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             Nr. 3                         Høsten  2011                      39. Årgang        

Nye embedskollegier 
installert 

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  

Logene og leirene i Distrikt 22 seiler videre med ny ledelse. 

---  og 15.10 kommer den   
      nye loge,  nr. 152 Fjære
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Den Europeiske Storlogen. 
Seglet er en åpen hånd på en grønn 
bakgrunn, og i hånden et rødt hjerte. 
Selve seglet er omgitt av en 
laurbærkrans av fredsrosens blader. 
Datoen under er da fribrevet ble utstedt 
av The Sovereign Grand Lodge. Seglet 
ble designet av bror Lars Åshammar i 
Sverige, og blir produsert i Norge. 
Den Europeiske Storlogen avholdt 
sitt 5. ordinære møte, fra den 27. til 
den 29. mai 2011 i Helsinki, Finland. 

Under møtet ble følgende Storembeds-
menn valgt for perioden  2011 - 2013: 
 
Europeisk Stor Sire, Harald Thoen, 
Norge 
Europeisk Deputert Stor Sire, Hans-
Ulrich Bohren, Schweitz 
Europeisk Deputert Stor Sire, Inga-Lill 
von Wachenfelt, Sverige 
Europeisk Stor Sekretær, Gudlaug 
Björnsdottir, Island 
Europeisk Stor Skattmester, Lars 
Jørgensen, Danmark 
Europeisk Stor Marsjall, Ab Langereis, 
Nederland/Belgien 
Europeisk Stor Kapellan, Anneli 
Röllich, Finland 
Europeisk Deputert Stor Sekretær Ernst 
Roger Schütz, Tyskland 
 
Ett av høydepunktene under møtet var 
tildelingen av Den Europeiske Storloge-
grad, og fra Norge var det denne gang 
hele 47 Storembedsmenn og Eks Stor-
embedsmenn som fikk tildelt graden, 
som er den høyeste graden i Europa.  
 
Blant disse var det 4 nye fra vårt 
distrikt. Gradens navn er egentlig The 
Degree of Wisdom (Visdommens grad). 
Selve tildelingen skjedde på årsmøtets 
første dag, fredag 27. mai 2011. 

Disse 4 ble tildelt graden:  
DSS Ingeborg Baust 
DSS Tom B. Schulz 
Eks DSS Kari Rose 
EksDSS Sigurd Holthe 
Dermed er det 5 Odd Fellows fra vårt 
distrikt som innehar denne høye graden. 
Innehaverne av graden skal bære 
gradens emblem(Segl) både på galla-
antrekk og logeantrekk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Viljen 
Nye embedsmenn 2011 – 2013 

Valgte 

HM Bjørg Kling loge nr. 51 Fortuna 
          Hun er også Storrepr. 
Fung EksHM Inger Marie Sørensen 
          Loge nr 51 Fortuna 
YP           Anne Marie Gaustad,  
                loge nr. 104 Måken 
Dep.HM  Ellen Aas,  
                 loge nr. 116 Navigare 
Sekr.        Ingunn Andersen  
                 loge nr. 104 Måken 
Skm         Inger Kristiansen 
                 Loge nr. 93 Kaprifol 
Kass         Liv Toril Jacobsen 
                 Loge nr. 93 Kaprifol     
Fø             Janne Magelsen, 
                 Loge nr. 93 Kaprifol 
  

Utnevnte  
YV           Eli Doris Jacobsen 
                 Loge nr. 51 Fortuna 
IV            Olaug Sell 
                Loge nr. 93 Kaprifol     
 

Insp.               Marit Thorstensen 
                       Loge nr. 93 Kaprifol 
Org.               Ragnhild Bjellås,  
                       loge nr. 116 Navigare 
1. T hos HM  Ellen Lauvland 
                       loge nr. 51 Fortuna 
2. T hos HM Emmy van der Zalm 
                       loge nr. 51 Fortuna 
1. T hos YP   Astrid Fosseli 
                       loge nr. 104 Måken 
2. T hos YP   Grete Salvesen 
                       loge nr. 93 Kaprifol 
1. T hos Dep. HM Ingebjørg Lofstad 
                                loge nr. 116 Navigare 
2. T hos Dep. HM Mary Eriksen 
                                loge nr. 116 Navigare 
Insp.ass.         Toril Trollnes Knudsen 
                        Loge nr. 93 Kaprifol 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder 
Nye embedsmenn 2011 - 2013 

 
HP Arne Aas, loge 128 Lyngør 

 
Storrepr.  Helge Baust 
 Loge nr. 61 Terje Vigen 
Fung.EksHP   Leif Sell 
 Loge nr. 135 Mærdø 
YP        Dag Øian,  
           loge nr. 127 Gabriel Scott 
1.HM   Thorleif Knudsen,  
             loge nr 98 Henrik Ibsen 
Sekr.    Karl Petter Evensen,  
             loge nr. 107 Torungen 
Skm     Odd Holum, 
             Loge nr. 128 Lyngør 
Kass.    Thorleif Syvertsen,  
             loge nr 61 Terje Vigen 
2.HM   Nils Olav Stensrud,  
             loge nr. 135 Mærdø 
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Utnevnte  
YV Alf Jørgensen 
 loge nr. 135 Mærdø 
IV Sverre Kvalevåg 
 loge nr. 135 Mærdø 
Fø.     Erling Åsebø,  
            loge nr. 128 Lyngør 
Mus.ans.   Arne Solheim 
 loge nr. 98 Henrik Ibsen 
1. LV Sigmund I. Johnsen 
 loge nr. 127 Gabriel Scott 
2. LV Per Kåre Rossnes 
 loge nr. 127 Gabriel Scott 
3. LV Helge Lyngstad 
 loge nr. 61 Terje Vigen 
4. LV Kristian Eimind 
 loge nr. 61 Terje Vigen 
1. TV Ragnar Lofstad 
 loge nr. 128 Lyngør 
2. TV Kjell Lund 
 loge nr. 128 Lyngør 
Insp           Odd B. Tengelsen,  
                   loge nr. 135 Mærdø 
Insp.ass.    Roar Heen,  
                   loge nr. 135 Mærdø 

 

Til nå har nevnden gjort ferdig 2 stor 
arbeider for Ordenen, nemlig: 
 
- Opplæring av embedsmenn i logene. 
- Utviklingsarbeid i leiren. 
 
Opplæring av embedsmenn består av 
14 hefter for hver Ordensgren – søstre 
og brødre. Heftene er plassert på nettet, 
kodet, slik at bare DSSene kan ta dem 
ned. Der finnes: 
- Kurshefte for Admin. del. 
- Kurshefte for Rituell del 
- Plan for gruppearbeid 
- En innføring for CM 
- Håndbok rituell del 
- Håndbok stemmebruk og formidling 
- Håndbøker for EksOM til Insp (8stk.) 
Brødre i vårt distrikt hadde, bygd på 
dette opplegget, opplæringen 30.august.  
Stor Sire Morten Buan var hoved-
foreleser. 
Torsdag 29. september er opplæringen 
for søstrene. Stor Marsjall Toril 
Skougaard deltar. 

Utviklingsarbeidet i leiren består av 8 
hefter for hver Ordensgren – matriarker 
og patriarker.. Heftene ble overlevert 
HM og HP på det store møtet i Oslo 
17.-19. juni. 
Heftene er: 
- Det forberedende møtet 
Skal gjennomgåes en kveld 2-3 uker før 
opptak 
- Troens/Patr. Grad for hovedansvarlig 
- Troens/Patr. Grad for matr./patr. 
Skal gjennomgåes en kveld før neste 
grad. 
- Håpets/DGL Grad for hovedansvarlig 
- Håpets/DGL Grad for matr./patr. 
Skal gjennomgåes en kveld før neste 
grad. 
- Barmhj./DKP Grad for hovedansvarlig 
- Barmhj./DKP Grad for matr./patr. 
Skal gjennomgåes en kveld etter siste 
grad. 
- Kunnskapssamtalen. 
Gjennomgås under alle de leirmøter 
resipienden ikke kan være med på selve 
leirslagningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Prøveordning for leirslagning. 
For patriarkene vil det bli gjennomført 
en prøveordning når det gjelder selve 
leirslagningen. 
Det hele starter torsdag 13. oktober med 
DKP Grad.  
Da blir alle patriarker bedt om å samle 
seg i kjellerstua på Odd Fellow huset i 
Arendal, før møtet starter.  
Der vil så det hele begynne..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffet på ”Harry”tur? 

Som nevnt over i dagens Terje-nytt er 
hovedkoordinator Svein Sørensen veldig 
åpen for nye forslag til arrangementer 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 
 

Instituering av  
loge nr. 152 Fjære 

skjer på logehuset i Grimstad lørdag 15. 
oktober kl. 17.00. Åpent for inviterte Odd 
Fellow brødre 
Den etterfølgende festen finner sted på 
Strand hotell. Det vil bli satt opp gratis 
busstransport fra logehuset til Strand 
hotell etter seremonien 
Ledsagerne og øvrige gjester som ikke er 
medlemmer av Odd Fellow Ordenen, 
møter direkte på Strand hotell kl. 16.30.  
Program for dem ser slik ut: Omvisning 
kl. 1700 på Strand Hotell, både ny og 
historisk del av bygget ved hotellets 
salgssjef og ildsjel Karen Elise Boye 
Foredrag ”Glimt fra Fjæres rikholdige 
historie” ved en lokalhistoriker og 
forfatter. For alle gjester er det så:  
Festmiddag på Strand Hotell kl 1900 
Kuvertpris: kr. 625,- (3 retters meny, med 
3 glass drikke) 
Antrekk:  

• Ordensbrødre: Galla 
• Ordenssøstre: Galla 
• Øvrige gjester: Smoking eller 

kjole og hvitt for herrer,  
        sid kjole for damer 

.Instituering av Norsk Odd 
Fellow Akademi (NOFA) 
18. juni 2011 kl. 18.00 var en del samlet i 
A-salen i Odd Fellow huset i Oslo for 
Instituering av Norsk Odd Fellow 
Akademi og innsetting av Rådets med-
lemmer. 
Alle deltagere på HM/HP møtet var 
invitert til å delta ved denne høytidlige 
handling. Fra vårt distrikt deltok påtrop-
pende HM Bjørg Kling, påtroppende HP 
Arne Aas og EksDSS Jan A. Nilsen. I til-
legg var tidligere Rådspresidenter og Stor 
Sirer med ektefelle invitert. Stor Sirene 

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. 

Nevnd for Kunnskapsløftet 
Utviklingsprogrammet er et opplegg 
som skal følge den nye matriark/
patriark. 
Nevnd for leirens styrkelse og 
Ekspensjon er ved Storrepresentanten 
ansvarlig for gjennomføringen. 
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m/ektefeller fra Finland, Sverige og 
Island samt Stor Sekretær Birgith 
Cordel fra Danmark deltok. Preses i 
Svensk Odd Fellow Akademi (SOFA) 
Lars Fryklund m/ektefelle var også til 
stede. 
Den høytidelige handlingen med insti-

tueringen av Norsk Odd Fellow 
Akademi og innsetting av medlemmene 
i Det Akademiske Råd, ble ledet av 
søster Dep. Stor Sire Tove Aalborg. 
Seremonien ble gjennomført på en 
verdig og sikker måte av Storembeds-
mennene. 87 søstre og brødre var til 
stede. 
Ved kveldens taffel sa bror Stor Sire 
Morten Buan bl.a. at det var klare bak-
tanker med at kveldens Institueringen 
av Norsk Odd Fellow Akademi (NOFA) 
var lagt sammen med HM/HP møtet. 
NOFA blir kjent i hele landet og det er 
meningen at leirene skal trekkes inn i 
arbeidet. 
Rådet skal nå finne veien fremover, og 
finne Odd Fellow Norge på best mulig 
måte. NOFA skal bidra til å utvikle Odd 
Fellow Ordenen i Norge i årene som 
kommer. 
Mange hilsener og gaver fra de nordiske 
land ble fremført.  
 

Formål med Norsk Odd Fellow 
Akademi skal gjennom forskning og 
studier tilveiebringe og formidle kunn-
skap og forståelse for vår Ordens 
opprinnelse, verdigrunnlag og historiske 
tradisjon, som et akademisk og praktisk 
grunnlag for en fortsatt bærekraftig og 
tidsmessig utvikling av Odd Fellow 
Ordenen i Norge. 
Akademiet skal bevisstgjøre og utvikle 
dagens og fremtidens ledere i Ordenen. 
Gjennom sine institutter skal Aka-
demiet: 
-  Støtte og oppmuntre Ordens medlem-  
   mer til å produsere materiell i   
   instituttenes virkeområde 
- Støtte utgivelse av bøker, artikler og  
   skrifter 
- Gjennomføre utredninger 
- Sammen med Ordensmuseet og biblio-  
  teket oppbevare, arkivere og pre-   
  sentere Akademiets arbeid 

- Legge til rette for fremtidsstudier og  
  langsiktig organisasjonsutvikling av    
  Ordenen 
- Utvikle en ledelsesfilosofi bygget på  
   Ordenens verdigrunnlag 
- Utvikle dagens og fremtidens ledere i  
   loge og leir 
- Etablere regionale Akademier 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deltagelse ved det danske 
Fællesråd for leire 
I dagene 27.-28. hadde jeg den store 
ære av å være Norges representant ved 
Fællesrådets møte i Odense. 
Fællesrådet er et samarbeidsorgan for 
de danske leirene, både Patriarkleirene 
og Matriarkleirene. 
Rådet er stiftet den 5. oktober 1996 og 
har følgende oppgaver:  
 - å formidle og fremme samarbeidet  
   mellom leirene,  
- å medvirke til høyning av leirenes  
   rituelle arbeide,  
- å støtte leirenes arbeide for øvrig ved  
   behandling av temaer, som relaterer   
   til utviklingen i Ordenen,  
- å forestå utgivelsen av publikasjoner,  
   som har ordensmessig interesse,  
- å behandle og utgi innstilling til Stor- 
   logen i alle saker vedr. leirene, som   
   krever Storlogens behandling,  
Hver leir representeres i Fællesrådet av 
hovedmatriarker/patriarker og en valgt 
valgembedsmann eller eks-valgembeds-
mann. Valgbare er kun EksOMer. Det 

avholdes et årlig møte med tema i august 
måned, og foreningen ledes av en 
bestyrelse på 6 medlemmer valgt blant 
Fællesrådets medlemmer.   
Det ble et meget interessant og opplev-
elsesrikt møte for meg. Temaet var 
teambuilding i leir og mellom loge og leir 
med tilhørende gruppearbeid. 
Mange gode og hyggelige samtaler fikk 
jeg oppleve og danskene kan det med å 
lage fest og god stemning. Jeg fikk også 
ordet i forsamlingen for å fortelle om det 
som nå skjer i Norge i våre leirer, både 
hva utviklingsarbeid og leirslagning 
angår. 
En artig episode oppstod da en kom bort 
til meg og takket for sist. Jeg kjente ham 
ikke igjen. Så viser det seg at han var OM 
i loge nr. 56 Silkeborg da de besøkte sin 
vennskapsloge, Terje Vigen, i september 
2007. De var på møtet da jeg som DSS 
kom for å sette inn nye embedsmenn i 
logen. Han heter Flemming Blegvad og er 
nå 1.HM i leir nr. 4 Skjalm Hvide. 
Dermed måtte vi utveksle hilsener til våre 
respektive enheter. 
Jeg ble spesielt godt kjent med 
bestyrelsen, da jeg møtte på deres møte 
kvelden før(fredagen), og jeg ble også 
kjent med de øvrige nordiske lands 
representanter. 
.Jeg er meget takknemlig for at bror Stor 
Sire Morten Buan ga meg dette opp-
draget.                        Jan A. Nilsen 
 

Det er deg vi savner! 
Av Cristian Cristiansen loge nr. 29 Drofnum 
Tenk, så hyggelig at du er her i kvell, 
vi trodde du var langt bak de blåe fjell, 
eller, at du var syk eller dårlig. 
Vi savner deg hver gang vi ikke ser deg, 
og nu som du er her, så pent vi ber deg: 
møt ikke så vilkårlig. 
 

En stol som er tom er et ukoselig syn, 
straks går våre tanker som kretsende lyn 
på flukt efter årsak og grund. 
Selvfølgelig finnes det krevende plikter, 
vi forlanger ikke at Logens Edikter 
skal hindre deg dag og stund. 
 

Men, vi vil så gjerne at tråder skal trekke 
deg hit til et møte, som derved kan vekke 
din sans fra det daglige jag, 
og koble til tomgang det rastløse 
plagende, 
slik at det virker litt mere bedagende, 
deg selv og oss til behag. 
 

Det er deg vi savner, sammen med flere, 
som altså vi prøver å animere  
til å møte litt mere, min bror.  
For vår skyld og ikke minst for selv 
var det så hyggelig du kom i kvell, 
ja mere enn du aner og tror. 

En takk til alle 
Sideredaktører i Terjenytt 

som nå går av. 
Dere har vært med på å bringe 
Terjenytt opp på et utmerket nivå. Vi 
har grunn til å være krye, når vi i vår 
fikk en slik mail fra vår kjære bror Stor 
Sire Morten Buan: 
 

Gode bror Jan.(sjefsredaktør) 
Gratulerer nok en gang med et 
utmerket Terjenytt. 
Det gir nyttig og god informasjon for 
alle og jeg leser bladet med stor 
interesse hver gang. 
Dette kan du og alle bidragsytere 
være stolte av.                 Vel blåst. 
Broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Morten Buan   Stor Sire 

 

Min svarmail kunne bare være: 
Takk, bror Stor Sire! Det varmer! 
 

Til dere nye sideredaktører. 
Dermed har dere fått noe å strekke dere 
etter. Vel møtt til samarbeid med å 
holde Terjenytt på samme høye nivå!    
                                            Jan 
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Loge nr. 51 Fortuna 

 
Anne Gunn Knutsen til minne 
Det var med stor sorg vi mottok 
meldingen om at vår søster Anne Gunn 
Knutsen døde 8. april, nær 59 år 
gammel. 
Søster Anne Gunn ble opptatt i vår loge 
20.02.1991, og hun var vår 
seremonimester i perioden 1995-1999.  
Det var et embede hun utførte med stil 
og verdighet. 
Søster Anne Gunn var glad i sin loge og 
hun møtte flittig, men for noen år siden 
fikk hun diagnosen Kols, og fra da av 
gikk alle kreftene med til å drive 
butikken Lindlands Konfeksjon – en 
butikk hun drev i over 20 år.  Også her 
utførte hun jobben sin med stil og sikker 
smak. 
Jeg var så heldig å få jobbe hos Anne 
Gunn i over 6 år, og vi ble gode venner.  
Felles interesse for akvarell og 
oljemaling samt logen knyttet oss 
sammen.  
 Høsten 2010 bestemte hun seg for å 
avvikle butikken i løpet av våren 2011, 
og da helsen ble dårligere ble datoen 
satt til 2. april.  Den siste måneden var 
hun lite på jobb, men vi hadde koselig 
telefonkontakt hver dag hvor hun ble 
oppdatert om ”ståa” i butikken.  Jeg 
snakket med henne torsdag 7. april om 
ettermiddagen, og da gledet hun seg til 
å reise til Sandøya for å slappe helt av 
en uke.  Men slik skulle det ikke bli. 
Bisettelsen foregikk i stillhet etter Anne 
Gunns ønske.  Det var en vakker 
seremoni helt i Anne Gunns ånd.  
Kapellet var vakkert pyntet, og kransen 
fra logen var på plass. 
Takk for alle gode minner, Anne Gunn. 
Eks OM Bjørg Kling 
 
Sommeravslutningen 
I år gikk sommerturen til Bjellandstrand 
gård.  Oppslutningen var usedvanlig 
god, og været var helt på vår side. 
Ca. 55 glade søstre inntok først noe å 
drikke i solveggen før vi fikk en  
orientering av vertskapet på gården om 
hva som har skjedd frem til i dag og 
hvilke planer de har fremover.  Så gikk 
vi til bords i andre etasje hvor vi fikk 
servert en Middelhavsinspirert meny.  

Maten smakte veldig godt og 
stemningen var på topp.  Det var 
underholdning av Jubelkoret samt 
allsang.  Noen fikk seg sågar en 
svingom. 
Det ble en fin avslutning på 
vårterminen. 
UM 
 

 
En stor takk til turkomiteen. 
 
Medlemsnytt 
 
Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhets Grad 
04.05.2011 Britt Johnsen 
 
Åremålsdager 
40 år 
08.09.2011 Sissel Liane Boye   
 
60 år 
30.09.2011 Wenche Reiersølmoen  
 
75 år 
21.07.2011 Anne Aasen  
10.09.2011 Vigdis Reimo  
27.09.2011 Berit Fosse  
 
80 år 
28.08.2011 Bjørg Axelsen 
 
90 år 
01.10.2011 Kari Bjørklund  
 

Loge nr. 51 Fortunas 
Embedsmenn 2011-2013 

            
OM Emmy van der Zalm 

 
UM Brit Johansen 

 

 
      Skm. Anne Marie Guttormsen 
 

 
Kass. Unn-Elin Birkeland 

 

 
Sekr. Marit Myhre Auestad 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Vel møtt alle mine logesøstre til ny 
termin.  Det er alltid spennende med 
nye embedsmenn, og noen og hver 
kjenner vel nå masse sommerfugler i 
magen, også undertegnede.  Vi satser på 
at med velvilje og godt samarbeid så 
kommer også perioden 2011-2013  til å 
gå meget bra.  
Sammen er vi sterke! 
 

 
OM 

 
Møteplan høsten 2011 
29.08 kl.18,00 EL Galla NB merk tiden! 
12.09 kl 19,00 O Arbm. 
26.09 kl 19,00 ≡ + Galla 
10.10 kl 19,00 O 25 års Ve.Ju. Galla 
24.10 kl 19,00 O Infomøte 
14.11 kl 19,00 F□ 20 års jubileum. 
Galla 
28.11 kl 19,00 M□ 
12.12 kl 18,00 O Arbm. Julemøte Galla 
NB merk tiden! 
 
2012 
09.01.kl 19,00 − + 
 
Sommerturen 2011 
Turen gikk til tidligere ”Kokkeplassen”, 
tidligere klinikk for nervøse, nå 
”Hjemme hos Wenche”. 
Navnet Kokkeplassen (koch platze) er 
flamsk for kokeplass.  

I sjøfartstiden da det ble eksportert 
tømmer til Europa, seilte hollenderne 
opp Nidelva og ankret opp på dette 
stedet.  
I dag lever stedet virkelig opp til sitt 
navn. Wenches kjøkken har gjort stedet 
til et populært møtested for matglede og 
livsnytelse.  
50 logesøstre inntok sjøboden i 
regnvær. Det gjorde imidlertid ingen 
ting og la ingen demper på stemningen. 
Vi ble utstyrt med ullpledd og servert 
husets vin mens vi ventet på 
fiskesuppen. 
Den ble tilberedt på stedet og deilige 
dufter spredte seg etter hvert og skapte 
skikkelig sultfølelse i våre mager. 
Suppen smakte helt fortreffelig og 
servert med deilig hjemmebakt 
urtebrød, ble alle magene mette og vel 
så det. Nok en vellykka avslutning på 
vårterminen. 
Tusen takk til turkomiteen Aud og 
Solveig 
Ruth Hjellset 
 

 
Sjøboden hos Wenche 

 
Søstrene koste seg 

 
Stemningen idet vi forlot stedet 

Nye valgte embedsmenn for 
2011-2013 

Eks.OM Elin Halvorsen 
OM Ruth Hjellset 
UM Solbjørg Berge 
Sekretær Anne Grethe Lofthus 
Skattmester Torhild Yttrelid 
 Kasserer Astri Elise Halvorsen 
 

Nye utnevnte embedsmenn for 
2011-2013. 

CM Tone Hatten 
Kapellan Sølvi Anderson 
Inspektør Emilie Terjesen 
Insp. ass. Marit Hjertnes 
Indre Vakt Karen Astri Rasmussen 
Ytre Vakt Astrid A.Andersen 
Musikkansvarlig Jorunn Kalseth 
Jørgensen 
Arkivar Else Fossnes 
OM h. ass. Anne Gro Gangenes 
OM h. ass. Bodil Iversen 
UM h. ass. Anne Grethe Terjesen 
UM h. ass. Solveig Christiansen 
CM h. ass. Anne Gunn Korseberg 
CM h. ass. Lisbeth Skoglund  
 
Gradspasseringer  
Den Høye Sannhets Grad 
14.03.2011 
Inger Anne Werner 
Brit Terjesen 
A.G. Lindback Syvertsen (nr. 51 Fortuna) 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
09.05.2011 
Merethe Lillejord 
Marianne Fløistad 
Bjørg Terjesen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
23.05.2011 
Marit Bratteng 
Lill Nord  
 
Jubileer 
 
30.09 Jorunn K. Jørgensen 65 år 
18.10 Anne M. Svensen 75 år 
 
Til ettertanke 
 
Et ord som blir sagt i alvor og skjemt  
kan brenne seg fast og aldri bli glemt. 
Et ord kan gi sår som aldri vil gro. 
Så vei dine ord med forstand og takt,  
for husk …et ord har makt. 
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Loge nr.  104 Måken 
 

Minneord 

 
Minnetale ved Søster Marit 
Solheims båre Fjære Kirke 

19.08.2011 
 
Kjære søster Marit! 
Det er så vondt at du har forlatt oss. 
Og det er vondt å stå her for å ta farvel 
med deg på vegne av dine logesøstre. 
Du var syk lenge, men du var så sterk 
og seig og tøff. 
Du klarte deg gjennom den ene store 
utfordringen etter den andre, men til 
slutt ble det for mye, selv for deg. 
Vi i loge 104 Måken har mistet en kjær 
søster og støttespiller. 
Du ble opptatt i Odd Fellow Ordenen i 
januar 1994 i Loge nr 51 Fortune og du 
fikk dine Logegrader der. Du var også 
Medlem i Leiren og hadde alle 
Leirgradene. 
I arbeidet med å danne en egen 
Rebekkaloge i Grimstad, var du en aktiv 
og inspirerende bidragsyter. 
Du innehadde flere viktige embeder i 
Loge 104 Måken. 
 
Kjære Marit, 
Det sies at: 
Har du en søster, 
Har du fått et av de vakreste og mest 
unike mellommenneskelige forhold i 
gave. 
Mellom søstre er det en helt spesiell 
nærhet – En sterk samhørighet i sjel og 
sinn -. 

Vi som var dine søstre var glad i deg. 
Vi hadde stor respekt for deg. Du var 
pålitelig, stødig og rettskaffen, vennlig 
og trygg. 
Du var til å stole på i alle forhold. 
- og så hadde du humor, godt humør og 
en inderlig god latter. 
- optimismen din var nesten ikke til å 
forstå for oss 
- vi hørte aldri at du klaget på noe 
- du ville ikke vite av medlidenhet eller 
medynk 
- du var så glad i livet ditt 
- du var så glad for den tiden du fikk. 
Familien din har mistet et uerstattelig 
samlingspunkt. 
Vi har mistet en kjær søster. 
Vi har mistet et ledd i søsterkjeden vår. 
Vi skal hegne om leddet og ta vare på 
alle gode minner. 
 
I våre hjerter bor mennesker 
De føler seg hjemme der 
Og de fortsetter å bo der 
Selv etter at de er døde 
 
I respekt og takknemlighet lyser vi fred 
over Marits gode, hederlige minne. 
 
Ingunn Andersen 
Fung. Eks OM 
 
Hilsen fra OM 
Som påtroppende OM i loge 104 
Måken vil jeg først takke dem som har 
hjulpet meg i min periode som UM. 
Mange har bidratt til at ettermøtene ble 
både hyggelige og varierte. Dernest vil 
jeg takke dere som har gitt meg tillit for 
de neste to årene, nå som OM. Det blir 
en spennende og meget utfordrende tid 
framover. Jeg håper jeg kan bidra til at 
vi kan beholde den gode søsterånd vi 
har i vår loge. De øvrige embedsmenn, 
valgte og utnevnte, ønsker jeg til lykke 
med de oppgavene de har fått, og ser 
fram til et godt, åpent og fruktbart 
samarbeid med dem til beste for vår 
loge og vår Orden. 
 
Borghild Omdal 
OM 
 

Installasjon av nye 
embedsmenn 

Den 1. september hadde Loge Måken 
sin installasjon av nye embedsmenn for 
perioden 2011 – 2013. Dette skjedde 
under kyndig ledelse av DSS Ingeborg 
Baust og hennes fung Stor 
Embedsmenn. En flott og høytidelig 
seremoni. 
 

Eks OM  Ingunn Andersen 
OM  Borghild Omdal 
UM  Astrid M. Fosseli 
Sekretær Anlaug Jåtog Thorsen 
Skattmester Mia Birkeland Knudsen 
Kasserer  Grethe Sagmoen 
 
I tillegg ble ny Storrepresentant installert. 
Storrepr Kirsti Lykre fikk avløsning etter 
nesten 11 år, stor takk til henne for stor 
innsats for logen! Ny Storrepr er Mie 
Gaustad. 

 
DSS Ingeborg Baust og Eks Storrepr 
Kirsti Lykre 
 

 
Ny storrepresentant Mie Gaustad 
 
Gradspasering 
15.09.2011 fikk søster Birgit Arentz-
Grastvedt Den Høye Sannhets grad. Her 
sammen med fadder Eva Olsen 
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Loge nr.116 Navigare 
 
EMBEDSMENN 2011 -2013 
Valgte:                                             
Storrepr. Ellen Aas                                     
OM  Wenche Rødland                                    
UM  Ragnhild Bjellås                                   
Sekr. Evy Fone Bråten                              
Skm. Mette-Marit Salvesen                                                                
Kass. Wenche Monrad 
 
Utnevnte:                                                       
Kap.  Ingvild Beisland                                        
CM Aud Angelstad                                         
Insp. Liv Hagane                                     
IV          Mary Eriksen                                                       
YV        Laila Pettersen                                                    
OMHA  Vigdis Thorbjørnsen                       
OMVA  Kirsti Grændsen                                   
UMHA  Torunn Lundberg                                 
UMVA Inger Turid Salvesvold                             
CMHA  Evelyn Tveite                                                  
CMVA  Ruth Aas                                                
Arkivar Kari Fredvik                             
Mus.ansv.Edle B. Johnsen                              
Insp.ass. Gunhild Kvifte   
 
*************************    
 
Logen vår vil bestå –                             
høye mål vil vi nå.                                        
“Navigare” gjør hva den kan,                                                                  
når  i vennskapets,                               
kjærlighets,                                     
sannhetens navn                                           
gir vår neste                                             
en hjelpende hand. 
 
 
************************* 
 
Møteplan 2. halvår 2011.                                        
28.09. -+ NV Nevnd./Kom.                                   
12.10. O+ Galla                                                  
26.10. ≡+ Galla                                                 
09.11. O M□                                       
23.11. O+ Galla                                  
14.12.Kl.18.00 Arbm./Julemøte   
          Galla  Merk tiden.                                                     
 

 
 

 
 

Hilsen fra OM 
 
Den 24.aug. 2011 ble det gjennomført 
installasjon av nye embedsmenn i Loge 
116 Navigare. Den ble gjennomført av 
DSS Ingeborg Baust og hennes fung. 
Stor Embedsmenn. 
Det var en høytidelig og verdig sere-
moni.  
Som ny OM ser jeg med glede frem til å 
få lov til å gjøre en innsats så godt jeg 
kan med alle søstrenes hjelp.              
Vet at det er mange som sitter inne med 
mye kunnskap og ideer. 
Takk til avgåtte embedsmenn, både 
valgte og utnevnte for innsatsen i deres 
periode. 
Velkommen til nye embedsmenn, 
valgte og utnevnte. Det er mange 
forpliktelser og oppgaver vi har tatt på 
oss. Da er det viktig å hjelpe og ta vare 
på hverandre og samarbeide. 
La oss sammen virke i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
 
Wenche Rødland 
OM 
 

 
 
Logens nye OM, Wenche Rødland 
 
 
 

 *** 
 
 
ÅREMÅLSDAGER                                                       
60 år    Evelyn Tveite 07.08.                                           
80 år    Grethe Jonassen  22.08. 
 
VI GRATULERER! 

 
*** 

 
 
 

SOMMERTUR 
25.mai til LYNGØR 

Søstrene møtte fram på Gjeving brygge i 
vind og deilig solskinn. Etter en rask 
båttur steg vi i land, og vi fikk servert 
nydelig fiskesuppe på Pers Brygge.               
Deretter gikk vi tur på øya, guidet av vår 
Lyngør-fastboende logesøster, Astrid 
Vaaga Pedersen. Her var variert natur:               
Lyngheier, småkratt og furuskog med 
storslått utsikt over Skagerrak.               
Her var bekkeblom langs stille bekkeløp.               
Duftende liljekonvall pyntet langs 
koselige stier. Vakre, idylliske 
sørlandshus med blomstrende hager....               
Kaffe og hjemmebakte kaker smakte 
fortreffelig etterpå. En flott dame; den 
eldste, fastboende person, Mette Ellingsen 
f.1918, også innfødt, fortalte om livet på 
Lyngør i hennes barndom og ungdom, og 
om hvordan livet som kvinne i et tøft 
øysamfunn hadde vært. 
Det var fantastisk spennende å følge med 
på hennes ferd gjennom livet her. Båten 
“Flink” tok oss tilbake til Gjeving brygge 
der buss og privatbiler sto og ventet.               
En STOR TAKK til turkomiteen med str. 
Astrid Vaaga Pedersen i spissen for en 
særdeles opplevelsesrik og hyggelig 
sommertur!                                                                 
 

 
 

*** 
Årstidene skifter........ 
 
KRYSTALLKLARE dager, 
Ja, nå er det høst.                                                      
Sola står lavt på himlen i øst. 
Bladene gulner på busker og trær. 
Nå kan jeg plukke frukter og bær. 
Røyksopp og risker og små kantareller. 
Rognebær, nøtter og ville moreller. 
Sola, den gløder på himlen i øst. 
Krystallklare dager. Nå er det HØST. 
 
Ragnhild Bjellås  
UM 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 

Nytt embedskollegium. 
14. september ble det nye embeds-
kollegiet, for perioden 2011 til 2013, 
installert.  
Jeg er av den oppfatning at vår ordning 
med rullering av embeder hvert andre 
år, er en god ordning.  
På den ene side sitter embedsmenn i 
sine embeder så lenge at de blir fortrolig 
med oppgaven. Det sikrer ikke minst et 
godt nivå på de aktiviteter som foregår i 
logesalen. Men også administrative 
rutiner som ikke minst sekretær og 
skattmester må utføre, krever en innsats 
for å sette seg inn i.  
På den andre side så sikrer det faktum at 
periodene ikke er lengre, at flere brødre 
får anledning til å delta i styre og stell i 
sin loge, og vi sikrer en flat struktur der 
vi alle er brødre på like fot, når vi 
kommer så langt at vi trekker ned i 
kjelleren etter brodermåltidet. En måte å 
drive en organisasjon som vår på, som 
ikke minst passer til den norske 
væremåten.  
Det å delta i embedskollegiet krever 
innsats og forplikter, men det er også 
givende. Jeg vil henstille til alle brødre 
som blir spurt om å ta på seg et verv, 
om å si ja. Du vil alltid motta mer enn 
du gir, når du går inn i en slik jobb. 
Da vil jeg få takke det avgående 
embedskollegiet for godt arbeid og godt 
samarbeidet i embedsperioden som er 
avsluttet, og ønske det nye embeds-
kollegiet lykke til i embedsperioden 
som nå er startet i høst. 
Hilsen 
Jan Petter Røinaas (Fung. EksOM) 
 
Embedsmenn i Loge 61 Terje 

Vigen 2011-2013 
Fung. EksOM: Jan Petter Røinaas 
OM:           Torgeir Boye 
UM:           Lasse Svendsen 
Sekretær:  Rainer Domogalla 
Skm:          Arnt Ø. Eikheim 
Kass:          Petter Wold 
 
CM:           Bjørn H. Andersen 
Kap.:         Petter Stiansen 
Insp.:         Finn Persson 
IV:             Oluf Jovik 
YV:            Fred McTillman 

Mus.ans.:  Johnny Olsen 
Arkivar:  Thorleif Syvertsen 
OM h.ass:  Nils Klem Nilsen 
OM v.ass:  Joleif Olsen 
UM h.ass: Gunnstein Krossbekk 
UM vass:  Oddbjørn Fjellmyr 
CM h.ass:  Erik N. Jørgensen 
CM v.ass:  Klaus W. Rasmussen 
Insp.ass:   Kristian Eimind 
 

Jubilanter 
70 år: 07.07. Nilsen, Arvid J.  
           06.08. Sørensen, Svein  
60 år: 25.05. Vardvik, Vidar Henrik  
           01.07. Eilertsen, Roger Stein  
           19.07. Årsbog, Normann Agnor  
50 år: 03.06. Kristiansen, Kai  
40 år: 24.08. Lorentsen, Glenn Kåre  
 

Kjell Bugge 90 år 

 
“Alltid klar for hugg” 

Vår bror nr.25 i loge 61 Terje Vigen 
Kjell Bugge f: 28/5-21,-overgang fra 
Loge 17 Dag 10/10-1959,feiret sin 90-
årsdag med mange 10-talls gjester i 
Odd Fellow Ordenens hus i Arendal 
25/6-2011. 
          Vi gratulerer med vel overstått! 
 

Ny bror 

 
Glenn Mardon Egeland 

Den 11.05. 11 hadde vi den store glede 
av å innvie Glenn M. Egeland i vår 
Orden. 

Silkeborgturen 8-10mai.11 
Avgang Harebakken kl.06.30. 21 brødre 
fra vår loge var på vei til vennskapsloge 
56 Silkeborg. Etter god service med 
Agenda Reiser og en fortreffelig frokost 
hos Colorline, nådde vi målet tidlig 
ettermiddag i strålende sol. Nyvalgte OM 
i vår vennskapsloge, Martin Svenningsen, 
med brødre, ønsket oss velkomne da vi 
ankom Hotel Impala rett utenfor byen. 
Derfra raskt med buss til veteranjernbane 
fra Bryrup til Vrads, ca 5 km bane. 

Banen var i kommersiell drift fra 1899-
1968,og togvenner sørger for at den kan 
by på en sjarmerende togtur i dag. I 
varmen sørget våre danske verter for at 
vår væskeballanse var innenfor det 
forsvarlige. Så var det frikveld på by´n 
med middag. 
 
Danske og Norske brødre på tur 
Neste dag, tidlig opp og på busstur til 
Bryrup-Vrads. UM Jesse Oryé viste seg å 
være en utmerket guide der vi ble tatt 
vestover mot Herning. Vi besøkte blant 
annet kulturparken ved Angligaarden 
hvor man kan oppleve en permanent 
kunstutstilling i friluft. Videre bar det mot 
Søby, og de for oss nokså ukjente 
brunkullgruvene som ble drevet meget 
aktivt fra starten av 2.verdenskrig.Her 
hadde vi lokal guide som berettet om det 
lille samfunnet/ subkulturen som dannet 
seg rundt gruvedriften. Lunch med” 
meget høye smørrebrød og …” 
Kveldens logemøte ble en god opplevelse 
for oss i Loge 61 Terje Vigen med blant 
annet etisk innslag fra en av de eldste 
brødrene i Loge 56 Silkeborg. Vi deltok 
så på ettermøtet som bar preg av dansk 
hjertelighet og delikat ”restemad”, taler 
og sanger. 
Hjemreise neste dag, i avslappet stemning 
og med et smil om munnen. 
På vegne av oss som deltok på denne 
meget vellykkede turen vil jeg takke 
EksOM Kurt Nymark, OM Martin 
Svenningsen, UM Jesse Oryé og brødrene 
fra Loge 61 Silkeborg, våre egne 
turplanleggere, Eks.OM Otto Baust og 
Eks.Storrepr. Svein Sørensen for at vi 
sitter igjen med et godt minne fra våren 
2011. Lasse Svendsen UM 
 
                   Sommerturen, se side 14 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 

 
Opptak og Gradspasseringer 
 
Troskapsgraden 
27.4. 2011 

 
Trygve E. U. Jacobsen 

(tatt opp hos 127 Gabriel Scott) 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
3.5.2011 
Jan Olav Buarøy 
John Idar Case 
Harald Mjåland 
 
Fødselsdager – runde år 
35 år: 
Nils Terkelsen 4.10.2011 
 
50 år: 
Tore Wickstrøm 3.11.2011 
 
60 år: 
Knut Seim 4.12.2011 
 
70 år: 
Finn Andersen 23.9.2011 
Asbjørn Sodeland 26.9.2011 
Jakob Kristensen 30.9.2011 
Sverre Ohrvik 1.10.2011. 
 
75 år: 
Carl Havstad 17.11.2011 
                                     Vi gratulerer! 
 
Dødsfall 
Kristen Tjøntveit Gundersen 
døde 18.7.2011. 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen har mistet en 
bror. 
Det var en trist melding vi fikk om at 
Kristen var død. 
Vi var jo kjent med at han har vært 
kreftsyk lenge, men måtte nå altså gi 
opp kampen.  
Kristen har lang fartstid i vår loge.  

Han ble innviet 20.9.1988 (for nesten 
23 år siden), og har alle gradene. 
Han var også medlem av Leiren,  
og fikk Den Kongelige Purpurgrad der 
17.09. 1998. 
I den senere tid har vi dessverre ikke 
sett ham ofte på møtene, men vi ser 
tilbake på en tid der Kristen var en 
selvsagt deltager og beriket felles-
skapet. 
Våre tanker går til de gjenlevende, hans 
kone Turid, barn og barnebarn. 
Fred ved Kristens minne!               OM 
 

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 med  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 høsten 2011 
06.09.    Laks. 
20.09.    Kalvestek 
27.09.    Wienerbrød 
04.10.    Fårikål 
18.10.    Lettsaltet Torsk 
01.11.    Kalkun 
15.11.    Wienerbrød 
06.12.    Oksesteik 
20.12.    Erter, Kjøtt, Flesk 
 

2012 
0101.     Kake og is. 
03.01.    Kalvestek. 
 

Valgte Embedsmenn 2011 – 13 
Storrepresentant   Sverre Ohrvik 
Fung. Eks OM      Jan Tore Solheim   
OM                       Geir Skaala       
UM                       Anders Terkelsen 
Sekretær               Trond Toftland 
Skattm.                  Kenneth Andersen 
Kasserer                Nils Terkelsen 
 

Utnevnte Embedsmenn 
 Ceremonimester   Arne Solheim 
Kapellan                Per Inge Haavik 
Inspektør               Harald Støyl 
Indre vakt              Jan Stangeland 
Ytre vakt                Ove Gerhard Olsen 
Organist                 Salve Haukås   
                               Håland 
Arkivar                  Hallvard Halvorsen 
OM HA                  Ådne Håland 
OM VA                  Tormod Sandkjær 
UM  HA                 Jan Andersen 
UM VA                  Arild Dybvik 

CM HA                   Njål Igland 
CM VA                   Harald Kvikstad 
Inspektørassistent   Knut Seim 
 

Festloge 14. mai 2011 
13. – 15. mai fikk vi besøk fra vår 
vennskapsloge 82 James Ridgely fra 
Grinsted i Danmark, og lørdag 14. mai ble 
alle brødrene, med ledsagere, invitert til 
Festloge. Etter Festlogen var det 
festmiddag. Det møtte 33 brødre. I tillegg 
kom 55 gjester; derav 31 brødre med 
ledsagere fra vår vennskapsloge  82 
James Ridgely fra Grinsted i Danmark   

 
 

Sommertur 28. mai 2011 
Henrik Ibsen arrangerte sommertur til 
Hegdekjær ved Tjore. Ca 25 stk hadde 
funnet veien til dette flotte stedet til tross 
for at det bare var 9 varmegrader og 
regnvær. 
På Hegdekjær har Johan Benad Ugland 
samlet sammen mye av det som er funnet 
i området fra tidligere tider og laget et 
flott museum. Hegdekjær ligger i 
Strandfjorden som er inngang til 
Reddalskanalen. Her var det stor aktivitet 
med skipsbygging fra 1500 tallet og 
utover. Verdens største krigsskip på den 
tiden, St. Oluf, som hadde en besetning på 
1500 mann ble bygget her. 
Vi fikk interessant omvisning i museet av 

Grimstadgutten, Geir Aasen, som er 
engasjert av Johan B. Ugland til å bygge 
opp museet. Johan B. var selv til stede og 
supplerte Aasen under omvisningen. 
Etterpå var grillen varm og det var 
oppvarmet telt på bryggekanten. Noen 
kom til og med i seilbåt i regnværet. 
Rundt bordene var det hyggelig prat og 
god stemning. 
Vi takket Privatnevnda for et flott 
arrangement. 
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Loge nr.107 Torungen 
Hilsen fra den nye Overmester 
Endelig var dagen der. Den 5.9 2011 ble 
de nye embedsmennene installert. Det 
var en flott seremoni som ble ledet av 
en sprudlende opplagt og dyktig DSS 
med sine embedsmenn. Tusen takk for 
en fin opplevelse. 
Jeg vil og takke vår nye EksOM Sigurd 
Ledaal for sin grundige og gode jobb de 
siste to år. Det blir ikke lett å fylle hans 
sko. Videre vil jeg rette en takk til alle 
embedsmenn både valgte og utnevnte 
som enten avslutter sin periode, starter 
på en ny periode eller fortsetter i samme 
embede. 
Loge 107 Torungen er nå inne i en fin 
trend. Vi har pr dags dato tre søknader 
om opptak og der er muligheter for enda 
flere. Vi ser derfor frem til en travel og 
inspirerende høst. 
Vi håper flest mulig finner det både 
interessant og lærerikt å delta på 
møtene.  Det medvirker til et bedret 
samhold og enda større trivsel i logen. 
Den 15.10 er EksOM Sigurd Ledaal, 
undertegnede sammen med vår sist 
ankomne bror Bjørn Egil Johansen 
invitert til institueringen av den nye 
loge 152 Fjære, med påfølgende 
festmiddag på Strand Hotell. Dette ser 
vi virkelig frem til. 
Så håper jeg brødrene vil være 
overbærende med de tabber som 
normalt kommer ved oppstarten av et 
nytt embede. Vi vil alle gjøre så godt vi 
kan, og håper at vi vil lykkes med den 
jobb vi har påtatt oss. 
Hilsen 
OM Olav Brottveit 

 
Hilsen fra fung. EksOM 

Tiden går fort, det er nå 2 år siden jeg 
ble valgt til OM i loge 107 Torungen. 
Når jeg ser tilbake på denne tiden, så er 
det med glede. Jeg har lært mye om 
Odd Fellow Ordenen og de tanker som 
våre tidligere brødre har nedfelt i våre 
lærebøker og ritualer. Ord og setninger 
får nye og dypere meninger jo mer du 
leser. 
Vår Ordens leveregel er som et fyrtårn 
for oss og har fått en enda større 
betydning etter den terror vi opplevde i 
sommer. Hvis alle mennesker, så vel 

innenfor som utenfor Ordenen, ville 
holde seg litt mer til denne gylne 
leveregel, ville alle oppleve en bedre 
verden. 
Men en Odd Fellow loge uten aktive 
medlemmer vil ikke fungere, jeg vil 
takke alle medlemmer i loge 107 
Torungen for et aktivt medlemskap, 
Dere er med og skaper en fin atmosfære 
både i logesalen og på ettermøtene og vi 
er i sannhet en stor brødreflokk som slår 
ring om hverandre. 
Jeg ønsker vår nye OM og hans 
embedsmenn lykke til i de neste 2 
årene. 
Til slutt vil jeg takke for god støtte og 
overbærenhet med de tabber jeg har 
gjort i mitt verv.  
                            i VKS   Sigurd Ledaal   
 

Opptak og Gradpasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 

Glenn Liltved,   02.05.2011  
Folke Trydal,  02.05.2011 

 
50 års Veteran 

20. 10.11 Nils Odd Olsbu 
markering på eget møte 21.11.2011 
 
Fødselsdager 
 
 

02.09.11 Olav Brottveit, 60år 
28.09.11 Alf Duus Carlsen, 75 år 
28.09.11 Svein Harald Søndenaa, 65 
år 
24.10.11 Ole Ragnar Bjornes, 70 år 
10.12.11 Ivar Fløistad, 50 år 
 

Nye embedsmenn 2011-2013 
Mandag 5. september var det 

installasjon av nye embedsmenn. 
 

Valgte 

 
OM  Olav Brottveit 
 

 
UM Ole Skjævestad 

 

 
Sekr. Per O. Rosmo 
 

 
Skattm. Henry E. Nicolaisen 
 

 
Kass. Vidar Josephsen 
 
Utnevnte  
CM         Per J. Jørgensen 
Kappelan Willy Kristiansen 
Inspektør Kai Reidar Yttrelid 
Indre Vakt Finn Kristiansen 
Ytre Vakt Arne Fredrik Rasmussen 
Musikkansv. Jan-Egil Josephsen 
Arkivar Asbjørn Kristiansen 
OMHA Geir Krøger 
OMVA Mikkel Holen 
UMHA Ivar Fløistad 
UMVA Jan-Erik R. Andersen 
CMHA Dag Andersson 
CMVA Rolf Drivdal 
Inspektør ass. Harald Grut Løvig 

 
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 O + 
 

02.01 O Arbm. Instruksjon 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 

Embedsinstallasjon. 
Som den første loge i distriktet ble em-
bedsinstallasjon i loge 127 gjennomført 
31. august.  
Under DSS Tom B. Schulzs dyktige 
ledelse, og med bistand fra erfarne 
fungerende storembedsmenn, ble instal-
lasjonen av nye valgembedsmenn stil-
fullt gjennomført. Den nye OM foretok 
så installasjonen av utnevnte embeds-
menn. 
 

Ny storrepresentant 
Under embedsinstallasjonen ble 
Eks.OM Arne Bjørge innsatt som 
logens nye storrepresentant. Han 
avløser bror Dag Øian. 
 

Terminliste høsten 2011 
28.09.2011 ≡�Galla N  Nevnder 
12.10.2011 = NV Nevnder 
                  Felles med  89 Skagerrak 
 
01.11.2011 – + Felles med       
                  98 Henrik Ibsen (Tirsdag) 
  
15.11.2011 M □ Felles med 98    
  Henrik Ibsen og 152 Fjære  (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  

 
Forbehold om endringer.  
 
Nye brødre 
I siste møte i vår ble br. Dagfinn 
Hildebrant tatt opp i vår loge. Han 
kommer fra loge 89 Skagerrak, men 
etter å ha bosatt seg på Birkeland, og 

etter å ha ”hospitert” noen møter, fant 
han det naturlig med en overgang. 
I samme møte ble Joar Løvik Njølstad 
tatt opp i vår loge. Han er født 
15.3.1990 og er således den yngste bror 
som noen gang er opptatt i ordenen i 
Norge. En stolt bestefar, br. Sven 
Magnus Løvik, var selvfølgelig til stede  
ved opptagelsen. Begge skal over til 
loge 152 Fjære når den blir instituert i 
høst.  
Til stede ved opptagelsen var også Stor 
Redaktør Kjell Henrik Hendrichs som 
er Sven Magnus Løviks fadder. Så han 
er dermed bror Joars bestefar fadder. 
Vår daværende DSS var også til stede. 
 
Mat og drikke og SOS. 
På tre av møtene i høst vil tre av våre 
egne kokker stå for matlagingen. Br, 
Bjørn Berntsen vil presentere sin etter 
hvert berømte buffet og br Ferenc 
Brunner vil lage gulash fra sitt 
hjemland Ungarn. 
 

Brodermåltidet 12. oktober blir et sam-
arbeid mellom sosialnevnda og privat-
nevnda. 
Br. Jan Roar Solås vil servere en spen-
nende spesialmeny.   
Vi har fått beskjed om å ta med penger 
den kvelden - mange penger. Sosial-
nevnda arrangerer nemlig et av sine 
lotterier hvor vinnerne blir ”stående” 
igjen med fine gevinster, bl.a. eksklusiv 
vin, Hele overskuddet denne kvelden vil 
gå til SOS-barnebyen i San Vicente. 
 

UNP 2012 

 Distrikt 22 har neste år ansvaret for å 
peke ut en ungdom som skal delta på 
UNP 2012. 
Hvert år sender Odd Fellow i Europa 
ungdommer til FN i New York hvor de 
får et to ukers lærerikt opphold. Les mer 
om UNP på Odd Fellows hjemmeside.  
Denne gang er det loge 127 Gabriel Scott 
som er utpekt til å finne en verdig 
kandidat fra distriktet. Dette foregår 
gjennom en konkurranse.   
Eks OM Torbjørn Ribe er utnevnt som 
kontaktperson. 
 

Jernbyrden i Høvåg 

 
Bror Anders Brattholmen, i vår loge, 
spilte en av rollene i Gabriel Scotts store 
verk, Jernbyrden, som gikk for fulle ”hus” 
i skogen i Høvåg, nå i sommer. Og det 
gjorde han på en utmerket måte. Han var 
en ekte høvding! 
 

Valgte embedsmenn 
Følgende ble innsatt som valgte em-
bedsmenn for perioden 2011-2013: 
OM  Kjell A .Eidet 
UM  David B. Knudsen 
Sekr. Torstein Wille 
Skm.  Torbjørn Thorsen 
Kass.  Lars A, Ekornsæter 

 
Fung. Eks.OM  Arne Aslaksen 
 
Utnevnte embedsmenn 
Følgende ble innsatt som utnevnte 
embedsmenn for perioden 2011-2013: 
 

CM  Rolv N. Østerås 
Kapellan  Yngvar Kortner 
Inspektør  Nils B. Sørbotten 
 

Indre vakt  Hans Henriksen 
Ytre vakt  Kurt Ellingsen 
 
Arkivar  Sigmund Johnsen 
Organist  Karl Kristian Walle 
 
OM h, ass.  Knut H. Kristensen 
OM v.ass.  Sverre Steen Vennesland 
 

CM h.ass.  Harald J. Tvedt 
CM v. ass. Thomas Hagen 

Drangsholt 
 

UM h, ass. Dag Folkvord 
UM v, ass.  Torbjørn Andersen 
 

Insp.ass.      Atle Auby Hagen 
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Loge nr. 128 Lyngør. 

 
Terminliste høst 2011:  
21.09. Kl 1900.  ≡ + N Galla. 
NB! Tirsdag 27. 09. Kl 1900. ≡  +  
        Galla. Felles med 135 Merdø i     
                   Arendal. 
05.10. Kl 1900. O Fd. Besøk fra Loge   
                  120 Colin Archer. 
19. 10. Kl 1900. − + NV av nevnder. 
02. 11. Kl 1900.  = +. 
16. 11 Kl 1900.  O. M□ 
Lørdag 03.12. Kl 1900. Julemiddag  
                                       med damer. 
07.12. Kl 1900. O + G. Felles med Loge  
          127 Gabriel Scott. I Tvedestrand. 
21.12 Kl 1900. 25års VE. JU. Galla 
 
2012.  
04.01 Kl 1900. O Instr. 
18.01 Kl 1900. O Arbm. 
 
Runde tall: 
18/5  Frode Ausland 50 år. 
6/8.   Nils Jørgen Gundersen 60 år 
5/8.   Jens Tore Johnsen 75 år  
30/5. Kjell Lund 75 år  
4/7.   Ralph Lundberg 65 år  
17/4. Hans Olav Ramsdal 75 år  
                                 Vi gratulerer! 
 

Embedsmennene 
for perioden 2011 - 2013. 

Onsdag den 7. september hadde Loge 
128 Lyngør installasjon av nye 
embedsmenn. 
Etter en fin seremoni med DSS og hans 
Fung. Storembedsmenn i spissen, ble 
følgende embedsmenn innsatt: 
 

Valgte Embedsmenn 

 
 

OM  Kjell Monrad 

 

UM Tore Leo Dalen 
Sekr.       Ralph Lundberg 
Skm.      Bjørn Jacobsen 
Kass.          Asbjørn Angelstad       

  

Storrepr. Inge Kongsbakk 
          
                   ********* *** 
 
Utnevnte embedsmenn: 
CM.        Svein Tore Stiansen 
Kapellan     Fred Lunde 
Inspektør    Karl Normann Hellerdal 
IV              Frank Knutsen 
YV               Ragnar Lofstad 
Arkivar       Nils Jørgen Gundersen 
Musikkansv. Tom Cato Rasmussen 
OM HA       Baard  Midtgaard 
OM VA       Halfdan Stormo 
UM HA       Harald Pettersen 
UM VA       Torleif Rueness 
CM HA       Bengt Tore Mikkelsen 
CM VA       Jan Erik Borgeli 
Insp. Ass.    Karl Jørgen Jørgensen 
Fører           Frode Ausland     

 
*** 

 
Å lese og ikke forstå, 

er som å pløye og ikke så. 
 
 

Sommeravslutning  
Næs Jernverk 

 
 

En flott vårkveld samlet Loge 128 Lyngør 
seg til sommeravslutning på Nes 
Jernverk. 
Vi ble mottatt av Tor Granerud som 
guidet oss en tur igjennom den fantastiske 
parken. Han sørget også for at grillene var 
tent og at de som var interessert, fikk en 
tur innom utstillingen i masovnen. Meget 
bra. Kaffen var kokt. God stemning. 
Kunne ha ønsket at flere enn de 36 som 
var der, hadde fått oppleve dette. 
 

 
Så må jeg få takke for meg som ansvarlig 
for Loge Lyngør sin side i Terje Nytt.  
Det har vært mange utfordrende, men 
givende stunder foran datamaskinen. De 
grå celler har hatt mang en utfordring. 
Med dette overlater jeg ansvaret til min 
etterfølger. 
 
Hilsen i V.K og S. 
Eks. UM Kjell Monrad. 
 
  
                   OM og UM. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Kjære brødre! 
Den 13. september 2011 hadde vi 
installasjon av de nye embedsmennene i 
Loge 135 Mærdø. 
Den høytidelige seremonien ble gjen-
nomført på en fin og verdig måte av 
DSS Tom B. Schulz og hans fung. Stor 
Embedsmenn.   
Som ny OM i Loge Mærdø vil jeg 
benytte anledningen til å takke alle 
brødrene for den tillit som er vist meg, 
og jeg skal gjør mitt ytterste for å vise 
meg tilliten verdig. 
Jeg vil også gratulere alle de nye em-
bedsmennene, både valgte og utnevnte, 
og ser frem til et godt samarbeid med 
dere alle. 
Det er mange oppgaver å ta fatt i for det 
nye kollegiet, men jeg er sikker på at vi 
i felleskap skal klare å løse de på en 
tilfredsstillende og god måte. Vi skal 
gjøre vårt ytterste for at logen skal bli et 
enda bedre sted å være, og at venn-
skapet skal få utvikle seg videre. 
Vi må alle prøve å bidra på en positiv 
og god måte, til beste for logen. 
Nå må vi alle fortsette det gode arbeidet 
som er gjort i forrige periode, og ha som 
mål å få en god vekst i antall nye 
brødre. Samtidig må vi alle gjøre en 
innsats for å få til et godt fremmøte på 
våre logemøter. 
Til slutt vil jeg få takke alle avgåtte 
embedsmenn for en god og lærerik 
periode, og et godt samarbeid.  
Jeg vil også rette en stor takk til 
privatnevnda som har lagt ned mye 
arbeid for at våre ettermøter skal bli bra. 
På vegne av embedsmennene vil jeg 
takke bror Nils Olav Stensrud for en 
stor innsats som OM i loge 135 Mærdø. 
Hilsen i V. K og S 
Geir Skyttemyr 
OM 
 
 
Fra Eks OM. 
Kjære loge brødre. 
Så er høsten kommet og vi har hatt 
installasjon av nye Embedsmenn. Min 
tid som OM er over. Det har vært to 
meget utfordrende og lærerike år. Takk 

til alle avtroppende embedsmenn for ett 
kjempegodt samarbeid.  
Også takk til nevnder, komiteer, og ikke 
minst skuespillerne som gjorde at våre 
seremonier ble en fin opplevelse.  
En spesiell takk til hver enkelt bror som 
trofast kommer på møtene våre og 
dermed styrker samholdet i logen. 
Ønsker de ny embedsmenn med OM 
Geir Skyttemyr i spissen lykke til i 
kommende periode. 
 
Her er til slutt ett lite vers om 
vennlighet: 
 
Vennlighet er det beste   
Og fineste språket blant folk.  
Et språk som alle kan mestre  
Og alle forstår uten tolk.   
Det handler om åpne hender  
Som ikke lukker seg til   
Og, om så det gjelder   
Et lite varmende smil. 
 
Hilsen i Vennskap, kjærlighet og 
sannhet 
Nils Olav Stensrud 
Fung Eks OM 
 

Ny Storrepresentant 

Kai Salvesen 
 
 Terminliste høsten 2011 
27.09.2011 ≡ + G N Nevnd 
                   Felles med 128 Lyngør 
11.10.2011 – + NV Nevnder        
25.10.2011 O 25 Ve. Ju Galla 
07.11.2011 M  felles med 107  
                   Torungen og 61Terje Vigen 
22.11.2011 O Arbm. Felles med 145   
                                   Høgenhei 
10.12.2011 Julemøte 
08.01.2012 16:00 Juletrefest  
                   Arr. 135 Mærdø 
10.01.2012 =+ 

Valgte Embedsmenn 
OM Geir Skyttemyr 

Eks.OM Nils Olav Stensrud 
UM        Rune Sørensen 
Sekr.      Arild Opdahl 
Skatt.     Tom Espedal 
Kass.      Douglas Ljunggren 
 
Utnevnte Embedsmenn 
CM         Per Øystein Eik 
Kapp.      Dag B. Jensen 
Insp.        Tom A. Sell 
IV            Finn Sandberget 
YV          Arild Gauslå 
Arkivar   Alf I. Andersen 
Org.         Svein A. Slokvik 
OMHA    Øyvind Olsen 
OMVA     Olaf R. Andersen 
CMHA     Odd Rasmussen 
CMVA     Svei A. Eikevoll 
UMHA     Roy Gabrielsen 
UMVA     Torleif Nordmyr 
 

Sommeravslutning 4.juni 2011  
i Loge 61 Terje Vigen 

 
Gjestene nøt en velkomstdrink i den 

gode sommerkvelden 
39 Glade og opplagte personer var samlet 
på Bjellandstrand da Loge Terje Vigen 
hadde sin markering av sommerens kom-
me. Her manglet ingenting; -fint vær, 
godt drikke og fantastisk mat. Privat-
nevnd m/ Fred McTillmann i spissen 
gjorde nok en gang mer enn forventet. 
Det var taler, historier og en engasjerende 
konkurranse. Vår avtroppende sekretær 
som hadde fødselsdag nettopp denne dag, 
ble behørig feiret. 
Alt i alt en strålende kveld i god Terje 
Vigen tradisjon.            Petter Stiansen. 
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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                 

Høsten 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, Julen 2011, kommer i november 2011. 

Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 12. november 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 




