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             Nr. 2                         Våren  2011                      39. Årgang         

Den nye perioden starter med EI av ny ledelse i enhetene i vårt distrikt og skjer: 
24.08: 116 Navigare    29.08: 93 Kaprifol   31.08: 51 Fortuna   31.08: 127 Gabriel Scott   01.09: 104 Måken  
05.09: 107 Torungen    06.09: Leir nr. 22 Viljen              06.09: 98 Henrik Ibsen              07.09: 128 Lyngør   
08.09: Leir nr. 22 Aust Agder                       13.09: 135 Mærdø                                     14.09: 61 Terje Vigen  

15.10. 2011: Grimstad Broderforening blir loge nr. 152 Fjære 

Valgene  
på ny ledelse i enhetene  

i vårt distrikt skjer: 
 

02.05: 107 Torungen 
03.05: Leir nr. 22 Viljen 
03.05:   98 Henrik Ibsen 
04.05: 128 Lyngør 
09.05: Grimstad Broderfor. 
10.05: 135 Mærdø 
11.05: 116 Navigare 
12.05: Leir nr. 22 Aust Agder 
18.05:   51 Fortuna 
19.05: 104 Måken 
23.05:   93 Kaprifol 
25.05:   61 Terje Vigen 
25.05: 127 Gabriel Scott 

En periode går mot slutten.  
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Seniortreffet torsdag 17.02.11 
Bilder Svein  Sørensen. Tekst J.A.N. 

 

Bare noen få av de påmeldte, hadde 
trukket seg p.g.a. værforholdene. 
Deltagere fra Lillesand til Tvedestrand 
hadde funnet veien til Odd Fellow huset 
i Arendal.  

De fikk oppleve et utmerket kåseri av 
Paul Mjåland. Han fortalte og viste 
bilder fra natur, fugle- og dyreliv i Aust 
Agder.  

 
Fossekallen er Norges nasjonalfugl. 

 
Det var utrolig flott å være med på hans 
opplevelser på turer i Tovdal – Mykland 
– Skjeggedal. Han viste flotte bilder, og 
ikke minst små detaljer, fra naturen. 
Han avsluttet sitt kåseri med ”De fire 
årstider i Aust Agder”. En bilde kaval-
kade fulgt av lyden fra Vivaldis fire 
årstider. En nydelig opplevelse for en 
meget lydhør forsamling. 
 
Kaffe og smørbrød blir tryllet fram. 
Igjen et fint arrangement fra Seniortreff-
teamet. 
 
Seniortreffet torsdag 17.03.11 

Bilder Svein Sørensen. Tekst J.A.N. 
Odd Fellows Seniortreff i Aust Agder 
gikk på kino i Arendal kl. 12.00 og så 
filmen Kongens tale.  
Hele 100 deltagere fikk en fin, fin 
opplevelse, idet det viste seg å være 

film som ”hadde alt”. Her var det latter 
og tårer om en annen. 

 
 
Deltakerne møttes i foajeen nede og 
betalte sin kinobillett. Deretter ble de 
ledet opp til 2. etasje, der det i foajeen 
ble servert kaffe for dem som ønsket 
det.  Kinosal nr 1, den største av 4 saler 
ble brukt.  God stemning. 
 

Umiddelbart etter kinoopplevelsen, 
møttes 90 av deltagerne på EGON til en 
lunchtallerken m/kaffe. 
Praten gikk livlig og det ble en hyggelig 
avkobling med venner. 
”Seniortreffet går på Kino” ga 
tydeligvis mersmak og det er vel noe 
som bør kunne skje igjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Nevnd for Kunnskapsløftet. 
Nevnden ble utnevnt i september 2010 og 
hadde sitt første møte i Storlogen 
05.10.2010. Etter det har det vært jevnlige 
månedlige møter i Storlogen med 
elektronisk samarbeid mellom møtene. 

Nevnden arbeider etter følgende mandat: 

1. Nevnden skal lede Ordenens arbeid   
    med å forbedre sitt tilbud til sine med-  
    lemmer slik at de, i konkurranse om fri-   
    tiden, ser klar sammenheng mellom tid  
    og holdningsskapende arbeide samt  
    etisk utvikling for den enkelte. 
 

2. Nevnden må finne det naturlig å pro-  
    dusere verktøy som kan bidra til for-     
    bedret ledelse og instrumenter til utvik-  
    ling av spill og ritualer (uten å endre       
    på innhold) samt organisatorisk ut-   
    vikling. 
 

3. Nevnden må finne det formålstjenelig å  
    produsere tekster, utviklingsprogram,  
    etc. som kan bidra til at søstrene og   
    brødrene får en større forståelse for   
    Ordenens ritualer og budskap, og  
    dermed større interesse for Ordenens   
    arbeide.  
 

Nevndens første store arbeid er nå fullført 
og godkjent av bror Stor Sire 12. april. 
Det gjelder utviklingsarbeidet for leirene. 
Det er utarbeidet hefter for hovedansvar-
lige og resipiender for hver grad, både for 
matriarker og patriarker. Dessuten er der 
laget Power Point hjelpemidler. 
Layouten på fremsiden av heftene er like 
og bildet av leirslagningen er hentet fra 
Terjenytts arkiv og er laget av EksDDSS 
Thorleif Bredesen. Se eksemplet under. 

Materiellet skal presenteres for de ny-
valgte HMer og HPer på det store møtet i 
Storlogen 17.06 – 19.06. og tas i bruk fra 
høsten 2011.           Fortsetter side 14 

Seniortreffene høsten 2011
Endring av møtedag. 

Etter sterkt ønske fra søstere i loge 
104 Måken, som har møte den 3. 
torsdagen i måneden, finner vi det 
riktig at Seniortreffet endrer sin 
møtedag til 4. torsdagen i måneden. 
Det vil ikke kollidere med andre 
møter. 
Påmelding til logenes koordinatorer. 

Torsdag 22. september kl. 12.00 
Omvisning på Arendal Kirkegård 
Torsdag 27. oktober kl. 12.00 
Bedriftsbesøk på IMS mekk. 
produksjon på Sivaanlegget, Akland 
Torsdag 24. november kl. 12.00 
Så langt programløst, men kanskje 
skulle vi gjenta suksessen med 
Seniorkino, med etterfølgende lunch 
på Egon. 
Hovedkoordinator Svein Sørensen tar 
i mot ideer til program for seniortreff. 
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Status fra Grimstad 
Broderforening  
pr. 15.april 2011 

Grimstad Broderforening (GBF) har i 
disse dager vært aktive i halvannet år. 
Og i dag kom det glade budskap om at 
Storlogen har behandlet vår søknad om 
å etablere en ny Odd Fellowloge i 
Grimstad og søknaden er godkjent. 
Merk datoen for installasjon for loge 
Fjære, lørdag 15. oktober 2011. Styret 
i GBF holder i disse dager på med de 
første forberedelsene til installasjon og 
den påfølgende festen med ledsagere. 
Vi har innhentet tilbud fra Grimstad 
hotell og Strand hotell, og styret 
bestemmer seg for sted i løpet av mai 
måned. 
Navnet Fjære på vår nye loge, ble 
fremmet av bror Petter Stiansen fra loge 
61 Terje Vigen, og vår søknad om god-
kjennelse ble godkjent i november fra 
Storlogen. Vi er i gang med prosessen 
for segl for den nye logen, og valget vil 
finne sted i mai. De fleste brikkene er i 
ferd med å falle på plass nå, og mai 
måned vil i så måte være aktivt for 
GBF. Vi har utvidet med ett ekstra 
medlemsmøte den 23. mai. Foruten valg 
på segl vil vi også velge Storrepre--
sentant, fungerende Eks OM og em-
bedskollegiet for vår nye loge, samt 
valgte nevnder for loge Fjære.  
På møtet 10. januar 2011 valgte vi vår 
nye logesang som bror Finn Andersen 
har skrevet til melodien ”Norges Skål” 
fra 1772, eller bedre kjent som ”Vi ere 
een Nation vi med” av Henrik 
Wergeland. Sangen ble tatt svært godt i  
mot blant alle våre brødre. 
Medlemsutviklingen i foreningen har 
vært jevn, og medlem nr. 28 blir tatt 
opp 27.april i loge 127 Gabriel Scott, 
nr. 29 blir stemt over på møtet 9. mai, 
og medlem nr 30 blir tatt opp 25.mai 
også det i loge 127 Gabriel Scott. Vårt 
medlem nr 30 blir for øvrig det yngste 
medlemmet, ikke bare i broder-
foreningen, eller blant logene i distrikt 
22 Aust-Agder. Men etter sigende så 
blir han historisk som den yngste i 
Ordenen her til lands med sine 21 år. 
GBF har vært flinke til å skaffe penger 
til den fremtidige nye logen. Vi har hatt 
utlodninger, serveringer for loger og leir 
samt arrangert to hyggelige husfester  
 
 

 
 
 
 
 
 
for alle brukerne av logehuset i 
Grimstad. Interessante medlemsmøter 
med foredrag/kåseri av mange ulike 
kategorier. Privatnevnden med bror 
Tore Wickstrøm i spissen, har en god 
allsidighet og kreativitet i meny og 
dekking av bord for ettermøtene. Vi har 
hatt to vinsmakingskvelder, foredrag 
om ølbrygging og et eget ølbryggings-
kurs. Samt besøk med omvisning og 
smaking på mikrobryggeriet Nøgne Ø i 
Grimstad. Videre så har vi avholdt 
sommerturer og en ny sommertur står 
for døren, lørdag 4. juni.  Lørdag 30. 
april til 1.mai reiser 22 brødre/ledsagere 
fra GBF og øvrige loger fra vårt distrikt 
til Oslo for en hyggelig tur. Vi starter 
med orientering og omvisning i 
middelalderbyen i Oslo med redaktør i 
De Tre Kjedeledd, Kjell Henrik 
Hendrichs, som egen guide. På kvelden 
skal vi på Wallmans salonger med god 
mat og topp underholdning. Søndagen 
avsluttes med et besøk i Ordenshuset i 
Stortingsgaten 28. Her skal vi se 
logesalene og Odd Fellow-museet. Vi 
ser frem til turen. 
Avslutningsvis vil jeg få takke eget 
styre i broderforeningen for god innsats 
i tiden vi har bak oss og vi bretter opp 
ermene for innspurten mot 15. oktober 
2011. En hjertelig takk til DSS Tom B. 
Schultz og OM Jan Tore Solheim, 98 
Henrik Ibsen, og OM Arne Aslaksen, 
127 Gabriel Scott for godt samarbeid så 
langt. En takk også til alle brødre som 
har gjestet oss på våre medlemsmøter. 
Det har vi satt stor pris på. 
Da ønsker jeg alle brødre av Grimstad 
Broderforening, samt øvrige søstre og 
brødre i distrikt 22 en riktig god 
sommer. 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Jarle Christiansen 
Formann  
 
Besøk i Broderforeningen  
Mandag 14.03.11 dukket der opp 4 
gjester på foreningens møte. Det var 
DSS Tom Schulz, EksDSS Jan A. 
Nilsen, Eks Storrepresentant Åge 
Munch Olsen og bror Jan Stangeland. 
Det ble et fint møte, sikkert ledet av 
formannen, Jarle Christiansen.  
En av de store sakene som ble fastsatt, 
var den fremtidige loges møtedag. Det  
 

 
 
 
 
 
 
var gitt anledning til forhåndsstemming 
for dem som ikke kunne møte.  
 
Mandagen ble valgt med et overveldende 
flertall. Ved avstemming ble så 2. og 4. 
mandagen i måneden valgt. 
Dette betyr at brødre som sokner til 
logehuset i Grimstad kan gå på logemøte 
annenhver mandag, tirsdag og onsdag i 
Grimstad. 
Det betyr også at brødrene i vårt distrikt 
kan gå på logebesøk hver mandag, tirsdag 
og onsdag hver uke i de første 4 ukene i 
hver måned. 
 
På ettermøtet kåserte bror EksUM Steinar 
Simonsen om sin utrolige motorsykkeltur 
på Route 66, fra Chicago til Los Angeles. 
Han førte Harley-Davidson sykkelen over 
de 4088 km turen var på. En stor del av 
turen hadde han til og med en eksosrype 
på 66 år bakpå sykkelen. En utrolig 
prestasjon når vi vet at Steinar var 74,5 år 
gammel da turen ble gjennomført. 
Etter at de frammøte hadde fortært nyde-
lige smørbrød, tryllet fram av foreningens 
faste matsjef Tore Wickstrøm, ble 
logesangen til loge Fjære avsunget. 

Ved pianoet tekstforfatter Finn Andersen.. 
Sang til loge Fjære 
Melodi: “Vi ere een Nation vi med” 
 
I Loge Fjære Vennskap rår 
Slik vil det alltid være. 
Vår kjede skal i alle år 
det ordet med seg bære. 
Ved kysten råder Broderånd 
Av store sterke vennskapsbånd. 
Det vil i blant oss være sånn 
Vi holdt det høyt i ære. 
               

Loge nr. 152 Fjære 
Institueres lørdag 15. oktober 2011 i Grimstad. 

Fra Storlogen kommer: Stor Sire Morten Buan, Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes, Stor Sekretær Steinar Jansen,  
DSS Tom B. Schulz, Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner og Stor Kapellan Ole Johan Bae Gundersen 
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                  * 
Vår kjærlighet vil alltid rå 
For broderskapets kjede 
Og skulle noe gå i stå 
Vår kjærlighet vil lede 
En Broder som kan lide nød 
Han skal få hjelp i liv og død 
Med omsorg vil vi kjempe nå 
For brødre her til stede 
                 * 
I Sannhet alle brødre her 
Som Grimstad nå forener 
En verdig Broder alle er 
I Sannhet Logens tjener 
Nå ser vi Fjære, Logen vår 
Lik Terje Vigens bauta står 
Som Norges fjell i alle år 
Et tre med mange grener 
                                  F. Andersen 2010 

 
Vedr medlemssituasjonen. 

Som nevnt i formannens statusbe-
skrivelse over, vil broderforeningen i 
løpet av våren ha 30 medlemmer.  Disse 
fordeler seg slik: 
 

21br. fra Grimstad. 
 6 br. fra Arendal. 
 2 br. fra Kristiansand. 
 1 br. fra Åseral. 
 

Det er et tankekors, at når den nye logen 
blir til, så er moderlogen Henrik Ibsen 
likevel den største logen i vårt distrikt 
med rundt 90 brødre.  
Det er fremdeles mulig å bli medlem av 
broderforeningen, og dermed være med 
i det spennende arbeid det er å bygge 
opp en ny loge i Grimstad.           J.a.n. 
 
Seniortreffet på ”Harry”tur? 

Som nevnt på side 2 i dagens Terjenytt 
er hovedkoordinator Svein Sørensen 
veldig åpen for nye forslag til arrange-
menter av seniortreffet. 
Det er kommet redaksjonen av Terjenytt 
for øret, at det er noen som ønsker å ha 
seniortreffet med på tur til Strømstad i 
Sverige, såkalt ”Harry”-tur. 
Hovedkoordinator lurer veldig på om 
det har noe for seg. 
Han spør rett og slett: 
 

Er det ønskelig at vi arrangerer  
en dags busstur  

Aust Agder – Horten – Moss – 
Strømstad – Sandfjord - tilbake? 

 
Svein Sørensen tar gjerne i mot 
reaksjoner. 
Telefon: 37098228  eller 
Epost: sveisoe3@online.no 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leir nr. 22 Viljen 
HM takker for seg 

Rebekkaleir 
 nr.22 Viljen har 
alt rukket å bli 6 
år. Snart er enda 
en toårsperiode 
over. 
Det har vært en 
fin og givende 
tid og et veldig 
godt samarbeid i 

embedskollegiet. Jeg vil takke alle for 
vel utført arbeid og god velvilje. 
Fremmøte har vært bra til tross for 2 
ekstreme vintre. Takk til matriarkene 
som har tatt seg frem i høy snø, kulde 
og glatte. I fjor vinter måtte vi p.g.a. 
snøfall nesten avlyse et møte, men med 
vikarenes hjelp greide vi til slutt å 
gjennomføre møtet. 
Takk til matriarkene for innsatsen på 
alle plan. 
Men jeg har ett ønske: At flere søstre 
takker ja til kallelse til leiren. De siste 
årene har det vært laber interesse for 
leiren, men nå har vi på kort tid tatt opp 
6 matriarker. Håper det er et tegn på at 
trenden er snudd. 
Nå merker vi at våren er over oss, i år er 
den vel spesielt etterlengta. Vi går inn i 
ei flott tid, og jeg vil ønske alle 
matriarkene en god sommer og takke 
for alt vi har hatt sammen disse to åra.  
 
Inger Marie Sørensen 
          HM 
 
Gradspasseringer: 
Troens Grad 01.03.2011: 
Fra loge 51 Fortuna: 
Randi Moland 
Fra loge 93 Kaprifol: 
Marit Hjertnes 
Walborg Kløvfjell 
 
Barmhjertighets Grad 
05.04.2011:  
Fra 104 Måken: 
Ingebjørg Wickstrøm.  
Tove Birkenes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leir nr. 22 Aust Agder. 

Patriarkgraden 10.03.2011: 
Fra loge 61 Terje Vigen: 
Rainer A. Domogalla  
Fred McTillmann  
Fra loge 98 Henrik Ibsen: 
Halvard Halvorsen  
Nils Terkelsen   
Ove Gerhard Olsen  
Tom Bent Nielsen  
Fra loge 127 Gabriel Scott:  
Petter A. Olsen  
Nils B. Sørbotten  
Fra loge 128 Lyngør: 
Kjell-Arthur Huseby  
Geir Ellingsen 
Fra loge 135 Merdø  
Arild Gauslå   
Michael Lenz   
Tom Arild Sell 
   
DGL Grad 14.04.2011: 
Øyvind Olsen 135 Merdø 
Dag Jensen 135 Merdø 
David Ben Knutsen   127 Gabriel Scott 
Arne Aslaksen 127 Gabriel Scott 
Kurt Ellingsen 127 Gabriel Scott 
Lasse Svendsen   61 Terje Vigen 
 

Hvordan finne  
Terjenytt på nettet 

 
Gå inn på    http://www.oddfellow.no/ 

Dobbeltklikk på  Loger/leire 
under 

 
Klikk på 

Viljen 22 
eller 

Aust-Agder 22 
Velg 

Terje Nytt 
På venstre side 
Her finner du alle Terjenytt som er satt på 

nettet. 
Vi startet med nr. 2 i 2006 

Velg den siste 
Terjenytt nr 2 - 2011  

Og dermed har du nyeste  
Terjenytt i farger 
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Loge nr. 51 Fortuna 
Kjære søstre. 
Min periode som OM nærmer seg 
slutten, og det er på tide å si takk for 
meg. 
På de to neste møtene i mai vil det nye 
embedskollegiet bli nominert og valgt. 
Å lede logen har vært spennende og 
utfordrende. Den gode støtten fra 
embedskollegiet og søstrenes positive 
tilbakemeldinger har bidradd til at 
arbeidet som OM har vært lystbetont. 
Jeg vil rette en stor takk til alle 
embedsmenn, valgte som utnevnte og 
alle nevnder for vel utførte oppgaver. 
Spesielt må jeg berømme vår CM. 
Sammen med sine aktører har hun 
nedlagt en enorm innsats, hvilket har 
gitt våre ritualer en flott og høytidelig 
ramme. 
Mitt ønske videre er at vår loge må 
vokse til glede og styrkelse av 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Riktig god sommer til dere alle. 
Vera Thorkildsen       OM 
 
Medlemsnytt  
25 Års Veteran 
16.03.11  Marie Ødegård Olsen  
 
Åremålsdager 
60 år   
16.05.11  Cecilie Norgaard 
70 år 
10.05.11  Vera Thorkildsen 
 
Nye søstre: 
19.01.11  Ingrid Taraldsen 
19.01.11  Randi Fløystad Westvik 
19.01.11  Anne-Berit Olsen 
16.02.11  Reidun Knutsen 
16.02.11  Margaret Baldersheim 
16.02.11  Daniela Jensen 

 
Ingrid Taraldsen 

 
Randi Fløystad Westvik 

 
Anne-Berit Olsen 

 
Fra v. Reidun Knutsen, Daniela Jensen 
og Margaret Baldersheim 
 

Gradpasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
02.02.11  Inger Brit Bekkelund 
06.04.11  Grethe Guttormsen 
06.04.11  Anna Broch Pedersen 
06.04.11  Ingrid Aanonsen Eeg 
Den Høye Sannhets Grad 
14.03. Anne G. Lindbach Syvertsen 
 
Veteranjuvel 
EksOM Marie Ødegård Olsen ble tildelt 
25 års Veteranjuvel den 16. mars d.å. 
Den høytidelige seremonien ble ledet av 
Storrepresentant Inger Marie Sørensen 
som holdet en personlig tale til vår nye 
veteran. 
Vi hadde gjester både fra Loge nr. 104 
Måken og nr. 93 Kaprifol. 
Eks Skattmester Ragnhild Ellefsen 
gledet oss med ”levende” musikk så vel 
i logesalen som senere til bords. 
Søster Maries vita er som følger:  
Innviet i Ordenen            05.03.1986 
Kasserer                           1991-1993 
UM                                  1993-1995 
OM                                  1995-1997 
Fung. Eks OM                 1997-1999 
Opptatt i Leiren               26.01.1995 
IV                                     1999-2001 
Dep. HM                          2003-2004 
2. terne                             2005-2007 
Rebekkarådsgraden         28.05.1998 

Vi takker Marie for alt arbeid hun har lagt 
ned for logen. 
Etter seremonien i logesalen samlet vi oss 
rundt et festdekket bord til ære for 
jubilanten.  På menyen sto lettsaltet torsk 
med fruktsalat til dessert. 
Overmester talte til den nye veteranen og 
overrakte blomster og bokgave fra logen.  
I tillegg ble det lest opp hilsen fra 
jubilantens fadder, Bjørg Axelsen, som 
grunnet et uhell var forhindret fra å være 
til stede.  Maries fadderbarn, Anna 
Larsen, holdt en rosende tale til sin 
fadder, og søster Edle Johannessen over-
rakte blomster.  Så holdt den nye 
veteranen en flott og personlig tale. 
Ragnhild Ellefsen og Turid Ringvold 
Kaland fremførte en hilsen til jubilanten 
som de har kalt ”You need hands” - 
meget flott! 
Avslutningsvis takket Ellen Lauvland for 
maten, og det ble så morsomt at for-
samlingen vred seg i latter. 
Det ble et meget hyggelig søstermåltid og 
totalt sett en flott feiring av den nye 
veteranen.                                    UM 

 
 
Mannekengoppvisning 
Etter arbeidsmøte den 2. mars d.å. hadde 
vi mannekengoppvisning i Fortuna.  Det 
ble vist klær fra Kari Rose Strikkeklær og 
smykker som Bjørg Kling har importert 
fra USA. 
Fire søstre stilte opp som mannekenger, 
og de hadde mange fine ”numre”.  Det var 
stadig utrop å høre blant publikum som 
lesket seg meg noe å drikke i glass med 
stett. 
Det ble et veldig hyggelig og lystig 
ettermøte, som ble avsluttet med 
loddtrekning i kveldens lotteri med fine 
gevinster bl.a. fra Kari Rose Strikkeklær.  
Bildet viser glade mannekenger samt 
søstrene Kari Rose og Bjørg Kling. UM 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Hilsen fra Overmester 
Det er med blandede følelser jeg i 
skrivende stund nærmer meg av-
slutningen på min embedsperiode som 
Overmester i loge nr. 93 Kaprifol. 
Det har vært to arbeidsomme år, 
krevende, men givende, og ikke minst 
har det vært veldig lærerikt. 
Å lede logen har vært spennende og 
utfordrende, men den gode støtten fra et 
fint embedskollegium og alle søstrenes 
positive holdninger har bidratt til at 
arbeidet som Overmester har gått greit. 
Jeg vil takke alle embedsmenn, valgte 
som utnevnte, alle nevnder og alle 
søstrene som har deltatt i våre 
seremonier. Tusen takk alle sammen for 
den gode jobben dere har gjort. 
En riktig god varm problemfri sommer 
til alle mine søstre og deres familier. 
Vel møtt, friske og uthvilte til høst-
terminen som begynner 29.08.11  
Takk for meg 
                                  Elin Halvorsen  
                                         OM 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
14.02. Wenche Johannessen Borge og 
Gunhild Aalia 
 
Jubileer 
28.04 Edle Johannessen  75 år 
16.05  Lise Schulz  65 år 
24.05 Sølvi Andersson  60 år 
17.06.  Bodil Iversen  65 år 
01.08.  Anna Paulsen  75 år 
04.09.Marit Thorstensen 65 år 
30.09. Jorunn K. Jørgensen 65 år 
18.10. Anne M. Svensen 75 år   
 
Resterende møter denne våren 
09.05 kl.19,00 − + N 
23.05 kl.19,00 = + NV 
06.06 Sommertur 
+++++++ 
 
Høsten 
29.08 kl.18,00 EI Galla NB! Merk tiden 
 

 

Den Høye Sannhets Grad 
14.03.2011 

 
Fra venstre: 
Anne G. Lindbach Syvertsen, (Loge 
nr. 51 Fortuna),  
Brit Terjesen og Inger Anne Werner. 
 
Det var stor stemning på Logehuset 
mandag 14.03. da disse tre fikk logens 
høyeste grad ved en stilig seremoni. Det 
etterfølgende søstermåltidet besto av 
Arendalsskinke m/peppersaus, grønn-
saker og poteter, veldig smakelig. Jeg 
fikk mange gode tilbakemeldinger fra 
både egne søstre og fra alle gjestene fra 
vår moderloge nr. 51 Fortuna, som var 
kommet for å overvære denne begiven-
heten. Det er veldig koselig å ha besøk. 
UM 
 
 

 
 
 
 

 
Sommerturen  6. juni 

er planlagt til ”Hjemme hos Wenche”. 
”Stedet er Kokkeplassen i Arendal (tidl. 
klinikk for nervøse) 
Navnet Kokkeplassen stammer fra 
sjøfartstiden da det ble eksportert tøm-
mer til Europa: Hollenderne som kom 
seilende oppover Nidelva, ankret opp 
og kalte stedet ”Kokkeplassen”. I dag 
lever stedet opp til sitt navn. Wenches 
kjøkken har gjort Kokkeplassen til et 
smaksrikt og populært møtested for 
matglede og livsnytelse”. 
(www.hjemmehoswenche.no) 
 

Vi skal få fiskesuppe og blir med på 
tilberedningen.  
Søstrene må melde seg på til Turkomiteen 
v/Aud Terkelsen og Solveig Christiansen. 
Tlf.37 15 05 91/ 
37 15 32 60 
 
 

 
 

Jeg synger med våren 
 

Jeg synger med våren 
se hvor det gynger 
den meg forynger- 
snipp – snapp – snute – 
er – ute – ute 
 
Jeg smiler til våren 
og den får en 
til å stramme hver nerve 
i en sitrende bane. 
Jeg heiser min fane 
for vårlig glede 
og bygger et rede 
for sommer  
som kommer. 
 
Oscar Bernstein 

 
Mens vi er i det poetiske hjørnet (det er så 
sjelden plassen tillater det) har jeg lyst til 
å ta med dette: 
 
 
Det er den draumen me ber på 
at noe vidunderleg skal skje, 
at det må skje- 
at tidi skal opne seg, 
at hjarta skal opna seg,  
at berget skal opna seg, 
at kjelder skal springa- 
at me ei morgonstund skal glida inn 
på ein våg  me ikkje har visst om. 
 
Olav H. Hauge 
 
 
Takk 
Jeg vil også takke alle mine søstre for 
denne perioden og ser frem til fortsatt fint 
samarbeid og til en spennende høst. 
UM 
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Loge nr.  104 Måken 
 

Minneord 

 
Eks OM Thelma Persson gikk ut av 
tiden 10. april 2011, og søstrene i vår 
loge er preget av tung sorg. Thelma ble 
medlem i vår Orden i 1990, og har hatt 
mange verv opp gjennom åra. Hun tok 
på seg oppgaver som krevde både tid og 
krefter, og utførte alle på en utmerket 
måte. Hun har satt varige spor etter seg, 
og med hennes bortgang har vi mistet 
en dyktig og meget avholdt logesøster. 
Hun hadde et hjerte som banket varmt 
for oss alle, og var raus med ros og 
oppmuntring til sine medsøstre. 
17. mars i år var Thelma i logen for 
siste gang, og hun fungerte da som 
undermester og visevert på ettermøtet. 
Derfor er det så vanskelig å fatte at hun 
nå ikke lenger er blant oss. Det sies at 
sorg er glede, pakket inn i tårer, lengsel 
og smerte. Vi sørger over tapet av 
Thelma, men føler glede og takknem-
lighet over å ha kjent henne. Vi lyser 
fred over hennes gode minne. 
UM 
 

Logetur til Oslo 
Loge 104 Måken skal på besøk til Loge 
18 Ragnhild 17. – 18. september 2011. 
Turen starter i Lillesand lørdag 17. 
september. Bussen går fra rutebil-
stasjonen kl. 0800 – videre til Grimstad 
rutebilstasjon hvor vi plukker opp resten 

av søstrene. Derfra går turen til Oslo – 
vi skal ha en strekk på bena underveis. 
I Oslo skal vi bo på Thon Hotel 
Slottsparken – hvor det er kort gang-
avstand til Odd Fellow Logen i 
Stortingsgaten. Vi har ikke laget pro-
gram for ettermiddagen vi ankommer 
Oslo, da vi tenkte mange kanskje ville 
ha en liten handletur eller bare kose seg 
og spasere en tur på Karl Johan. Besøk i 
Loge 18 Ragnhild om kvelden hvor det 
blir Festloge ev. Opptak. 
Søndag morgen er det frokost på 
hotellet – bussavgang kl. 11.00. 
Deretter skal vi ha omvisning på 
Oscarshall kl. 11.30. 
Etter omvisningen tar vi oss tid til å 
slappe av og kikke oss litt rundt ute, før 
vi drar videre. Lunsjtallerken på 
Flykafeen ved Barkåker, inkl. kaffe. 
Total pris for dette er kr. 1.190.- i 
dobbeltrom. Vil noen ha enkeltrom, 
koster dette kr 250.- i tillegg. Kostnader 
for mat og drikke i Loge 18 Ragnhild 
kommer i tillegg. 
Blir det færre enn 40 påmeldte, blir det 
et tillegg i prisen på kr 50,- pr person. 
Påmeldingsfrist er 15. juli. 
A.M.Gaustad – Eks OM 
 

Innvielse 07.04.11 
Kristin Bentzen 
Nelly Irene Girard 
 

 
Kristin Bentzen (t.v.) med sin fadder 
Anlaug Thorsen 
 

 
Nelly Irene Girard (t.v.) med sin fadder 
Bitti Wickstrøm 
 
Velkommen til oss! 

 

Gradspassering 
Den Høye Sannhets Grad 
17.03.11 Tora Hagemann Husby                              
                                               Gratulerer! 

 
Foredrag om SOS- barnebyer 

Vår loge hadde den 3.2.2011 besøk av 
Karin Stendal fra Lillesand som skulle 
holde foredrag for oss om SOS-
barnebyer. Hun har selv vært fadder i 20 
år, og var også engasjert som frivillig 
fylkeskontakt i Aust-Agder. SOS-
barnebyer har 95 000 faddere i Norge og 
på Svalbard. 
Organisasjonen ble stiftet i 1949 av en 
østerriker ved navn Herman Gneiner, som 
mistet moren da han var fem år, og 
søsteren måtte ta seg av søskenflokken. 
Den første barnebyen ble opprettet i byen 
Imst i Østerrike, og siden har det vokst 
opp til 500 i 132 land, 19 i Vest-Europa, 
slik at 1,2 mill. barn har fått et hjem 
fordelt på 130 000 lokalt ansatte. I hvert 
hus har en barnebymor ansvar for rundt 
åtte barn. Barna skal gis et oppvekstmiljø 
som mest mulig likner et vanlig hjem, 
vokse opp som søsken, gå på skole, ha 
fritidsaktiviteter og få utdanning og et 
yrke. I den senere tid er det sett at det er 
viktig med en far også i denne 
familiestrukturen, så nå blir også den 
rollen ivaretatt. I Chicago er det en 
barneby for barn med egne foreldre. Med 
rus og annen problematikk prøver de å la 
foreldrene bo i en etasje og barna i en 
annen, sammen med barnebyforeldre. 
Dette for å kunne hjelpe hele familien 
som har problemer, samtidig som barna 
blir ivaretatt og har kontakt med familien. 
I Norge har vi også en barneby, i Bergen. 
Den har vært i drift i 1,5 år og fungerer 
svært bra. Karin nevnte også barnebyen 
som Odd Fellow Ordenen støtter, San 
Vicente i El Salvador. Den ble åpnet i 
2001 og består av 13 familiehus og er en 
fantastisk flott og velfungerende barneby! 
Det aller meste av pengemidlene som 
kommer inn til organisasjonen, er fra 
faddere og andre givere, veldig lite fra det 
offentlige. Ca. 80 % av pengene som 
kommer inn, går direkte til barnebyene. 
Karin oppfordret oss både til å bli faddere 
og til å bruke “grasrotandelen”, da går det 
en 5 % til formålet når vi f.eks. spiller 
Lotto. Det er jo noe å tenke på! Et nyttig 
og interessant foredrag fikk vi denne 
kvelden, og som takk fikk Karin Stendal 
blomster, og vi kunne fortelle henne at 
logen hadde besluttet å gi SOS-barnebyer 
kr 2000,-. En svært bra beslutning ifølge 
Karin som takket søstrene for en fin 
kveld.  
Underholdningsnevnden v/Gro Clausen 
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Loge nr. 116 Navigare 

En vårhilsen fra OM 
Så har våren endelig kommet, og 
dagene blir stadig lengre og lengre. 
Etter en lang og kald vinter, er det godt 
å kjenne at sola virkelig begynner å 
varme. I år betyr også våren at denne 
valgperiode i logene nærmer seg 
slutten. Det er nå ikke mange møtene 
igjen, før noen embedsmenn i logene 
kan trekke seg litt tilbake, mens noen 
får nye oppgaver og utfordringer med å 
bringe logen videre. 
Det å være OM er, og skal være, en 
viktig oppgave for logen. Vi må aldri 
glemme at OM kan aldri klare å føre 
logen frem alene. 
Derfor retter jeg en hjertelig stor og 
varm takk til alle Embedsmenn, valgte 
som utnevnte. Jeg vil også takke hver 
enkelt søster, som bidrar til at 
Logemøtene og ettermøtene alltid er så 
hyggelige og innholdsrike.  
Våren er tiden da alt spirer og gror, og 
allerede kan vi nyte de første 
vårblomster. Også i vår loge spirer det i 
vår, da siste informasjonsmøte førte til 6 
nye søkere til vår Orden. Den første 
søster er allerede innviet. Og nye 
innvielser i logen vil fortsette langt 
utover høsten. Dette er noe vi gleder oss 
til, og gjør at vi også ser lyst på høsten. 
Jeg ønsker at Logen vår må vokse, til 
glede, og styrkelse av Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
 
Vakraste blomen 
Du står i ein vårleg hage som biene 
summar i.  
Strålande sol vil jage nektaren ut i det 
fri.                                  
Rusande sterk er dufta, krydra med 
pollenstøv,  
og skapingstonen i lufta vekkjer tankar 
som søv: 
Vakraste blomen er kjærleiken, men 
ingen er skjørare enn den. 
 
Du står i ein sommarhage  
og veit korleis våren vart.                                
Kronblada snøar sakte frå nyskapte 
eplekart.                               
Varsomt ligg rugefuglen på egga med 
tynne skal,                               

ventar visst heile dagen svar på 
kallesignal: 
Vakraste blomen er kjærleiken, men 
ingen er skjørare enn den. 
 
Med disse ord, vil jeg til slutt ønske alle 
søstre og brødre, med familie, en god 
vår, og en riktig varm og fin sommer. 
Med søsterlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Venke Fone Holum 
            OM 
 
Jeg velger meg april 
I den det gamle faller 
I den det ny får feste, 
Det volder litt rabalder, 
Dog fred er ei det beste 
 
Jeg velger meg april, 
Fordi den stormer feier, 
Fordi den smiler, smelter, 
Fordi den evne eier, 
Fordi den krefter velter, 
I den blir somren til. 
                                  Bjørnstjerne Bjørnson 
 
INFORMASJONSMØTE 
Etter en skikkelig norsk vinter, har 
våren endelig kommet. Noen syntes 
vinteren har vært lang og tøff. Andre 
har kosa seg med nydelig skiføre rett 
utenfor stuedøra. 
Men nå spirer og gror det. 
Det gjør det også i vår loge 
12.01.2011 hadde vi Informasjons-
møte. 
Vi hadde besøk av DSS Ingeborg Baust 
som orienterte om Odd Fellow Ordenen 
på en fin og lærerik måte. 
OM fortalte deretter om vår loge. Det 
var 7 gjester tilstede. 
Vi fikk 6 nye søstre. 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
23.02.2011  
Anne Kristin Langstrand 
Aud Knutsen 
Marit Valland 
 
Den Høye Sannhets Grad 
13.04.2011 
Grete Ausland 
Torunn Lundberg 
Laila Zøllner 
 
Nytt fra sekretær 
Åremålsdager. 
 
70 år. 
05.04.2011 Jorunn Andsem 

Sosialaften med Hattefest. 

 
 
09.03.2011, hadde vi sosialaften 
Med hattefest. Mange fine hatter og 
dermed mye latter og moro. 
Det var dekt med nydelige pyntede 
småbord i salongen. 
Vi fikk servert deilig fiskesuppe med brød 
til. 
Det var sang-spørrekonkuranse 
Og utlodning med mange fine gevinster. 
Vi takker nevnd for sosialt arbeid. for en 
hyggelig aften 
 
Ny søster. 
23.03.2011, ble  
Randi Aasbø Hagane opptatt i vår Loge. 
 

 
Randi Aasbø Hagane med sin 

Fadder Aud Angelstad 
Vær oss velkommen du nye søster. 
Vær oss velkommen i kjeden 
Av gamle søstre som rundt deg står. 
Og varmes av velkomstgleden. 
 
Håper du vil trives hos oss. 
 

UM takker. 
Når jeg nå snart sier takk for meg, har jeg 
mange som jeg vil takke. 
Underholdningskomité 
Turnevnd 
Lotterinevnd 
Og ikke minst matgrupper og privat-
nevnd. 
Vi er heldige som har så dyktig organist. 
Takk til søster Ragnhild som krydrer 
måltidet vårt med nydelig musikk. 
Takk til embedskollegiet og de som har 
bidratt i annet logearbeid og under etter-
møtene med ulike innslag. 
Takk for du kommer og at du er akkurat 
den du er. 
Ønsker dere alle en riktig  
GOD SOMMER.          
Hilsen i V. K. og S                   UM 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 

NY BROR FRA ÅMLI 

 
 
 
23. februar ble Arvid Engenes tatt opp 
som ny bror i loge nr 61 Terje Vigen. 
Denne dagen var en festdag for oss i 
Terje Vigen. Vi gjennomførte en 
opptagelse, alltid en stor begivenhet, og 
for oss en flott manifestasjon på at vårt 
mål om at 2011 skal bli ett år for 
styrking og ekspansjon er innenfor 
rekkevidde. Vår nye bror bor og virker i 
Åmli, hvor vi i Terje Vigen har flere 
brødre. Det er mitt oppriktige ønske at 
Arvid Engenes skal finne seg til rette 
hos oss, og at han skal få følge av flere 
fra sitt hjemsted.  
 
Jan Petter Røinaas  
OM 

Brodermåltidet 
Torsken 

vår felles venn 
er en vilter krabat i sitt rette element 

helt til den ligger 
oppstykket og flat 
på Terje Vigens fat 

  
Her blir den mottatt 

på heders vis 
Våre øyne, sanser og ganer 

sitrer av lyst 

til både angrep og dyst 
  

Når fatet er tomt 
og magen full 

priser vi torsken 
i vårt indre sinn 

og ønsker den neste velkommen. 
  

Tillmann 

 
 

25  ÅRS VETERAN 

 
 
 
 
 
9. februar ble bror Jon Lindseth tildelt 
25 års veteranjuvel i en flott og verdig 
seremoni med Storrepresentant Arild 
Furuholt som presiderende embeds-
mann. Ved taffelet holdt fadder Kjell 
Bugge tale for veteranen. Jon Lindseth 
trakk i sin tale frem viktige personer i 
logen fra hans første år som medlem. 
Han gav oss også et resymé over sitt 
livsløp som brakte ham fra Ålesund og 
til Arendal, og til sitt virke som lektor 
på Tyholmen.    
 
Jan Petter Røinaas  
OM 
 
Sommertur 4. juni 2011 
Terje Vigen avholder sommertur med 
og uten ledsager den 4. juni. 
Dette år samles vi på Blåskjellhytta 
hvor vi skal hygge oss med god mat og 
drikke. 
Ved ankomst vil det bli servert en liten 
forfriskning for tørre ganer, og mens 
privatnevndas kokker tilbereder maten, 
synger vi sommeren inn med den 
stemme vi har. 

 
Påmeldingsskjema vil bli lagt ut den 27. 
april og frist er satt til den 30. mai. 
Vi i privatnevnda regner med stor pågang 
og det vil bli satt opp buss fra logehuset 
med avgang kl.17.30 med retur omkring 
kl. 23.00. 
Det er som før, bindende påmelding og en 
kostnad pr. person til  
             kr: 250, - eks. transport. 
Valgfri bekledning for anledningen og det 
bes om at stoler medtas. 
Vi i privatnevnda ønsker dere alle hjerte-
lig velkommen og vi skal gjøre vårt beste 
for at dere tar med dere hjem gode minner 
herfra. 
  
Med hilsen privatnevnda. 
Tillmann 

 
Terminliste Høsten 2011 
14. september 
 

EI, Galla 
 

28. september 
 

= + 

12. oktober 
 

≡+ Galla 
 

26. oktober 
 

-  + 
 

7. november 
 

Minneloge 

23. november 
 

-  + 

3. desember 
 

Julemiddag 

14. desember 
 

O+ Galla 
 

8. januar 
2012 

Juletrefest 
kl 1600 

11. januar 
2012 

25 Ve.Ju. 
Galla 

Resipiend Arvid Engenes(th.) og 
fadder Fred Mc Tillmann 

Veteran John Lindseth, omgitt av 
Storrepresentant Arild Furuholt og 

OM Jan Petter Røinaas 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Opptak og Gradspasseringer 
Troskapsgraden 
Opptagelse 7.2.2011 
Jan Oddbjørn Bakke  
(tatt opp hos 107 Torungen). 
 
Opptagelse 15.3.2011 
Emil Røstad Tønnesen Schieldrop 
Bjørn Sæther 
Tronn Kristen Tjøntveit Gundersen 
Karl Dagfinn Fossum 
 

 
Jan Oddbjørn Bakke  foto:FFE 
 

 
Emil R. T. Schieldrop  foto:FFE 
 

 
Bjørn Sæther  foto:FFE 
 

 
Tronn K. T. Gundersen foto:FFE 

 

 
Karl Dagfinn Fossum  foto:FFE  
 
Gjenopptak 15.2.2011 
Harald Mjåland 
Han har Troskapsgraden, og var 
tidligere medlem av  
Loge nr. 56 Johan Middelthon.  

 
Harald Mjåland  foto:FFE 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
15.2.2011 
Nils-Arild Henriksen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
5.4.2011 
Jan Ove Øyjordsbakken 
 
Den Høye Sannhets Grad 
1.3.2011 
Per Inge Haavik 
Finn Andersen 
 
25 års Veteran 
Br. Knut Seim  
blir veteran 15.4. og skal tildeles  
25 års Veteranjuvel 26.4.2011 
Alle våre veteraner er spesielt invitert. 
 
Fødselsdager – runde år 
45 år: 
Eivind Halaas 25.5.2011 
50 år: 
Roar Ousland 30.5.2011 
Kenneth Andersen 4.8.2011 
55 år: 
Leif Wilhelm Løvik 12.6.2011 
60 år: 
Rune Kvikshaug-Taule 10.6.2011 
Geir Skaala 13.8.2011 
65 år: 
Erik Granhaug 4.6.2011 
Per Norgaard 31.8.2011 

70 år: 
Tor Martin Brunvatne 19.7.2011 
Jan Stangeland 16.8.2011 
Finn Andersen 23.9.2011 
Asbjørn Sodeland 26.9.2011 
Jakob Kristensen 30.9.2011 
Sverre Ohrvik 1.10.2011 
75 år: 
Alf Jensen 31.5.2011 
Karl Bjørge 10.9.2011 
90 år:  
Arne Bjørklund 29.8.2011 
Vi gratulerer! 
 
Terminliste 1. halvår 2011  
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  
28.05 Sommertur. OBS! Ny dato! 
 
Terminliste 2.halvår 2011 
06.09 EI G 
20.09      ≡ + G N Nevnder 
27.09      Info m 
04.10     �NV Nevnder 
18.10     = + 
01.11     Felles m. □127 Gabriel  Scott 
15.11     M □ Felles m. □127 Gabriel  
                                                Scott 
06.12     Ο + G 
20.12     = + 
01.01.    Juletrefest. Søndag kl.16:00 
03.01     Nyttårsloge med ledsager 
 
Meny våren 2011 
26.04. Erter, Kjøtt & Flesk 
03.05. Lettsaltet Torsk 
14.05. Reinsdyrstek 
17.05. Kaker mm 
28.05. Ikke avtalt 
06.09. Kalvestek 
 
Festloge 14. mai 2011 
13. – 15. mai får vi besøk fra vår 
vennskapsloge 82 James Ridgely fra 
Grinsted i Danmark, og lørdag 14. mai vil 
alle brødrene, med ledsagere, bli invitert 
til Festloge.  
Etter Festlogen blir det festmiddag. Det er 
veldig festlig å være sammen med 
danskene! Dette må du ikke gå glipp av!  
Invitasjon følger senere.  
 
Sommertur 28. mai 2011 
Datoen er endret til lørdag 28. mai. 
Turen går i år til Hegdekjær. 
Johan Benard Ugland har bl.a. et privat 
museum der.  
Invitasjon vil bli sendt ut. 
                                              God sommer 
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Loge nr. 107 Torungen 
Ja så er snart et nytt kapittel skrevet i 
logens historie. Vi er alt kommet dit at 
et nytt embedskollegium skal velges. 
Du så fort disse to år har gått. Jeg vil 
benytte anledningen til å takke vår 
avtroppende overmester Sigurd Ledaal 
for den fantastiske jobben han har 
utført. Der ligger mye arbeide bak en 
slik posisjon. Mye arbeide, tid og 
omtanke som de fleste ikke ser.  
Jeg vet jeg har hele logen med meg i en 
dyptfølt takk for all den tid og omtanke 
du har vist dine brødre de siste to år, og 
vi vil alle ønske deg og dine en riktig 
god sommer. 
Jeg vil samtidig takke privatnevnda for 
en fantastisk jobb og stå på vilje. Uten 
dere hadde vi ikke hatt våre trivelige 
ettermøter, med både god mat og 
drikke. 
Jeg vil og takke alle brødrene som 
velvillig har stilt opp hver gang jeg har 
spurt dem om å holde en takk for maten 
tale, eller en tale til resipiendene. Uten 
all den velviljen hadde ikke jobben blitt 
så trivelig som den har vært. 
Samtidig vil jeg sende mine beste 
hilsninger til de av våre brødre som ikke 
lenger har så god helse at de kan møte 
opp i logesalen. Vi håper vi snart ser 
dere på plass igjen. 
Dere som av forskjellige årsaker ikke 
har kunnet møte så ofte som dere vel 
har ønsket, håper jeg den kommende 
høst kan bli et tidspunkt for å ta opp 
kontakten med logen igjen og være med 
å dele alle de fine stundene vi har i 
sammen der. 
Jeg ønsker dere alle en riktig god 
sommer.                                Hilsen UM 

Julemøtet 
Julemøte til loge 107 Torungen ble 
avviklet den 11.12.2010. Til sammen 
64 brødre og gjester kunne etter en vel-
komstdrikk sette seg til et vakkert 
pyntet bord, med julelys og jule-
blomster. 
Der ble servert tradisjonell juletallerken 
med riskrem til dessert. Dette ble 
servert av brødre og søstre fra de andre 
logene i Arendal. Kjempeflott. 
OM Sigurd Ledaal ønsket alle velkom-

men og gav så ordet til kveldens toast-
master bror Per Olai Seines. 
Etter første servering, underholdt 
brødrene Per Rosmo, Ole Skjævestad 
og Per Olai Seines med sang og 
musikk. De sang flere eldre julesanger 
med lokalt tilsnitt. Vi kom alle i en fin 
julestemning etter dette.. De to 
førstnevnte sørget og for flott musikk til 
alle sangene under middagen. Etter at 
middagen var servert to ganger, fikk 
OM ordet. Han trakk frem mange av 
tidens hendelser, og minnet brødrene 
om Ordenes egentlige innhold. Det var 
viktig at alle benyttet tiden til refleksjon 
og ettertanke. Til sist ønsket han alle 
brødrene og deres familier en riktig god 
jul og et godt nytt år. 
Deretter fikk UM Olav Brottveit ordet. 
Han takket alle gjestene for at vi brødre 
fikk kle oss opp og reise på møtene 
annenhver uke. Deretter ønsket han OM 
Sigurd Ledaal med kone en riktig god 
jul og et godt nytt år, på vegne av alle 
brødrene.  
Bror Willy Kristiansen, formann i 
privatnevnden, fikk så ordet og talte i 
festlige ordelag om de utfordringene 
medlemmene i privatnevnden av og til 
kunne få, som når en får beskjed kl 17 
på mandag at vi ikke får torsk, og det er 
kveldens meny. Hvit fisk ble da plutse-
lig rød fisk, etter en hektisk runde i 
byens butikker. 
Wenche Nilsen fikk til sist ordet og 
takket for både nydelig mat, servering 
og ikke minst kokkelering av dagens 
kokker Bente og Lars Brekka.  
Etter maten gikk alle ned i de nedre 
gemakker, hvor Per og Ole assistert av 
bror Torleif Guttormsen på trekkspillet, 
spilte opp til dans til langt ut i de små 
timer. 
Tusen takk, dere medvirker sterkt til det 
gode samhold vi har i logen vår. Det er 
ingen selvfølge at brødre stiller opp på 
denne måten, men desto hyggeligere 
når det skjer. 
Jeg tror jeg har alle med meg, når jeg 
konkluderer med at dette ble en meget 
hyggelig kveld med god stemning og 
glade brødre, søstre og gjester.   UM 
 

Troskapsgraden 
Bjørn Egil Johansen 

Opptagelse 07.03.2011 
 

Opptak og Gradpasseringer 
 

Det Gode Vennskaps Grad 
Torjus Siring, DGV 04.04.2011 

Den Edle Kjærlighets Grad 
 

Osmund Taraldlien, DEK 05.04.2011  
 

Fødselsdager 
 
 

09.06.11 Harry Kalseth, 60år 
12.07.11 Dag Andersson, 60år 
15.07.11 Jan-Egil Josephsen, 65år 
12.08.11 Arne Fredrik Rasmussen, 55år 
27.08.11 Kåre Vatne, 75år 
02.09.11 Olav Brottveit, 60år 
 
Terminliste høsten 2011 
 
05.09 EI Galla  
19.09 = + N Nevnder 
03.10 ≡ + NV Nevnder Galla 
17.10 O + Galla 
07.11 O M  Felles med 61 Terje 
 Vigen og 135 Mærdø 
21.11 50 års Ve.Ju. Galla 
26.11 Julemøte med Damer. Lørdag 
05.12 –  + 
 

2012 
02.01.12  O Arbm. Instruksjon 
08.01.12  Juletrefest kl. 16.00 
 
 
 

Loge 107 Torungens Sommertur 2011 
Sommerturen går i år hjem til OM Sigurd Ledaal på Ottersland,  

og vi håper at alle som har anledning vil stille.  
Privatnemnda steller til fest for oss og spanderer grillmat med tilbehør. 

Grillene fyres opp cirka 17:30 lørdag 28. mai. 
Drikkevarer medbringes,  

og deltakerne ordner og hjelper hverandre med transport. 
Påmelding innen 21. mai. 

Påmelding til Willy: 917 97 530 eller 370 16 882 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Neste møter 
Onsdag  11.05. = +  N 
Onsdag  25.05. Siste møtet før 
sommeren, er omgjort til opptak i 
tillegg til nominasjon og valg. 
 
Terminliste høsten 2011 
31.08.2011 EI  Galla 
10.09.2011 O Arb.møte 
24.09.2011 ≡ + Galla N Nevnder 
12.10.2011 NV Nevnder 
                     Felles med 89 Skagerak 
01.11.2011 Felles med 98 Henrik    
                         Ibsen (Tirsdag) 
 15.11.2011 M □ Felles med 98   
                         Henrik Ibsen (Tirsdag) 
23.11.2011 O + Galla    
07.12.2011 O + Galla Felles med   
                  128 Lyngør (Tvedestrand) 
09.12.2011 Julemøte m/ledsager 
11.01.2012 ≡ + Galla  
 
I tillegg vil vi arrangere en venneaften  
21.09.2011. 
Tenk på kandidater   
Forbehold om endringer.  
 
Gradspassering 
13. april 2011 ble brr. Eivind Gjesdal og 
Jim Hansen tildelt det Gode Vennskaps 
grad. 
 
OM har ordet 
Kjære Brødre og venner 
Som Overmester vil jeg benytter 
anledningen til å dele noen tanker med 
dere alle. Dette Terjenytt er jo det siste i 
vår embedsperiode, så anledningen 
kommer ikke tilbake. 
Det er utrolig at de to år som vi ble 
valgt til allerede er omme, men alle ting 
har en slutt. 
Jeg vil derfor, på vegne av embeds-
kollegiet, takke brødrene for den støtte 
og tilstedeværelse som dere har vist. 
Det er lett å stå i spissen for en slik 
flokk som dere.  
Vi har hatt mange samlinger. Både oppe 
i salen og rundt taffelet etterpå, som alle 
har gitt oss noen gode stunder.  
Vi har blitt flere brødre, og det er 
gledelig. Minst like gledelig er at alle 

har vært ved god helse, selv om det har 
skrantet for noen. Jeg håper inderlig at 
alle fortsatt vil ha god helse. 
Vi har gjennom disse to år hatt godt 
fremmøte, og vi får håpe at dette vil 
vedvare også fremover. 
Så møt så ofte dere kan.  
Vi har etter fattig evne også prøvd å 
favne de brødre som ikke møter så ofte, 
eller de som av forskjellige årsaker er 
forhindret fra å møte. Dette jobber vi 
med, og det vil også stå sentralt på 
agendaen for det neste kollegiet. Vi kan 
helt sikkert forbedre oss. 
Det indre liv i logen virker godt, men vi 
har allikevel et forbedringspotensial når 
det gjelder å bli mer synlige i 
lokalmiljøet. Vi har hatt vanskelig med 
å identifisere saker som fenger til 
samlet aktivitet. Logen vil fortsette å 
søke etter slike saker, og vi vil komme 
tilbake til dette senere.  Det mest 
aktuelle nå er å bistå ved Jernbyrden 
som spilles i Høvåg. Håper at så mange 
som mulig kan bidra litt her, for dette 
må vi klare. 
Jeg vil videre benytte anledningen til å 
takke de forskjellige nevnder for godt 
utført jobb. Uten til forringelse for de 
øvrige, vil jeg fremheve Privat og 
Sosialnevnd. Selv om de har en mer 
synlig rolle i vårt logeliv, så har de 
begge levert langt over det som kan 
forventes. Mange takk til dere alle. 
Også en takk til de andre logene i 
distriktet, samt både gammel og ny 
DSS, for et godt samarbeid i perioden 
som har gått. 
 
Hilsen i V, K og S 
Arne Aslaksen/ OM 127 Gabriel Scott 
 
Tur til Lista 
Vår aldri hvilende sosialnevnd 
arrangerte lørdag 9. april tur til Lista. 
Over 30 brødre og ledsagere dro av sted 
på formiddagen i flott vårsol. 

Med Torbjørn ved rattet kom vi trygt fram 
til Farsund. Underveis fikk vi høre om 
markerte personer fra området. 
I Farsund ventet brødre fra loge Lister 
med kaffe og kringle. 

Etter å ha inspisert logesalen, dro vi 
videre utover Listalandet.  Første stopp 
var Loshavn – en idyll kjent fra 
kapertiden. Og stopp holdt det på å bli. 
Den smale og svingete veien ned til 
Loshavn og vår 14 meters buss passet 
ikke helt sammen, men med Torbjørns ro 
og manøvreringsdyktighet kom vi både 
fram og tilbake. 
 
Underveis fortalte vår mann fra Lista, 
Anstein Nørsett, om løst og fast fra 
guttedagene på Lista.  
Neste stopp var Nordberg fort fra krigen. 
Her ble vi vist rundt og hørte den 
interessante historien om fortet og 
flyplassene på Lista. Det var jo litt 
spesielt å besøke et slikt sted på 9. april. 
På denne dato i 1940 var det ingen 
tyskere på Lista, men senere kom de i 
tusentall.  
Vi kjørte så videre til Vanse hvor vi 
inntok Brooklyn Square. Den 
”amerikanske” butikken ”Trunken” åpnet 
spesielt for oss 
Enkelte hadde nok en høyere 
amerikafaktor etterpå. 
I samme bygg ligger den amerika-
inspirerte restauranten 8-th Avenue, hvor 
vi fikk servert ekte yankee-kost: Spareribs 
og blåbærpai. Etterpå var det dans og 
moro (med musiker fra Lillesand). Når vi 
langt over midnatt kom hjem til Lillesand, 
var alle enige om at det hadde vært en fin 
tur. 
 
Jubilanter 
 
75 år 
Johan Næser, 9.april 
 
70 år 
Per Kåre Rossnes, 11. mai 
 
60 år 
David B. Knudsen, 10. mai 
Hans Eide, 2. juni 
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Loge nr.128 Lyngør. 

Innvielse  02-03-2011.  

 
Bjørn Larsen. 

 
25 års veteranjuveler 

vil bli tildelt til disse to brødrene den 
18-05-2011. 

 
Nils Jørgen Gundersen. Opptatt i 

Oddfellow Logen den 05-05-86. 

 
John Arne Dahl. Opptatt i 

Oddfellow den 07-03-86. 
Vi gratulerer og ser frem til 

dette møtet. 

 
Gradspasseringer: 
Det Gode Vennskaps grad 06-04-11: 
Tomas Hoel  
Eldar Andreas Aas.  
 
Den Edle Kjærlighets grad  02-02-11:  
Tore Bjørn Thorbjørnsen Hovde. 
Knut Arild Christoffersen  
Stein Roger Fiskum. 
 
Den Høye Sannhets Grad  16-03-11: 
Karl Jørgen Jørgensen. 
 
Odd Fellow søsken i Spania 
I år som i fjor var noen av søstrene i 
Navigare og brødre fra 128 Lyngør på 
lang ferie i Spania. Nærmere bestemt 10 
minutters kjøring sørover fra 
Torrevieja. Samme område som i fjor. 
Vi var 4 søstre og 4 brødre på 
åpningsmøtet 2011 i Loge gruppen 
Amistad. Det møtte i alt 46 søstre og 
brødre til møtet og 26 gjester til 
ettermøtet. Stor stemning. Taler og 
historier. 
De har en fin tradisjon på disse møtene. 
De deler ut 3 hvite nelliker til en søster. 
På dette første møtet fikk Wenche 
Monrad fra 116 Navigare disse 
nellikene.  
På ettermøtet holdt bror Hans Olav 
Ramsdal et innlegg om hvor viktig det 
er å holde Logetradisjonene i hevd i 
utlandet og kanskje få treffe mennesker 
som en ikke har sett på mange år. 
Torunn og Sven Lundberg var tilstede 
på ett møte.  
Else Margrethe og Hans Olav Ramsdal 
fikk med seg tre møter.  
Wenche og Kjell Monrad 4 møter. 
Det som er ganske forskjellig fra våre 
lokaler, er at møtene blir holdt i en 
avstengt Wok avdeling i restauranten, 
mens ettermøtene er i selve restauranten 
med flittige små kineserinner til å 
servere. Dyktige er de. 
 
To lærerike år. 
Først må jeg takke mine embedsmenn 
og nevnder for all hjelp og støtte jeg har 
hatt i dem i diss to år. Det har vært noen 
slitsomme, men lærerike år som jeg 
ikke ville vært foruten. Det å lede en 
loge krever samarbeid og for å få det til 
må brødrene trives i logen. Vi har vært 
heldig med det, det viser oppmøte-
statistikken, og skal alle brødrene ha 
æren av.  
 
God sommer alle sammen. 
 
 

Vennskapshånd. 
Trenger du en hånd å holde i,  
så er jeg villig til å gi deg min. 
Trenger du å gråte, gir jeg deg min 
trøstende skulder å gråte på. 
Trenger du noen å snakke med, 
Så gir jeg av min tid. 
Trenger du støtte,  
så gir jeg min trøstende ord. 
Trenger du en klem, 
Så legger jeg mine armer rundt deg. 
Trenger du varme,  
så legg deg her i min armkrok. 
Trenger du noen å støtte deg på, 
Kom og støtt deg på meg. 
Trenger du å vite at du er til, 
Gå forbi meg og jeg vil si hei. 
 
Jon-Eirik Johansen OM. 
 
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. 
 
Då Olav lærde lesa. 
Dei seier at livet det lid og det skrid 
Og fram mot eit betre seg søkjer. 
Min ungdom fall inn i den underleg tid, 
då fyrst opp til oss det kom bøker. 
Då vart det for lite at mannen vart klok,  
Og tankar i mengd kunne hava. 
Nei, visdom måtte han finna i bok, om 
folk skulle læra å stava. 
 
I mitt neste liv vil jeg være en bjørn! 
Da kan jeg sove hele vinteren. Før jeg går 
i hi må jeg spise til jeg kan trille. Hvis jeg 
er en hunnbjørn føder jeg to barn på 
størrelse med en valnøtt, og det mens jeg 
sover! Når jeg våkner er de halvvoksne, 
bløte og kjempesøte..!  
Hvis jeg er en bjørn forventer min make 
at jeg har hår på bena, dårlig ånde og 
rikelig med kroppsfett, Jepp, jeg vil være 
en bjørn! 
 
Det finnes alltid mye å være takknemlig 
over hvis du bare tar deg tid til å se etter. 
Akkurat nå sitter jeg her og tenker på 
hvor bra det er at rynker ikke gjør vondt. 
Hehe, ja det er jammen godt;) ♥ 
                                       UM 128 Lyngør. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 

Fra Overmester. 
 
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.  
Disse to årene har gått utrolig fort. 
Vi har hatt et embedsmannsutvalg som 
har samarbeidet veldig godt, og som har 
vært en stor støtte for meg som OM. 
 
Jeg retter en varm takk til alle som har  
bistått i logearbeidet.  En hjertelig takk 
til alle brødre som har deltatt i våre 
seremonier og bidradd til at alle loge-
møtene våre har fått ekstra verdighet og 
innhold.  
 
I april og mai har vi nominasjon og valg 
av nye embedsmenn, så jeg vil ønske de 
nye embedsmenn, valgte som utnevnte, 
lykke til med arbeidet.  
 
Så mitt største ønske er at vår loge må 
vokse til glede og styrkelse av 
VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG 
SANNHET.  
 

Jeg ønsker alle en riktig 
GOD SOMMER. 

 
Hilsen i 
Vennskap, kjærlighet og sannhet 
Nils Olav Stensrud 
OM 
 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
Troskapsgraden  
22.03.11 Øyvind Asle Mossing 
22.03.11 Morten Knudsen  
 
Det Gode Vennskaps Grad 
08.03.11 Arne Marin Thorbjørnsen. 
08.02.11 Roar Gundersen. 
 
Den Høye Sannhets Grad 
11.01.11 Jan Ole Dalene. 

Jubileum  
04.03.1971 40 Øzer, Halil Ibrahim 
19.04.1961 50 Steller, Erik 
21.04.1961 50 Knudsen, Per 
 
En liten hilsen fra UM 
Våg å være ærlig, 
våg å være fri. 
Våg å føle det du gjør, 
si det du vil si. 
Kanskje de som holder munn 
er reddere enn deg. 
Der hvor alt har gått i lås 
må noen åpne vei. 
 
Våg å være sårbar, 
ingen er av stein. 
Våg å vise hvor du står, 
stå på egne bein. 
Sterk er den som ser seg om 
og velger veien selv. 
Kanskje de som gjør deg vondt 
er svakest likevel. 
 
Våg å være realistisk, 
våg å leve nå. 
Syng - om det er det du vil, 
gråt litt om du må. 
Tiden er for kort til flukt, 
bruk den mens du kan. 
Noen trenger alt du er- 
og at du er SANN. 
 
Hilsen i V. K. og S 
Geir Skyttemyr 
UM 
 

 
EN SANG OM VENNSKAP, 

KJÆRLIGHET OG 
SANNHET 

Av James Montgommery  
 

Hentet fra en biografi, om James 
Montgommery, som Tore Lund 

Andersen har oversatt 
fra en utskrift på engelsk fra et 

internettsøk, som bror John Dobey har 
gjort for ham. 

 
                          1. 
Bring vennskap til vårt felles bord,  
ta brodertanken med. 
Del lykkens beger med din bror,  
plant blomster i hans bed. 
Fra tornet sti langs sorgens dal  
ved løvfalls mørke skrud, 
Skal roser smykke gledens hall  
og bringe vårens bud. 
En skål for gammel, skål for ung.  
Det gode vennskaps skål ! 
 

                         2. 
Med kjærlighetens vingeslag  
skal smerten viskes bort. 
Glem fortids strid og ubehag,  
vårt liv er altfor kort. 
Ta smilet med hvor enn du går,  
så kjærlighetens sed. 
Ta alderdommens hvite hår i pant  
for varig fred. 
En skål for gammel, skål for ung,  
en skål for kjærlighet ! 
 
                        3. 
Fra sannhets kilder flyter mykt  
en elv av salig fred. 
En himlens gave uten frykt  
for den som spiller med. 
La edelstener med sin prakt  
forgylle dine spor. 
Kle dine ord i Sannhets drakt,  
da er du med min bror. 
En skål for gammel, skål for ung.  
Den høye Sannhets skål ! 

 
Nevnd for 

Kunnskapsløftet.(forts.) 
Nevnden har også under utarbeidelse 
instruksjon for leire.  
Vår DSS, Tom B. Schulz, skal bruke 
nevndens arbeid for patriarkene som 
prøveordning når han har instruksjon i vår 
leir i Tvedestrand 12. mai. 
Det neste store arbeidet som nå nærmer 
seg slutten, er et opplegg for opplæring 
av embedsmenn. 
Dette arbeid blir nå, ved påsketider, over-
sendt de to Stor Marsjallene for at de skal 
komme med sine innspill. 
Deretter blir arbeidet, etter en siste fin-
puss, oversendt de valgte embedsmenn og 
bror Stor Sire for behandling og god-
kjennelse. 
Vi regner med at dette materiellet består 
av kursopplegg for admin del og rituell 
del, samt planer for opplæringen. 
Det ser også ut som at håndbøker for de 
enkelte embedsmenn, som skal være med 
på opplæringen, kommer inn igjen i vår 
Orden. 
Der er DSSene som har ansvar for opp-
læringen og i vårt distrikt vil opplæringen 
for de nye embedsmenn, Admin delen, 
være slik: 
 
- Tirsdag  30. august. For brødrene 
   Stor Sire Morten Buan deltar. 
- Torsdag 22. september. For søstrene 
 

Følgende nyvalgte (og utnevnte) embeds-
menn skal være med på opplæringen: 

Fung EksOM, OM, UM, Sekr., Skm, 
Kass., CM og Insp. 
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 Godt utvalg av livkjoler - smokinger 
og mørke dresser.              Du finner oss  

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

 

 

 
 
 

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

 
 
                Ledig annonse  

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

 

Ledig 
 

annonse 
 

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 
  

 
 

 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

 
  
 
 
 
 
 
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

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                 

Våren 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, Høsten 2011, kommer i september 2011. 
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 16. september 2011.  

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

        Nils Terkelsen 
Bieveien 16, 4878 Grimstad
Tlf: 37044402 
www.agdervet.no 
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                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 | Epost: 
firmapost@badenett.no 

 
 

 

 

 

              

         
 
 

 
 

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

www.suzuki.no   www.fiat.no   www.isuzu.no   www.alfaromeo.no 


