt fra din kjærlighets ild 

Men når jeg atter mot solen snur 
Blir jeg en gjenfødt vår 
Mitt sinn blir en blomstrende allnatur 
Som glad mot din sommer går. 
(Herman Wildenvey) 
 
Dødsfall 
Siden nyttår har vi mistet 3 av våre 
brødre: 
 
Åge Sørensen  
døde 19. februar 2007.04.20  
Han var født 21.04.23. 
Hans ordensvita er som følger: 
Logegrader: 
Opptatt    13.12.78 
1. grad    24.04.79 
2. grad    28.11.79 
3. grad    09.04.80  
Tildelt 25 års veteranjuvel 14.01.2004 
Leirgrader: 
1. grad     01.11.85 
2. grad    21.04.87 
3. grad     07.10.88 
Embeter i logen: 
UMs  høyre ass.  01.08.81 – 31.07.83 
Oms høyre ass.   01.08.83 – 31.07.85 
Kapellan 01.08.87 – 31.07.91 
 
Monrad Bjerkholt  
døde 26.02.2007. 
Han var født 31.07.20 
Hans ordensvita er som følger: 
Logegrader: 
Opptatt   29.11.63 
1. grad   08.05.64 
2.grad   13.11.64 
3.grad   14.05.65 
 
Embeter i logen: 
Organist  01.01.66 – 31.12.67 
Sekretær 01.01.70 – 31.12.71 
 
Trond Pedersen  
døde 15.april 2007. 
Han var født 28.12.1932 
Hans ordensvita er som følger: 
Logegrader: 
Opptatt    12.03.75 
1.grad   22.10.75 
2.grad   10.03.76 
3.grad   10.11.76 
Leirgrader: 
1.grad    12.02.82 
2.grad   08.04.83 
3.grad   02.11.84 
 
Embeter i logen: 
UMs høyre ass. 01.08.79 – 31.07.81 
Inspektør 01.08.83 – 31.07.85 
Kasserer  01.08.85 – 31.07.87  

 
 

Veteran                  DSS          Veteran         Fungerende 
Tønseth                                    Meyer         Stor Marsjall 
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Loge 98 Henrik Ibsen 
 

Huset er snart klart for 
innflytting. 

 Nå nærmer det seg slutten på bygge-
perioden, bare små finesser mangler før 
vi kan avslutte en formidabel dugnads-
innsats. 
Det har til nå vært jobbet 2450 timer 
med dugnad på huset, og med en res-
pektabel timelønn, kan man selv tenke 
seg hva dette representerer i spart 
kapital. 
Det har vært et spennende prosjekt med 
store utfordringer. Teknisk er huset å 
betrakte som et forsamlingshus over tre 
etager, og derved stilles det meget 
strenge krav til brannsikkerhet. 
Hele trappegangen i nybygget som 
utgjør tre etager er brannisolert med 
doble lag med gipsplater, godkjente 
branndører samt røkluker. Hele huset 
blir overvåket av en brannsentral med 
direkte linje til brannstasjonen. Til 
brannsentralen vil det bli tilkoplet 27 
røkvarslere, dette arbeidet er på gang, 
og vil bli ferdigstillet i løpet av denne 
måneden. 
Huset får nytt ventilasjonsanlegg, dette 
vil gi 1800 kubikkmeter luft per time, 
og vil gi gjenvarme. Dette er en bra 
kapasitet, og skulle dekke vårt behov. 
For å tilfredstille kravene i henhold til 
brannloven, har vi fått utarbeidet en 
konsulentrapport som beskriver matrial-
valg, rømningsveier samt forebyggende 
tiltak. Rapporten er igjen verifisert av et 
ytterligere konsulentfirma, før den nå 
sendes brannmesteren i Grimstad. 
Det har vært et fantastisk spennende 
prosjekt, ikke minst når det er knapt 
med økonomiske resurser. Vi har tigget 
og prutet, og ikke minst hatt meget god 
støtte i brødre som til daglig driver i 

bransjen, uten disse hadde vi aldri fått 
dette til. 
For ikke å glemme, så har vi mottatt en 
rundhåndig pengegave fra vår Rebakka-
loge "Måken". Dette er øremerket nytt 
parkettgulv i den gamle spisestuen som nå 
gjøres om til salong. Det gamle kjøkkenet 
skal ombygges til møterom. Hele huset vil 
få et nytt låssystem med Masternøkler, 
med en nøkkel-boks på utsiden ved 
hoved-døren slik at det ved en eventuell 
brann skal sikre brannkorpset adgang til 
alle rom. 
Vi har fått et fantastisk kjøkken, og en 
nydelig, men noe spesiell spisestue i kjel-
leren, ja bare kom å se kjære brødre, men 
ikke alle på en gang!! 
Håpet er at vi skal være inn-flyttingsklare 
den 8. mai, og da kan vi puste lettet ut vel 
vitende om at vi har fått et flott ordens-
hus.. 
Med hilsen i V K og S 
Andreas Kleppe   prosjektleder 
 

Hilsen fra OM 
Kjære Loge brødre. 
En ny valgperiode er snart til ende. 
Det er da på sin plass for meg som OM, å 
takke alle embedsmenn og brødre for 
innsatsen. Perioden har her som ellers i 
livet, vært preget av å gi og ta. Vi har 
knyttet nye kontakter og vennskapet er på 
vei til sannhet. Det å være OM er, og skal 
være, en viktig oppgave for logen, men vi 
må aldri glemme at OM kan aldri klare å 
føre logen fram alene. Det er derfor viktig, 
for alle som er villig til å si ja til verv, 
alltid å være opptatt av sine plikter og 
gjennom sine gjøremål bidra til at logen er 
et godt sted å være. 
Når jeg ser tilbake på min totale tid innen 
Ordenen, må jeg karakterisere den som 
meget lærerik. Jeg har lært at fellesskapet 
er noe trygt og godt, noe mer enn bare en 
bunt av staver. I fremtiden må vi nok bli 
enda bedre til å ta vare på hverandre, ikke 
bare i ord, men også i gjerninger. Det å 
miste en bror uten at han er død, er noe vi 
må gjøre noe med i framtiden. Her kan det 
være mange grunner til årsak, men jeg tror 
det er viktig at vi som faddere, gjør en god 
jobb. Vi skal jo lede våre allerede gode 
venner, fram til å bli en ny bror. Da er det 
viktig at vi er åpne og informerer med alt 
det vi kan, ut fra informasjonsmateriell. 
Egentlig skulle det vært kø for å komme 
der inn, hvor kjærligheten rår. Men 
kanskje vi er for dårlige selgere, av vårt 
produkt? Har vi selv skjønt hva vi tror på? 
Sikkert er det at det kan stilles mange 
spørsmål i denne sak, kanskje er det så 
enkelt som å være sann i all ens tale? Det 
er en spennende framtid vi går i møte, 

med tanke på målet i rekrutteringen. 
Mitt høyeste ønske er, at vår loge må 
vokse til glede og styrkelse av 
VENNSKAP - KJÆRLIGHET OG 
SANNHET. 
Til slutt ønsker jeg alle mine brødre en 
riktig god sommer, med masse hygge. 
Kåre Pettersen 
OM 

Gjensidig serveringshjelp 
 De tre logene som sogner til logehuset i 
Grimstad har nylig inngått et samarbeid 
om å hjelpe hverandre med serveringen 
under gallamiddager. Normalt vil det 
innebære at når en loge har gallamøte, 
så skal de to andre logene stille med 3 
”kelnere” hver. Dette antallet kan måtte 
økes i de tilfeller hvor det forventes mer 
enn normalt fremmøte. 
Vi forstår at logene i Arendal har 
praktisert en lignende ordning i lengre 
tid til allmen tilfredshet, og erfaringene 
så langt tilsier at dette vil bli tilfelle 
også i Grimstad. 
  
  

Besøk fra vennskapslogen i 
Danmark 

 Vår vennskapsloge i Grindsted, loge 82 
James Ridgely, kommer på besøk til 
Grimstad i pinsehelgen. Disse gjen-
sidige besøkene, hvert annet år, er noe 
vi ser frem til i lengre tid. I år gleder vi 
oss til å vise frem vår nye spisesal, som 
forventes å være klar i all sin prakt i 
god tid før besøket. Vi håper på et 
godt fremmøte fra våre egne, også dem 
som ikke har gjester boende hos seg. 
Det betyr nok at vi denne gang må 
anmode våre gode venner i de to andre 
logene om å være klar til å stille med en 
serveringshjelp mer enn normalt. 
  
Vi lover å gjøre gjengjeld ved en senere 
anledning....!!                                UM 
 
Loge nr.98 Henrik Ibsen har pr. 17. 
april 2007 92 medlemmer. Noen 
bedre? 
 
Opptak og gradspasseringer så langt 
i år: 
 
Opptak 17. april - Troskapsgraden 

• Jan Andersen 
• Ove Gerhard Olsen 

 
Det Gode Vennskaps Grad 20. febr. 

• Hallvard Halvorsen 
• Nils Terkelsen 
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Den Edle Kjærlighets Grad 20. mars  
• Arild Dypvik 

 
Den Høye Sannhets Grad 6. februar 

• Frank Nielsen 
• Anders Fløystad 
• Kjell Sørensen 

 
Åremål 
Den 18. mai 2007 har br. Eks. OM 
Einar Berge vært medlem i 25 år av 
Ordenen. Han blir tildelt Veteranjuvel 
på vårt møte 18. desember i år. 
 
Fødselsdager 
70 år: OM Kåre Pettersen, 18. mars. 
Han er blitt gjort stor stas på, men vi 
gratulerer igjen. 
75 år: Trygve Tallaksen,  9. juni 
75 år: Børge A. Thorsen, 21. august 
Vi gratulerer! 
 

Besøk fra vår vennskapsloge nr.82 
James Ridgley i Grinsted, Danmark, 

25. – 27. mai. 
Til sammen 27 brødre med ledsagere er 
påmeldt. Alle skal innkvarteres hos våre 
medlemmer. De fleste er kjente, men 
det blir også knyttet nye relasjoner. 
Høydepunktet blir Festlogen på lørdag 
26. mai kl.19.00, med påfølgende tre 
retters middag med drikke og sosialt 
samvær. Vi regner med at vår nye 
spisesal blir utfordret med hensyn til 
plass. Møtet er terminfestet, men det er i 
tillegg sendt ut invitasjon til alle våre 
brødre med ledsagere (også de som ikke 
har gjester). Pris pr. deltaker er kr.250,- 
og påmeldingsfristen er 12. mai, til; 
Njål Igland telf. 90842628 / 38140787, 
etter kl.17.00.  
(Først til mølla – begrenset antall). 
Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Jan Tore Solheim Sekr. 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Loge nr 107 Torungen 

 
Fredagstreffet i Arendal 

16. mars 2007 
Forsøket på å vekke til live fre-
dagstreffene på logehuset i Arendal ble 
meget vellykket. 40 deltagere fra logene 

Fortuna, Kaprifol, Mærdø, Terje Vigen, 
Torungen og Henrik Ibsen fikk en tvers 
gjennom koselig fredagskveld med masse 
underholdning. Lapskaus fra Ferdigmat 
var det selvservering på og den smakte 
meget godt, med rundstykker og riktig 
drikke til.  
For første gang i fredagstreffets historie 
kunne vi nyte nydelig taffelmusikk, i det 
bror Per Rosmo spilte saksofon. 
Kveldens initiativtaker, Per Jetlund 
Jørgensen, ledet oss gjennom to runder 
med konkurranser. Den siste og viktigste 
var å lage en sang med visse ord, på minst 
2 vers og maks 5 vers. Melodien var ”No 
livnar det i lundar”. Kjempe vellykket 
med flere gode sanger. Vi gjengir her  
Vinnerbidraget i Fredagstreffets 

Grand Prix 16.03.07 
Vi møtes her i vennskap 
En herlig fredag kveld 

Med smil og høylytt latter 
Vi koser oss i hjel 

 
Godt lag det kan vi like 

Med lapskaus blir det bra 
Og tilbehøret lesker 

Vår strupe – Hipp hurra 
 

Nå vil vi alle takke 
Vårt vertskap her i kveld 

Vi håper dette ikke 
Blir siste fredagstreff 

Bror Henning Glad underholder og viser 
hvilken eminent visesanger og entertainer 
han er. Etter å ha underholdt med 
gitarspill og flere egenproduserte vise-
sanger, framstilte han, etter et lite strip-
pestunt, en artig figur. Jada, med bror 
Henning har stand up komedien gjort sitt 
inntok på fredagstreffene. Vel done!  
Kjempefin musikk fikk vi også oppleve, 
noe brødrene Thorleif Guttormsen og Per 
Rosmo sørget for. Førstnevnte trakterte 
trekkspill og sistnevnte brukte 
dobbeltgitar. Mange ble fristet til å trimme 
på golvet. Dansen varte helt til siste slutt 
kl. 23.00. 
Loge Torungens privatnemnd med for-
mann Ove Wroldsen i spissen stod på en 
utmerket måte for det tekniske med 
arrangementet, godt hjulpet av bror Henry 
Nicolaissen. En kjempekoselig fredags-
kveld! Takk bror Per Jetlund Jørgensen!  

Besøk i Loge Fidelitas i 
Skien. 

 
Den 19. april 2006, reiste 12 brødre fra 
loge Torungen med bror OM Karl 
Petter Evensen i spissen på besøk til 
loge Fidelitas i Skien. 
Det er blitt en tradisjon at vi besøker 
hverandre, tidligere var vi i Skien om 
våren, og brødrene fra Fidelitas kom hit 
om høsten, men nå bytter vi på å reise 
om våren. 
Møtet var en 25 års veteranjuvel som 
ble tildelt brødrene Simon Bøttiger 
Linna og Karl Erik Skogø. Seremonien 
ble gjennomført i verdige former. 
Ved brodermåltidet fikk vi servert 
nydelig Wienersnitzel med alt 
nødvendig tilbehør som bror UM Svein 
Harald Søndena takket for ved 
avslutningen av måltidet. 
 
Gradspasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
 
19. mars 2007 
Henning Glad 
Håkon Vik Korslund 
 
Den Edle Kjærlighets Grad  
 
5. mars 2007.  
Ivar Sandnes  
Rune Jacobsen 
 
Den Høye Sannhets Grad 
 
16. april 2007.  
Harald Grut Løvig 
Stig Johansen 
Morten Martens Breivik 

 
Sommerfest 2007. 

 
Vi minner om sommerfesten, som i år 
går av stabelen i et fantastisk sommer-
vær             den 16. juni. 
Stedet er  Tor-Alf Nykvist sin hytte på 
Haslatangen, der vi også tidligere har 
nytt fine sommerkvelder. 

 
Påmelding til bror Ove Louis 

Wroldsen på møtet den 21. 
mai, eller på telefon 959 70 096 

innen den  9.juni. 
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Loge 127 Gabriel Scott 
Og så har vi april. Vestlendinger 
oppfatter gjerne april som en av 
månedene i årstida vår. Her på 
Sørlandet er april ofte bare en måned 
mellom årstidene vinter og sommer. 

April (av latin aprilīs) er årets 4. 
måned Det finnes flere teorier om 
opprinnelsen til månedsnavnet april. 
Den vanligste forklaringa (men ikke 
nødvendigvis den mest sannsynlige 
eller «riktige») er at navnet henger 
sammen med det latinske verbet aperire 
‛åpne’. April skulle dermed være 
måneden som «åpner» for sommeren. 

Og om vi ser oss om, er dette ei 
rimelig forklaring. Folk jobber med å 
forberede sommerens aktiviteter – noen 
klør i hagefingrene, andre spyler og 
rydder for å få bort det vinteren har lagt 
igjen, mange er ivrige etter å klargjøre 
båten, og atter andre forsøker å 
akklimatisere seg og venne seg til 
solskinn og høgere temperaturer etter at 
de har tilbrakt vintermånedene i hi. 

Men også logeåret går mot slutten. 
Det er tid for nominasjoner og valg av 
nytt embetskollegium for neste 
toårsperiode. Det høgtidelige skiftet 
foregår i første høstmøtet 29. august. 
Det må du krysse av for i kalenderen 
din alt nå. 

Men først skal vi ha en flott 
sommer! 
 
Kjørelag og forviklinger 
I fjor skreiv br. Helge Røed i Terjenytt 
om den spesielle ordninga med kjørelag 
som vi har institusjonalisert i 127 
Gabriel Scott. Vi oppfatter at 
kjørelagssystemet har flere fordeler, 
men det kan nok også oppstå visse 
forviklinger, slik br. Leif Rimstad her 
beretter om: 

For en tid tilbake var vi på vei fra 
Lillesand til logemøte i Grimstad. 
Terminlista viste 0+ og vi var i vår 
fineste stas. John Dobey var sjåfør. 
Bilen var en eldre Volvo med rattet på 
høyre side og speedometeret viste miles. 

Som vanlig gikk praten livlig i 
bilen, helt til vi ble vinket inn av politiet 

ved Østerlød (60 km fartsgrense). En 
politimann kom bort til bilen og banket på 
ruta der sjåføren skal sitte. Jeg fikk ikke 
åpnet vinduet med en gang på grunn av 
frost og is. Mannen på utsiden hadde 
tydeligvis hatt en lang vakt. 

Omsider fikk vi opp døra, 
ansiksuttrykket hans var et syn. Ikke nok 
med at det satt en mann i kjole og hvitt 
der sjåføren skulle sitte, der var heller 
ikke noe ratt! «Det er ikke jeg som 
kjører», fikk jeg omsider fram. Endelig 
gikk det opp for han at det var mannen 
som satt i passasjersetet som var sjåfør. 

John fikk ordnet opp og ferden kunne 
fortsette. Litt ergerlig, men som John sa: 
«Det kostet meg 1100 kroner, men 
politimannens ansikt oppveier en del av 
det.» 
Han som ikke kjørte. 
 
NB! Endring møtet 9. mai til 0 Fd. N. 
Sommerturen (opprinnelig ikke ført opp 
på terminlista): Den går av stabelen  10. 
juni. Sett av denne søndagen alt nå! 
 
Gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad . 
14.02.07 Svein Egil Pedersen 
 
Det Gode Vennskaps Grad  
11.04.07 Jarl Rudi Lunde 
11.04.07 Nils B. Sørbotten 
 
25 års Veteranjuvel 
I møtet 14. mars fikk br. Jarle Finden 
tildelt 25 års veteranjuvel i en stilfull 
seremoni, der også DSS Jan A. Nilsen 
deltok. Se bildet (f.v. Jan A. Nilsen Jarle 
Finden, Storrepr. Dag Øian og Eks OM og 
fadder Anstein Nørsett). 

Odd Fellow på nett 
I møte 28. mars holdt Eks OM Anstein 
Nørsett et interessant foredrag om «Odd 
Fellow Ordenenen og Odd Fellow på 
nett». Fra slutten av foredraget sakser vi 
noen linjer som kan ha praktisk nytte for 
brødrene: 

For den enkelte bror og søster er 
det nå mulighet til å få opplysninger om 
matrikkel for OF og Reb. på nett, samt 
alle våre sirkulærer, foredrag, lover og 
tilgang til Odd Fellow-utstyr. Dette 
ligger under adm.hjelp når du kommer 
inn ved hjelp av påloggingen på høyre 
side. Brukernavn er det sifferet som står 
på adresselappen på baksiden av Odd 
Fellow Bladet. Passordet er din 
fødselsdato (8 siffer, f.eks. 31121950). 
Hvis du ikke har ditt nummer 
tilgjengelig, så kontakt Sekretær eller 
meg så kan vi hjelpe. 
 
Loge 127 Gabriel Scotts 
historie 
Mange logebrødre som er tatt opp i 
Gabriel Scott i de seinere år, kjenner 
kanskje ikke så godt til forhistorien for 
etablering av Loge 127 Gabriel Scott. 
Vi sakser litt historikk fra heimesida til  
Gabriel Scott 
http://www.oddfellow.no/category.php?
categoryID=146 (under «Historie»):  
Broderforeningen:  
Lillesand Broderforening ble stiftet 30. 
januar 1990 under ledelse av DDSS 
Trygve Flaa. Det deltok 11 av 
broderforeningens 14 brødre, samt 
gjester fra Kristiansand og Arendal, og 
selvfølgelig fra vår moderloge nr. 98 
Henrik Ibsen. 
Følgende styre ble valgt: 
Formann: Anstein Jarl Nørsett, 
Varaformann: Leiv Per Olsen, 
Sekretær: Bjørn Slettnes, Kasserer: Jan 
Stangeland, Arkivar: Knut Ribe 
[...........] 
Den 27. oktober 1993 ble det på møte 
opplyst at Storlogen hadde godkjent 
opprettelse av Loge i Lillesand med 
navnet nr.127 «Gabriel Scott», og dato 
for instituering ble satt til 17. september 
1994. Emblem var godkjent og tegnet 
av bror Jan Dalhaug, og ny logesang 
var skrevet av bror Tore Lund 
Andersen. 
Følgende ble valgt til logens første 
embetskollegium: 
Storrep: Tore Andersen, Eks.OM.: 
Anstein Jarl Nørsett, OM: Johan 
Næser, UM: Leiv Per Olsen, Sekretær: 
Dag Øian, Skattmester: Olav Dag 
Aanesland, Kasserer: John Olsen. 
[..........] 
17. september ble Loge nr. 127 Gabriel 
Scott instituert under ledelse av Stor 
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Sire Oddvar Granlund, og med 85 
brødre og gjester til stede under en 
meget stilfull sermoni i logehuset i 
Grimstad. 
 
Noen ord til ettertanke 
Den er så svinnende kort 
den stund vi mennesker er sammen. 
Hans Børli 
 
Det er ganske sandt, hvad Philosophien 
siger, at Livet maa forstaaes baglæns. 
Men derover glemmer man den anden 
Sætning, at det maa leves forlæns. 
Søren Kierkegaard 
 
Embetskollegiet ønsker alle brødrene i 
127 Gabriel Scott en fin og 
helsebringende sommer! 
UM 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Loge nr. 128 Lyngør 
 
Sekretærens hjørne 
Nye brødre: 
7.02.07.  Bjørn Erik Myhrvold 
 
GRADSPASSERINGER: 
Den Gode Vennskaps Grad 
7.03.07. Elling N. Marcussen 
7.03.07. Håvard Haugstaul 
 
Den Høye Sannhets Grad 
21.02.07. Ole Petter Pettersen 
21.02.07. Knud Skole 
  4.04.07. Bjørn Jacobsen 
  4.04.07. Ole Pettersen    
 
RUNDE ÅR: 
50 år:  
24.01.07. Helge Gustavsen 
  3.07.07. Knut Ivar Christensen 
 
60 år: 
17.02.07.  Bjørn E. Myhrvold  
  7.04.07.  Knud Skole  
19.05.07.  Erik Eystein Loftesnes  
26.05.07.  Ole Songe 
   7.06.07.  Ole Petter Pettersen 
  23.06.07.  Asbjørn Angelstad 
70 år 
19.06.07.  John Arne Dahl 
                                          
Vi gratulerer! 

 
La ikke livet ditt være fullt av må, bør, 
nødt til.  
Du har et valg.  
La dine egne verdier og prioriteringer 
forme dagliglivet. 
  
Tore Leo Dalen  Sekretær. 
 
”Vårens vakreste eventyr” 
Med disse ord åpnet UM Morten Moen  
fra Loge 120 Colin Archer, sin tale under 
besøket til vår Loge den 19. april. Det var 
hans beskrivelse av det årlige besøket, 
brødrene fra Larvik avlegger vår Loge. 
Denne kvelden kom det 25 brødre fra 120 
Colin Archer, med OM Bjørnar 
Andreassen i spissen. De hadde også tatt 
med seg brødre fra Loge 26 Svenør og 
Loge 117 Oseberg, anført av h.h.v. OM 
Gunnar Wathne og OM Gunnar Orskaug. 
Det var lagt opp til et kort arb.m. før det 

ble servert middag. Som vanlig under 
disse besøkene stod torsk på menyen, noe 
våre brødre fra Larvik setter stor pris på. 
Vi var ca. 70 brødre samlet til bords, og 
stemningen var naturligvis høy. Br. Sverre 
L. Pedersen trakterte pianoet, noe som 
satte en ekstra spiss under brodermåltidet. 
Etter maten, holdt br Jan Ivar Beisland et 
svært interessant foredrag med lysbilder 
fra sin fottur i fjellene i Nepal, høsten 06. 
Det ble en svært minnerik og hyggelig 
kveld, som ytterligere styrket de sterke 
vennskapsbånd som er knyttet mellom 
120 Colin Archer og 128 Lyngør. Vi 
gleder oss til høsten da vi vil ta turen til 
Larvik. 
Siden dette er siste utgivelse av Terjenytt 
før sommeren, vil jeg benytte anledningen 
til å ønske alle søstrer og brødre en riktig 
god sommer. 
Med broderlig hilsen  
i V. K og S.  Odd Holum/UM 
 
Seniortreffet 19. april 2007. 

Tvedestrand. 
Tekst og foto: Svein Sørensen 

Loge 128 Lyngør sto som arrangør. 

Det første stoppet var ved Fosstveit 
hvor Halvor E. Lilleholt fortalte de 25 
frammøtte om Fosstveit Tresliperi som 
ble bygd i 1908 og var i drift fram til 
1970, da virksomheten ble overført til 
Gjeving, hvor utskipningen var enklere. 

Imponerende er Fosstveit bru over 
Storelva. Den ble støpt på Nes Verk i 
1838. Brua er i bruk den dag i dag. 
Videre fortalte han om laksen i Stor-
elva, om nytt kraftverk og laksetrapp 
som skal være ferdig om et år. 
Så forflyttet vi oss pr. bil til Østre 
Angelstad gård. Der ble vi mottatt av 
konservator Karl Ragnar Gjertsen fra 
Aust Agder Kulturhistoriske senter i 
Arendal. Våningshuset er fra ca år 1700 
og er et vanlig Nedenes stue type, dvs. 2 
tømmerkjerner med svalegang og i 2 
etager. Det første amtsting for Nedenes 
ble avholdt her i 1838. 
Ellers fungerte gården som skysstasjon 
ved Vestlandske hovedvei. 
Huset var, helt uforandret, i daglig bruk 
fram til ca. 1960. 
Fra 1970 har gården vært museum. 
Fra Østre Angelstad var det kort vei til 
Odd Fellow Huset på Sandved hvor vi 
ble mottatt av Jens Tore Johnsen og 
frue til nydelige smørbrød med kaffe. 
Etter maten orienterte Asbjørn 
Angelstad om kretsen hvor det nå bor 
378 mennesker. Sandved ble sentrum 
p.g.a. skole og bedehus/butikk. 
Logehuset ble bygd som bedehus i 1902 
og restaurert i 1960 da kjelleren ble tatt 
i bruk til butikk – der hvor spisesalen nå 
er. 

 
Takk til Halvor B. 

Lilleholt for et 
hyggelig og 
interessant 
Seniortreff. 

 

Kommende Veteranjuvel:
25 år – 2.mai 2007 

Hans-Olav Ramsdal 
Knut Kjell Jensen 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 

Los hytta! 
Som jeg har nevnt for dere tidligere så 
har jeg søkt Kystverket om at vi i Loge 
135 Mærdø kan disponere og 
vedlikeholde loshytta på Mærdø.  
Svaret er ikke kommet enda, men vi får 
håpe det går i orden. 
Fra Internett kan vi lese: 
”Loshytta på Merdø var bygd av 
tollvesenet. Men at det var utkikksplass 
for loser, er soleklart. Jørgen Pedersen 
Merdø ristet i 1660 et fabelaktig flott 
kompass. Ikke bare er det flotteste 
kompass man har funnet ristet ned i 
fjellet, der er også med rett misvisning. 
Det fungerte da som et peilekompass 
når man observerte skip i horisonten”. 
Den gang som nå vil vi fortsette å stake 
ut rett vei for de som er i våre farvann. 
 
Broderlig hilsen 
Ebben Johansson 
OM 
 
Sekretæren informerer: 
 
Troskapsgraden 
Finn Tore Pedersen 
Rainer Nilsen 27.02.07 
Arild Opdahl 10.04.07 
 
DGV grad 
Jarle Husefest 
Gunnar Nygaard 13.03.07 
  
DHS grad   
Michael Lenz 13.02.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 års veteran. 
På fellesmøtet 28. mars ble vår bror Heinz 
Meyer tildelt 25 års veteranjuvel. 

Det ble en høytidelig seremoni og vi 
brødre i loge 135 Mærdø vil også her få 
lov til å takke vår bror for det utmerkede 
arbeidet han gjør i vår loge.  Han setter 
spor etter seg med sitt arbeid for at 
spillene skal får ett fint og riktig innhold. 
Takk for din innsats bror Heinz og lykke 
til med fortsatt mange loge år. 
 
17 mai. 
I år er det loge 135 Mærdø som har 
ansvaret for den tradisjonelle 17. mai 
feiringen på huset.  Brødre i vår loge 
ønsker alle søstre og brødre riktig 
velkommen til en fin dag på huset.  Det 
vil bli den sedvanlige serveringen som 
alltid. 
 
Sommerfest. 
Loge 135 Mærdø skal i år ha sin 
sommerfest den 9. juni.  Program for 
dagen og stedet hvor vi skal være vil bli 
sendt ut til samtlige brødre i god tid. 
Sett allerede av denne dagen nå. 
Våren i full gang. Trærne står snart i full 
knopp og det spirer og gror i hver en hage.  
Dette semesteret nærmer seg nå slutten og 
det gjør og min tid som undermester 
Det er snart valg og nye utfordringer vil 
komme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg vil benytte anledningen her til å 
ønske alle søstre og brødre en riktig god 
og fredfylt sommer. 
 
Noen ord fra Inger Hagerup: 
 
I et landskap, nytt og uten minner, 
står et epletre i blomst og skinner.  
Epletreet dufter nyskapt sommer.  
Her har tiden aldri vært. Den kommer. 
 
Erik Steller 
UM 
Loge 135 Mærdø 
 
 

Kurs for brødrenes 
embedsmenn. 

Distrikt 22. 
Stor Sire Harald Thoen  

blir med oss 
1. Tidspunkt: Torsdag 27. september   
                       2007, kl. 17.30 — 22.30. 
2. Sted: Logehuset i Arendal 
3. Deltagere: Valgte embedsmenn,   
    Fung. eksOM,  ’HP, CM og Insp i   
    leiren og logene innkalles. 
4. Møteplikt: Alle nevnte embedsmenn  
    bør oppfatte det som om de har   
    møteplikt. 
5. Evt. fravær: Må meldes DSS i god tid   
    før kurset. 
6. Plan for kursdagen inkl, et lett   
    måltid: 

1. Fellesmøte i logesalen. 
2. Instruksjon i grupper. 
3. Oppsummering, spørsmål og  
     viktige momenter i plenum. 
4. Felles instruksjon i HV. 

7. Stor Sire Harald Thoen,  DSS og  
    Storrepresentanter og evt. andre vil  
    være instruktører. 
 
I løpet av oktober og november vil det 
bli gjennomført gradgivingsloger. 
Det vil vi komme tilbake til i neste 
Terjenytt 
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SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR
ARENDAL 

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

 
 
 
 

             Entreprenør 
 

   BJØRN RØISELAND 
 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

BEDRE  RÅVARER 
   BEDRE  SMAK 

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

    Lapskaus – Gryterett – Laksesuppe – Komper – Frokost og lunch 

   Forvaltning og drift av fast eiendom 
 
Lindland 
 

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

 

 

 

                                KLÆR  FOR 
                          DEN  VOKSNE DAME 

 

 

 

Havnegt. 4 – Arendal.   Tlf. 37021483 

EINAR BERGE 
Salgskonsulent 
 
Mobiltlf.: 95928519 

AGDERPLAN  A/S 
RÅDGIVENDE  INGENIØRER  I  BYGGETEKNIKK 

KOMMUNALTEKNIKK  OG  GEOTEKNIKK 
 

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

NITTEDAL TORVINDUSTRI  AS

 

 
Sulten eller tørst? På vei mot øst? 

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

Agder Bensin as E-18 

Knudsen`s 

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

Telefon 37 00 57 10

Uten dem, ville neppe Terjenytt leve!

AUTORISERT  EL.INSTALLATØR    HÅKON  LARSEN 

ALT  i elektrisk  installasjon

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

BRØDRENE 

 

Telefon 37 00 57 10

 
Kvia Bil 

Sørlandsparken  38 05 80 00

Nye og brukte biler

OPEL CHEVROLET

TELEFON  37005710

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

Kontaktperson:  
Inge Viktor Olsen 

Postboks 61    
4981 Grimstad   

 

Vi har sko 
for enhver 
anledning 

Sentrums-
gården 

Lillesand 
 

Tlf: 
37270112 

 Se vårt utvalg 

Velkommen hilsen 
Inger og Kirsten 

 
 
 
 
 
 

Byggmester 

Våren 2007  -  Terjenytt  -  36 årgang 
Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Aust-Agder.     

Bladet utgis 4 ganger i året. UM er redaktør for stoff fra sin loge. 
Hovedredaktør er DSS Jan .A. Nilsen. 

Neste Terjenytt, Høsten 2007, kommer i sept. 2007. Frist for 
innlevering av stoff fra enhetene er 15. september 2007. 

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

Logeantrekk fra FRISLID         ZACHARIASSEN AS 
 -Livkjole komplett  kun       4600.-   LANGBRYGGEN 1  
 -Mørk dress+skjorte+slips  3000.-    4841  ARENDAL  
                                                                            TLF 37021462  
 

UTENOM ÅPNINGSTID RING FOR AVTALE: 
                             TLF  .91 79 75 30 
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Tlf. 37 00 47 07 / 90 90 50 20 
Maxitaxi – små og store grupper – Døgnsevice – 

Faste oppdrag til faste priser 

ARENDAL 

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

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

- Elektrikeren fra Hisøy - 

MAXITAXI 

Tlf. 37 01 04 07 

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

HISØYSERVICENTER

Lifeboatbuilder since 1903 

Sigurd Holthe
 Henr. Ibsensgt. 8 

     Tlf. 37 04 12 20 

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

       Det du trenger – når du trenger det 

 
 
 
SKREDDESYDDE 
 
GRUPPEREISER 

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

       Stoa Senter                Tlf. 37 09 80 07 
       Harebakken Senter   Tlf.37 08 69 80 

       Bergemoen 29, 4886 GRIMSTAD Tlf.: 37 25 80 90

 

REGNSKAPSKONTORET 
 

Inge Kongsbakk 
P.b. 65, 4951 Risør 

 
 

Tannlegene  i  Grimstad 

Fotografmester Helge Haldorsen 

Tlf: 37270790 Lillesand 

Til 

Fotografmester Helge Haldorsen 

Tlf: 37270790 Lillesand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 Terjenytt leve! 


