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En hilsen fra DSS i 
Rebekka-distrikt 22 

 

Kjære søstere og brødre! 
Takk for året som snart er omme, første 
året som DSS. Det har vært et 
arbeidskrevende og stritt år på godt og 
vondt. Men et år hvor jeg har følt at vi i 
vårt distrikt har ”funnet tonen” og fått 
til et godt samarbeid på alle områder. Vi 
er trygge på hverandre og det styrker. 
 
Samarbeidet mellom brødre og søstere 
har vært tett og nært. Vi har avholdt 
felles distriktsrådsmøte, som var veldig 
fruktbart. 
 
Ellers har vi blitt ”pumpet” med masse 
kurs og veiledning fra Storlogens side. 
Da det kom, så det helt uoverkommelig 
ut, men når man begynte fra en kant 
fant jeg fort ut at dette var matnyttige 
ting. Så ut over høsten har omtrent alle 
embedsmenn fått sine ”doser”. Alt er 
blitt godt mottatt.  Besøk av 
Stormarsjall var en virkelig god 
investering. Hun drillet alle CM og 
Insp. 
Ellers har vi sett en del på 
Kunnskapsløftet. HM har vært i Oslo og 
fått et innblikk, DSS-ene har fått sitt på 
Storembedsmannsmøte 28 – 30. 
oktober. 
 

Nå må vi samle krefter og innsatsvilje 
til å gjøre det som kreves av oss i det 
nye året og helst litt mer – så ønsker jeg 
hver og en med familie en riktig god jul 
med et lite dikt; 
 

Snart ringer klokker julen inn 
De kaller til høytid og barnesinn. 
En frelser ble oss født til jord, 
Jomfru Maria var hans fattige mor. 
Hun fødte en sønn til frelser for oss. 
Men er vi Han verdig  
var streben til tross? 
Vi feiler så ofte – og snubler så titt 
Men la oss huske de løfter vi en gang 
har gitt! La vennskap – Kjærlighet og 
sannhet få bli i ditt sinn – da blir det 
GLEDELIG JUL når den ringes inn                             
Ingeborg Baust DSS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nye matriarker  01.11.11 
Reidun Aamlid Lund, nr. 51 Fortuna 
Astrid A. Andersen, nr. 93 Kaprifol 
Nora Edle Bergnes Johnsen, nr. 116 
Navigare 
 
 
 
 
 
 

DKP-grad 13.10.11. 
Arne Aslaksen,   nr. 127 Gabriel Scott. 
Kjetil Skeie,        nr. 128 Lyngør 
Robert Høyesen, nr. 61 Terje Vigen 
 
DGL-grad 10.11.11.  
Johnny Jensen    nr. 152 Fjære 
Bjørn Jacobsen  nr. 128 Lyngør 
Ole Pettersen     nr. 128 Lyngør 
Martin Sandtrø  nr. 128 Lyngør 

 
Seniortreffet i høst. 
Torsdag 22.09.11 

Bilde Svein  Sørensen. Tekst J.A.N. 
 

 
 

Høstens første seniortreff samlet godt over 
30 deltagere på vandringen på Arendal 
Kirkegård.. I godt over 1½ time tok 
Christian Pedersen oss med rundt på 
kirkegården, som ble planlagt fra 1809, 
vigslet og tatt i bruk i 1804. Han stoppet 
mange steder der vi fikk gode historiske 
glimt. Det dreide seg om gamle familie-
graver så vel som samfunnsmessige 
begivenheter. 
De som ønsket det, fikk kjøpe boken: 
”Arendal kirkegård – et kulturminne”. 
Det er en meget vakker bok med 
oversikter og mange fine bilder.  
Etter besøket på kirkegården, ble det holdt 
en liten samling på logehuset med kaffe, 
smørbrød og kake. 

Det var koordinatoren for loge nr. 93 
Kaprifol som hadde ansvaret for dette 
treffet. Sammen med gode medhjelpere 
ble det hele gjennomført på en utmerket 
måte. 
 

 Torsdag 27.10.11 
Bilde og tekst: Svein  Sørensen.  

Torsdag 27. okt. hadde 43 brr/str. 
m/ledsagere funnet veien til IMS A/S på 

Akland. Her ble vi mottatt av salgssjef Jan 
Leo. Larsen som ledet oss rundt. 

IMS er en stor moderne bedrift som har 
oppdrag over hele verden. Hovedproduktet 
er vanntette skott (dører) til skip, men det 
var ikke helt vanlige dører; for prisen pr. dør 
var ca. kr. 750.000,‐, ellers ble det også 
satset på oljevernutstyr; leie maskinering 
m.m. Bedriften har behov for mer plass, og 
straks er et tilbygg på 2000 m² klar til å tas i 
bruk. 

På avdelingene på Akland og i Risør 
arbeider det 84 personer. Bedriften har 
også avdelinger i Tyskland og USA. 

Etter omvisningen dro vi ned til 
Sørlandsporten Kafeteria, hvor det ble 
servert gode snitter og kaker til en grei pris. 
Her ble Jan Leo. Larsen overrakt blomster 
som takk for fin omvisning og orientering 
om IMS. Treffet ble avrundet av Halvor E. 
Lilleholt som takket for fremmøtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffene våren 2012 
Møtedag: 4. torsdagen i måneden. 

Påmelding til logenes koordinatorer. 
 

Torsdag 26. januar kl. 12.00 
            Logehuset i Grimstad. 
Tema: Odd Fellow Reiser.  
             Neste tur og 25 års mimring 
 
Torsdag 23. februar kl. 12.00 
 
Torsdag 22. mars kl. 12.00 
 
Torsdag 26. april kl. 12.00 
 
Hovedkoordinator Svein Sørensen tar 
i mot ideer til program for seniortreff. 
Telefon: 37098228  eller 
Epost: sveisoe3@online.no 
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Loge nr. 152 Fjære 

Lørdag 15. oktober 2011 
Ble den nye logen installert. Grimstad 
broderforening hadde da vært aktiv i 2 
år all den tid den ble installert 12. 
oktober 2009. 
Medlemsutviklingen har vært fast post 
på agendaen ved hvert styremøte og 
broderforeningsmøte.  
Det hele startet med 11 medlemmer og 
har gradvis utviklet seg til 30 
medlemmer slik loven sier. Medlem nr. 
30 ble tatt opp i loge 89 Skagerak, 
Kristiansand, mandag 3.oktober 2011. 
Broderforeningen etablerte en 
halvårskontingent på kr 200,- for hvert 
medlem. Sammen med utlodninger, 
felles høstfester for logene på huset, 
pengegaver med mer, så har den nye 
logen en forholdsvis god økonomi. 
Finansnevnden har anbefalt at fremtidig 
logekontingent blir på kr 1440,- i året. 
Det samme som de to andre logene på 
huset. 
I tillegg er det bestemt å videreføre 
ordningen med egen begravelseskasse 
slik de har i moderlogen, med kr. 200,- 
pr. medlem pr. år. 
Logen har egne regaljer til Storrepr., 
OM, UM, Sekr., Skm. og Kass.  
Dessuten har logen fått i gave en 
håndbrodert alterduk, en bibel og 
klubber for OM og UM. 
Videre baserer de seg på å låne fra loge 
98 Henrik Ibsen og loge 127 Gabriel 
Scott i den første tiden. Det er også vilje 
til å se på felles utstyr til spill og ritualer 
i logesammenheng. Både for å spare 
penger og lagerplass. 
 

Institueringen 
Fant sted på logehuset i Grimstad under 
ledelse av Stor Sire Morten Buan. 
Følgende Storembedsmenn deltok: 
Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes 
Stor Sekretær Steinar Jansen 
DSS Tom B. Schulz 
Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner 
Stor Kapellan Ole-Johan Bay 
Gundersen 
Stor Redaktør Kjell Henrik Hendrichs 
Fung Stor Vakt Espen Rud 
Seremonien ble gjennomført på en 
verdig og fin måte. 

 
 
 
 
Logens Chartermedlemmer: 
I. Jarle Christiansen 
2. Tom Steffen Rud 
3. Sven Magnus Løvik 
4. Tore Wickstrøm 
5. Steinar Simonsen, som mottok 
Charteret av Stor Sire på vegne av de 5. 
 
Installasjonen av Embedsmenn 
Dep Stor Sire Per-Arne Vidnes ledet 
installasjonen av de valgte embeds-
menn. 
DSS Tom B. Schulz bekledde UM 
stolen, mens Stor Redaktør Kjell Henrik 
Hendrichs fungerte som Stor Skatt-
mester 
Valgte: 
Storrepr. Finn Fredvig Erichsen  
Fung. Eks OM Steinar Christoffersen 
OM Jarle Christiansen 
UM Tom Steffen Rud 
Sekr. Tore Wickstrøm 
Skm. Geir Nerbø 
Kass. Johnny Jenssen 
OM  Jarle Christiansen innsatte så de 
utnevnte embedsmenn 
Utnevnte: 
CM Terje Søyland 
Kap Sven Magnus Løvik 
Insp Tor Ivar Kleivene 
IV Knut Lindtveit 
YV Øyvind Johansen 
Org Geir Harald Hovind 
OMHA Roar Fiskerstrand 
OMVA (*Utnevnes senere) 
 

 
 
 
 
UMHA Finn Andersen (utnevnes senere 
da han er bortreist) 
UMVA (*Utnevnes senere) 
CMHA Bjørnar Birkedahl 
CMVA Jan Ove Øyjordsbakken 
Arkivar (*Utnevnes senere) 
 

Etter installasjonen fulgte følgende 
gaveoverrekkelser: 
Storlogen v/Stor Sire en pengegave 
Moderlogen v/OM en pengegave 
Distriktsrådet v/DSS en lysslukker 
Loge Colin Archer v/OM blomster 
Øvrige loger i Distrikt 22 v/ OM Torgeir 
Boye en pengegave. 
Leiren v/ 1. HM en pengegave 

Festmiddagen 

 
fant sted på ærverdige Strand Hotell med 
start kl. 19.00. 
Da hadde alle ledsagerne, som ikke var 
med på institueringen på Odd Fellow 
huset, hatt et eget program på hotellet. 
Det var omvisning på Strand Hotel, både 
ny og historisk del av bygget ved hotellets 
salgssjef og ildsjel Karen Elise Boye. 
Dessuten ble det holdt et foredrag: ”Glimt 
fra Fjæres rikholdige historie” ved Jon 
Fløystad.  

Bak: Fung Stor Vakt Espen Rud, Stor Marsjall Thore F. Grüner, Stor Sekr. Steinar Jansen,  
Dep.SS Per-Arne Vidnes, Stor Red. Kjell H. Hendrichs, Storrepr. Finn F. Erichsen, 

Stor Kap. Ole-Johan B. Gundersen, DSS Tom B. Schulz. 
 

Foran: Kass. Johnny Jensen, Skm. Geir Nerbø, Stor Sire Morten Buan, 
OM Jarle Christiansen, UM Tom Rud, Sekr. Tore Wickstrøm 
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OM Jarle Christiansen ønsket vel-
kommen til bords. Han sa bl.a. 
Det er en glede for meg som første OM 
i Loge 152 Fjære å få ønske dere alle 
sammen hjertelig velkommen til denne 
festmiddagen her på Strand Hotel 

Fevik, (i 
gamle Fjære 
kommune). 
Det varmer 
godt å se at 
så mange 
ville ta del i 
denne for oss 
brødre så 
viktige dagen 
og at dere 
dermed vil 
følge loge 
152 Fjære 
vel  inn på 

logeveien fremover. 
Vi i festkomiteen har bare lagt rammen 
for festen her i kveld. Det er stort sett 
bare en plan vi har nedfelt på ett stykke 
papir. 
Det viktigste for å få til en god fest, er 
alle dere gjester. Mennesker med varme 
smil, med befriende raushet, med godt 
humør og den gode replikk. Det er dere 
som danner aftenens spennende maleri 
med livets pensel. 
Vi er nå samlet i festsalen Neptun her 
på hotellet. Er det noen av brødrene 
som lurer på hotellets historie eller 
sågar litt fra Fjæres historie? Ja, da er 
det bare å spørre deres ledsager. De vet 
nå en masse spennende. 
Men nok om dette, vi må videre i 
programmet og det er for meg en stor 
glede å få presentere han som skal lede 
oss gjennom gode taler og inn i de 
kulinariske fristelser, min visevert og 
logens første UM, bror Tom Steffen 

Rud. 
UM ga straks 
ordet til Bror 
Stor Sire 
Morten Buan 
som utbrakte 
en skål for 
kong Harald 
den 5. Skålen 
ble etterfulgt 
av et vers av 
kongesangen. 
Deretter ble 
ordet gitt til 

Storrepresentant Finn Fredvig Erichsen, 
som utbrakte en skål for den Norske 
Odd Fellow Orden. Skålen ble rettet 
mot bror Stor Sire. 
 

Toastmaster kom så med de praktiske 
opplysningene. 
På hver kuvert lå der et lite innholdsrikt 
hefte som inneholdt: Program for 
festen, Kongesangen, Bordplan med 
124 deltagere, Sangen til loge Fjære, 
Meny, Chartermedlemmer og Embeds-
kollegiet. 
På forsiden av heftet fant man: 

Festmiddag i anledning  
instituering av 

Loge nr 152 Fjære 
Lørdag 15. oktober2011 

Strand Hotel, Fevik 
Vær oss velkommen kjære gjest 

Til vår institueringsfest 
Måtte festen minnerik og gledelig være 

For vår nye loge nr. 152 Fjære 
Menyen 

som ble presentert av hovmester og 
kjøkkensjef, bestod av 
Forrett: Kveite med mandelpotetpuré, 
tomatvinagrette og sprø bacon. 
Australsk  hvitvin. 
Hovedrett: Okse indrefilet med båt-
poteter, estragonsaus og friske grønn-
saker.      Argentinsk rødvin 
Dessert: Sjokoladekonfektkake med 
sitrusrømme, friske bær og is. Kaffe 
 
Forretten ble så servert. Etter at den var 
spist, ble logesangen til nr. 152 Fjære 
sunget. Den ble gjengitt i det forrige 
Terjenytt. 
Hele menyen var en riktig kulinarisk 
lekkerbisk.. 
Toastmaster presenterte så talerne med 
et sitat fra Henrik Ibsen. Ført ut var: 
 
Stor Sires tale  
Bror Stor Sire Morten Buan fikk så 
ordet, som første taler. Henrik Ibsen 
sitatet som introduserte ham:  
Det er fra meg fremskrittene må 
komme, ellers kommer de aldri.. 
Han holdt en følelsesladet og fin tale, 
hvor han bl.a. berømmet utviklingen i 
vårt distrikt, ja, var rett ut sagt 
begeistret for distrikt 22. I det følgende 
gjengir vi en viktig del av hans tale:  
”De nye embedsmenn skal nå legge opp 
en handlingsplan for de neste to år, 
planen skal være basert på Ordenens 
langtidsplan. Det er tre områder som 
bør prioriteres i handlingsplanen med 
konkrete tiltak og som jeg håper alle 
kan arbeide målrettet for å nå. 
Kvalitet i gjennomføringen av 
møtene Først og fremst i ritualer og 
spill, men også kvalitet i gjennomføring 
av hele møtet. Målet må være at alle 
kan sine tekster så godt at de kan 
fremføres med tilstrekkelig innlevelse 

og forståelse. Alle aktører som er i salen 
bør kunne sine replikker, uten bruk av 
hjelpemidler. Et hvert møte skal ha et 
etisk innhold og er det tid, så bruk etisk 
post som et fast innslag, enten fra 
Kapellan eller andre. Husk også at 
ettermøtet skal være godt planlagt og ha 
et innhold som gjør at søstre og brødre 
prioriterer å være til stede. Det er viktig å 
ha fokus på det sosiale, på at alle må 
trives og finne seg godt til rette. 
Ekspansjon Det skal lages konkrete 
planer for rekruttering og innvielse av nye 
søstre og brødre. Målet er en 5 % økning i 
toårsperioden. Vårt rituelle arbeid og 
utbytte av logemøtene betinger også at det 
må gjennomføres gradgiving i alle grader 
hvert år og det betyr at vi må ha 
tilstrekkelig antall kandidater for 
innvielse. Et aktivt fadderarbeid og 
informasjonsmøter må stå høyt på logens 
handlingsplan. 
Utadvendt arbeid. Våre budord gir oss et 
pålegg om å omsette ord til handling. I 
høst er det oppstart av Ordenens Landssak 
som etter en omfattende utvalgsprosess 
også denne gang skal skje i samarbeid 
med SOS-barnebyer. Vårt konkrete mål er 
etter et sterkt ønske fra SOS barnebyer, å 
finansiere en barneby i Malawi. Målet er 
å samle inn kr.500,- pr. medlem over to år 
beregnet ut fra antallet 1. januar i år. Det 
er hver enkelt loge som må finne sin 
innsamlingsmåte, og jeg håper at vi i 
fellskap skal nå dette målet.  
Men det er i hver enkelt loge og leir det 
viktigste Odd Fellow arbeidet foregår og 
målet må nå være å skape gode logemøter 
og leirslagninger slik at hver søster og 
bror etter et møte kan si: “Dette var et 
godt møte, i kveld fikk jeg noe å tenke på, 
logen er en viktig og givende del av mitt 
liv.” 
Til arbeidet i den nye loge så er det viktig 
også der å vektlegge dette. Jeg er selv 
chartermedlem og var med på å etablere 
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ny loge, så jeg har selv mine egne 
erfaringer og tanker. 
Det er nå dere legger grunnlaget for den 
kultur, det miljø og samhold som i 
fremtiden vil prege den nye logen i 
mange år. Deres evne til å dra lasset 
sammen, spille på ulike kvalifikasjoner 
og interesser. Finne “godfoten” som 
min gamle lærer Nils Arne Eggen sa. 
Det er da en føler at en får bidratt med 
noe positivt, at en er med på et felles 
løft som både gir inspirasjon og glede, 
men ikke minst også stolthet og lojalitet 
til den nye foreningen og senere logen. 
Det vil komme dager da en synes dette 
går trått og sakte, men dere vil nå målet 
dersom dere klarer å skape den riktige 
gode ånden. 
Jeg vil trekke frem en ting, gode 
pionerer. Vektlegg nå å bygge de gode 
relasjoner, bruk tid på å bli godt kjent 
med hverandre, la hver enkelt finne sin 
plass og spill hverandre gode. Det er 
ikke uten grunn at Vennskapsgraden er 
logens første grad, det er nå dere må 
skape de gode vennskapsbånd, spinne 
trådene som knytter hver enkelt 
sammen og i fellesskap legge et godt 
grunnlag for fremtiden i loge Fjære. Av 
erfaring vet vi at det er gjennom 
knoppskyting vi utvikler Ordenen selv 
om det også skaper utfordringer for 
moderlogen og andre avgivende loger. 
Derfor beflitt dere på å bidra og 
samarbeide med moderlogen og 
sammen med de også ta et ansvar for at 
de kan bruke denne prosessen også for å 
få nye ressurser og impulser. De neste 
årene er kritiske år, som en med 
omtanke og kløkt må komme i gjennom  
til beste for moderloge, loge 98 Henrik 
Ibsen, distriktet og Ordenen som helhet. 
Gode bror OM. Dagen i dag er og vil 
for alltid bli en merkedag i loge 152 
Fjæres historie. Det er derfor på sin 
plass å rette en takk til foreningens 
ildsjeler, til Chartermedlemmene og 
ikke minst til de nye valgte og utnevnte 
embedsmenn som har påtatt seg 
ansvaret ved etableringen av loge Fjære. 
Til lykke med dagen og med et ønske 
om en god og sikker utvikling for den 
nye loge  
Jeg vil be alle reise seg og utbringe en 
skål for loge 152 Fjære og skålen retter 
vi til br OM Jarle Christiansen.” 
 
OM Festtale 
OM ble introdusert med følgende sitat:  

Alt skal en prøve, og velge det beste. 
Hans ord: “Hvis du ikke skaper 
fremtiden din i nåtiden, er fortiden det 

eneste i din fremtid. Forandring starter 
her og nå!” (Ukjent) 
I 1977 ble den første Grimstad 
Broderforening dannet med loge 61 
Terje Vigen som moderloge. 2 år senere 
ble loge 98 Henrik Ibsen instituert 10. 
november 1979. Logen har ekspandert 
gradvis og den knoppskjøt i 1994 med 
loge 127 Gabriel Scott. Grimstad som 
kommune har med årene vokst og logen 
med den. 98 Henrik Ibsen var den 
største logen i Distrikt 22 Aust- Agder, 
og selv etter i dag 15.oktober med loge 
152 Fjære, ja så er moderlogen fortsatt 
størst. I broderforeningstiden har begge 
enhetene vokst parallelt. Knoppskyting 
er overhode ikke så farlig som noen 
måtte mene. For det var selvsagt noen 
svært skeptiske brødre da brevet fra 
DSS ble referert på det desembermøtet i 
2008. Bror Tom Rud og undertegnede 
tok utfordringen og loddet stemningen, 
og vi ble raskt mer enn de 5 som kreves 
i loven for å søke om å danne 
broderforening. Ved installasjonen av 
den andre GBF 12.oktober 2009 var vi 
11 medlemmer. 
I rykk og napp vokste vi og siste skudd 
på stammen er vår bror nr 30 Bjøm 
Tellefsen, som ble tatt opp i ordenen 
ved et møte i loge 89 Skagerrak 3.okt. 
Bror Bjørnar Birkedahi var den første 
som ble tatt opp og dedikert til 
broderforeningen 2. februar 2009 ved 
loge 107 Torungen.  
Med tre Odd Fellow loger på huset i 
Grimstad kan nye brødre nærmest velge 
i hele tre møtedager i måneden: 
mandager, tirsdager og onsdager. Det er 
også ett godt tilbud for fremtidig vekst. 
Sammen utgjør vi et mangfold å velge i. 
Det gjør godt å vite at våre brødre i alle 
logene i distrikt 22 Aust- Agder har stilt 
vennskapelig opp med å yte broder-
foreningen hjelp. Loge 128 Lyngør er 
de siste som hjelper til 2. november. 
Med dem så har alle logene hjulpet til, 
sammen med loge 89 Skagerrak i 
Kristiansand. Og vi har i perioden 
prøvd å besøke så mange loger som 
mulig, da henter vi inspirasjon og gode 
ideer for logemøter og ettermøtene. Vi 
skuler til alle som har gode tanker og 
ideer for vår nye loge. 
Det er godt å ha gode brødre på tvers av 
logene våre. Særlig rørende er det å 
tenke på at det er registrert deltakelse 
her i kveld fra Storlogen og distrikts-
rådet, 1 rebekkaleir, 6 rebekkaloger, 1 
Odd Fellow leir og over 12 Odd Fellow 
loger. Samt øvrige gjester som ville 
delta ved denne for oss så viktige 
kvelden i logelivet vårt. 121 gjester.  

Vi må alle være klar over at vi med 
foreløpig 30 medlemmer er få og svært 
sårbare i de første årene. Den første 
perioden under min ledelse vil bli preget 
av dugnadsånd og ekstra innsats fra alle 
brødrene. Men samtidig må vi være 
positive og se på det som en styrke for 
samholdet brødrene i mellom. 
Dette er selvsagt noe vi har visst om 
lenge, og vi må se på det som en 
læringsprosess i de første årene. 
Logearbeidet styrker samholdet slik det 
også har gjort det i broder-foreningstiden. 
La oss videreføre den gode stemningen 
inn i loge 152 Fjære. 
Noen dans på roser blir det neppe, men 
gleden av å høste resultater av et godt og 
aktivt logearbeid tror jeg vil styrke vår 
nye loge. Jeg ber alle brødrene i 152 
Fjære om å brette opp skjorteermene og la 
oss sammen gi oss i kast med vårt nye 
logeliv. Hver ny bror styrker logen vår.  
For fritt å omskrive ett av Winston 
Churchill sine berømte sitater; “La oss 
stålsette oss for de oppgaver og byrder 
som ligger foran oss på Odd Fellows vei. 
Ved jubileer og milepæler i femtiden, kan 
vi som her er til stede stolt si om loge 152 
Fjære, som Winston:  
         This was their finest hour  
Det er mitt ønske at loge 152 Fjære skal 
vokse seg sterk med tiden. Vi er siste 
skudd på Odd Fellows stamtre. Jeg håper 
ikke vi skal være siste loge særlig lenge. 
Måtte vår Orden vokse ytterligere.  
Det er en leder i enhver loge, og det er 
OM. Men den viktigste ressurs i en hver 
loge er logens brødre. Den enkeltes 
erfaring, innsatsvilje og pågangsmot er 
helt avgjørende.  
Det er også viktig at vi som brødre ser 
hverandre, bryr seg om hverandre, viser 
omsorg og støtte i hverdagen. Vi må 
snakke med hverandre, ikke om hver-
andre. Den gode samtalen gjør oss 
tryggere på hverandre. 
Jeg skal gjøre mitt, sammen med UM, til 
at brødrene blir sett og at det råder trivsel 
og samhold internt. Men jeg trenger din 
hjelp som broder for å nå dette målet.  
Jeg er glad for det kollegium som skal 
støtte meg i min ledelse av logen. Det er 
mye erfaring og iver å spore der. Jeg ser 
virkelig frem til å lede loge nr. 152 Fjære, 
med brødrenes hjelp skal jeg lykkes. Jeg 
vil til slutt utbringe skål for Odd Fellow 
Ordenen i Norge og Distrikt 22 Aust-
Agder.   
 
Moderlogens tale. OM Geir Skaala i 
loge 98 Henrik Ibsen ble introdusert med: 
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De siste gjester vi fulgte til grinden; 
farvelets rester tok nattevinden. 

Og sa følgende:  
”Bror OM og alle mine brødre som nå i 
dag har markert overgang fra Loge 98 
Henrik Ibsen til Loge 152 Fjære. Det 
har vært interessant og fint å få være 
Moderloge for dere gjennom den tiden 
da broderforeningen startet og frem til i 

dag. 
Loge 98 Henrik 
Ibsen ble selv til 
ved knoppskyting 
fra Loge 61 Terje 
Vigen i 1979. 
Vår loge hadde sin 
første knoppskyting 
ved loge 127 

Gabriel Scott som ble instituert i 1994. 
Loge 98 Henrik Ibsen har vært klar for 
sin andre knoppskyting i en tid. 
Anledningen kom da dere materialiserte 
starten på denne høsten 2009.  
Tiden fra den dagen broderforeningen 
ble etablert frem til i dag, har vært 
preget av broderlig samarbeid og støtte. 
Det har ikke vært noen form for 
konkurranse om brødrene, for å si det 
på den måten. Det har vel mer vært 
preget av hva som ville passe den 
enkelte bror best, og for eksempel 
hvilken møtedag i uken som ville passe 
best for den enkelte. 
Dere har arbeider hardt og målrettet 
hele tiden. Dere har virkelig grunn til å 
være stolte av det dere har fått til på den 
relativt korte tiden. 
I forbindelse med denne markeringen av 
institueringen av loge 152 Fjære, som 
har funnet sted tidligere i dag, vil jeg på 
vegne av alle oss brødre i loge 98 
Henrik Ibsen ønske dere til lykke med 
dagen og ønske dere en god fremtid i 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet. Vi vil 
se mye til hverandre fremover, både 
fordi vi bruker det samme logehuset og 
at vi lett besøker hverandres loger og 
gjerne har felles logemøter fremover når 
det passer.  
Jeg vil be alle om å utbringe en skål for 
vår aller nyeste loge. Loge nr.152 
Fjæres skål. Moderlogen ga en gave på 
kr. 5.000.-som ble overrakt i logesalen.  
 
Tale fra leiren.  
HM Thorleif Knudsen ble introdusert 
med:   
Hva skal vi med det fremmede ordet 
idealer når vi har det gode norske 
løgner?   og holdte hilsningstalen fra 
iren og han startet med å lese en hilsen 
fra HP Arne Aas: ”Bror Jarle 
Christiansen, jeg vil gratulere deg og 

dine embedsmennene med 
institueringen av loge 152 Fjære. Det er 
en Historisk dag som jeg så gjerne 
skulle tatt del i. 
Jeg vil ønske dere lykke til med 
oppbyggingen av den nye logen og med 
det arbeidet som ligger foran dere. 
Vår 1. HM Thorleif Knutsen vil 
representere leir 22 Aust-Agder. Det 
skulle ikke forundre meg om han hadde 
en gave til dere.”HM fortsatte: ” I LOV 
FOR LEIRE står det at formålet er å 
støtte all Odd Fellow gjerning.  
Nå har jeg ikke noen gave som jeg kan 
trekke opp av lomma, men jeg vet at vår 
skattmester med et tastetrykk overfører 
kr. 5000,- til deres konto., og vi håper 
det kan være til litt hjelp i starten. 
Leiren ønsker dere alle lykke med deres 
nye loge. Det er et stort arbeid dere har 
foran dere. Jeg vet at det er et stort 
arbeid dere har gjort allerede. Dere er 
kommet i mål, og jeg har tro på at dere 
vil klare dere videre. 
Det er leirens ønske at dere også vil 
engasjere dere i vårt arbeide. Det blir 
noen ganger sagt at leiren er Odd 
Fellows høyskole, og det kan være fint 
å få kontakter og ideer fra de andre 
logene i Distriktet. Jeg vet at leiren er 
glad for hver ny loge i Distriktet. 
Leiren er ikke noen storebror i forhold 
til logene, men vi hjelper gjerne til om 
det skulle være behov for det. Det er 
leirens mål å ha et godt og nært forhold 
til logene. 
 
OM Torgeir Boye i loge nr. 61 
Terje Vigen hadde tidligere på dagen 
overrakt en pengegave på vegne av de 
andre Odd Fellow logene i distriktet. 
Ved bordet ble han introdusert med: 

Hva av bøker læres, har jeg lært ‐ og 
enda mer. 

og så rettet han en hilsen fra logene til 
den nye logen med ønske om en god 
framtid.  
 
Storrepr. Lisbeth Brune i leir nr. 
22 Viljen ble introdusert med ordene: 

Viljen er en verdensmakt. 
og så  hilste hun fra leiren og loge nr. 
104 Måken, i det hun overrakte en 
pengegave fra disse.  
 
Finn Fredvig Erichsen, Storrepr. i 
loge nr. 152 Fjære ble introdusert med 

denne: Når verden snurrer, så snurrer vi 
med. Han holdt denne talen: Hvert 

annet år skjer det en hel omvelting i alle 
landets loger ved at nye valgte em-

bedsmenn blir innsatt i sine respektive 
stillinger. 

Også Loge 98 
Henrik Ibsen, stiftet 
10.11.1979, fikk nye 
embedsmenn nå i 
høst med br. Geir 
Skaala som valgt 
OM, noe som 
medførte at forrige 
OM Jan Tore 
Solheim ble logens 
fung. Eks OM. 

Videre skjedde det også at Grimstad fikk 
sin 2. loge den 15.10.2011, og valgt OM 
er br. Jarle Christiansen. 
Br OM Geir Skaala ble tatt opp 6.3.1990, 
br Eks OM Jan Tore Solheim ble tatt 
opp17.4.1990 og br OM Jarle 
Christiansen ble tatt opp 2.5.1995, alle i 
loge 98 Henrik Ibsen. 
Som fadder for dem alle, er dette derfor 
en spesiell dag for meg. 
De er alle blitt gode Odd Fellows, de har 
utført sine verv på en utmerket måte ved å 
møte ofte, vært forbilder for nye brødre 
og aldri har det vært nei når det gjaldt å 
utføre andre oppgaver i logen. 
Det er derfor en glede for meg å takke 
dem for vel utført Odd Fellow gjerning og 
ønske dem tykke til videre. 
 
Tone Løvik fremførte så 3 sanger med 
bror Knut Ribe fra loge Gabriel Scott ved 
pianoet. Det var et vakkert og nydelig 
kunstnerisk innslag. 
 
OMs Takketale 
Denne gang ble OM introdusert med: 
Dog se, til slikt behøver vi en kraftig leder 

‐ med mot og innsikt nok.  
Hvor finnes han? 

Han sa: ”Det er en tid for alt her i livet, nå 
er tiden kommet for å takke. 
De første jeg vil henvende meg til er bror 
Stor Sire og hans Stor embedsmenn for en 
stilfull og minneverdig instituering og 
installasjon. 
Vi har alle fått med oss et kjært minne 
videre i logelivet. 
Jeg vil også gjennom Stor Sire få rette en 
stor takk til DSS Tom B. Schulz og Eks 
DSS Jan A. Nilsen for god og trygg 
rettledning og støtte i broderforenings-
tiden 2009-2011. 
Deres positive og velmenende engasje-
ment bør lyse som et eksempel til etter-
følgelse. Takk også til DSS og hans 
distriktsråd av Storrepresentanter for en 
lærerik periode som jeg fikk aktivt ta del 
i, i disse to årene.  
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Det har for meg vært en kilde til 
inspirasjon i arbeidet mitt. 
Men nå er min tid som observatør over, 
og inn trer vår første Storrepresentant i 
loge 152 Fjære, Finn Fredvig Erichsen. 
Lykke til, Finn, i de neste 4 årene. 
Jeg kan forsikre deg om at dine 4 år vil 
bli spennende og lærerike, og slettes 
ikke slik det gikk de to drikkfeldige 
bøndene i Jakob Sandes muntre dikt. 
Og jeg presiserer UTEN SAMMEN-
LIGNING, what so ever: 
To bønder ettersom ordet går,  
var aldri edru på fire år. 
Det fyrste gjekk på ein måte 
dei fekk både le og gråte 
Andre året vart verre 
då rauk både hest og kjerre 
Tredje året tok ende 
dei hugsa’kje kva som hende 
So gjekk dei inn i det fjorde 
og det var det siste dei gjorde 
Da vi i 2009 bestemte oss for å danne 
en broderforening med det mål å starte 
en ny loge, var det ikke uten skepsis fra 
moderlogen vår.  
Utålmodighet og bekymring rundt 
medlemsrekrutteringen og foreningens 
økonomi var tydelig, og det bare etter få 
måneder. I dag kan vi se tilbake på en 
planmessig 2 års periode hvor vi skred 
frem i vårt tempo, og målene ble nådd. 
Tross skepsisen i starten, så har loge 98 
Henrik Ibsen utført sine forpliktelser 
ovenfor GBF på en utmerket måte. Det 
skal først og fremst Eks OM Jan Tore 
Solheim ha full kreditt for, sammen 
med sitt kollegium. 
Det føles på mange måter rart at Stor 
Sire nå har kuttet navlestrengen til 
moderlogen. Stor Sire var jordmor og vi 
er nå to likeverdige loger innen kom-
munen vår. 
Kjære bror OM Geir Skaala; 
Jeg ønsker at du på vegne av alle 
brødrene i loge 98 Henrik Ibsen skal 
motta dette litografiet av salige Henrik 
Ibsen, som et synlig bevis på vår 
takknemlighet for tiden i moderlogen og 
den hjelp og støtte dere har vist oss. 
Lykke til og vi håper på et godt og nært 
samarbeid i årene fremover. 
Samme takk rettes også til Over-
mestrene i de øvrige logeenhetene i 
distriktet vårt; 61 Terje Vigen ved 
Torgeir Boye, 107 Torungen ved Olav 
Brottveit, 127 Gabriel Scott ved Kjell 
Arild Eidet, 128 Lyngør ved Kjell 
Monrad og 135 Mærdø ved Geir 
Skyttemyr, samt loge 89 Skagerrak i 
Kristiansand i kveld ved organist Tore 
Lund Andersen, for god hjelp og støtte. 
Dere har alle hjulpet oss med grads-

passeringer og opptak, samt gode råd og 
vink. 
Takk også til alle logene, fra Rebekka-
loge 104 Måken ved OM Borghild 
Omdal, Rebekkaleir 22 Viljen ved 
Storrepresentant Lisbeth Bjune, Odd 
Fellow leir 22 Aust-Agder ved 1 HM 
Thorleif Knudsen, og øvrige nevnte 
loger for deltakelsen, gode ord og gaver 
her i kveld. 
Til slutt så er et noen enkeltpersoner her 
til stede som også fortjener en honnør 
for deres innsats til beste for vår loge 
152 Fjære. 
Ja, vi valgte til slutt navnet Fjære, og vi 
føler en stolthet over navnet fra første 
dag som egen loge. Navnet kom faktisk 
rekende på ei fjøl nærmest. Jeg fikk en 
god begrunnelse på et ark i en pause på 
jobben min. 
Min gode venn, kollega og logebror 
fra loge 61 Terje Vigen, Petter 
Stiansen, du har tidlig brydd deg 
positivt om GBF og vår gradvise 
fremgang. Dette er altså mannen bak 
logenavnet og ikke nok med det: også 
grunnideen til logens segl har sitt 
utspring hos Petter. 
Fra starten på GBF var det en 
entusiast som hadde ett bidrag til den 
nye logen. Vi hadde nok med 
oppstart og drift de første møtene i 
2009, mens entusiasten så opp og lengre 
frem. Frem mot dagen i dag. 
Oddlaug Løvik. 
Hun er en kunstner med sin nål og tråd i 
det hun flittig i 2 år har brodert loge 152 
Fjære sin nye alterduk. For en jobb og 
for en tålmodighet hun har vist gjennom 
håndarbeidet. Alterduken ble selvsagt 
brukt i dag og med den har du gitt oss 
ett varig minne. 
På et møte i GBF fikk vi besøk av en 
annen brukskunstner, Ottar Gjevdelid, 
fra loge 135 Mærdø som hadde laget 
flotte klubber som vi fikk velge på 
øverste hylle. En til OM og en til UM. 
Ottar er dessverre forhindret fra å delta 
her i kveld, men han vil få erkjentlig-
hetsgaven senere. 
Vi fikk også en logesang i rekordfart og 
med entusiasme. Det var vår kjære 
broder Finn Andersen, som på noen 
kreative kvelder tok utfordringen og 
skjenket oss vår egen logesang. Den har 
blitt ett kjært eie den også, og for en 
flott klang det ble. 
Finn er dessverre forhindret fra å delta 
her i kveld, men også han vil få 
erkjentlighetsgaven senere. 
Begge hilser festen. 
Jeg vil takke dere alle sammen for den 
innsats dere har lagt for dagen, hver på 
deres måte. Brødrene i loge 152 Fjære 

er dere stor takk skyldig. Motta denne 
gaven som er hugget i Fjæregranitt som 
tegn på vår takk. 
Jeg vil også overrekke en liten 
blomsterhilsen til Ingebjørg Wickstrøm 
for jobben som koordinator for 
ledsagerprogrammet i dag.  
Til slutt vil jeg takke de øvrige i 
broderforeningens styre og chartermed-
lemmene for god innsats i de to årene vi 
har bak oss. 
Jeg setter stor pris på at Tom og Tore 
forsetter i embedskollegiet mitt 2011-
2013. Så vil jeg få utbringe en skål for ja-
menneskenes positivitet, innsatsvilje og 
pågangsmot.” 
 
Takk for maten tale. 
Etter at desserten med kaffe var fortært, 

ble bror Stor 
Marsjall Thore 
Fredrik Grüner 
introdusert med 
følgende ord:  

Husk, ‐ det å leve er 
en kunst 

Dermed rundet han 
taffelet av med 
følgende:  
Før jeg går til min 
oppgave her i aften, 
vil jeg gratulere 

distrikt 22 Aust Agder med tilveksten. 
Kjære OM, det er ca 11 år siden jeg selv 
stod som den første OM i en ny instituert 
loge, og jeg har en viss anelse om 
hvordan du har hatt det i det siste, og i 
dag. 
Nå gode bror, skal du slappe av, og bare 
nyte, du får helt sikkert god hjelp til 
oppvasken etterpå. 
Jeg ser det som en ære å få lov til å være 
her i kveld, og for å få lov til å takke for 
maten. Et måltid er som vi alle vet, en 
viktig del av vårt ordensliv, og som også 
historisk sett er underlagt både omtanke 
og en viss form for eksklusivitet. 
Fra oldtidens mysteriesamfunn finner vi 
at det var en omfattende prosess å komme 
dit at man fik delta fullt ut i det 
kulinariske. 
Forberedelsestrinnene innebar at elevene 
gjennomgikk tre grader som tok tre år. 
 • Det første året fikk ikke elevene   
    tilgang til måltidet. 
• Det andre året fikk de tilgang til   
   måltidet, men ikke adgang til vinen. 
• Først det tredje året hadde de tilgang   
   til både mat og vin. 
Husk dette mine venner, gå til måltidet 
med den respekt og ærefrykt som til-
legges en slik handling, respekt for 
historien og ærefrykt for tilretteleggerne. 
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Kjære tilretteleggere, kjære vertskap. 
Det er en opplevelse å sitte her i kveld, 
nyte et vakkert dekket bord, nyte et 
fantastisk måltid, og nyte en varmende 
nærhet til sine ordenssøsken. Slike 
dager tar vi med oss som skatter i 
minneboken. Tusen takk for det 
arbeidet dere har nedlagt. 
Jeg vil så få be de som har svermet 
rundt oss her i kveld, og de som har hatt 
det faglige ansvaret for dette måltidet, 
om å komme inn, slik at vi får gitt dem 
en velfortjent applaus. 
Kjære hovmester, kjære kokk, og kjære 
servitører. Dere som har servert, dere 
har gjort dette med en god kombinasjon 
av varme, eleganse og diskresjon. Takk 
for at vi har fått lov til å hygge oss. 
Dere som har det overordnede ansvar 
for mat og logostikk, den balansen dere 
har funnet med nydelig kveite fulgt av 
en fruktig Yellow Tall fra Australia  
med et snev av Citrus og honning smak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deretter en kraftkar av en indrefilet av 
okse med estragonsaus og friske 
grønnsaker, denne var fulgt av en 
Argentinsk Torino Colecöion med en 
fruktig smak av mørke bær og paprika. 
Jeg vil si at viner og mat balanserte 
svært godt. Det hele avrundet ed søt 
sjokoladekonfekt fult av is og friske 
bær, toppet med Citrus rømme. Tusen 
takk for et flott måltid. Dette er mitt 
første besøk her på hotellet, denne 
opplevelsen bidrar til at det ganske 
sikkert ikke blir den siste, takk skal der 
ha alle sammen. 
Til slutt, kjære alle sammen, jeg vil be 
dere om å være forsiktige når dere om 
noen timer reiser hjem i kveld: 
En mann dro på jakt i Afrika med kona 
og svigermora. En natt våknet kona og 
oppdaget at mora hennes var borte. Hun 
vekket mannen sin og bad han bli med 
ut å lete etter henne. Ikke så langt fra 
teltet fant de svigermor med ryggen mot 
en steinur med en stor løve foran henne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kona ble nervøs og insiterte på at mannen 
måtte gjøre noe med engang.  
Da sier mannen: Jeg vil ikke ha noe med 
dette å gjøre, dette har løven selv rotet seg 
opp i, og han må selv komme seg ut av 
det  
En elgjeger og hans kjentmann var på vei 
innover fjellet da jegeren sa: Du, jeg er jo 
en kraftig mann på vel over 100 kg, hva 
gjør du hvis jeg får hjertetrøbbel eller 
brekker et bein. Hvordan vil du få meg 
ned til bygda?  
Ingen problemer. I fjor skjøt jeg en 
elgokse på 400 kilo, og den fikk jeg ned 
uten problemer. ” Å” sa jegeren imponert. 
– ”Hvordan i all verden klarte du det?” ” 
Jeg gikk flere turer!”, svarte jegeren. 
Klokken var henimot halv tolv på 
kvelden, da et utmerket taffel var over. 
Toastmaster, UM Tom S. Rud, hadde da 
ledet det hele med sikker hånd.  
Salen ble ryddet og småbord satt opp. 
Hyggelige samtaler fant sted litt utover, 
som avrunding på en tvers gjennom flott 
kveld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Siste møte i Grimstad Broderforeningen mandag 10. oktober 2011. 

De 2 DSSene i broderforeningstida, Jan A. Nilsen og Tom B. Schulz var til stede, som de sammen med Storrepresentant Sverre 
Ohrvik i moderlogen, var på det første møtet i foreningen, 12. oktober 2009. 

Foruten disse tre var Storrepresentant Bjørnulf Heggen fra loge Costa del sol nr. 1 og EksOM Leiv P. Olsen fra loge Gabriel Scott 
gjester i dette historiske møtet. 

Et historisk bilde. 



                                       2011             -            Terjenytt                -             Julen 

 9

 
   Loge nr. 51 Fortuna 
       Hilsen Fra OM 
Det nye embedskollegiet tok i 
september fatt på sine oppgaver med 
engasjement og fylt av spenning. Nå har 
vi gått oss til og gleder meg til videre 
samarbeidet. Alle embedsmennene er 
med på å gjøre logemøtene slik vi vil ha 
dem. Også deltagerne i spillene. Skal vi 
få god atmosfære, er det viktig at alle 
yter. Privatnevden og matgruppene gjør 
en god innsats. Takk til dere alle! 
I vår loge er mange søstre forhindret fra 
å komme, så jeg vil benytte anledningen 
til å sende en spesiell hilsen til disse. 
Det går mot advent, en tid til ettertanke 
og refleksjoner. Jeg ønsker alle en god 
og meningsfylt adventstid. Siden dette 
er siste nr. av Terjenytt før jul, vil jeg 
ønske alle søstre og brødre i Distrikt 22 
en fredelig jul og et godt nytt år. 
EvdZ/OM 
 

*************************** 
Jeg vil benytte anledningen til å takke 
søstrene og Embedskoleget   for et godt 
samarbeid i min første periode som 
UM. Og ønsker alle søstre og brødre 
med familie en riktig fredfylt jul og et 
Godt Nytt År Med søsterlig hilsen 
Brit Johansen, UM. 
 

**************************** 
 
 Legenden om de fire lysene. 
 Fire lys brant på adventskransen. 
Det var helt stille, så stille at man kunne   
høre  lysene  snakke    til hverandre . 
Det første lyset sukket å sa : Mitt navn 
er FRED. 
Jeg skinner klart, men menneskene vil 
ikke ha meg.: Lyset ble mindre og 
mindre, til slutt slukket det helt. 
Det andre lyset sa: Mitt navn er 
KJÆRLIGHET. Jeg eier ikke lenger 
kraften til å brenne. Menneskene 
overser meg, de bare ser seg selv og 
ikke de andre som de skulle elske. 
Også det tredje lyset sluknet. 
Et barn kom inn i rommet med øyene 
fylle av tårer, så på lysene og sa: Dere 
skal da lyse og ikke slukne 
Da hørtes plutselig stemmen til det 
fjerde lyset: Vær ikke redd så lenge jeg 

brenner, kan vi tenne de andre lysene 
igjen. Mitt navn er HÅP. 
Og barnet tok en flamme fra håpets lys 
med en fyrstikk, og tente igjen alle de 
andre lysene. 
 
Medlemsnytt 
 
Dødsfall 
 
Kari Maria Samuelsen døde 10.09.2011 
79 år. 
Hun ble opptatt i vår loge 17.10.1979 
og fikk den Høye Sannhets Grad 
03.11.1982.  
Hun var CM i perioden 1987-1989.  
Hun ble opptatt i Leir nr. 8 Agder 
23.02.1989, og ble tildelt 25 års 
Veteranjuvel 17.11.2004. 
 
Vi lyser fred over hennes minne. 
 
Gradspasseringer 
 
Den Høye Sannhets Grad 
21.09.2011 Wenche  N. Martinsen 
21.09.2011 Anne -Lise  Myrvold 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
05.10.2011  Sigrid  Vistad 
05.10.2011  Wenche  Reiersølmoen 
05.10.2011  Hella   Ina   Sonesen        
                    (nr.116 Navigare) 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
19.10.2011  Lilliann  Andersen 
19.10,2011  Helga Bjørg  Hansen 
 
Åremålsdager 
60 år 
23.11,2011  Randi F. Westvik 
23.11.2011  Randi  Hjulstad 
12.12.2011  Wenche  Asdal 
 
65år 
02.10.2011  Emmy  van  der Zalm 
14.11.2011  Turid  Hegland Salvesen 
23.09.2011  Liv Skog 
 
70 år 
12.11.2011  Ellen  G. Lauvland 
 
Vi  gratulerer! 
 

Husk: Juletrefest  
8 januar 2012, kl. 16.00, 

logehuset i Arendal. 
Store og små er hjertelig 

velkommen. 

Embedsmenn 2011-2013 
Utnevnte: 
CM              Benedikte Vonen  
Kap.            Anne G.L.Syvertsen                 
Insp.            Signe Morka 
IV                Else Bakke 
YV              Wenche Venaas 
OMHA        Solveig Ø. Svendsen 
OMVA        Randi Moland 
UMHA        Eli D. Jacobsen 
UMVA        Lisbeth H. Malvik 
CMHA        Randi Hjulstad 
CMVA        Milrid Lyngstad 
Arkivar       Brit Taraldsen 
Mus.ansv.   Vigdis D. Carlsen 
Insp.ass.      Else Marit Larsen 
 
************************** 
Instruksjon på logehuset 
Torsdag 29. sep 2011 kl 18.00 ble det 
holdt instuksjons møte for alle EksOM, 
OM, UM, CM og Insp. Det var et lærerikt 
møte som ble ledet av DSS Ingeborg 
Baust og Stor Marsjall Toril G. 
Skougaard som holdt et interessant 
foredrag vedr. Kunnskapsløftet oppe i 
salen.   Det var virkelig til ettertanke. Så 
ble det servert lapskaus og kaffe. Møtet 
var ferdig kl.21. 
 

***************************** 
 
På vårt møte onsdag 21.09.11. mintes OM 
Emmy van der Zalm Rebekkainstisjonens 
Stiftelsesdag, som var 20.sep. 
Rebekka institusjonen er i år 160 år.  
 

************************ 
Landssaken tar form. 
Et håp er tent for en rekke barn i det 
lutfattige, afrikanske landet Malawi. 
Det skal bygges en barneby med 15 
Familiehus. Ved full kapasitet vil vi 
hjelpe ca. 200 barn. Det vil si at vår loge 
nr 51 Fortuna må gi ca 50.000. 
Sammen skal vi klare det. 
I Vennskap Kjærlighet Og Sannhet 
 

****************************. 
 
Nå lakker og lir det mot jul. 
 Her er en liten huskeliste. 
Husk å leve mens du har livet. 
Husk på å legge bort harmen og kivet. 
Husk å juble en gang i blant. 
Husk på å holde på det som er sant. 
Husk på å takke for helse og hell, for 
Ingenting kommer av seg selv. 

     GOD JUL.! 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
 

25 års VETERANJUVEL 

 
Eks Storrepresentant Lisbet Brune fikk 
sin velfortjente veteranjuvel tildelt den 
10.10.11.  
Juvelen ble overrakt av Storrepresentant 
Lise Schulz i Distrikt Stor Sire, 
Ingeborg  Bausts,  sykdomsfravær. 
Det ble en høytidelig seremoni preget 
av varme, takknemlighet og glede, der 
Storrepresentanten takket veteranen for 
det særdeles nære og gode samarbeidet 
de hadde hatt gjennom alle år. 
Veteranens vita:  
Tatt opp i Ordenen den 01.10.1986,  
Den Høye Sannhets grad 04.10.89. 
Embeder i logen:  
CM høyre ass.  1991 - 1993  
Sekretær  1993 - 1997  
UM  1997 - 1999  
OM  1999 - 2001 
Fung.EksOM  2001 - 2003 
Storrepresentant  2005 - 2007 
Rebekkarådsgraden       29.08.2002  
Opptatt i leir nr. 8 Agder  29.08.1996 
Barmhjertighetens grad    25.02.1999 
Embeder i Leiren: 
2. terne hos DepHM  1999 - 2001 
Inspektør  2001 - 2003  
YP  2003 - 2005  
Dep. HM  2005 - 2007  
HM  2007 - 2009  
Storrepresentant  2007 - 2011  
Fung. Eks. HM  2009 - 2011 
Storrepresentant  2011- 2012. 
Veteranen kunne denne kvelden glede 
seg over at det var hele 11 gjester 
tilstede. Fra nr.7 De Hvite Liljer: DDRP 
Sonja Pedersen og EksOM Signe 
Øvland Andersen . Fra nr. 51 Fortuna: 
EksOM Inger Marie Sørensen og 

EksOM Inger Røisland. Fra nr. 104 
Måken: Eks Storrepr. Kirsti Lykre, 
EksOM Mildrid Stangeland, OM 
Borghild Omdal, CM Marit Therkelsen, 
Eks Skm Tordis Pettersen og søster 
Anne Haugland. Fra nr. 116 Navigare 
var søster Hella Ina Sonesen til stede. 
Søstermåltidet ble ledet av UM 
Solbjørg Berge på en fin måte, og det 
ble servert lettsaltet torsk med bacon og 
grønnsaker. Måltidet ble avrundet med 
en smakfull fromage. 
OM Ruth Hjellset innledet talelisten og 
dagens jubilant ble takket for sin store 
hjelpsomhet. Søster Lisbet fremstår i 
hennes øyne som et "levende leksikon" 
i alle logerelasjoner og OM overrakte 
veteranen tre nelliker, slik hun også fikk 
ved opptagelsen den 01.10.86, 
Videre fulgte veteranens tale der hun i 
første rekke uttrykte glede og stolthet 
over alt hun hadde fått oppleve av 
utfordringer og utvikling i sitt 
logearbeid. Hun poengterte især gleden 
ved å ha fått være med på å etablere 
Loge nr. 93 Kaprifol og senere Leir nr. 
22 Viljen. Det sto ellers klart for 
veteranen etter opplesningen av hennes 
vita, at hun "de siste 20 årene hadde 
viet svært mye av sin tid til logearbeid"! 
Hun benyttet samtidig anledningen til å 
takke privatnevnden for et nydelig bord 
og et smakfullt måltid. 
DDRP. Sonja Pedersen takket for godt 
vennskap gjennom alle år, og 
understreket samtidig beundring for den 
glede og interesse veteranen til alle 
tider hadde vist i sin logegjerning. Hun 
trakk spesielt frem det arbeidet hun 
nedla som inspektør i Leir nr.8 Agder i 
Kristiansand, da både reisevei og 
embedet var en stor utfordring. 
Storrepresentant Lise Schulz sa noen 
velvalgte ord og overrakte deretter 
blomster fra seg og sin mann DDSS. 
Tom Schulz. 
Taffelet ble deretter avsluttet ved at 
kveldens siste taler, søster Olaug Sell 
takket for maten på en fortreffelig måte. 
 
                                         Maien 
 

 

Gradspasseringer 
 

Den Høye Sannhetsgrad. 
26/09 Gro Anita Hansen 
26/09 Kari Irene Holm 
 
Kommende 25 års veteran juvel 
27/02/12 
Elin Halvorsen 
Solveig Gjertsen 
 
Vi gratulerer. 
85 År 
Eldri Sataslaatten 08/02 
 
80 År 
Karin Synøve Heggelund 31/03 
 
70 År 
Aase Marie Granerud 23/02 
 
60 År 
Liv Torill Jacobsen 3/12 
Valborg Kløvfjell 26/01 
Marit Hjertnes 9/03 
 
50 År 
Lisbeth Skoglund 11/03 
 
40 År 
Thora Walle 21/12 
 
Julehilsen 
Til alle mine logesøstre. Tiden løper fort 
av gårde, vips så er det snart jul igjen! 
 
Håper dere alle får en fin førjulstid, prøv å 
ikke stresse, men la det bli en fin tid med 
forventning til det som skal komme. 
Jeg ønsker dere alle en fin førjulstid, en 
velsignet jul og et riktig godt nytt år. 
                                   Ruth Hjellset/OM 

 

Julemøte 12/12. 
Du inviteres til julemøte, om ønskelig med ledsager. 

Påmelding starter 14/11 på vårt møte,  
og siste frist er den 05/12. 

Ellers kan påmelding skje til  
UM Solbjørg Berge på tlf. 90 72 18 25. 
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Loge nr. 104 Måken 
Gradspasseringer: 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
20.10.2011  
Aud Solheim Olsen 
Anne Grethe Støyl 
Elin Håland 
 

 
 
Vi hadde mange hyggelige gjester ved 
gradspasseringen 20.oktober. 
DSS Ingeborg Baust sammen med OM 
Borghild Omdal 
 
Besøk hos loge Ragnhild i Oslo 
Lørdag 17. september reiste 40 søstre 
fra loge nr 104 Måken til Oslo for  
å besøke loge nr 18 Ragnhild. 
Vel framme ved Thon Hotell Slotts-
parken, hadde vi noen timer for oss selv 
før kveldens logemøte. Noen benyttet 
det nydelige høstværet til å vandre rundt 
i hovedstaden, noen gikk på kunstut-
stilling og andre bedrev shopping. 
 
Kl 18.00 gikk vi i samlet tropp til 
Stortingsgaten 28, hvor UM Berit 
Brudvi og OM Cecilie Hexeberg tok 
imot oss. Det ble mange hyggelige 
gjensyn med logesøstre som vi tidligere 
har vært sammen med i april 1999 i 
Oslo og i oktober 2005 i Grimstad. 
Dyktige embedsmenn og bror Erland 
Sætrang på orgel gjorde festlogen til  
en minnerik opplevelse i den storslagne 
logesalen. 
 
Etter møtet samlet vi oss igjen i 
salongen hvor vi fikk overvære en 
minikonsert. Lille, spede Helene Wold 
med sin flotte operaskolerte stemme og 
Vegard Lund på gitar fra 1820 ga oss en 
utrolig opplevelse med framføring av 
romanser, folketoner og kjærlighets-

sanger mm. Vi fikk faktisk "hakeslipp" 
da damen åpnet munnen og stemme-
prakten åpenbarte seg. 
Spisesalen var nydelig pyntet. Menyen 
var spennende og smakfull, og  
maten ble servert av flotte logebrødre 
fra loge nr 56 Johan Middelthon. 
Kaffe og stort utvalg av kaker til 
dessert. 
Begge logenes OM holdt tale ved 
bordet, og Anne Haugland takket 
morsomt og kreativt for maten. 
Igjen inntok vi salongen hvor bror 
Erland Sætrang underholdt oss med  
musikk og sang passende vår alders-
gruppe. 
 

Etter mye prat om før og nå, samlet 
måkesøstrene seg og spaserte i samlet 
tropp tilbake til hotellet. 
Søndag 18. september gikk turen til 
lystslottet Oscarshall på Bygdøy.  
Der ble vi vist rundt av særs dyktige 
guider. Vi vandret fra salongen og  
spisesalen i 1.etg, til kong Oscars I's 
gemakker i 2. etg og til dronning 
Josephines rom i 3. etg.  Det ble et 
lærerikt og interessant besøk med masse 
detaljer om daværende kongefamilie, 
planlegging og bygging av slottet samt 
fra rehabiliteringen i 2005-2009. 
 

På turen sørover igjen stoppet vi på 
Flycafeen, hvor vi ble servert en  deli- 
kat og rikholdig lunsjrett. 
Så kom regnet. 
Sjåførene fra Dag Aasbø Travel loset 
oss trygt gjennom hele turen som  
varte fra kl 08 lørdag morgen til kl 18 
søndag kveld. 
 

Turkomiteen ved Edle Gulløy Larsen 
og reserve Kirsten Moe gjorde en 
enestående innsats under bussturen 
begge dager. De skjemte oss aldeles 
bort med diverse underholdning, 
diverse forfriskninger og sitt gode 
humør! 
Tusen takk for den flotte turen med 
besøk i min gamle loge. 
      Torhild Rud Sundtoft 

 
 
Det er imponerende logelokaler i 
Stortingsgaten i Oslo. 

 
Søstrene Else Marie Bergbye og Toril 
Eskedal foran Oscarshall 
 
Logetur til Spania 
På forsommeren arrangerte Ribe Reiser 
nok en vellykket tur for loger i Aust-
Agder.  Søstre og brødre fra Tvedestrand, 
Arendal, Grimstad og Lillesand hadde en 
veldig hyggelig tur.  
Turen gikk til Spania hvor vi først besøkte 
Bilbao, fikk oppleve kysten av Biscaya og 
det imponerende byggverket Guggen-
heim-museet. Videre til vinområdene i 
Rijoa med innlagt vinsmaking og besøk 
på en flott vingård.   
Bussen tok oss videre gjennom Navarra 
til Andorra over Pyreneene med ett 
imponerende fjellandskap på over 2000 
moh.  
Fremme i Barcelona var det flott guidet 
tur rundt hele byen og flamencoshow på 
kvelden.   
Neste dag skulle flyet bringe oss hjem til 
Norge, men flyet hadde et ødelagt dekk så 
vi fikk en ekstra natt på hotell rett ved 
flyplassen hvor vi ble traktert på beste 
måte.  
For de fleste av oss var forsinkelsen ikke 
noe problem, men synd for bestefar Leif 
som ikke kom i barnebarnets konfir-
masjon.  
Stor takk til bror Torbjørn i Gabriel Scott 
for flott arrangert tur.  
                                           
                                     Marit Terkelsen 
 

 
Mens vi var på tur ble disse valgt til UM i 
hhv H.Ibsen, Måken og Lyngør 
Anders Terkelsen, Astrid M. Fosseli og 
Tore Leo Dalen 
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Loge nr. 116 Navigare 
 
Julehilsen fra OM 
Julen nærmer seg, og vi går inn i en 
koselig tid. Alt hva den fører med seg. 
Det har vært en travel høst. Det har vært 
mye å sette seg inn i, men med godt 
samarbeid har det gått fint. 
Takk til alle for god hjelp. 
Vi har fått flere nye søstre, som vi må 
passe godt på. 
I denne tiden er det kaldt og mørkt ute, 
men i logesalen og ved bordet er det 
mykje lys og mykje varme, som det 
synges. 
Takk til alle som bidrar til dette. Husk: 
alle er vi like viktige. DU er verdifull! 
Jeg håper alle får en fin førjulstid, og 
ønsker alle søstre med familier en fin og 
fredelig jul og et godt nyttår. En spesiell 
hilsen til søstre som er syke og ikke kan 
komme på møter. 

 
Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 
Wenche Rødland  OM 

 
Embedskollegiet 

perioden  2011-2013 

 
Rad foran:  
EksOM Venke Fone Holum, 
OM Wenche Rødland,  
UM Ragnhild Bjellås 
 
Rad bak:  
Sekr. Evy Fone Bråten, Skattm. Mette-
Marit Salvesen,  
Kass. Wenche Monrad,  
CM Aud Angelstad 
 
 
 

Nevnd for omsorg: 
Irene Colbjørnsen          Tlf.37169410 
        92692756 
Wenche Rødland           Tlf.37164 306   
        48240086 
Karianne Meland          Tlf.37150437           
        45027776 
Grete Ausland                Tlf.37152110 
                                                95874104 
Unni Nordahl                 Tlf.37150251 
                                                95038080 
ER NOEN AV VÅRE SØSTRE SYKE, 
RING ETT AV DISSE NUMRE. 
 
 
GRADSPASSERINGER: 
Det Gode Vennskaps Grad  28.09.2011 
Str. Evy Kristine Johnsen 
Str. Inger Bulman 
 
Den Edle Kjærlighets Grad   05.10.2011 
Str. Hella Ina Sonesen fikk graden tildelt 
på møte i Rebekka.loge nr.51Fortuna. 
 
Den Høye Sannhets Grad    26.10.2011 
Str. Karianne Meland 
Str. Anne Kristin Langstrand 
Str. Aud Knutsen 
Str. Marit Valland 
 
 

NYE SØSTRE 
VELKOMMEN! 

Innvielse   12.10.2011 

 
Aslaug Hagane Loftesnes og 
Aud Irene Bødker 
 

Runde tall: 
50 år      Irene Colbjørnsen  15.10. 2011 

 
GRATULERER! 

 

 
 

 

 
Det inviteres til  
JULEMØTE  
for søstrene 

14. desember 2011   kl. 18.00 
Antrekk: Galla 

Påmelding innen 1.desember 
til str. Mary Eriksen tlf.37153234 / 

95023850 
eller UM Ragnhild Bjellås, tlf. 

97578657 
 

 

 
 
 

JUL PÅ JORDEN 
Av Frimann Clasen, 1954. 

 
Det ringer til fest, det er julekveld, 

og hjerter banker i glede 
fra fiskevær og til Dovrefjell i hver liten 

fattig rede. 
 

Det suser i skog under stjerneskinn, 
det hvisker i hvite kroner, 

og natten vugger vår verden inn i stille, 
drømmende toner. 

 
Da tennes det deilige juletre 

med lys, med gull og med glitter, 
Og ute faller den hvite sne på nek,  

hvor småfuglen sitter. 
 

Og sangen toner fra alles munn 
i alle slotter og hytter! 

Det er som om verden en liten stund 
stanser sitt jag og lytter...... 

 

 
 

EN GOD OG RIK 
JULEHØYTID  

ØNSKES TIL ALLE! 
 

Ragnhild Bjellås 
    UM 

 
Vårt første logemøte i 2012 er onsdag 

11.januar kl.19.00. Arb.møte. 
VELKOMMEN. 

 



                                           2011             -            Terjenytt                -            Julen 

 13

 
 
 
 

Loge nr. 61   Terje Vigen 
Vi gratulerer med 70 årsdagen: 
Bjørn Børre Grimstad     06 – 10 - 2001 
Peter Fredi Tøpfer           11 – 11 - 2001 

 

Gradspasseringer  
Høsten 2011 

 
Normann Agnor Årsbog  

Den Edle Kjærlighets Grad 28-09-2011 
 

 
Per Asbjørn Liane            

Den Høye Sannhets Grad    12-10-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvid Engenes                  
Det Gode Vennskaps Grad  26-10-2011 

 
 
 

Tanker rundt Terje Vigens bord 

Takk -  for at vi i kveld er samlet rundt 
ditt bord. 

I historien mulig  liten, 
 men for oss er du stor. 

Ditt mot og din kunnskap du som los 
spredde, 

Vi vil som deg ; 
 de utrygge, de søkende redde. 

 
Du ga av deg selv med din kjærlighet, 

Medmennesker skal få vår 
oppmerksomhet, 

Du tente et håp og glede du gav 
Vi vil være en los på et vennskapshav. 

 
Vi har tatt ditt navn, 

 og vi vil deg ære 
Et sagn kan hende, 

 men så mye å lære ! 
Med stolthet vi vil ODD FELLOWS oss 

kalle 
– vi vil gi av oss selv, 

 ja vi prøver alle ! 
 

 
 
 
 

Takk for brodermåltidet Terje !  
Du er jo nesten fysisk tilstede – 

Jeg tror nok du er der oppe- 
Og ser ned på vår glede. 

Vi ser opp til deg i takknemlighet 
Vi hever vårt glass, -  i ydmykhet. 

                                                 Petter Stiansen 
       

 Privatnemnda i Loge Nr. 61 Terje 
Vigen. 

v/ Fred Mc Tillmann, 4865 Åmli,  
Mob. 95 87 23 89  mc.tillmann@tele2.no 

 
Julemiddag. 

Privatnemnda i Terje Vigen 
er nå i full gang med 

forberedelsene i anledning 
julemiddagen for brødre med 

ledsager samt etterlatte. 
Dette år står kokkene Emilie og 
Bjørn ansvarlig for juleribben 

med dennes tilhørende dufter og 
smaker og med kokkenes 
kvalifikasjoner er det fra 

privatnemndas side overlatt et 
ansvar i gode hender. Påmelding 

er satt innen 30.november 
og vi ber om at påmelding 

skjer i god tid føre fristens utløp. 
Vi i privatnemnda ønsker dere 

alle hjertelig velkommen 
og vi skal gjøre vårt beste 

for at dere vil få en minnerik aften 
og ta med dere gode minner fra 

kveldens begivenheter. 
Fred McTillmann 

Formann Privatnemnda 

Valgte Embedsmenn for perioden 2011-2013 

Bakre rekke: Storrepresentant Arild Furuholt, Sekretær Rainer Domogalla,    
                      Skm Arnt. Ø. Eikheim, Kass. Petter Vold, CM Bjørn H. Andersen 
Foran:           Fungerende EksOM Jan Petter Røinaas, OM Torgeir Boye, 
                     UM Lasse Svendsen
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Gradspasseringer 
 
Opptak i troskapsgraden 18/10. 
Høydepunktet i møtet den 18 10 var 
innvielse av en ny bror i 
troskapsgraden.  

Olaf Inge Sannes (t.h.) ble opptatt i  
98 Henrik Ibsen, med Jan Andersen 
(t.v.) som fadder.  
 
Det Gode Vennskaps Grad 4/10 
Jan Oddbjørn Bakke  
Bjørn Sæther  
Tronn K. T. Gundersen  
fikk Det Gode Vennskaps Grad under 
seremonien 4/10 i høst. 
 
Instituering av ny loge 
Den 15/10 ble en ny loge etablert i 
Grimstad, med 98 Henrik Ibsen som 
moderloge. Den nye logen har fått navn 
152 fjære. Instituering med Stor Sire 
Morten Buan i spissen var en flott 
opplevelse mange av brødrene fra 
moderlogen vil huske i lang tid 
fremover. Les for øvrig mer om 
institueringen andre steder i bladet. Vi 
takker de brødre som har vært 
medlemmer i 98 Henrik Ibsen (26 
brødre) og ønsker dem lykke til i den 
nye logen! 
 
Juletrefest 
Vi ser at julepapir og annet som minner 
om jul allerede er ute i butikkene, i den 
anledning minner vi om juletrefesten på 
logehuset søndag 1.januar kl.16. Ta 
med barn og barnebarn. 
 

50-års stiftelsesfest i Danmark 
Samme dag som 
instituering av ny 
loge i Grimstad, 
feiret vår 
vennskapsloge 82 
James Ridgely i 
Danmark 50-års 
fest. Totalt 18 
personer reiste 

fra Grimstad for å delta på denne festen. 

Festdagen begynte med flaggheising i 
Ordenslokalene, og kransnedlegging på 
stifternes graver på Grindsted kirkegård. 
Deretter var det donasjoner til flere lag og 
foreninger, totalt 65000 ble delt ut. 
Iført gallaantrekk skulle vi overvære 
festloge fra kl 16.00, der det var 
representanter fra den Danske Storloge og 
distriktet, samt embedsmenn fra omkring-
liggende loger og vi fra Norge. Fra 
brødrene i 98 Henrik Ibsen ble det 
overrakt et tinnfat med inskripsjon i gave 
til 50-årsjubilanten. Etter at festlogen var 
avsluttet, dro vi til Lyngheden hotell, der 
aftenens fest skulle foregå 
Her var det underholdning av lokale 
damer som sang fra “halvtresserne”, og 
måltidet ble inntatt med god mat og godt 
drikke på ekte dansk vis. Fra oss ble det 
takket for godt vennskap gjennom 15 år, 
og skålt for vennskapet mellom våre 
loger. Etter maten var det kaffe, kaker, 
åpen bar og for de som hadde behov for 
mosjon var det også anledning til en 
svingom. Snakket gikk lystig, så venn-
skapet mellom våre loger ser ut til å ha 
gode kår fremover. Etter nattmat i ett-

tiden, trakk vi oss tilbake etter en meget 
begivenhetsrik dag med mange 
inntrykk. 
En stor takk til våre danske brødre for 
invitasjonen og en stor opplevelse 
Med takk i V K og S,  
ref Einar Berge EksOM 
 
Besøk fra 152 Fjære 

En spesielt hyggelig opplevelse var det 
også for mange brødre med besøk av 
OM Jarle Christiansen (bildet) fra loge 
152 Fjære. Flere brødre fra den nye 
logen var møtt frem på 98 Henrik 
Ibsens første møte etter institueringen 
15/10 
 
Nyttårsloge 
Vi minner om nyttårsloge allerede 3. 
januar 2012. Brødre med ledsagere er 
velkommen både til å overvære en flott 
seremoni, samt delta på en hyggelig 
middag etterpå. 
 

Logehuset i Grindsted

Selskapslokalet i Grindsted
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Loge nr.107 Torungen 

 

Nye brødre. 
Den 17. oktober 20111 fikk Loge 107 
Torungen 2 nye brødre. 
Vi ønsker dem velkommen og håper de 
vil trives hos oss. 
 

Br.Inge Reithaug 

Br. Carl Petter Launer 
 

Valgte nevnder for perioden 
2011-2013. 

 

Nevnd for logens styrkelse og 
ekspansjon: 
Stor Repr Frank Liltved 
Eks OM Christian Grundesen 
Eks OM Karl Petter Evensen 
Bror Vidar Josephsen 
Vara Eks Storrepr.Egil Bøe 
 

Finansnevnd: 
Bror Jan Egil Josephsen 
Bror Mikkel Holen 
Bror Finn Kristiansen 
Vara Bror Rune Jacobsen 

Nominasjonsnevnd: 
Fung Eks OM Sigurd Ledaal 
Eks OM Svein Harald Søndenaa 
Eks OM Åge Munch-Olsen 
Bror Per Olai Seines 
Bror Øystein Ytterdal 
Vara: Eks OM Christian Grundesen 
 

Nevnd for hjelp og støtte: 
Fung Eks OM Sigurd Ledaal 
Bror Henry E. Nicolaisen 
Bror Odd Konrad Pedersen 
Bror Lars Brekka 
Bror Kåre Vatne 
 

Revisjonsnevnd: 
Bror Jan-Erik Andersen 
Bror Bernt Finckenhagen 
Bror Knut Olav Ytterdal 
 

Hilsen fra UM 
Som ny UM i Loge 107 Torungen har jeg 
overtatt ansvaret for logen sin side i Terje 
nytt. Her ønsker vi å komme med 
informasjon om Torungens arbeid og 
planer. Kom gjerne med innspill til sidens 
innhold. 
Med hilsen i V,K og S 
Ole Skjævestad/UM 
 

Sommerturen 
Den 28. Mai 2011 møtte 61 brødre og 
ledsagere opp hos OM Sigurd Ledaal og 
Anne Berit til årets sommertur. Været var 
litt usikkert så det var rigget til i huset, 
som var under oppussing. Vi  
startet med en natursti og regnet ventet til 
de fleste hadde kommet seg gjennom. 
Privatnevnda, med Willy i spissen, hadde 
gjort klart en 3 retters meny med forrett, 
hovedrett og dessert. Det smakte 
utmerket. Etter maten hadde vi en rebus-
konkuranse. 
Det var også et kulturelt innslag av 2 av 
logens spillemenn, Torleif Guttormsen på 
trekkspill og Ole Skjævestad på gitar. Da 
benyttet noen anledningen til en liten 
svingom. 
Praten gikk høylytt hele kvelden og alle så 
ut til å trives. 
En takk til Sigurd og Anne Berit for at de 
tok i mot oss på årets sommertur. 
Ref.Ole Skjævestad 
 

KURS I TALETEKNIKK 
DSS for både Rebekka-søstre og Odd 
Fellow-brødre innkalte distriktets førere 
(leir) og CMer til kurs i taleteknikk på 
logehuset i Arendal torsdag 3. november 
2011. 
Instruktør for kurset var Cecilie Sachs 
Olsen, og i tillegg til CM/førere var det 
godt fremmøte av OM, UM og aktuelle 
deltagere i diverse spill. 
Cecilie påpekte viktigheten av opp-
varming av stemmebånd før, og bruk av 

mage ved opptreden i logesalen. Sjelden 
har så mange tunger blitt vist på en 
gang i denne salen og Hammagym-
nastikken ble gjennomført på en eksem-
plarisk måte. 
Overgangen til tungetvistere ble spe-
siell, men både Peter Piper, woodchuck 
og Sally fikk tunga til både å slå flikk 
flakk og krøll på seg for de fleste. 
Det viktigste ved kurset var dog å få en 
innføring i tekstanalyse og viktigheten 
av gode forberedelser, bl.a. hvor viktig 
det er at man forstår det man leser, og at 
man har lært seg den naturlige flyten i 
de tekstene man enten skal lese fra 
boka, eller i spillet skal kunne utenat. 
Det ble utlevert tekster som noen av 
deltagerne fikk fremføre etter først å ha 
analysert dem, noe som alle mente var 
meget lærerikt. 
I oppsummeringen ble DSS Tom 
Schulz oppfordret til å gjennomføre 
kurs for alle stoler med ritualbøker og 
for enda flere av brødrene og søstrene 
som deltar i spillet. 
Per Jetlund Jørgensen 
CM 107 Torungen 

 
Invitasjon til Julebord 

lørdag  
26. November 2011 

Kjære bror, du og eventuell ledsager 
inviteres med dette til årets julemøte. 
Lørdag 26.11.2011 
 klokken 19:00. 
Vi byr på tradisjonell julekost med 
ribbe, medisterkaker, medisterpølse, 
surkål og deilig riskrem til dessert. Til 
maten serveres vin, øl og brus, samt en 
aperitiff ved ankomst. 
Kuvertprisen er kroner 300,- 
 
Påmelding innen 19.november 2011  
 til: Willy Kristiansen:  
tlf. 370 16 882 
 mob. 91 79 75 30 
e-post:willy20@online.no 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Neste møter: 
23.11 0 Arb. 
07.12 0+G F¤ 128 Lyngør, Tvedestrand 
                  (09.12 Julemøte) –Utgår 
11.01 - + 
 
Gradspasseringer: 
Den Edle kjærlighets grad 12.10.11 
Eivind Gjesdal 
Jim F. Hansen 
 
Den Høye Sannhetsgrad 28.09.11 
Knut O. Birkenes 
Tor A. Jensen 
 
Jubilanter: 
80 år 
Karl D. Pedersen 16.12.11 
50 år 
Trygve Birkeland 7.11.11 
 
Nevnder: 
Nevnd fro hjelp og støtte: 
Trygve Birkeland    91000811 
Øystein Børresen    96239979 
Hans H. Henriksen 93234655 
Alf O. Hæstad        99724580 
Jan R. Solås           47635824 
 
Nevnd for omsorg: 
Øystein Børresen    96239979 
Kurt Ellingsen        90188391 
Jan Sandven            97772064 
Vidar Tobiassen      95422114 
Toralf Aas              95280766 
 
Husnevnd for loge huset: 
Eivind Gjesdal (formann) 
Knut E.Ribe 
 
 

Skap, Smak og Gled deg til 
JUL 

 
I boken sanger for barn utgitt på 
Filadelfia forlaget, forfatter Lucy 
Diamond, er det Kåre Juul som skal ha 
æren for denne bemerkelsesverdige 
presentasjonen boka gir. 
Sangen som her blir belyst heter:    
 

     JESUSBARNET. 
 
Du vakre lille jesusbarn. 
Som ligger der på strå, 
Du burde hatt en dunvarm seng 
Med fine laken på. 
 
Fordi du er blitt født i dag, 
Har hele verden fest. 
Jeg syntes du skal være med, 
For du er hedersgjest. 
 
Men ingen gave har du fått, 
Det skjønner ikke jeg, 
Når alle barn i alle land 
Får gaver i fra deg. 
 
Adventstiden er forberedelse og ventetid 
til den store festen. Vi lar kanskje tankene 
gå til bestemor som satt med strikketøyet 
og laget varme gaver til de små, kurver 
som ble laget av flott glanspapir, lukten av 
mat som i god tid ble forberedt til den 
store høytiden. Akk ja, alt var så mer 
fredfullt og godt før, da hadde en tid å 
sitte ned og ventet på hedersgjesten. 
 
Huff, sier mange i dag, festen er et styr og 
jag og butikkene styrer jo alt. Men er det 
slik da? Hvem skaper det, hvem ønsker 
det, hvem opprettholder det? Noen velger 
å dra bort fra jag og mas. Andre vil si, de 
koser seg med lys i mørke kvelder, 
strikker og syr, baker og forbereder mat, 
ja alt som før i gamle dager. De gleder seg 
til denne tida og venter på den store 
festen. 
 
Hvorfor er det så vanskelig å gi det lille 
barnet i vugga en gave, kun en takk, jeg 
har det bra, livet er utfordrende og veldig 
godt. Takk for den tillit som jeg har fått. 
God før jul hilsen til dere alle! 
 
UM med fru. 
 
 

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 4 - 2011  
 

Og dermed har du nyeste  
Terjenytt i farger 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding til Seniortreffene 
til logenes koordinatorer 

 

For Rebekkasøstrene: 
Fortuna: 
Inger Marie Sørensen       370 98228 
sveisoe3@online.no  
Kaprifol: 
Wenche K. Nilsen               370 24927 
wekni@online.no 
Måken: 
Kirsten Moe                        372 70332   
Navigare:  
Else Margrethe Ramsdal   371 50648 
ola‐ram@online.no 
   

For Odd Fellow brødrene:  
Terje Vigen/Hovedkoordinator:   
Svein Sørensen     370 98228 
sveisoe3@online.no 
Henrik Ibsen:  
Jan Stangeland         372 70187 
jan.stangeland@tele2.no 
Torungen:     
John Heien        370 23611 
Gabriel Scott:    
Anders Bjørnholmen         372 71421 
signeanders@gmail.com 
Lyngør:  
Halvor E. Lilleholt            371 60151 
Mærdø: 
Olav Halvorsen              370 22895 
ola‐halv@online.no 
Fjære: 
Dagfinn Fossum                   37095067 
nifgad@online.no 
 

Seniortreffene er som hovedregel: 
4. torsdagen i måneden 

Kl. 12.00 
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Loge nr. 128 Lyngør. 
 
Det har vært en travel, men en spen-
nende og lærerik høst. 
Mye planlegging og div. annet, men nå 
føler jeg at vi har noenlunde kontroll. 
Terminlista er ferdig. Julemøtet er 
under planlegging. Alt er klart til 25 års 
veteranjuvel i desember. 4 brødre 
fortjener den denne gangen. 
Foreløpig en god høsttermin med godt 
samarbeid av alle. 
Nå er det ikke lenge til julenissen 
kommer på besøk, så jeg vil ønske alle 
søstre og brødre i distrikt 22 en 
velsignet god jul og godt nytt logeår. 
 
Fant dette diktet.  Synes det passer på 
den tiden vi er inne i nå. :  
 
Som'ren er borte, 
dagene korte, 
men gjennom mørke, tåke og regn 
langt i det fjerne 
lyser en stjerne – Betlehems-stjernen, 
det himmelske tegn. 
 
Snart skal vi høre 
klokkene føre 
budskap om høytid i hjemmene inn. 
Klart skal det klinge, 
inn skal de ringe 
julen for alle – i hjerte og sinn. 
                    av Margrethe Munthe. 
 
Mvh i V. K. og S. 
OM Kjell Monrad. 
 
Terminliste høst 2011:  
Julemiddag med damer 
Lørdag 03.12. Kl 1900. 
 07.12. Kl 1900. O + G. Felles  
med Loge 127 Gabriel Scott i  
Tvedestrand. 
21.12 Kl 1900.  25 Ve. Ju.  Galla 
 
VALGTE NEVNDER 
 
Nevnd for Logens styrkelse og 
ekspansjon: 
Storrepr. Inge Kongsbakk 
EksOM Arne Aas. 
Frode Ausland 
Karl Arthur Huseby. 
Vara: EksOM Bjørn Røisland. 
 

Nominasjonsnevnd: 
EksOM Jon Eirik Johansen   
EksOM Olav Hovland. 
EksOM Hans Olav Ramsdal. 
Karl Normann Hellerdal 
Bengt Tore Mikkelsen. 
Vara: EksOM Odd Holum. 
 
Finansnevnd: 
Ragnar Lofstad. 
Eirik Eystein Loftesnes 
Jan Ivar Beisland. 
Vara: Bengt Tore Mikkelsen. 
 
Revisjonsnevnd: 
Ole Petter Pettersen. 
Helge Gustavsen. 
Frank Andersen 
 
Nevnd for hjelp og støtte. 
Ivar Akselsen. 
Tom Cato Rasmussen. 
Frank Andersen. 
Asbjørn Angelstad 
Kjell Lund. 
 

UTNEVNTE NEVNDER  
PERIODEN 2011 - 2013. 

 
Nevn for omsorg: 
Kjell Lund Leder. 
Halfdan Stormo. 
Knud Skole. 
Svenn Erik Lundberg 
Jens Tore Johnsen. 
 
Nevnd for anskaffelse: 
Karl Normann Hellerdal. 
Karl Jørgen Jørgensen. 
Brynjar Johansen. 
 
Fødselsdager 
5/8 Jens Tore Johnsen      75 år 
6/8 Nils-Jørgen Gundersen 60 år 
15/9 Frank Knutsen             55 år 
5/11 Fred Lunde                  50 år 
8/12 Hans- C. Christensen  80 år 
28.12. Erling Åsebø  80 år 
                            Vi gratulerer! 
 
Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhetsgrad   
21.09.2011 
Tor Bjørn Hovde  
Stein Roger Fiskum 
Knut Arild Christoffersen 
 
Det Gode Vennskapsgrad  
19.10.2011 
Bjørn Larsen 
 

Den Edle Kjærlighetsgrad 
 02.11.2011 
Tomas Hoel 
Eldar Andreas Aas 
 
TERMINLISTE 
VÅR 2012. 
04.01.  Instruksjon 
18.01. Arb. møte Regnskap 
01.02. 0 + G 
15.02.  = + 
21.03. ≡ + G 
26.03.  =  +   Felles med 
152 Fjære i Grimstad NB. Mandag 
18.04. ‐ + 
02.05. Arb. møte Fd  (Landssaken) 
09.05 Arb. møte F/m 
120 Colin   Archer i Larvik 
30.05. ‐ + 
09.06. Sommeravslutning NB: Lørdag 
 

Høst 2012. 
05.09. = + 
 
SKUMRINGSTIME 
No flyt skyene over blokka 
No skrur dagen lyset av 
No seglar visaren på klokka 
inn i nattas svarte hav 
 
No er skumringstimen kommen 
No skiftar døgnet klede 
No helsar mørkret oss 
velkommen 
til stjernedans og glede! 
                                      L. Mæhle 
 
Og så er år 2011 snart over, og ett nytt, 
spennende og arbeidsomt år på innmarsj: 
- og det ser vi fram til. 
Jeg vil med dette også få  
ønske gode brødre i Logen: -  

 
              En god jul og 
         et velsignet nyttår. 
 

  
 
       
 
Hilsen UM 
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Loge nr. 135 Mærdø     
 
Kjære brødre! 
Vinteren nærmer seg og det nye 
embedskollegiet har lagt en innholdsrik 
høst bak seg.  
Alle Embetsmenn, og de som har vært 
med i skuespill, har gjort en flott 
innsats, slik at våre møter og 
gradspasseringer forhåpentligvis har gitt 
våre brødre gode opplevelser.  
Det som gir våre møter et ekstra fint 
innhold, er når alle kan sine replikker 
og utfører spillene på en fin og verdig 
måte. 
Samtlige har vist stor vilje til å bidra på 
en positiv måte. 
Vi har i høst hatt en fin weekend-
samling for alle valgte og utnevnte 
embetsmenn, hvor vi i felleskap la 
strategien for hvordan vi vil jobbe for 
det beste for Logen i denne perioden. 
Den store utfordringen for oss alle 
fremmover nå, er å få med flere nye 
brødre. Vi er helt avhengig av at våre 
brødre her gjør en innsats.  
Kjære alle gode brødre. Julen står for 
døren og jeg vil benytte anledningen til 
å ønske dere alle med familie en God og 
fredfull Jul. 
Og de beste ønsker for det Nye Året 
Den samme hilsen går også til brødre 
og søstre i resten av Logene. 
 
Hilsen i V.K og S. 
Geir Skyttemyr 
OM 
 
Terminliste våren 2012 
10.01.12 = +  
24.01.12 Arb. møte årsrapport og 
instruksjon 
14.02.12 - + 
28.02.12 = + 
13.03.12 O+ Galla 
20.03.12 O+ Galla, felles  
                       m/98 Henrik Ibsen 
10.04.12 Arb. møte 
24.04.12 Arb. møte felles  
                       m/145 Høgenhei 
 

08.05.12 ≡+ Galla, felles m/152 Fjære 
22.05.12 O+ Galla 
09.06.12 Sommerfest 
11.09.12 =+ 
 
Sekretæren informerer. 
 
Åremålsdager 
07.11.2011 
70 år 
Halvorsen, Olav Andreas 
 
Gradspasseringer 
Den Gode Vennskapsgrad 
11.10.2011 
Øyvind Mossing 

 
 
11.10.2011 
Morten Knutsen 

 
 
Den høye sannhetsgrad 
27.09.11 
 Roar Gundersen. 

 

27.09.2011  
Arne Martin Thorbjørnsen 

 
 
25 års veteranjuvel 
25.10.2011 
Hans Wallumrød,  

 
 
 
Gautefall tur 
Etter at alle nye embetsmenn, valgte 
som utnevnte var kommet i gang sitt 
nye loge arbeid, ble det foreslått å ta en 
felles hyttetur, for sammen å stake ut en 
felles vei videre for logen, da spesielt 
med tanke på innhold i ettermøter og 
rekruttering av nye brødre. 
Vi ble til sammen 11 stykker som reiste 
oppover en fredag ettermiddag, det ble 
en hyggelig helg med mye sosialt 
samvær, god mat og fruktbare samtaler 
og diskusjoner for å styrke logens 
arbeid videre, samt øke interessen for 
alle nåværende og eventuelle nye 
brødre. 
Her ble alle enige om hvordan v skulle 
”dra” i samme retning,  
Vi takker OM Geir Skyttemyr og bror 
Dag B Jensen som stilte med hytter. 
Dette er noe som kan anbefales for alle 
loger, og det er ikke umulig at dette blir 
gjentatt ved en senere anledning. 
 
Hilsen i V.K.og S 
Rune Sørensen 
UM 
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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                 

Julen 2011     Terjenytt      40 årgang   
Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Aust-Agder.  Bladet utgis 4 ganger i året.  UM er redaktør for stoff 
fra sin loge. Hovedredaktør er EksDSS Jan A. Nilsen. Neste Terjenytt, Vinteren 2012, kommer februar 2012.  

Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 04. februar 2012.  
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: Kongleveien 12, 4844 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 




