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Opplæring av de nye embedsmenn 
er høstens store innsats 

Rebekkasøstrenes 
embedsmen har sin  

store kursdag  
Lørdag 20. oktober 2007

embedsmenn har kurs
torsdag 27. september 2007 

på Odd Fellow Huset i Arendal
Stor Sire Harald Thoen deltar.

Odd Fellow brødrenes 

Odd Fellowturene 2008. 
Se side 12 

Odd Fellow Huset i Arendal
25 år,    se sidene 3 og 4 
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I logemøte 26. september 1979, ut-
nevnte den nye OM den husnevnda som 
skulle bli loge TERJE VIGENs siste 
husnevnd: Svein Sørensen, Salve 
Gauslå, Martin Knutsen, Helge Eliassen 
og John E. Endsjø. 
Svein Sørensen var formann. 
Denne nevnda og som de foregående,  
hadde mange prosjekter i tankene, og 
det ble lagt ned et stort arbeid. 
Høsten 1980, logemøtet 12. september, 
kunne så Svein Sørensen fortelle at vi 
snart kunne vente en avgjørelse i hus-
spørsmålet. Og ganske riktig, i loge-
møtet 14. januar 1981 kunne han for-
telle at det ville foreligge et konkret til-
bud fra idrettsklubben GRANE om å 
kjøpe deres klubbhus på Stinta. Hus-
nevnda fikk dette tilbudet, datert 16. 
januar 1981, skriftlig. Dermed startet et 
intenst arbeid idet Grane hadde gitt frist 
til 15. februar. Den 4. februar, samme 
dag som det var arrangert åpen befaring 
på Granehuset for søstere og brødre, 
avsluttet husnevnda sitt arbeid ved å 
legge fram en positiv innstilling til kjøp 
av hus. 
Det historiske møtet som avgjorde 
huskjøpet ble holdt onsdag 11. februar 
1981 kl. 19.00. 
Først ble det holdt et fellesmøte, ledet 
av de to OMene, Eldri Sataslaatten og 
Jan A. Nilsen. 
Br. Svein Sørensen holdt en grundig 
orientering om sakens gang til dato, og 
det ble redegjort for hvordan kjøpet 
kunne gjennomføres økonomisk. Etter 
fellesmøtet skilte de to loger lag, og i 
egne møter ble det vedtatt å kjøpe 
Granehuset. 
Vedtaket i loge Terje Vigen, som 66 
brødre sa JA til, 7 brødre sa NEI til og 1 
bror stemte blankt til, lød: 
«Under forutsetning av Storlogens god-
kjennelse vedtar Odd Fellow loge nr. 61 
Terje Vigen, sammen med Rebekkaloge 
nr. 51 Fortuna, å kjøpe Granehuset, 
g.nr. 2, b.nr. 218 i Arendal. Dette skjer 
under forutsetning av at loge nr. 61 
Terje Vigen setter inn kr. 100.000,— i 

 
 
 
 huset og loge nr. 51. Fortuna setter inn 
kr. 50.000,— i huset. Dessuten er det en 
forutsetning at begge loger dekker 
driftsutgiftene fordelt på grunnlag av 
logenes medlemstall. Driftsutgiftene i  
det første året er kr.12.500,— for loge 
nr. 51 Fortuna og kr. 30.000,— for loge 
nr. 61 Terje Vigen». 
I tillegg til dette, vedtok logen 
enstemmig å nedsette en nevnd som 
skulle ha som mandat å ta seg av 
overdragelsen av huset. 
Følgende brødre ble enstemmig valgt: 
Thorleif Bredesen, Erik Brødholt, John 
Friis Jacobsen, Arne Rasmussen og 
Svein Sørensen. EksOM Thorleif 
Bredesen ble av OM bedt om å kalle 
nevnda inn for å konstituere seg. 
Etter nøyaktig 5 år fra opprettelse av 
husfond og nedsettelse av husnevnd, 11. 
februar 1976, var Odd Fellow Ordenen i 
Arendal i besittelse av eget hus. Nevnda 
konstituerte seg med Svein Sørensen 
som formann, Arne Rasmussen som 
sekretær og Thorleif Bredesen som 
dugnadssjef. I tillegg til br.r. Brødholt 
og Friis-Jacobsen tiltrådte også str.r. 
Maria Songedal og Anne-Marie 
Gjesdal. 
Lørdag 28. mars 1981 gikk startskuddet 
for den store dugnaden, og dermed var 
det hele i gang. Et imponerende arbeid 
ble nedlagt av mange. I de neste 11/2 år 
gjennomlevde Odd Fellow Ordenen i 
Arendal hele spekteret av følelsesmes-
sige opplevelser. Fra den store glede 
over at altfor mange møtte fram til 
dugnadstjeneste, til den store fortvilelse 
over at omtrent ingen møtte. 
Dog var det ingen som tvilte på at ar-
beidet skulle lykkes. Den 12. mai 1982 
var det siste møtet i leide lokaler, og 
den 8. september 1982 fant innvielsen 
av Odd Fellow Huset i Arendal sted. 
OM Sigvald Normann Hanssen skrev 
etter den begivenhet følgende referat: 
«Etter en fantastisk dugnadsinnsats av 
søstrene i Fortuna og brødrene i Terje 
Vigen, stod Odd Fellow-huset klar til 
innvielse til avtalt tid, og store forbere-
delser lå bak denne store dag. 
Innbydelse var sendt ut, og der møtte 
114 hvorav 49 søstere og 65 brødre in-
klusive storlogens embedsmenn: 
Stor Sire              Erik Evjen 
D. Stor Sire        Einar Bjorvold 
Stor Marsjall      Oddvar Storm Arnesen 
Stor Arkivar       Erland Plau 
D.D.S.S.             Anton Erstad 
Eks. D.D.S.S.     Arthur Neverdal 

 
 
 
Rådspresident    Aase Vergemann 
Vara rådspresid. Guro Line 
D.D.Rådspresid. Ragnhild Geheb 
Rådssekretær      Amanda Tumann 
Sp. D.S.S.           Jens Flakstad 
Innvielsen ble en minnerik og verdig 
høytidelighet ledet av Stor Sire, og med 
Storlogens embedsmenn på stolene, og 
med Eks. OM Lindegaard, Bernstein, 
Bredesen og Sp.D.S.S. Flakstad som de 4 
herolder for N, S, Ø, og V. 
Husets byggekomité: Svein Sørensen, 
John Friis Jacobsen, Marie Songedal og 
Anne Marie Gjesdal ble kalt fram og 
leverte husets nøkkel til Stor Sire. 
Etter innvielseshøytideligheten ble fest-
middagen gjennomført på en strålende 
måte med smakfull og nydelig bord-
dekning og en utsøkt mat. Ved hver ku-
vert lå kongesangen, Terje Vigen sangen 
og Fortuna sangen. 
De mange taler ga uttrykk for den store 
glede og tilfredshet over å få eget hus. 
Bror Svein Sørensen ble behørig hyllet og 
overrakt en gave med Terje Vigens og 
Fortunas emblemer med ”TAKK FOR 
HUSET”. 
Bror Oscar Bernstein underholdt med 
musikk på vårt nye piano og str. Maria 
Songedal deklamerte «Bergliot». 
I en redegjørelse om huset nevnte br. 
Svein Sørensen at kjelleren ville bli ferdig 
til jul, innredet til en stemningsfull 
salong. Med stor forventning og glede ser 
vi fram til Odd Fellows virksomhet i 
Arendal. 
Salongen i kjelleren var ikke ferdig til 
innvielsesdagen. Men etter nok en 
kjempeinnsats kunne den tas i bruk til 
logemøtet 8. desember 1982. 
Odd Fellow Huset A/S drives som et 
aksjeselskap der kun Broder- og 
Rebekkaloger av I.O.O.F i Arendal kan 
være aksjonærer. 
Selskapets styre består av 2 medlemmer 
fra hver loge. 
Høsten 1982 ble br. Torgrim Sataslaatten 
tilsatt som forretningsfører for huset. 
Å gå mer i detalj om byggetiden og husets 
historie finner en ikke riktig i denne 
beretning. Det hører snarere hjemme i en 
beretning om husets historie. 
Dog skal en artig ting trekkes fram fra 
selve husets historie. I en viss periode 
fungerte huset som institusjon: Fredhaug 
Guttepensjonat. Og nettopp dette gutte-
pensjonatet ble støttet av logens utad-
vendte virksomhet i mange år. Vi finner 
at logen og Terjehjelpen stadig bevilger 
penger til guttene i dette pensjonatet. 

ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER 
                         Et historisk tilbakeblikk ved Jan A. Nilsen                         13 

fortsetter
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82 stk. lånte 
huset 5000kr. 

Det første Odd Fellow Huset i Aust Agder er 25 år 
Som vi ser av dagens historiske tilbakeblikk om Odd Fellow Ordenen i Aust Agder (Se side 3), fant det første logemøte i egne 
lokaler sted på Odd Fellow Huset i Arendal 8. september 1982. Dermed har vi et stort 25 års jubileum.  
Da den historiske siden fullt ut dekker forløpet og innvielsen av huset, vil vi på denne siden trekke fram minner som bl.a. 
redaktøren av Terjenytt (og dugnadssjef) den gang, Thorleif Bredesen, stod for.

En fantastisk dugnadsinnsats ble gjennomført.
Lørdag   28.03 1981: Dugnadsorientering. 

Mandag 30.03.1981: Dag 1 i dugnaden 

Noe av det som har skjedd med/i 
huset  i disse 25 årene: 

- Spisesalen ble pusset opp våren 1989. 
- 28.02.90 var et nytt orgel på plass i huset. 
- Høsten 1990 fikk huset et tilbygg i    
   nordvest, med lager for hageredskap,   
   kontor, resipiendrom og rekvisitarom. 
- Vitrineskap ble anskaffet høsten 1993 
- Utbygging av kjøkkenet i 1995 
- Våren 1996 kom der på plass CD-spiller. 
- Oppussing av salong i 1997 

Ny utbygging i 2007 
Vestsiden bygges ut, slik at vi får:  
Utvidet salong nede. 
Utvidet spisestue. 
Utvidet rekvisitarom oppe. 
Stor Sire godkjente i skriv av 16.05.2007. 
Kommunen godkjente 27.06.2007. 
Vi regner med stor dugnadsinnsats! 
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Vedr. opplæring embedsmenn 
for brødrene i Distrikt 22: 
 
Gradgivingsloger/leire.  
(Learning by doing) 
A. For logene:    Skal gjennomføres 
ved at det lages fellesmøter mellom 
logene 2 og 2. Gjennomgang og 
kommentarer gjennomføres i 
embedsmannsmøter. 

Fellesmøtene: 
1. Gjennomføres i vertskapets logehus 

som et vanlig fellesmøte 
2. Står i terminlista på de respektive 

logene. 
3. Gjennomføres med best mulig 

fremmøte fra de 2 loger. 
4. Alle embedsmennene i de 2 logene 

bør føle at de har møteplikt. Må 
melde fra så fort som mulig dersom 
de ikke kan. 

5. DSS vil være tilstede i alle 
fellesmøtene. 

Embedsmannsmøtene: 
1. Gjennomføres i vertskapets logehus. 
2. Begge logers embedskollegium 

sammen med inspektørene  deltar. 
Disse bør føle at de har møteplikt. 

3. Embedsmannsmøtene er 2-delt: 
Fellesmøte og møte hver for seg. 

4. Fellesdelen gjennomføres i logesalen. 
5. DSS leder fellesdelen der seremonien 

gjennomgåes og kommenteres. 
6. Siste delen er et vanlig 

embedsmannsmøte for hver av de to 
logene, der den ene logen fortsetter i 
logesalen og den andre fortsetter i 
andre lokaliteter. 

7. Vertslogen gjennomfører et enkelt 
felles måltid. 

 B. For leiren: 
Møtet 08.11.07 får offisielt besøk av 
DSS og han  inviteres til det påfølgende 
embedsmannsmøte for gjennomgang og 
kommentarer av seremonien.  
  

  
 
 
 
 
Kjære Ordenssøsken 
”Odd Fellow historie i Spania.” 
En noe forsinket oppdatering fra det 
sydlige Spania, men forhåpentlig av 
interesse. 
12. mars 2007 ble en ”Aust-Egder” 
avløst som Overmester i Søsterloge 
Andalucia nr. 1, og 13. mars, altså 
dagen etter ble en annen ”Aust-Egder” 
avløst som Overmester i Broderloge 
Costa del Sol nr. 1 i Fuengirola. Det var 
da embedsmannsskifte i den danske 
jurisdiksjons loger i Spania. 
Når vi nå skriver Aust-Egder i gåse-
øyne, er det fordi de ikke er innfødte, 
men tilflyttet til Sørlandet, og ble med-
lemmer i henholdsvis Rebekkaloge nr. 
93 Kaprifol i 1996 og Broderloge nr. 98 
Henrik Ibsen i 1998. 

Til stede ved disse to høytidelige hand-
linger kom også søstere og brødre fra 
Arendal og Grimstad på besøk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var både overraskende og gledelig 
at så mange norske brødre og søstere 
møtte opp ved denne anledning. 

Begge installasjoner ble foretatt i de 
høytidelige former som den danske 
jurisdiksjon krever, og de besøkende la 

nok merke til at den er noe annerledes enn 
på norsk maner. 
Våre små logelokaler hadde rundt 61 
logesøsken fra fire skandinaviske land til 
stede på hvert av møtene, og det skal 
innrømmes at det var trangt om plassene. 
Når det i overskriften står ”Odd Fellow 
historie i Spania,” så var det ikke disse 
installeringene vi tenkte på, selv om disse 
for så vidt også er historie. To Odd 
Fellows er blitt Fungerende eksmestre, en 
søster og en bror fra Norge fra samme 
familie, har ledet hver sin spanske loge 
under den danske jurisdiksjon, og har 
fulgt hverandre i embedene her på 
Solkysten i flere år. 
Nei historien er, at i Broderlogen ble det 
installert embedsmenn fra Danmark, 
Finland, Norge og Sverige. Dette er så 
vidt vi vet den eneste gang at alle disse 
landene er representert som valgte 
embedsmenn i en og samme loge. 
Av andre aktiviteter har vi også i 2006 
avholdt en stor velgjørenhetsfest til 
inntekt for vårt humanitære arbeide, og 
overskuddet på ca. 1.300 Euro, som 
kommer tilgode til noen trengende i vårt 
nærområde. Vi skal for øvrig også 
avholde en fest i 2007, og det blir den 17. 
november kl. 19:00. Så logesøsken i Aust 
Agder, begynn å planlegge. Dere er 
hjertelig velkommen. 
Vi ønsker alle Ordenssøsken en god og 
innholdsrik Høstsemester. 
Med søsterlig og broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Elisabeth Leistad og Bjørnulf  Heggen 
             Fung. Eks OMere   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møte med forfremmelse til DEKs Grad 
Fellesmøtet Embedsmannsmøtet 

Dato Vertskap Dato  Vertskap 

26.09.07 
Gabriel 
Scott 15.10.07 Torungen 

16.10.07 
Henrik 
Ibsen 23.10.07 Mærdø 

17.10.07 Lyngør 24.10.07 
Terje 
Vigen 

    
Møte med forfremmelse til DGVs Grad 

Fellesmøtet Embedsmannsmøtet 
Dato Vertskap Dato  Vertskap 

05.11.07 Torungen 07.11.07 Lyngør 

13.11.07 Mærdø 20.11.07 
Henrik 
Ibsen 

14.11.07 
Terje 
Vigen 21.11.07 

Gabriel 
Scott 

    

Fra venstre: Eks OM Eldri Sataslaatten, 93 
Kaprifol, str. Aris Smith Krøger, nr. 51 
Fortuna, str. Gunhild Persson, nr 93 
Kaprifol, Fung. Eks OM Elisabeth Leistad 
Heggen, Andalucia nr. 1, Eks OMene 
Lisbeth Brune og Ingeborg Baust, nr. 93 
Kaprifol, og Eks OM Thelma Persson, nr. 
104 Måken. 

Fra venstre: Br. Jan Persson, nr. 98 Henrik 
Ibsen, br. Eks OM Helge Baust, nr. 61 
Terje Vigen, Fung. Eks OM Bjørnulf 
Heggen, Costa del Sol nr. 1, Eks OM Ivar 
Tønseth, og br Finn Persson, loge nr. 61 
Terje Vigen. 

Det nye styret for 
Odd Fellow Huset i Arendal: 

Fra Loge 93 Kaprifol  
Karen Astri Rasmussen styreleder 
Lise B. Schultz  varamann 
Fra Loge 135 Mærdø  
Finn Sandberget  nestleder 
Alf Ivar Andersen varamann 
Fra Loge 51 Fortuna 
Milrid Lyngstad  styremedlem 
Ellen Lauvland  varamann 
Fra Loge 107 Torungen  
Ove Louis Wroldsen styremedlem 
Henry Nicolaysen varamann 
Loge 61 Terje Vigen  
Bjørn Grimstad  styremedlem 
Håkon Olav Larsen varamann 
På styremøter møter deltar også: 
Finn Persson Formann i Husnevnd  
Ragnhild Boye Forretningsforer      
Kai Salvesen Utleieansvarlig 



                                           2007             -            Terjenytt                -             Høsten 
 

 5

Nr. 51 Fortuna 
Embedsmenn 2007-2009 
Valgte: 

 
OM Inger Røisland 
 

 
UM Vera Thorkildsen 
 

 
Skm. Rigmor Stenseth 
 
Sekr. Wenche Venaas (installert senere) 
Kass. Laila Kongsvik (bilde senere) 
 
Utnevnte: 
CM   Merete Moen Johnrud 
Kap.   Emmy van der Zalm 
Insp.   Wenche Asdal 
Mus.ansv.  Eli Jacobsen 
IV   blir utnevnt senere 
YV   Synnøve Løvdahl 
OM H ass.  Cathy Steller 
OM V ass.  Rannveig Steller 
UM H ass.  Milrid Lyngstad 
UM V ass.  Ingebjørg Terkelsen 
CM H ass.  Randi Hjulstad 
CM V ass. Brit Johansen 
Ark.  Inger L. Jørgensen 
Insp. Ass.  Sissel Trydal 

 
Åremålsdager 
90 år 24.09.07 Martha Frøysaa 
 
OM har ordet  
Fra talen ved bordet ved E.I.  
Først av alt vil jeg få takke for tilliten, å 
være logens OM er en stor ære og glede 
for meg. Ja, jeg både gruer og gleder 
meg. 
Jeg vet det ligger store utfordringer, 
men også mange hyggelige arbeids-
oppgaver, og venter. Jeg vil understreke 
at jeg skal gjøre mitt beste for å opp-
fylle dette viktige verv i kommende 
valgtermin. Jeg er glad jeg får lov å 
være i den logen jeg trives i, så jeg skal 
gjøre mitt beste for logen. 
Først vil jeg takke deg DSS Kari Rose 
for den fine seremonien oppe i loge-
salen og for dine gode ord her ved 
bordet. Deretter vil jeg takke de fung. 
Storembedsmenn for en fin opplevelse 
og en god jobb. 
Så vil jeg på vegne av det avtroppende 
kollegiet og ikke minst meg selv, 
benytte anledningen til å takke deg 
avtroppende OM Eva Werner for 2 års 
innsats for logen. Det er godt du blir 
med videre i kollegiet, for det blir 
sikkert mange spørsmål. Du har sagt – 
bare ring hvis det er noe – så det skal 
jeg også gjøre. Fra min egen side skal 
jeg love å gjøre mine hjemmelekser, 
altså lese lover og regler. 
Jeg vil også takke dere søstre som går 
ut av kollegiet og alle utnevnte, og ikke 
minst alle søstrene, for godt samarbeide 
i den perioden som er avsluttet. Jeg vil 
også si at å ha så mange søstre som er 
villige til å ta på seg til dels store 
oppgaver, støtter meg i min gjerning 
som logens OM. Jeg vil også få 
gratulere alle nye embedsmenn som er 
blitt installert og utnevnt i dag. Jeg tror 
helt sikkert at vi kommer til å få to rike 
arbeidsår under ordenens motto – 
Vennskap – Kjærlighet – Sannhet. Husk 
at alle embeder og verv er like viktige 
for at logearbeidet skal fungere. Jeg vil 
få lov til å minne om at vi er nye i våre 
embeder, så noen feilskjær vil vi sikkert 
komme til å gjøre. Men da vil jeg få 
minne om at et gammelt arabisk ordtak: 
”Ikke noe stort blir til plutselig. Heller 
ikke små ting som en drueklase eller en 
fiken. Hvis du forteller meg at du har 
lyst på en fiken, svarer jeg at det tar tid. 
Fikentreet må først blomstre, så bære 
frukt, deretter må frukten bli moden.”.  
Igjen – tusen takk for tilliten! 
OM Inger Røisland 
 

Avtroppende OM har ordet 
På grunn av en datafeil så kom min hilsen 
til dere ikke med i Terje Nytt før ferien. 
Jeg vil derfor benytte anledningen nå å 
takke dere alle for at jeg fikk lov til å 
være Deres OM i de 2 forutgående årene. 
Å lede logen har vært arbeidskrevende, 
spennende og lærerikt, men mest av alt en 
glede. 
En stor takk til et alltid positivt  embeds-
kollegium som gjorde at min tid som OM 
ble en rik tid. 
Takk til både valgte og utnevnte embeds-
menn for en flott utført jobb. 
Også takk til nevnder, komiteer, og ikke 
minst skuespillerne som gjorde at våre 
seremonier ble en fin opplevelse. 
Og så en spesiell takk til hver enkelt 
søster som trofast kommer på møtene 
våre og dermed styrker samholdet i logen.  
Jeg takker dermed for meg, og ønsker den 
nye OM og det nye embedskollegiet 
lykke til videre. 
Fung. Eks OM Eva Werner  
 

Sommertur 23 mai 2007 

Med innleid Haugenbuss og 47 søstre ble 
kursen for sommerturen denne gangen 
satt mot Skriver-gården på Nes i 
Herrefoss. Vi ble ønsket velkommen til 
gården og låven av fruen på gården, 
Ragna Holm. 
Som så mange av gårdene nå, var også 
denne gjort om til selskaps og. Salgs-
lokaler. Her var også laget til utstillinger 
fra gårdens historie. 
Så mens vi spiste deilig rømmegrøt og 
spekemat, fikk vi også servert, både 
dramatiske og gripende historier fra 
gården, om både Christian Lofthus og 
barnevandringene og fram til vår tid med 
årlige kulturdager "fra gård til gård."  
En stor takk til turkomiteen for en flott tur 
og en spesiell takk til str. Inger Marit for 
konvalbukettene hun hadde plukket og 
laget til hver og en av oss. 
Hilsen fornøyd referent.  
Sissel Holthe Øymoen 
 
 

 
Referat fra den store Rebekka turen, 
i juni 2007 med Den Hellige Elisabeth 
som tema, fikk vi dessverre ikke plass til i 
dette Terjenytt. Vi håper på julenummeret. 
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Loge nr. 93 Kaprifol 

EMBEDSMENN 2007-2009 
VALGTE: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

OM  Wenche Nilsen 
UM            Elin Halvorsen 
Sekr.          Åshild Gregersen Mo 
Skm.          Kirsten Heimdal 
Kass.          Liv Torill Jacobsen 
 
UTNEVNTE: 
CM             Janne Magelssen 
Kap.           Anne M. Haugland 
Insp.           Wenche Magnussen 
Mus.ansv.   Valborg Kløvfjell 
IV               Grethe Salvesen 
YV              Astrid Elise Halvorsen 
OM H. ass. Åse Marie Granerud 
OM.V. ass. Anna Paulsen 
UM H. ass. Elisabeth Lynghaug 
UM V. ass. May Elin Hanssen Engø 
CM H. ass. Marit Torstensen 
CM V. ass. Anne Grethe Lofthus 
Ark.            Grethe Hørte 
Insp. ass.   Anne Grethe Terjesen 
 
OMs tiltredelsestale 
Nye embedsmenn har fått logens tillit 
for å lede arbeidet i de kommende 2 år. 
Den høytidelige installasjonen av disse 
embedsmenn har vi i dag overværet. 
Dette markerer egentlig ikke starten på 
noe nytt. Jeg vil heller se på det som en 
veksling til neste etappe i stafetten. 
Det er med blandede følelser jeg står 
her som nyvalgt OM. 
Egentlig så tørr jeg ikke, men samtidig 
er det spennende og utfordrende. 
Det er et stort skritt å ta og tenke på alle 
plikter som påhviler et slikt embede. 
Jeg takker Nominasjonsnevnda som har 
gjort en god jobb, og jeg sier som 
dronning Sonja: 

”Vi skal bli et godt team.” 
Men, kjære søstere, det er ikke nok med 
et styre og andre embedsmenn. Uten 
full støtte av hver enkelt av dere vil det 
være vanskelig, for ikke å si umulig, å 
drive logen fremover. 
Det er i alle fall sikkert at to spennende 
år ligger foran oss, som jeg håper vil 
bringe oss mye samhold og glede. 
Vi er alle på forskjellige ståsteder i livet 
akkurat nå. Derfor er det viktig å vise 
omsorg og ta vare på hverandre. 
Vi har noe felles og dette må vi pleie og 
passe på, slik at når vi går hjem fra 
logemøtene, har vi glede med oss. Og 
tenker som så: ”Det er godt å komme i 
logen og treffe venner.” 
 
Alle ledd i logen gjør en uvurderlig 
jobb, enten du har et oppdrag eller er 
vanlig ”menig”.  
Så er vi i samme kjede, og kjeden er 
ikke sterkere enn det svakeste ledd. Så 
derfor, kjære søstere, hjelp oss å gjøre 
kjeden sterk, og at vi arbeider sammen 
TIL BESTE FOR LOGEN. 
Et viktig påbud som jeg har prediket de 
to siste år: ”Møt så ofte du kan.” 
Det er, kjære søstere, inspirerende for 
alle når det er mange søstere i salen. 
Så vil jeg takke alle som har hatt verv i 
logen for godt utført arbeid med en 
bønn til dere: 
Nå er det dere som er eksperter og 
vær så snill å hjelpe de nye som skal 
overta. 
Så vil jeg takke styret som nå går av. 
Dere har vært fantastiske. Alle har gjort 
jobben sin strålende. Jeg håper vi kan 
fortsette den gode tonen som dere har 
startet, for da vil det bli en glede å 
arbeide for Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet i Loge nr.93 Kaprifol og til 
beste for Logen. 

 
Nytt fra sekretær: 
Gradspassering: 
Det Gode Vennskapsgrad: 
23.04.07. Tone Hatten 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
14.05.07. Astrid A. Andersen 
 
Åremålsdager: 
70 år:  Olaug Harriet Sell          26.11.07 
 
60 år:  Torill Trollnes Knudsen 05.09.07 
            Astrid A. Andersen        24.10.07 
50 år:  Astrid Marie Wold         04.11.07 
 
40 år:  Randi Sataslaatten Ånonsen                      
                                                    16.11.07 
Vi Gratulerer! 

Kaprifols sommertur. 
Mandag 11.06. var 49 glade damer samlet 
til Kaprifols årlige sommertur. 
Denne gangen hadde turkomiteen valgt å 
legge turen til Lisbeth Brune og Ivar 
Tønseths hytte på Gjervoldsøy, og 
vertskapet sa heldigvis ja til å låne ut 
hytta! 
Ettermiddagen kom med strålende vær. 
Noen av søstrene var tidlig på plass, og 
benyttet anledningen til et bad i Nidelvas 
utløp. De påsto det var deilig… 
Da hovedinnrykket kom, stod fire brave 
brødre klar ved grillene, her skulle det bli 
litt å bite i for alle!  

Vi fikk deilig grillmat, drikken sørget vi 
for selv. Stemningen steg raskt i 
kveldsolen, ”skravla gikk”! 
Etter maten hadde vi en slags rebus-
konkuranse, stor spenning da svarene 
kom, og MYE latter. 
Formann i turkomiteen, Lise B. Schulz, 
var særs fornøyd. Hun kunne opplyse om 
at økonomien i forbindelse med festen 
gikk ”KANT I KANT”! 
Wenche Magnussen holdt takketale til 
stor applaus; takk til turkomite og vert-
skap for en særdeles hyggelig kveld! 
Til slutt takket avtroppene overmester 
Else Byholt for seg, og ønsket det nye 
embedskollegiet lykke til! Hun benyttet 
samtidig anledningen til å hilse fra sin 
husbond, hvilket han hadde bedt henne 
om hver 14. dag i to år. ”Jeg kunne da 
ikke stå på overmesterstolen og hilse fra 
Randolph!” Men nå kunne hun. Takk, og 
vi hilser alle tilbake!! 
Vi nøt den varme kvelden på dette deilige 
sted, med solens siste stråler over åsene i 
vest, ønsket hverandre riktig god sommer, 
og vel møtt når høstmørket atter nærmer 
seg…!  

                                           Janne  
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Loge nr. 104 Måken 
 
Vi går en ny periode i møte, det er 
spennende, nye utfordringer og 
oppgaver.  Arbeidet bare må gå bra med 
så mange fantastiske ”jenter” som alle 
har Logen's beste som felles  mål.  
Spør ikke hva logen kan gjøre for deg, 
spør hva kan du gjøre for logen.  
Min periode som UM er over, neste 
skritt er i skrivende stund litt skrem-
mende, men jeg er overbevist om at vi 
som har Loge som felles interesse vil 
lykkes ved felles anstrengelse. 
                                                    AMG 
                               *** 
Fra Tusen veier til Vennskap: 
Vennskap ber bare om dette; at vi er 
den vi utgir oss for å være, at vi sier det 
vi mener å si, og at vi forholder oss 
oppriktig til våre opplevelser.  
 

*** 
Valg: 
Nye Embedsmenn for perioden 2007 – 
2009,  -  følgende søstere er nå våre nye 
valgte embedsmenn: 
 
OM:   Anne-Marie Eggen Gaustad 
UM:   Ingunn Andersen 
Sekr.: Ingebjørg Wickstrøm 
Skm.: Innsettes senere 
Kass.: Møyfrid Humborstad 
 
Utnevnte embedsmenn for 
perioden 2007-2009: 
 
CM:        Borghild Omdal (forts) 
Kap.:         Innsettes senere 
Insp.:        Aud Jenny Berge Olsen 
Insp. Ass.:    Ann Caren Marcussen 
Indre vakt:    Berit Kjølberg Knudsen 
Ytre vakt:     Kirsten Schanche Lauvrak 
Musikkansv.  Anne Marie Østrem 
Arkivar:  Inger Dybfest 
OM H.ass. Gro Tveita Claussen 
OM V.ass.  Innsettes senere 
UM H.ass  Eva Alvilde Olsen 
UM V.ass  Sigrun Granhaug 
AM H.ass Else Sætra 
CM H.ass Aud-Bjørg Seneger 
 

Kulturkveld. 
Tirsdag 24. april var det tid for 
”vårslepp” og 30 ”Måker” hadde denne 
kvelden funnet veien til Arendal 
kulturhus. Der skulle vi i anledning 
100-års jubileet for Haldis Moren 
Vesaas fødsel, se forestillingen ”ORD 
OVER GRIND”, et portrett av hennes 
liv og diktning. 
Forestillingen tok utgangspunkt i 
ungjenta Haldis. Vi fulgte hennes liv og 
samliv med Tarjei til hans død, vi fikk 
innblikk i Haldis liv som enke, hennes 
arbeid og livsgnist, tiden med Gisle 
Straume og inspirasjonen til å dikte 
igjen. 
Ord over grind er historien om en sterk 
og fascinerende kvinne, spilt av 
skuespiller Mette Langfeldt Arnstad. 
 
Etter forestillingen var vi ute og spiste 
deilig ”kinamat” og hygget oss til det 
var på tide å ta bussen hjem til 
Grimstad og Lillesand. 
 
Aud-Jenny Berge Olsen 
Turnevnda 
 

*** 
Fra Midtlivskrisen: 
Unge ser fremover – eldre ser tilbake og 
middelaldrende ser trette ut. 
 

*** 
Nytt fra søster sekretær: 
Siden forrige utgave av Terjenytt har 
Loge 104 Måken  hatt usedvanlig 
mange jubilanter blant sine søstere, her 
er navnene: 
 
60 år: 
24.04.07: Aud-Bjørg Seneger 
20.05.07: Reidun Gunstveit Øvrebø 
12.06.07: Anne Marie Østrem 
09.07.07: Inger Marie Olsen 
13.07.07: Eva Alvilde Olsen 
 
70 år: 
03.05.07: Laila Rimstad 
 
80 år: 
13.05.07: Ågot Spjelkaviknes 
 
Vi gratulerer! 
 
Ikke tenk på å unngå fristelser. - 
Når du blir eldre vil de unngå deg. 

 
Rettelse/tillegg til vårt møte-
program 2. termin 2007: 
 
Møtet 20/9: N  Nevnder /komiteer. 
Møte 11.10: NV Nevnder/Komiteer. 

Livet har tre faser; ungdom, midt i livet 
og så godt du ser ut. 
 

*** 
 

Sommertur 2007 
Så ble det igjen duket for ny sommertur i 
Loge 104 Måken, og i år gikk turen med 
31 søstere fra Grimstad og Lillesand til 
Evje og Setesdal Mineral-park. Bussen 
startet i Grimstad før vi plukket opp 
søstrene i Lillesand og fortsatte opp til 
Evje. Ombord i bussen koste vi oss med 
kanapeer og litt i glasset. 
Vel fremme på Setesdal Mineralpark 
spiste vi deilig mat, etterpå hadde vi ca. 2 
timers omvisning i den fantastiske 
mineralparken. At stein kunne være så 
fascinerende er jo en sak for seg selv, men 
det var det faktisk, en ble jo helt 
”steingal”. Det var stein fra alle 
verdensdeler, i alle farger og fasonger og 
alle steinene hadde sine egne historier. 
Omviseren hadde utrolig mye å fortelle 
og kunne formidle hva han kunne om alt 
som ble vist frem. 
Etterpå fikk vi kjøpt smykker og andre 
pyntegjenstander laget av stein i butikken 
på steinsenteret. Det var mange søstere 
som kom hjem med smykker og pynt de 
bare ”måtte ha”. 
 
I bussen hjem var det mannekeng-
oppvisning hvor vi ble vist det ”lekreste” i 
”smykker og kreasjoner” som var å 
oppdrive! 
 
Med søsterlig hilsen i V.K. og S 
 
Aud Jenny Olsen, turnevnda 
 
  **** 
Hva ville denne verden være hvis vi ikke 
hadde mot til å satse på vennskap? 
 
 
Odd                               Fellow                    
   
                                                                                
 

Planlegger busstur til den tyske 
Passjonsspillbyen 

Fantastisk opplevelse! Dere som ikke har 
vært der: Gled dere! 

Reiser 
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LOGE 116  NAVIGARE 
Installasjon av nye embedsmenn i Loge 
116 Navigare, 290807  
  
EMBEDSMENN 
2007-2009 
 
Valgte; 
Storrepr.   Ellen Aas 
OM    Jorunn Andsem 
UM          Venke Fone Holum 
Sekr.         Aud Anglestad 
Skattm.     Bjørg Gundersen 
Kass.         Reidun Sivertsen  
 
Utnevnte; 
CM           Ingebjørg Lofstad 
Kap.         Astrid Dalen 
Insp.         Ingvild Beisland 
IV             Evy Fone Bråten 
YV           Irene Colbjørnsen 
Arkivar    Wenche Monrad 
OMHA     Ruth Aas 
OMVA     Beth Moen Monrad 
UMHA     Ann-Carin Norum 
UMVA     Sigrid Nilsen 
CMHA     Liv Hagane 
CMVA     Laila Pettersen 
Organist   Ragnhild Bjellås 
Insp.ass.   Liv Kjersti Dalholt 
 
Kjære søstere. 
29.08.2007 hadde Loge Navigare 
installasjon av nye embedsmenn. Det 
var en fantastisk kveld med en høytidlig 
og flott seremoni. Storartet ledet av vår 
DSS Kari Rose og hennes fungerende 
Stor Embedsmenn. Vi er heldige som 
har så flotte og dyktige søstere i vårt 
Distrikt. 
 
Privatnevnden hadde pyntet et vakkert 
bord med lyng i vakre farger, så taffelet 
og seremonien gjorde kvelden full-
kommen. 
Så er vi i gang med en ny toårsperiode. 
Dagen er kommet som jeg både gruet 
og gledet meg til. 

Men nå som jeg er innsatt i embedet, så 
er det bare glede. Jeg takker dere alle 
for tilliten og skal gjøre mitt beste i 
embedet og ser frem til et meget godt 
samarbeide med de nye embedsmenn. 
Vi skal bli et godt team for Loge 116 
Navigare. 
Det nye embedskollegiet er opptatt av å 
ta vare på våre søstere, nye som gamle. 
Det skal være en glede å gå på 
logemøte å få påfyll i en stresset 
hverdag. 
Det gode vennskap er viktig, og her 
håper jeg søstrene bidrar med sitt og 
vise omsorg for hverandre.  
Jeg vil også benytte anledningen til å 
ønske lykke til på veien for de øvrige 
nye embedsmenn i Logene i vårt 
distrikt. 
Med søsterlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet 
 
Jorunn Andsem/OM 
 

 
DSS Kari Rose og OM Jorunn Andsem 
 

 
Fung. Eksem Else-Margrethe Ramsdal 
og Eksem Grethe Jonassen 
 
Gradspasseringer 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
250407 
Kirsti Grændsen 
 

 
Fung. Storembetsmenn Lisbeth Brune og 
Ellen Aas 
 
Åremålsdager 
50 år 
150807 
Vigdis S. Thorbjørnsen 
 
60 år 
220907 
Inger Turid Salvesvoll 
031107 
Kari Fredvik 
 
70 år 
260907 
Ellen K. Davidsen 
161007 
Solveig Hansen 
 
Vi gratulerer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffene høsten 2007 
 
Torsdag 18. oktober kl. 12.00 
Besøk i Arendal Sjømannsforening 
Ansv.: Leif Sell   
            loge nr 135 Mærdø 
 
Torsdag 15. november kl. 12.00 
Loge Huset i Arendal 
Odd Fellow turen til Syd Afrika 
Ansv.: Svein Sørensen 
            Loge nr. 61 Terje Vigen 

Fredagstreff  Høsten 2007
 

Odd Fellow Huset i Arendal 
 

Fredag 19. oktober kl. 19.00 
 

Alle er hjertelig velkomne 
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Loge nr. 61 Terje Viken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          OM  Otto Baust 
 

Embetsmannsinstallasjon 
På logemøtet 12. september bli det nye 
embedskollegiet installert. Seremonien 
ble ledet av DSS Jan A. Nilsen som 
sammen med de øvrige fungerende 
Storembedsmenn gjennomførte sere-
monien på en verdig og sikker måte.  
Vi var så heldige å få besøk av 16 
brødre fra vår vennskapsloge, loge nr 
56. Silkeborg. Dette var med på å gjøre 
en spennende dag ekstra minnerik for 
oss som gikk i gang med nye verv. 
Undermester Kurt Nymark takket for 
noen flotte dager i Arendal. Det hadde 
vært båttur i strålende sensommervær 
med bror Torgeir Boye som skipper, 
besøk på Nes jernverk og Hovdefjell. 
Dette, sammen med en flott embeds-
mannsinstallasjon der det møtte 76 
brødre, hadde vært med på å gjøre 
besøket minneverdig for våre gjester. 
Brodermåltidet hadde som tradisjonen 
er i vår loge, torsk på menyen. Dette 
måltidet var imidlertid det siste der vår 

kjære Edle styrte på kjøkkenet. Hun ble 
overrakt gaver og klemmer fra formann 
i privatnevnda Rainer Domogalla, og 

mottok en stående applaus og spontan 
sang fra brødrene.  
Vi i det nye embedskollegiet ser med 
spenning frem til de to årene vi går i 
møte. Måtte de bli like vellykkede som 
den embedsmannsinstallasjon som 
startet vårt virke.                          UM 
                                                         

Embedsmenn 2007 - 2009 
Valgte  
Storrepr.     Arild Furuholt 
Eks. OM   Odd Fjelstad 
OM            Otto Baust 
UM                  Jan Petter Røinaas 
Sekretær             Petter Stiansen 
Skattmester   Kristian Eimind 
Kasserer        Håkon Larsen 
 

Utnevnte  
CM  Torgeir Boye  
Kap.  Ole S. Haugen 
Insp.  Oddvar Haugen 
IV  Sigmund Dale 
YV  Arne Øygarden 
Musikkansvarlig Lasse Svendsen 
Arkivar  Rolf Stiansen 
OM h.ass. Finn Persson 
OM v.ass. Nils Klem Nilsen 
UM h.ass Rainer A. Domogalla 
UM v.ass. Bjørn H. Andersen 
CM h.ass. Knut Helge Stenseth 
VM v.ass. Roger Eilertsen 
Insp. ass. Joleif Olsen 
 

SOMMERTUR 
Lørdag 9. juni arrangerte privatnevnda 
sommertur. 
Vi la ut fra Tollbodkaia kl 18,00 i M/S 
Feiegutt med bror Torgeir Boye som 
skipper (og reder).  ”Feiegutt” er en akt-
verdig gammel hvalfangstskute med 
dekksplass til mange.  Vi var ca 30 per-
soner og hadde god plass på dekk. 

Torgeir hadde på forhånd garantert 
været: ”9. juni har kona fødselsdag og 
da er det alltid fint vær”, proklamerte 
han skråsikkert.  Og han fikk rett.  Det 
ble den fineste dagen i hele sommer. 
Solskinn, nydelig temp. og blankt hav. 
Turen gikk til Hesnesøyene, hvor deler 
av ”Terje Vigen”  ble fremført med stor 
innlevelse av bror Petter Stiansen. På 
veien ut, ble vi traktert med fiskesuppe 

og tilhørende drikke. På hjemveien ble det 
servert grillmat. 
Kl 23 var vi tilbake på Tollbodkaia, det 
tar tid å tøffe til Hesnes og tilbake i ei 
svær skøyte med ensylindret diesel som 
blåser røykringer. Takk til skipper og 
reder, Torgeir Boye, og takk til 
privatnevnda for en fantastisk kveld. 
 

Besøk fra Silkeborg 
Tirsdag 11. september ankom 16 brr. fra 
loge nr. 56 Silkeborg Arendal, anført av  

OM Flemming Blegvad og UM Kurt 
Nymark. De var noe bleke rundt nebbet 
etter en ”beveget” tur over Skagerak med 
Master Ferries i sterk vind. 
Samme dag, mellom kl. 17.00- 20.00, var 
det båttur i strålende, stille vær på Mær-
døfjorden med Feiegutten med Torgeir 
Boye ved roret. På Revesand møtte de 
Karl Fredrik Rød som serverte sin vel-
kjente fiskesuppe som gikk ned med 
”noget attåt”. 
På onsdagen var det så fullt program. 
Presis kl. 09.30 møtte 6 brr. fra vår loge 
opp med biler ved Hotell Phønix. Turen 
gikk først til Næs Jernverksmuseum, hvor 
vi så en interessant video med påfølgende 
omvisning gjennom de forskjellige avdel-
ingene. Besøket på Nes Verk ble avslut-
tet med en hyggelig lunch på Golfklubben. 
OM Odd Fjeldstad hadde tatt på seg 
spanderbuksene og betalte det hele. 
Turen gikk så videre til Hovdefjell, i et 
klart fantastisk høstvær. På Hovdefjell ble 
vi møtt av Paul Reine som orienterte om 
utbyggingen på stedet, og hva den 
fantastiske utsikten fra fjellet på 526 
m.o.h. viste oss fra hav til fjell.  
Turen hjemover gikk langs Vegår og med 
en stopp ved minnesteinen for ulven. 
Dagen ble avsluttet med logebesøk i nr. 
61 Terje Vigen, hvor de overvar 
installasjonen av embedsmennene for 
perioden 2007 – 2009. Et stilig logemøte 
og et svært hyggelig brodermåltid og 
ettermøte. 
Hjemturen til Silkeborg gikk torsdag med 
fergen Kristiansand – Hanstholm, 
forhåpentlig i bedre vær enn på oppturen. 
Takk til brødrene fra Silkeborg for et 
hyggelig besøk, - Kom snart igjen! Går 
det etter planen, ses vi i Silkeborg våren 
2008.        Tekst og foto  Svein Sørensen  
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen  
 
Nye valgte embedsmenn: 
Storrepr. Sverre Ohrvik 
Fung.  Eks OM Kåre Pettersen 
OM  Trygve Haugland 
UM  Jan Tore Solheim 
Sekr.  Harald Kvikstad 
Skattm.  Geir Skaala 
Kass.  Arne Solheim 
 
Nye utnevnte embedsmenn: 
CM  Anders Terkelsen 
Kap.  Andreas Kleppe 
Insp.  Njål Igland 
IV  Knut Seim 
YV  Jan Stangeland 
Org.  Torbjørn Lykre 
Ark.  Finn Fredvig Erichsen 
OMHA  Geir Nerbø 
OMVA  Øyvind Johansen 
UMHA  Roar Fiskerstrand 
UMVA  Tormod Sandkjær 
CMHA  Jarle Christiansen 
CMVA  Tore Wickstrøm 
Insp.ass. Ådne Håland 
 
Festloge med besøk fra vår 
vennskapsloge nr.82 James 
Ridgley, Grinsted, Danmark – 
utdrag av protokollen: 
 
”År 2007 den 26. mai kl. 19.00 ble det 
avholdt tillyst møte i Grimstad. Som 
denne gang var Festloge med gjester 
fra Loge nr.82 James Ridgley. Det var 
møtt frem 26 brødre som gir en 
fremmøteprosent på 28. De fleste hadde 
med seg ledsagere. Til sammen 76 
personer. Derav 25 fra Danmark. Fung. 
OM Trygve Haugland ønsket alle 
velkommen til Festloge, spesielt til våre 
danske venner med br. OM Arne A. 
Jacobsen i spissen. OM Arne A. 
Jacobsen takket for hyggelig velkomst 
og overleverte en stor blomsterbukett”. 
 
Ettermøte – festmiddag: 
Fung. UM Steinar Simonsen ledet 
taffelet på en spirituell og sikker måte. 
Det var stor stemning, med sanger og 
taler. Vi startet med den danske og 

norske nasjonalsangen, deretter våre 
respektive logesanger. Fung. OM 
Trygve Haugland holdt tale. Det samme 
gjorde UM Peter Lyngbøl, mens OM 
Arne A Jacobsen, fra James Ridgely, 
avsluttet taffelet med sin tale.  
En overraskelse var lagt inn, ved at 
søster Torunn Sandsdalen fra Måken,  
akkompagnert av Knut Eirik Ribe på 
orgel, leste/sang for oss. Maten var et 
festmåltid verdig; med marinert laks til 
forrett, så elgsteik og deretter multe-
krem. Hvit og rød vin av god kvalitet 
ble kontinuerlig fylt i glassene. Søstere 
og brødre fra Måken og Gabriel Scott 
hadde ofret pinseaften for å servere oss. 
De gjorde en utmerket jobb! Ikke minst 
må privatnevnden få sin ros for et 
lekkert, feststemt, bord. 
 
UM 
 
Sommertur 10. juni 
Sommerturen i år var en tur til 
Hegdekjær. Et sted i Strandfjorden, som 
tilhører Johan Benad Ugland. Ugland 
har fått laget et privat museum, med 
historie fra stedet og omegn. 
  
Oppslutningen var meget god, og på 
Torskeholmen sto over 50 forventnings-
fulle personer og ventet på og komme 
om bord på Østerøy. Båten er ikke 
sertifisert for så mange, så noen måtte 
over i en liten privatbåt.  
Alle kom med og vi seilte i nydelig vær 
til Strandfjorden. 
  
Da Østerøy klappet til kai, ble vi  
hyggelig mottatt av Erik Meidel, som 
orienterte litt generelt om stedet og sa at 
vi bare måtte bruke fasilitetene på 
brygga og ellers.  
 
Han gav så ordet til Geir Åsen som 
viste oss rundt i museet, og som på en 
utmerket måte orienterte om gjen-
stander og bilder i samlingen. Det ble 
en reise fra tidlig steinalder og helt opp 
til begynnelsen av 1900-tallet hva gjel-
der jordbruk, skipsbygging og handel.  
 
Vi avsluttet oppholdet med reker og 
godt drikke i et strålende vær på 
brygga, før vi seilte hjemover igjen. 
 
Det var bare godord å høre når båten på 
ettermiddagen la til kai ved Torske-
holmen igjen.  
En fin og lærerik tur! 
 
UM 
 

Terminliste 2. halvår 2007 
 
□ 98 Henrik Ibsen 
 
04.09  О EI G 
18.09  − + N nevnder 
25.09  Info. m. 
02.10  ≡ + N V nevnder 
16.10  = + felles m. □135  Mærdø  
06.11  M □ felles m. □127 Gabriel Scott 
13.11  – + felles m. □135  Mærdø i   
          Arendal 
04.12  О + G 
18.12  25 års Ve. Jiu. G 
2008 
06.01  Juletrefest kl.16.00. Søndag 
08.01  Nyttårsspill m. ledsager 
 

Ny Storrepresentant 
Sverre Ohrvik 

 
Opptatt                  12.05.1976 
Embeder: 
Kasserer   1979 - 1981 
Inspektør  1981 - 1983 
Arkivar   1983 - 1985 
UM   1985 - 1987 
OM   1987 - 1989 
Fung. Eksem  1989 - 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding 
til 

Senioretreffene 
 

For Odd Fellow brødrene:  
logenes koordinater som er:                   
Terje Vigen:   
Terje Noddeland     370 33149 
Henrik Ibsen:  
Jan Stangeland         372 70187 
Torungen:     
Ole Karsten  Boe       370 94831 
Gabriel Scott:    
Sven Helge Svendsen  99695158 
Lyngør:  
Halvor E. Lilleholt            371 60151 
Mærdø:  
Sigurd Lundberg              370 96363 
For Rebekkasøstrene:  
Inger Marie Sørensen        370 98228 
 

Seniortreffene er som hovedregel: 
3. torsdagen i måneden 

Kl. 12.00
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Loge nr. 107 Torungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM Svein Harald Søndenaa 
 
Nye embedsmenn 2007-2009 
Mandag 3. september var det 
installasjon av nye embedsmenn. 
 
Valgte embedsmenn  for perioden. 
OM      Svein Harald Søndenaa 
UM      Sigurd Ledaal 
Sekr.    Per Jetlund Jørgensen 
SkM     Jan Erik Andersen 
Kass.   Aksel Tønnevold 
 
Utnevnte embedsmenn  
CM       Øystein Ytterdal 
Kappelan   Vidar Josephsen 
Inspektør    Ove Louis Wroldsen 
Ytre Vakt   Fred Egil Hansen 
Indre Vakt  Karl Otto Berntsen 
Arkivar   Asbjørn Kristiansen 
Musikkansv.  Per Rosmo 
OMHA   Henry Nikolaisen 
OMVA   Mikkel Holen 
UMHA   Bjørn Øyvind Hansen 
UMVA   Edvard Tan 
CMHA    Knut Olav Ytterdal 
CMVA    Morten M. Breivik 
Insp.ass.    Stig Johansen 
 
Tale  holdt ved E.I., 03.09.07. 
av fungerende  
EksOM Karl Petter Evensen  
 
DSS – Fung. Storembedsmenn – OM – 
Embedsmenn - mine brødre. 
Først vil jeg takke DSS og hans 
fungerende Storembedsmenn for en 
veldig flott gjennomført installasjon.  

Så vil jeg takke DSS for et fint sam-
arbeid i disse to årene jeg har fungert 
som logens OM.  
Det er kanskje noen som føler at det er 
en belastning å ha DSS i salen på nesten 
hvert møte. For oss i Loge 107 
Torungen har det bare vært til glede og 
berikelse, vi skjerper oss nok litt ekstra, 
som igjen gjør at møter og spill blir 
svært bra gjennomført.  
En spesiell takk til seremonimester og 
hans medhjelpere.  
Deretter vil jeg takke valgte og utnevnte 
embedsmenn for et fantastisk 
samarbeid, og en spesiell takk til dere 
som nå trer ut av embedsmannsutvalget. 
Jeg vil samtidig ønske det nye 
embedsmanns-utvalget lykke til med 
arbeidet som nå står foran dere. Så vil 
jeg takke valgte og utnevnte nevnder 
for vel utført arbeid.  
Til sist vil jeg takke dere brødre som 
stiller trofast opp på våre møter uten at 
dere har noe spesielt å gjøre. Dere er 
like viktige som alle de andre som har 
en fast plass eller et gjøremål.  
Det er slik at OM har noen plikter, noen 
er hyggelige og andre mindre hyg-
gelige. Jeg vil takke dere brødre som 
utførte mine oppgaver de gangene jeg 
var forhindret fra å utføre de sjøl. Det er 
med stor respekt jeg registrerer at det er 
en stor velvillighet blant brødrene til å 
utføre oppdrag i Logesammenheng.   
Helt til slutt skal jeg utføre mitt siste 
oppdrag som overmester. Det er litt 
sent, men jeg håper det er kjærkomment 
for den det berører. Den 24.4.1957 så 
en logebror dagens lys for første gang, 
det vil si at han er godt å vel passert 50 
år. Da jeg tok kontakt for å avlegge 
jubilanten et besøk, var han flydd sin 
vei. Han var på besøk hos familien i 
USA. Jeg syntes det var litt langt å reise 
for å overrekke Logens vase og 
blomster. På et senere tidspunkt ble vi 
enige om å foreta tildelingen her i 
kveld. Kan det bli noen finere ramme 
rundt en slik oppmerksomhet, når så 
mange festkledde brødre er tilstede?  
Bror Rune Bjørn Hansen vil du 
vennligst reise deg og motta Logens 
hyllest og bli overrakt blomster og vase.  
Gratulerer.  
 
Sommerfesten 2007. 
Sommerfesten 16.juni som skulle være 
på hytta til Tor-Alf Nykvist sin hytte på 
Haslatangen i strålende sommervær, 
som lovet i Terjenytt, måtte dessverre 
flyttes til Logehuset på grunn av silende 
regnvær. 

Men en feststemt flokk lot seg ikke dep-
pe av været og vi fikk en uforglemelig 
kveld. 
På kjøkkenet ble det stekt medbrakt og 
innkjøpt og alle fikk den mat de ønsket. 
Under måltidet fremført en av deltakeren 
Benedikte Vonen følgende egen 
komponert stev: 
 
Ådd Fellows har såmmerfest her i dag 
Så no ska vi jammen ha litt av et lag. 
 
Æ så no får mæ en hagfæst 
Men styrtrægne jør jo att ijnn e bæst. 
 
Deinn maten i dag deinnva nydeli 
Ja,de vijll æ si dåkke tydeli! 
Næi, være de får ikke ståppe åss no 
Så får vi jo håp vi har govær te go! 
 
Ja, dette skal være Odd Fellow sin skål. 
 

25 års veteran 

Mandag 21. mai 2007 tildelte OM Karl-
Petter Evensen 25 års veteranjuvelen til 
Håkon Guttormsen. 
                                           Vi gratulerer! 
 

Vår nye Storrepresentant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frank Liltved 
Valgt 07.mai 2007, Innsatt 03. sept. 2007 
Innviet i vår loge  05.11.1984 
Tidligere embeder i vår loge: 
CM h.ass.  1989 – 1991 
Inspektør  1991 - 1993 
Kasserer.   1993 – 1995 
UM   2001 – 2003 
OM   2003 – 2005 
Fung. EksOM  2005 – 2007 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott  
Atter er vi i gang med et nytt loge år. 
Denne gangen med nye brødre på de 
fleste stoler og nye embedsmenn å for-
holde seg til. 
Installasjonen foregikk på møtet 29. 
august, og ble ledet av DSS Jan A  
Nilsen, og hans Storembedsmenn. Det 
var en flott, og ikke minst varm, sere-
moni. 
Brodermåltidet foregikk i ny og flott 
spisesal i kjelleren. Etter et vel-
smakende måltid, var det taler fra DSS 
Jan A Nilsen, OM Helge Omdal og 
EksOM Helge Haldorsen.  EksOM Ove 
Rasmussen fra Bergenslogen nr. 21 
Fraternitas ønsket vår nye OM til lykke 
med valg og fremtidig virke. Ut over 
dette var det enkelte meddelelser fra 
forskjellige nevnder vedrørende akti-
viteter utover høsten. 
Dette første møtet i den nye terminen 
var veldig godt besøkt, og vi håper at 
det også på de kommende vil være like 
bra.  
Hver av oss må forsøke å få med andre 
brødre, og spesielt gi oppmerksomhet til 
dem som av forskjellige årsaker ikke 
har vært med på en stund. Vi skal hele 
tiden jobbe for at vi skal få nye brødre, 
men det er vel så viktig å få nåværende 
brødre til å trives, og således møte så 
ofte de kan. 
Vi kan gjerne mase litt på hverandre. 
                                                    UM 
Natteravn i Lillesand  
For noen år tilbake var vår loge aktivt 
med i natteravntjenesten i Lillesand på 
fredager og lørdager. Vi var da den 
eneste organisasjonen utenfor Røde 
Kors som sto som støttespiller for 
prosjektet.  
For noen år siden syntes dette dessverre 
å bli for mye for Røde Kors, som mid-
lertidig har latt aktiviteten hvile.  
Nå har heldigvis ønsket om å gjen-
opplive dette tiltaket våknet. Sammen 
med Lions, Rotary og Round Table fra 
Lillesand er vi igjen blitt spurt om å 
delta med natteravner.  
OM og UM var på møte 21. august, i 
regi av Røde Kors. Der sa vi oss på 
vegne av Logen villige til å prøve å få 

våre brødre med på å ta en tørn 2 
fredager og 2 lørdager i november. 
Dette vil si at vi må ha positivt svar fra 
16 brødre, da hver kveld er tiltenkt 
besatt med 4 personer. Formann i 
Sosialnevnda vil komme tilbake til dette 
når tiden nærmer seg. 
                                                    UM 
 
Nytt fra Sosialnevnda  
Bror Sven M Løvik informerte om 
planlagte tiltak fra Sosialnevnda under 
høsten 07 
Det første er et besøk hos det lokale 
lille bryggeriet, Den Nøgne Ø. Dette er 
berammet til fredag 12. oktober, med 
det forbehold at det melder seg minst 35 
deltagere. Derfor brødre, ta motet til 
dere å be med den bedre halvdel, eller 
en annen venn, til en sikkert hyggelig 
og koselig fredag kveld.  
Det andre tiltaket er det årlige 
høydepunktet i førjulstria. Det er igjen 
snakk om å lage Julesylte hos Bror 
Hans Eide i slakteriet hans. Dette er så 
til de grader blitt en tradisjon vi ser 
fram til, og vi gleder oss allerede. Det 
vil bli arrangert i to puljer i slutten av 
november og begynnelsen av desember. 
Vi gjør i år som vi har gjort før. Tar 
med litt niste, og lar bilen stå hjemme. 
                                                    UM 
Minneord 
(Utdrag fra OM’s tale i kirken) 
 
Da bror Birger Svendsen gikk inn i 
Loge nr. 127 Gabriel Scott i 2002, 
hadde han nok tenkt at dette skulle bli 
et av hans faste tilknytningspunkter i 
mange, mange år. 
Dessverre gikk det ikke slik. 
 
Birger var en av de som oftest møtte, og 
som trofast utførte, med glede og 
entusiasme, de oppgaver han ble satt til. 
Vi har mistet et medmenneske som vi 
alle verdsatte veldig høyt. Hans lune 
smil og latter, hans stillfarende kom-
mentar og hans treffende replikker. 
 
Det er ufattelig at han ikke lenger er 
blant oss.  
Birger er borte, men minnet om ham vil 
alltid være hos hver enkelt av oss som 
kjente ham. 
 
Hans måte å være på, tilstede og del-
tagende, en god Odd Fellow i ord og 
gjerning. 
 
Vi lyser fred over bror Birgers minne. 

Embedsmenn 2007-2009 
Loge 127 Gabriel Scott 
 
Dag Øian -Storrepresentant  
Helge A. Haldorsen -Fung. EksOM 
Helge Omdal-OM 
Ørving 25, 4790 Lillesand 
Tlf. 37 27 12 45 
helge.omdal@hia.no 
Arne Aslaksen-UM 
Kleivsmoen, 4790 Lillesand 
Tlf. 37 27 08 86 
arne.aslaksen@akerkvaerner.com 
arasla@online.no 
Sigmund Johnsen-Sekretær 
Eineråsen 24, 4790 Lillesand 
Tlf. 37 27 12 84 
Sigma43@start.no 
Stein Holter    Skattmester 
David Ben Knudsen   Kasserer 
Karl From    CM 
Hans Eide    Kap. 
Torstein Wille    Insp. 
Per Kåre Rossnes  IV  
Dag Folkvord    YV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odd Fellow turene 2008 
Det planlegges 2 turer for Odd Fellow 
medlemmer neste år, en langtur og en 
kortere tur. 
1. Den ”korte” turen er en     
    busstur: Langweekend til Per   
    Gynt-stemnet 2008 
     Henrik Ibsens Peer Gynt spilles ved   
     Gålåvatnet: 30. og 31. juli, 1., 2., 6.,   
     7., 8. og 9. august.  
     Alle kvelder kl. 19.30. 
2. Den lange turen er en fly/båt  
    tur:  
     - 7. august – 17. august 2008 – 11  
        dager 
    - SAS-fly fra Kjevik til St.  
        Petersburg  
        2 dager i St. Petersburg 

-  Praktfullt kanalcruise mellom  
    kulturbyene St. Petersburg og   
    Moskva  - gjennom grønne   
    landskaper og landsbyer...!  
    Ca 2oo mil båttur med utflukter  
    hver dag. 
-  2 dager i Moskva   
-  Pris ca. kr. 14.000.- hvor det meste 
    er inkludert, også alle utfluktene.    
    Vi bor på båten hele tiden! 
 

Påmelding med frister etc. vil bli gjort 
kjent senere. 
Ribe Reiser er teknisk arrangør for 
begge turer. 



                                           2007             -            Terjenytt                -             Høsten 
 

 13

 
 
 
 
 
 
 

Loge nr. 128 Lyngør. 

 
OM Odd Holum 

På installasjonsmøtet 05-09-07 ble 
dessuten følgende embedsmenn 
installert for perioden 2007-2009: 
 
Valgte embedsmenn 
Fung. Eks. OM Lars Rødland 
UM       Jon-Eirik Johansen 
Sekr.       Frode Ausland 
Skattm,       Svein Tore Stiansen 
Kass.          Jan Ivar Beisland 
 
Utnevnte embedsmenn. 
CM  Erling Aasebø 
Kap.  Ernst Petter Nygren 
Insp.  Ragnar Lofstad 
IV.  Tom Cato Rasmussen 
YV. Jens tore Johnsen 
ARK.  Nils Jørgen Gundersen 
OMHA. Kjetil Skjeie 
OMVA. Ragnar Bærheim 
UMHA. Karl A. Huseby 
UMVA. Ole Pettersen 
CMHA. Martin Sandtrø 
              (Utnevnes senere) 
CMVA. Eirik Eystein Loftesnes     
              (Utnevnes senere) 
ORG.     John Are Nor  
              (Utnevnes senere) 
Insp.ass. Asbjørn Angelstad 
Fører  George Lindtveit 
 
 
 
 

 

Gratulerer med de 25 år 
Stor stas i vår loge da DSS Jan A. 

Nilsen tildelte juvelen til våre to kjære 
brødre 02. mai 2007. 

EksOM Hans Ola Ramsdal 
Br. Kjell Jensen 

 
Jubilanter i høstterminen. 
50 år 
Knut-Ivar Cristensen     03-07-07.  
John Are Nor                 17-10-07 
 60 år  
Jon-Eirik Johansen        22-09 07 
70 år 
Halfdan Stormo          01-11-07.  
Tore Eikeland             21-11-07.  
Arnt Romundsdstad   24-11-07.  
Oddmund Berg           25-11-07 

 
Privatnevnda. 
Høst-terminens første møte med de nye 
brødrene i privatnevnda ble holdt på 
logehuset den 28-08-07 kl. 1900. 
De nye brødrene var. 
Knut I. Christensen 
Ole Petter Pettersen 
Knud Skole 
Svenn E. Lundberg 
Bjørn Jacobsen 
Ragnar Bærheim 
Tom Cato Rasmussen overtok som 
formann i privatnevnda etter Ragnar 
Lofstad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragnar og kona hans har gjort en 
fantastisk jobb i privatnevnda de årene de 
har stelt med den. 
Høstens program og meny ble satt opp, så 
vi har mye godt å glede oss til på etter-
møtene. 
 
Sommerturen 2007 

9. juni var brødrene i 128 lyngør, med 
følge, samlet hos Ellen og Arne Aas på 
Borøya. Det var en glad gjeng som hadde 
funnet veien til det fantastiske stedet. I år 
som i fjor, var det omvisning hos nabo 
Astrid Gjertsens utrolig flotte hage. 
Grillene var varme fra kl. 18, og det var 
grillmat i alle varianter, med tilhørende 
drikke. En del brødre var i selskap hos 
bror Arne Dahl, som feiret fylte 70år, (Vi 

gratulerer) men det var allikevel en stor 
forsamling, som koste seg ut i de små 
timer, og været var som bestilt. Brødrene 
med følge takker Ellen og Arne for en 
fantastisk kveld. 
I VKS. Kasserer Ivar Akselsen     

Fung. Dep. SS 
Svein Sørensen

DSS 
Jan A. Nilsen

Hovedbordet ved installasjonen 

OM Odd Holum

To 25 års veteraner 

Kjell Jensen OM DSS Hans Ola Ramsdal
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Loge nr. 135 Mærdø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                OM Erik Steller 
Kjære ordensvenner! 
Etter to år som UM, kom tiden da jeg 
steg til OM i loge 135 Mærdø. 
Jeg har sett frem til denne dagen og ser 
frem til å ta fatt på arbeidet. 
La meg få takke br. DSS Jan A. Nilsen 
og han Storembedsmenn for en fantas-
tisk aften. Det er spesielt å være med på 
en så høytidlig handling. 
La meg videre få takke br. Ebben 
Johansson som har vært en utrolig god 
støttespiller for meg i tiden som UM.  
Jeg håper at jeg kan være en like god 
støtte for vår nye UM. 
 
Logen har hatt en sterk utvikling av nye 
medlemmer, så brødre, la oss fortsette 
dette gode arbeidet med å styrke vår 
loge. 
 
Jeg vil få takke alle avgåtte, valgte og 
utnevnte, embedsmenn for det arbeidet 
de har nedlagt og samtidig ønske de nye 
velkommen ombord. 
 
Hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Erik Steller 
OM 
 

 
Når en kveld brer seg over himmelen 

og solen sunket har i hav, 
da kryper tanker - mange - 

rundt i vrimlen 
av alle inntrykk fra en hektisk dag: 

Den effektive - med sin mappe 
og sitt stress, 

den sindige - så rolig uten press. 
Den ene løper rundt i full panikk, 

den andre roer allting med et blikk! 
Tenk om vi kunne lære og forstå 

at vi som høster, 
har vi engang sådd. 

Det er vår skjebne - og det blir vår lodd! 
 
Valgte embedsmenn: 
EksOM Ebben Johansson 
OM Erik Steller 
UM Olav Halvorsen 
Sekr. Nils Olav Stensrud 
Skattm. Geir Skyttermyr 
Kass Alf Jørgensen 
 
Utnevnte Embedsmenn 
CM Per Knudsen 
Kapp. Alf Ivar Andersen 
Insp. Michael Lenz 
IV Finn Sandberget 
YV Odd B. Tengelsen 
Arkivar Odd J. Rasmussen 
Org. Svein A, Eikevoll 
OMHA Douglas Ljunggren 
OMVA Øyvind Olsen 
CMHA Dag B. Jensen 
CMVA Kaare M. Haugen 
UMHA Roy Paulsen 
UMVA Helge K. Aass 
Insp.ass Petter Furseth. 
 
Terminliste Høst 2007 
11.09 EI G 
20.09 Info møte. Torsdag 
25.09 -+ N Nevnder 
09.10 Ξ+G NV Nevnder 
16.10 =+ Fellesmøte i Grimstad 
13.11 -+ Fellesmøte i Arendal 
28.11 M  Onsdag 
01.12 Julemiddag med damer 
11.12 0+G Fellesmøte m 145 

Høgenhei 
2008 
06.01 Juletrefest 
08.01 =+ 
 

Sekretæren informerer: 
Troskapsgraden 
Tom Espedal 08.05.07 
Kjetil Risan 08.05.07 
 
Åremålsdager. 
70 år 
Fritz Steller 24.09.37 
 
50 år 
Frode Salvesen 03.08.57 
Michael Lenz 14.09.57 
 
Vi gratulerer! 
 
Kjære brødre! 
Takk for tilliten til at jeg ble valgt til UM 
i Loge 135 Mærdø. 
 Jeg ser frem til de neste 2 år som UM i 
Mærdø.  
Det er et stort skritt å ta slik en avgjørelse,  
med alle de plikter det medfører. Jeg 
gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet. 
 
Noen ord til ettertanke. 
 
NOE 
Å lytte 
til ordene 
fra det andre mennesket 
kanskje ikke til alle ordene 
men til dem som kommer dumpende 
nærmest av vanvare, lytte  
til klangen 
til smilet i stemmen 
hvis den smiler 
eller den brutte tonen 
i ordet som aldri skulle vært sagt, 
lytte 
til pausen som plutselig er der 
plutselig er for lang 
og munnviken 
som skjelver umerkelig, for 
det er et eller annet 
bakenom 
noe bittelite kanskje 
og meget ensomt noe er det 
noe----- 
Carl Frederik Prytz 
 
Olav Halvorsen  
UM 
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SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR
ARENDAL 

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

 
 
 
 

             Entreprenør 
 

   BJØRN RØISELAND 
 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

BEDRE  RÅVARER 
   BEDRE  SMAK 

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

    Lapskaus – Gryterett – Laksesuppe – Komper – Frokost og lunch 

   Forvaltning og drift av fast eiendom 
 
Lindland 
 

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

 

 

 

                                KLÆR  FOR 
                          DEN  VOKSNE DAME 

 

 

 

Havnegt. 4 – Arendal.   Tlf. 37021483 

EINAR BERGE 
Salgskonsulent 
 
Mobiltlf.: 95928519 

AGDERPLAN  A/S 
RÅDGIVENDE  INGENIØRER  I  BYGGETEKNIKK 

KOMMUNALTEKNIKK  OG  GEOTEKNIKK 
 

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

NITTEDAL TORVINDUSTRI  AS

 

 
Sulten eller tørst? På vei mot øst? 

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

Agder Bensin as E-18 

Knudsen`s 

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

Telefon 37 00 57 10

Uten dem, ville neppe Terjenytt leve!

AUTORISERT  EL.INSTALLATØR    HÅKON  LARSEN 

ALT  i elektrisk  installasjon 

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

BRØDRENE 

 

Telefon 37 00 57 10

 
Kvia Bil 

Sørlandsparken  38 05 80 00

Nye og brukte biler

OPEL CHEVROLET

TELEFON  37005710

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

Kontaktperson:  
Inge Viktor Olsen 

Postboks 61    
4981 Grimstad   

 

Vi har sko 
for enhver 
anledning 

Sentrums-
gården 

Lillesand 
 

Tlf: 
37270112 

 Se vårt utvalg 

Velkommen hilsen 
Inger og Kirsten 

Høsten 2007  -  Terjenytt  -  36 årgang 
Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Aust-Agder.   Bladet utgis 4 ganger i året. UM er redaktør for stoff fra sin loge. 

Hovedredaktør er DSS Jan .A. Nilsen. Neste Terjenytt, Julen 2007, kommer i nov. 2007.  
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 10. november 2007. 

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

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

UTENOM ÅPNINGSTID RING FOR AVTALE: 
                             TLF  .91 79 75 30 

 

Ledig Annonse 



                                           2007             -            Terjenytt                -             Høsten 
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Tlf. 37 00 47 07 / 90 90 50 20 
Maxitaxi – små og store grupper – Døgnsevice – 

Faste oppdrag til faste priser 

ARENDAL 

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

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

- Elektrikeren fra Hisøy - 

MAXITAXI 

Tlf. 37 01 04 07 

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

HISØYSERVICENTER

Lifeboatbuilder since 1903 

Sigurd Holthe
 Henr. Ibsensgt. 8 

     Tlf. 37 04 12 20 

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

       Det du trenger – når du trenger det 

 
 
 
SKREDDESYDDE 
 
GRUPPEREISER 

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

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

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

 

REGNSKAPSKONTORET 
 

Inge Kongsbakk 
P.b. 65, 4951 Risør 

 
 

Tannlegene  i  Grimstad 

Fotografmester Helge Haldorsen 

Tlf: 37270790 Lillesand 

Til 

Fotografmester Helge Haldorsen 

Tlf: 37270790 Lillesand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Terjenytt leve! 

Ledig 
Annonse 


