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Odd Fellow Huset 
i 

Grimstad 
slik 

EksDDSS  
Thorleif Bredesen 

så det . 
 

Store utvidelser   
(på denne siden)  

av huset  
er nå under 
utarbeidelse 

 
Terjenytt 
gratulerer 

Grimstad- og 
Lillesandlogene 
med tilbygget. 

 
Vi gleder oss!! 

Skjebnetime for 
fredagstreffene i Arendal.
Se Terje Vigens side!(10)

NB!!!
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Rebekka distrikt 14 
 
 
 
 
 
 
 

Aust- og Vest-Agder 
Hei igjen alle brødre og søstre i Aust-
Agder! 
 
En sommer er over – igjen! 
Har den vært god for deg og gitt deg 
den hvile, avkobling og fornyelse i 
hjerte og sinn du kanskje søkte? 
 
Juli måned ble varm og god og gav oss 
tid til å pleie familie og venner, nyte 
ferietiden og gjøre akkurat det vi i 
øyeblikket hadde lyst til.   
 
Men så dukket august opp og mot 
midten av måneden var skole- og 
arbeidsliv i gang igjen – og tankene 
mine vendte seg nok en gang igjen mot 
høstens oppgaver for Odd Fellow 
Ordenen - og de er verken få eller små! 
 
Den største begivenhet i vårt distrikt er 
nok instituering av den nye 
Rebekkaloge nr. 122 AMALIE i 
Mandal den 25. november.   
Som følge derav har Distriktsrådet søkt 
Stor Sire om å få dele distriktet – ett for 
Aust- og ett for Vest-Agder hvilket han 
nylig gav dispensasjon og tillatelse til. 
Begge distrikt vil da bestå av en 
Rebekkaleir og 4 Rebekkaloger. 
 
Den 5. desember vil sannsynligvis en 
valgt Storembedsmann innsette den nye 
Distrikts Stor Sire for Rebekkasøstrene 
i Distrikt 22 Aust-Agder  – og det skal 
bli kjempe-spennende å se hvem det 
blir!   
Delingen av distriktet er gjeldende fra  
5. desember 2006, skriver Stor Sire i sitt 
brev av 26.06.06. 
 
Men nå tilbake til U  N  P. 
I forrige nummer av Terjenytt ble 
vinnerstilen til kandidaten fra Aust-
Agder trykket og i dette nummer av 
bladet kan dere lese stilbesvarelsen fra 
kandidaten fra Vest-Agder om  

FN’s ARBEID FOR BARN I NØD 
Den 15. juli kom delegatene hjem fra 
USA – overbegeistret og glade for alt de 
hadde opplevd – og ikke minst for alle 
de nye vennene de hadde fått! 

Samholdet i den norske gruppa ble så fin 
at de har for lengst planlagt en 
gjenforening i løpet av høsten.  Mari 
skriver bl.a. følgende  i en mail til 
undertegnede:  
”Nok en gang, tusen takk for at dere ga 
meg muligheten til å oppleve de to beste 
ukene i mitt liv!” 
Og vi Odd Fellows – vi gleder oss til å se 
og høre dem fortelle om turen. 
God lesning! 
                          ***    ***   *** 
Jeg fikk en dag stukket et papir i hånden 
av en søster i min egen loge. På det stod 
det noen visdomsord som jeg gjerne deler 
med leserne av Terjenytt.    Kanskje noen 
av dere kjenner den fra før, men det får så 
være. Overskriften er 
 
PLAN FOR DAGEN I DAG. 
 
For denne dagen, i dag, vil jeg ha et 
program. Kanskje jeg ikke følger det 
nøyaktig, men jeg vil ha det.  Jeg vil spare 
meg selv for to plager:  Hastverk og 
ubesluttsomhet. 
 
I dag vil jeg være hyggelig.  Jeg vil se så 
godt ut som jeg kan, kle meg passende, 
snakke rolig, være høflig og ikke kritisere 
eller finne feil ved noe eller noen. 
 
I dag vil jeg ikke forsøke å endre på andre 
mennesker, men heller tenke over og 
endre mine egne holdninger. 
 
Denne dagen, i dag, vil jeg lese eller lære 
meg noe nyttig.  Jeg vil lese eller gjøre 
noe som krever anstrengelse, tanke og 
konsentrasjon.  Jeg vil trene meg åndelig 
ved å gjøre en god gjerning mot noen.  Jeg 
vil også gjøre minst to ting jeg ikke har 
lyst til, bare for trening. 
 
I dag vil jeg ta en stille halvtime, bare for 
meg selv og slappe av.  I denne halvtimen 
vil jeg forsøke å få 
et bedre perspektiv over mitt liv. 
 
I dag vil jeg glede meg over det som er 
vakkert, og tro at det som jeg gir til 
verden, vil verden gi til meg. 
 
I dag vil jeg være lykkelig.  De fleste er så 
lykkelige som de bestemmer seg for å 
være. 
 
Tankevekkende, ikke sant? 
 
Med søsterlig hilsen fra 
 
Ellen Birkeland 
DSS 

FNs arbeid for barn i nød 
Av Mari Hidle Simonsen  

Som liten husker jeg bildene fra 
nyhetene på tv. Der så jeg barn på min 
egen alder som det virket som levde i en 
helt annen virkelighet, en helt annen 
verden enn hva jeg selv gjorde. Jeg så 
barn som bodde i bittesmå, skitne skur, 
jeg så barn som var helt avmagret av 
sult, jeg så barn som ikke fikk bo i 
landet sitt, som var på flukt fra krig, 
krise og konflikt. Jeg så barn stå med 
geværer i armene, med ingenting annet 
enn hat i øynene sine, for de hadde ikke 
opplevd annet enn hat, sinne og 
ondskap.  
Det er utrolig hvor mye av slike ting et 
lite barn faktisk tar innover seg. Da jeg 
hadde lagt meg om kvelden, husker jeg 
at jeg ofte lå og tenkte på disse barna 
jeg hadde sett. Jeg visste at de var like 
gamle som meg, men der stoppet visst 
likhetene. Jeg fikk jo mat nok så jeg ble 
mett hver eneste dag. Jeg bodde i et 
stort hus sammen med familien min. Vi 
var friske, men hvis vi ble syke, hadde 
vi et stort sykehus vi kunne gå til for å 
bli bra igjen. Rommet mitt var fullt av 
leker. Det var barnehagen også, og det 
var der jeg var om dagen, jeg trengte 
ikke å bære geværer og være med i krig. 
Landet mitt var rikt, visste jeg, og det 
var fred, jeg kunne leke ute uten å være 
redd for å bli truffet av bomber. 
Allerede som liten innså jeg disse 
enorme forskjellene mellom barn i 
verden. Og jeg lurte på hvordan det 
kunne ha seg at jeg bodde i en så bra 
verden, mens andre barn som var 
akkurat like gamle som meg, levde i en 
verden som var så annerledes, så 
grusom. Kunne det ikke like gjerne vært 
jeg som sultet, jeg som bodde i et skur, 
jeg som var på flukt fra krig? Hvordan 
kunne verden være så urettferdig? 
Hvordan kunne det ha seg at det fantes 
barn i verden som var redde hver eneste 
dag, hver eneste kveld? Barna jeg så, 
manglet alt her i livet. De var frarøvet 
alle rettigheter det er mulig å ha. 
Ingen barn skal måtte ha det sånn. Barn 
skal få bli mette hver eneste dag. De 
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skal ha tilgang på rent vann, og få 
medisiner og god behandling hvis de 
blir syke. De skal få bo i trygge områder 
og de skal få unngå å bli innblandet i 
krig på noen som helst slags måte. Og 
det jeg syns er aller viktigst; de skal få 
være barn. De skal få leke og være fri 
for bekymringer, og de skal få være 
sammen med familie og mennesker som 
bryr seg om dem. Hver dag skal ikke 
måtte være en eneste kamp for å 
overleve til den neste. 
Jeg er ikke alene om å mene dette. 
Organisasjonen FN, de Forente 
Nasjoner, arbeider for at nettopp dette 
skal bli virkelighet for alle verdens 
barn. I FNs barnekonvensjon slås barns 
rettigheter fast, og de aller fleste av 
verdens land har skrevet under på 
konvensjonen.  
Det er så godt å vite i en verden som 
kan virke stadig kaldere og mer håpløs, 
at organisasjoner som FN og UNICEF, 
FNs barnefond, finnes. Det er godt å 
tenke på at det i disse organisasjonene 
finnes så mange mennesker som jobber 
sammen med ett felles mål; å få til en 
verden som er god å leve i for alle 
mennesker, og spesielt alle barn. 
 
I alt arbeid UNICEF gjør for barn, er 
forebygging en veldig viktig del. For at 
fremtiden til dagens barn skal kunne 
fungere, og i det hele tatt bli virkelighet, 
må man forebygge. Det gjelder blant 
annet å forebygge sykdom, noe som 
gjøres gjennom store 
vaksinasjonsprogrammer i regi av 
UNICEF. Barna beskyttes gjennom 
disse vaksinene mot livstruende 
sykdommer. Vaksinasjon er et rimelig 
middel som beskytter hele samfunn. I 
dag beskytter slike vaksiner nesten tre 
fjerdedeler av verdens barn mot de 
største barnesykdommene. Likevel dør 
hvert år ca. 2 millioner barn av 
sykdommer som kunne vært unngått 
ved vaksiner, og UNICEFs mål er å 
fortsette til alle verdens barn er 
nødvendig vaksinert. 
 
Å forebygge og bekjempe fattigdom er 
uten tvil FNs største utfordring. Å sørge 
for at ingen mennesker skal være fattige 
i fremtiden, synes å være en nokså 
håpløs oppgave, men også her er 
forebygging helt avgjørende. Å skulle 
ordne opp i problemene når de allerede 
er etablert, er så å si umulig, det som 
gjelder er å forebygge, for å forhindre at 
også de kommende generasjoner skal 
lide av fattigdom. Den viktigste måten å 
forebygge fattigdom på, er å sikre at 

mennesker har et arbeid, og dermed en 
inntekt. 
Utdanning er et av UNICEFs hovedmål. 
Alle barn har rett til utdanning, men 
dessverre er det altfor mange som ikke får 
den muligheten. Disse barna kommer inn i 
en ond sirkel, for siden de mangler 
utdanning, får de ikke arbeid, og når de er 
uten arbeid, er de også uten inntekt og 
ender dermed opp med å leve i fattigdom. 
For de aller fleste betyr også dette at de 
ikke har mulighet til å sende sine egne 
barn på skole, og dermed vedvarer 
fattigdommen. UNICEF arbeider for at 
alle barn skal få gå på skole og få en 
skikkelig utdanning. Spesielt er det viktig 
å sørge for at jenter får skolegang. Det 
viser seg gang på gang at jenter som får 
utdanning, gifter seg senere og får færre 
barn. Barna de får, tas bedre vare på og får 
bedre utdanning enn andre barn. Jenter 
med utdanning er mer produktive hjemme 
og er bedre betalt på arbeidsplassen. De 
klarer bedre å beskytte seg mot 
HIV/AIDS, og tar ofte en mer aktiv rolle i 
sosiale, politiske og økonomiske 
bestemmelser i løpet av livet. En 
investering i jenters utdanning, er altså en 
investering både på lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt plan, og en investering i 
fremtiden. 
HIV/AIDS-problematikken er et enormt 
globalt problem, og også på dette området 
er det ufattelig mange barn som lider. 
Hvert minutt dør et barn i verden av 
AIDS-relaterte sykdommer. Hvert minutt 
blir et barn smittet med HIV. Under fem 
prosent av verdens HIV-positive barn får 
behandling. Dette er forferdelige fakta, 
men også her gjør UNICEF en stor jobb 
for å hjelpe barna. Deres prioriteter i dette 
arbeidet, er å forhindre nye infeksjoner 
blant unge, forhindre smitte av HIV fra 
foreldre til barn, og å utvide beskyttelse 
og støtte for foreldreløse, sårbare barn og 
familier som lever med HIV/AIDS. 15 
millioner barn har mistet foreldre på 
grunn av AIDS, og millioner av dem er 
overlatt helt til seg selv. Tallene er 
vanvittig høye, og enda verre er det at bak 
dem er det så mange skjebner til barn som 
plutselig er blitt alene i verden. I tillegg til 
å måtte takle sorgen, møter de en rekke 
andre tøffe utfordringer. Mange barn, som 
selv er små, må ta vare på enda yngre 
søsken, og de må forsørge søskenflokken 
helt selv. Dette er ansvar utover det 
forståelige. Barna blir satt i situasjoner 
som er for voksne mennesker. Barn i slike 
nødssituasjoner blir voksne i åtte-ti års 
alderen, de leker ikke lenger, de er tvunget 
til å være voksne. 
 

Trygghet kan sies å være et nøkkelord i 
UNICEFs arbeid for barn. Barn skal ha 
en så trygg barndom og oppvekst som 
mulig, og skal skjermers så godt det lar 
seg gjøre fra konflikter. Jeg syns det er 
noe å tenke på at voksne menneskers 
krangler om makt, religion og 
landområder, går ut over millioner av 
små barns desperate behov for mat, 
varme, trygghet og kjærlighet. Altfor 
mange barn lever i situasjoner som gjør 
dem utrygge, og som er livsfarlige for 
dem. Barn er vitne til kriger, drap og 
konflikter hver eneste dag. Barn som 
bor i krigsherjede områder, opplever 
ting og får traumer som det for de fleste 
her er helt umulig å forestille seg. Barn 
ser mennesker bli drept rett foran 
øynene på dem. Det er også tilfeller der 
barn brukes som soldater i krig, der 
barna selv blir tvunget til å drepe 
mennesker, i ekstreme tilfeller sin egen 
familie. 
Hver dag blir millioner av barn utnyttet, 
misbrukt eller ofre for vold. De tvinges 
til å være soldater, barnearbeidere og 
slaver. Barn sendes på flukt fra 
hjemmene sine, og mange vokser opp 
uten noen form for trygghet og 
stabilitet. Mangel på trygghet synes jeg 
er et av de verste bruddene på barns 
rettigheter. Hvordan kan vi håpe på at et 
barn skal få en god fremtid og et godt 
liv, hvis alt det kjenner til er hat, 
ondskap og frykt? Det barn trenger for å 
unngå å havne i slike situasjoner, er å 
befinne seg i trygge omgivelser og være 
omgitt av voksne mennesker som er 
sterke nok til å gi dem den omsorg og 
beskyttelse de trenger. Det er derfor 
avgjørende viktig å beskytte barn fra 
slike situasjoner, og la dem kjenne til 
respekt, toleranse og kjærlighet, fordi 
det er den eneste måten de selv kan bli 
tolerante og kjærlige mennesker med 
respekt og omtanke for andre. 
FN er ikke bare en organisasjon som 
bidrar til å skaffe barn konkrete behov 
som mat, vann og husly. De bidrar også 
til å skape trygghet i områdene der 
barna befinner seg. Det er et bilde som 
har brent seg fast i hodet mitt fra noe 
jeg så på tv-nyhetene da jeg var liten. 
Det er fra et fattig land, langt vekk fra 
mitt eget, og tydelig preget av krig og 
urolighet. Midt på en støvete vei, går en 
liten gutt med sekk på ryggen, han er på 
vei hjem fra skolen. Men han går ikke 
alene. I hånda holder han hånda til en 
mann, en soldat med den karakteristiske 
lyseblå hjelmen; en soldat fra FNs 
fredsbevarende styrker. I dette området, 
der det tydeligvis er stor mangel på 
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trygghet, er denne FN-soldaten på plass 
for å passe på at den lille gutten 
kommer seg trygt hjem fra skolen. 
Gutten har kanskje de viktigste 
behovene for mat, vann og husly 
dekket, men han trenger også å føle seg 
trygg, og i en alvorlig situasjon, tror jeg 
det er veldig viktig for barn å få leve 
mest mulig normalt, og derfor har denne 
soldaten en veldig viktig rolle i guttens 
tilværelse. Det er også viktig fordi den 
lille gutten sikkert trengte å se at ikke 
alle menn var slemme, ikke alle i 
uniform ville ham vondt. FN-soldaten 
ville ham godt.  
 
Så hvorfor er det så viktig, dette 
arbeidet som FN gjør for barn i nød? 
Først og fremst er det ingen mennesker 
som skal måtte leve i nød, og særlig 
ingen barn. Alle har rett på et godt liv, 
et trygt liv. Men jeg tror det er spesielt 
viktig å sørge for at barn får en så bra 
oppvekst som mulig, det er barna som 
er fremtiden. Om 30 år til, er det de som 
er barn i dag som skal styre verden. 
Hvis mange av barna da er ødelagt av 
inntrykk de har fått fra å være vitne til 
eller delta i krig, eller er helt utslitt av å 
ha måttet forsørge sine egne søsken 
fordi foreldrene og alle voksne rundt 
dem er døde av AIDS, hvilken fremtid 
har vi da? Hvis barn kun lærer å kjenne 
til ondskap og hat, hvordan kan vi da 
håpe på en god verden i fremtiden? Og 
hvordan vil verden se ut om 30 år til, 
hvis det ikke gjøres noe med det faktum 
at det hver dag dør 30.000 barn i U-
land, av sykdommer det er mulig å 
forebygge? Sannheten er nok at vi vil 
miste en stor del av en hel generasjon. 
Dette må selvfølgelig ikke skje. Hvis vi 
ordner opp i disse problemene og sørger 
for at barn i nød får et bedre liv og 
bedre oppvekstvilkår, er det virkelig 
håp for fremtiden til vår verden. Og det 
er nettopp dette arbeidet FN gjør. Barn 
kan naturligvis ikke bekjempe verken 
fattigdom eller AIDS selv. De er helt 
avhengige av voksne mennesker som 
vil det beste for dem. UNICEF gir også 
barna noe som de trenger veldig sterkt, 
nemlig en stemme, de lar barna bli hørt, 
og sørger for at barns situasjon settes på 
dagsorden til dem som sitter med 
makta. De siste 60 årene har UNICEF 
vært verdens ledende organisasjon for 
barn. Med alt det viktige arbeidet som 
gjøres av UNICEF, er det helt umulig å 
forestille seg en verden uten 
organisasjonen, uten FN. Det er ingen 
tvil om at verden vil bli bra å leve i for 

alle barn en dag, så lenge FN fortsetter sitt 
viktige arbeid. 
 
(Kilder: Tall og annen informasjon er 
hentet fra www.unicef.no og 
www.unicef.org.) 
 
Vi sendte melding om at Terje-

nytt er på nettet og fikk følgende 
hilsen igjen fra 

 
ODD FELLOW KLUBBEN 

TRES ENCANEDADOS 
Gran Canaria 

 
Takk for en hyggelig hilsen, og et meget 
fint Odd Fellow Blad for Aust Agder, og 
gratulere med bladet på nettet. 
 
Vi oversender møteprogram for kom-
mende høst og vårtermin, med nye tlf. nr. 
og e-mail adresse til den nye leder for 
Klubben. 
 
Vi vil tillate oss å sende informasjon om 
Klubbens aktiviteter, og håper at noe av 
dette kan brukes i Terjenytt, for å gjøre 
Odd Fellow Klubben på Gran Canaria 
best mulig kjent blant søstere og brødre 
som besøker Gran Canaria i kortere eller 
lengre tid. 
 
Med broderlig hilsen i V.K. og S. 
Jean T. Grønfoss 
 

Her er Infoen: 
 

ODD FELLOW KLUBBEN 
TRES ENCANEDADOS 

Gran Canaria 
 

Nordiske Søstere og Brødre ønskes 
velkommen til fellestreff. 

Møtene holdes på Terraza Mar Suite 
i Puerto Rico hver onsdag kl.19.oo 

i tiden 8/11 – 6/12  2006 
og 3/1 – 28/3 2007 
Fremmøte kl.18.3o 

Antrekk: Pent sommerantrekk. 
Enkel servering på ettermøtet 
hvor også ledsager kan delta. 

Møtene holdes på skandinavisk 
Leder: Jean T.Grønfoss 
Tlf.: 0034 928153678 
Mobil: 0047 91348081 

e-mail:  varna-a@online.no 
Sekretær: Sindre Olsbø 
Mobil: 0034 696231980 

 
 
 

Seniortreffet 20. april 2006. 
Storrepr. Thorleif Knudsen, som selv 
ønsket velkommen, tok oss med på en 
vandring på Dømmesmoen planteskole. 
Først foretok han et historisk 
tilbakeblikk, Han var innom 
Landbruksdepartementet som først drev 
gartnerskole, deretter Holt 
landbruksskole som overtok det hele. 
Fra 1990-tallet ble det inngått en avtale 
med høgskolen i Agder om 
førskolelæreskole. Han antydet at fra og 
med 2009 flytter høgskolen. 
Knudsen fortalte at vi stod på raet med 
gravhauger fra jernalderen. 
Rundturen i parken tok oss innom 
Henrik Ibsens urtehage som Norsk 
Hageselskap driver på en utmerket 
måte. Det var artig å se hvor flott det 
hele var satt opp med merkelapper ved 
de forskjellige plantene. Vi kunne lese 
at plantene kunne hjelpe for: Vondt i 
halsen – Blære – Nyre – Hodesmerter – 
Kramper – Reumatisme – Hjertestyrke 
– Hud – etc. Noen planter var rene 
krydderplanter. 
Det var noe vemodig å beskue 
minnesmerket fra 1998 som markerte 
75 års jubileumet for gartnerskolen. Der 
var stein, funnet rundt i området, som 
representerte hele landet. Navnene stod 
skrevet på en plate. Dette var en gave 
fra skolens siste elevkull. 
Grimstad vannverk står nå for vanning 
av parken. Frukt- og markområdet er 
leid ut. Frivoll skole driver fruktsalg. 
Elever steller og plukker. 
Gartner Knudsen ga mange fine tips 
vedr. stell av hage. Når det gjelder 
busker, anbefales å skjære bort det som 
er skadd. Grener på frukttrær bør 
tvinges vannrett. Da får en tidlig 
blomster. Klipp grenene hele 
sommeren. ”Sovende knopper” er klare 
til å komme, når det kuttes. Beskjæring 
av roser bør være radikal. Det er 
skjærehøyden som avgjør lav og høy 
rose. 
På vår vandring så vi mye fin kristorn 
og ved vandringens slutt passerte vi 
eika. Den er over 500 år gammel og er 
symbolet på Dømmesmoen. 
Oppholdet på Dømmesmoen ble 
avsluttet med en enkel lunsj – bestående 
av omelett, brød og kaffe. Igjen et 
meget vel gjennomført seniortreff. Vel 
done, loge Henrik Ibsen ved Storrepr. 
Thorleif Knudsen. 
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9. del 
DE 33 FØRSTE: 
  1 Kaptein Thoralf Nitter Walter 
  2 Skreddermester Thomas Tollefsen 
  3 Skattefogd Eirik Gustad 
  4 Lege Oscar Bernstein 
  5 Distriktssjef Erling Bjorbæk 
  6 Skolestyrer Jonas E. Line 
  7 Grosserer Ivar Oscar Holte 
  8 Sekretær Just Meyer Houge 
  9 Bestyrer Sverre Edv. Slokvik 
10 Rektor Olav Espestøyl 
11 Lektor Knut Martin Fivelstad 
12 Lærer Jahn Senum 
13 Kjøpmann Harry Sannæs 
14 Advokat Henrik Henrichsen 
15 Bygartner Alfinn Johnsen 
16 Disponent Erling Gauslaa 
17 Direktør Arne Bjørklund 
18 Bilforhandler Bjørn Ingv. Johansen 
19 Seilmaker Harry H. Lindegaard 
20 Kjøpmann Harald Halvorsen 
21 Byggmester Bjarne Jens Ljosland 
22 Overingeniør Oddmund Kringlebotn 
23 Sekretær Per Lage Aanby 
24 Kjøpmann Inge Eliassen 
25 Distr.revisor Kjell Bugge 
26 Fargehandler Harald Tønseth 
27 Kjøpmann Erik Zachariassen 
28 Salgssjef Jens Scharff 
29 Faktor Nils Gullhav 
30 Kjøpmann Thorbjørn Skjævestad 
31 Kjøpmann Thoralv Uldal 
32 Ingeniør Hans Uldal 
33 Elektrikerformann Paul Aspholm 
 
LOGETIDEN – De 25 år 
Dermed var det hele i gang. Arendal 
hadde endelig fått en Odd Fellow loge. 
Logearbeidet kunne settes i gang for 
alvor. Denne del av beretningen har en 
lagt opp som en tematisk gjennom-
gåelse.  
 
 

 
 
 
 
Dette er gjort mest fordi en vil forsøke å 
unngå en kronologisk oppramsing, men 
også fordi mange saker blir arbeidet med i 
et lengere tidsrom. Hadde en valgt en 
streng kronologisk oppbygning, ville nok 
set ført til en for springende fremstilling. 
Kronologien forsøker en å ta vare på 
innenfor hvert tema. 
 
BIBELEN. 
I logemøtet 6. november 1959 refererte 
OM brev av 4. november fra ExOM i loge 
nr. 1 NORVEGIA, br. L.Daa Caspersen, 
hvori han bebuder en gave på ca $50 fra 
en som hette Birger M. Nilsen. 
Daa Caspersen foreslo å kjøpe en 
passende bibel for gaven. I nevnte 
logemøte gikk brr. enstemmig inn for 
dette, og det ble vedtatt å meddele br. Daa 
Caspersen at logen med takk tok imot 
gaven. Daa Caspersen vandret rundt i flere 
forretninger før han fant den rette bibelen. 
Den 10. november kunne så vår OM 
motta logens nye bibel. 
Det var et eksemplar av en 
faksimileutgave av Christian den 3.`s 
bibel av 1550 (den første bibel på dansk), 
nå utgitt av Levin og Munksgaards forlag 
i København. 
Hvem var nå Birger M. Nilsen? 
Jo, det viste seg å være en utflyttet 
Arendalsmann, som var medlem av Odd 
Fellow. Han var født i Arendal i 1896. 
Hans foreldre hadde hatt en 
stentøyforretning i Arendal. I 1918 var 
han i Arendal en tur, men reiste snart t 
tilbake til Amerika. Han slo seg ned i 
USA, og på den tiden da han første gang 
fikk høre om loge Terje Vigen i Arendal, 
bodde han i 5533 Fremont St., Oakland 8, 
California. At Odd Fellow hadde bredd 
seg til Arendal, ble han så begeistret for at 
han straks ville sende en gave. 
Den 17. november 1959 fikk vår OM brev 
fra Birger M. Nilsen. I dette brevet lå det 
som ble innklebet i vår bibel, nemlig: 
”Denne bok er en gave til Odd Fellow 
loge nr. 61 Terje Vigen fra Birger M. 
Nilsen, født i Arendal i 1896, nu medlem 
av loge 403 ECLIPSE I.O.O.F. Ricmond, 
California  i V.K.&S. 
                                 Birger M. Nilsen” 
Mot slutten av året 1970 fikk logen 
melding om at Birger M. Nilsen var avgått 
ved døden 1. november 1970. 
 
 

 

 

 

 
SÆRLOVEN. 
Allerede på logemøtet 6. november 
1959 ble komiteen for utarbeidelse av 
særlov nedsatt. Oscar Bernstein, Bjarne 
Ljosland og Jahn Senum ble enstemmig 
gitt dette oppdraget. De arbeidet hurtig 
og grundig, slik at logen kunne vedta 
særloven i møtet 1. april 1960. 

Opp gjennom tidene har det faktisk ikke 
vært behov for noen særlige endringer, 
bortsett fra rene redigeringer. Verd å 
nevne er at det på møtet 17. mars 1967 
enstemmig ble vedtatt å føye til i 
særloven: «Godstående bror som er 25-
års veteran fritas for kontingent etter 
fylte 70 år». 

14. februar 1968 ble det vedtatt å trykke 
særlov og ordensregler sammen i et 
hendig format slik vi kjenner dem i dag. 

KAPPER. 
Allerede før logens tilblivelse var det et 
aktuelt spørsmål om en kunne få kapper 
til embedsmennene. 

En forespurte storlogen om priser og 
om det var mulig å sette bort arbeidet på 
dugnad. Storlogen svarte at kappene 
måtte kjøpes i storlogen. Den ville 
derfor anbefale at logen startet sitt 
arbeide uten kapper. Dette måtte logen 
finne seg i, da kappene ble dyrere enn 
logen kunne klare. Men drømmen om å 
få anskaffet kapper holdt seg stadig. 

Derfor skulle det ikke gå så lang tid før 
det hele gikk i orden. Men innen det 
hele var brakt i havn, var 
kappespørsmålet fremme på mange 
logemøter høsten 1960. Det endte med 
at det ble opprettet et «kappefond» der 
brødre kunne tegne seg med et bidrag. 

I logemøte 3. februar 1961 kunne Harry 
Lindegaard opplyse at det var tegnet 
bidrag til kapper på i alt kr. 2.880,-, 
faktisk mer enn en trengte. 

Og så ble kappene bestilt i brev til 
storlogen 3. mars 1961. Prisen var kr. 
2.275,-. Til kappene ble det også 
bestemt å kjøpe inn hansker. I møte 17. 
mars 1961 kunne OM fortelle at dette 
var gjort for kr. 276,-. 

 

 

                                           Fortsetter. 
 

ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER 
                         Et historisk tilbakeblikk ved Jan A. Nilsen                         9 
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Nr. 51 Fortuna  

 
 
 

En sommer er over. 
" og for en nydelig sommer". 
- men høsten er også fin med  
innekoselige kvelder. 
 
Vi har alt hatt våre første logemøter, og 
det var god stemning da blide, smilende 
søstre møtte hverandre etter 
sommerferien. 
 
Nå skal vi ta fatt på det siste året av 
embetsperioden, og forberedelsene til 
høstens logemøter er godt i gang. 
Vi er stolte over å kunne feire både 40 
års- og 25 års Veteranjuvel i 
høstterminen. 
 
Vi er alle opptatt av at våre logemøter 
skal være et godt og utbytterikt sted å 
være, men da må alle bidra i fellesskap. 
 
Jeg håper at vi  får et fint logeår, og at 
vi kan fortsette å ta vare på hverandre. 
 
      Eva Werner 
          OM 
 
SOMMERTUR NR. 51 
FORTUNA 
31. mai, en litt “kulsken” forsommer-
dag, hadde søstrene i loge nr. 51 
Fortuna sin sommertur. Bjellandstrand 
gård var målet for turen. I små og større 
grupper kom søstrene kjørende inn på 
tunet til denne gården som har sin unike 
beliggenhet på utsiden av Tromøya ca. 
l00m fra sjøen. Selve hovedhuset kan 
spores tilbake til år 1650— og i det 
huset bor i dag vertskapet på gården. 

I 1996 ble planleggingen av gården, slik 
den fremstår i dag, påbegynt. 
Vertskapets mål er at mennesker i alle 
aldre skal ha en meningsfull opplevelse 
av besøket. 

Da søstrene var godt benket ved 
bordene, orienterte vertskapet om hva 
som finnes av tilbud på gården, — fra 
Provense — inspirert svensk keramikk i 
gårdsbutikken til for eksempel jordbær 
og amerikanske blåbær, solsikker som 
snittblomster og mye, mye mer. 

I kafeen der vi var benket, serveres det 
enkle lunsj og middagsretter. Videre 
ferske brød, kaker og vafler med bær, 
frukt og urter fra gården som tilbehør. 

Vi fikk servert paier og salater med 
bakerovnsbrød til + kaffe og kaker. God 
stemning ved bordet — ingen merket 
pøsregnet ute før verten avbryter oss og 
ber alle som har cabriole om å foreta seg 
noe! Oppfordringen ble fulgt i stor 
takknemlighet. 

Så til dere søstre i turnemnda — tusen 
takk for en god ide — det var godt å være 
sammen på Bjellandstrand gård. 

Lise 

Møteprogram resten av 
2. halvår 2006 

20.09. ”    ”  − + 
04.10.”     ”  = + 
18.10. ”    ”  40 års Ve.Ju. Galla 
01.11. ”    ”  M  Felles med  nr.116   
                                Navigare. NB: i Arendal 
15.11. ”    ”  0 + Galla 
22.11. ”    ”   − + Felles med  nr.116   
                         Navigare. NB: i Tvedestrand 
06.12. kl. 1800 25 års Ve.Ju. Juleloge 

Galla 
03.01. kl.1900 Arbm. Rap. N/K 
07.01.kl.1600 Juletrefest.  
 
 
Medlemsnytt fra Sekretær 
 
Åremålsdager 
55 år 
23.11.06 Randi Hjulstad 
12.12.06 Wenche Asdal 
60 år 
02.10.06 Emmy van der Zalm 
14.11.06 Turid H. Salvesen 
65 år 
12.11.06 Ellen Lauvland 
80 år 
05.12.06 Anne Marie Gjesdal 
85 år 
01.10.06 Kari Bjørklund 
 
Gradpasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad 
05.04.06 Sissel T. L. Boye og 
 Solveig Ø. Svendsen 

Den Høye Sannhets Grad 
19.04.05 Rigmor Stenseth 
 
Vi gratulerer! 
 
 
   
 

 
Leir nr. 22 

 
Viljen 

 
 
 

Kjære lesere! 
 
1 ½ år er allerede gått siden Leir nr 22 
Viljen ble instituert. Det første 
embedskollegie er vel halvveis. I denne 
perioden har vi fått 15 nye matriarker: 
 
Anne Grethe Lofthus Kaprifol 
Wenche Magnussen      ” 
Anne Grethe Therjesen           ” 
Randi Gran    Måken 
Marit Solheim       ” 
Emy von der Zalm Fortuna 
Karen Astrid Rasmusse  Kaprifol 
Borghild Omdal  Måken 
Vera Thorkildsen  Fortuna 
Anne M. Haugland Kaprifol 
Solveig Hansen  Navigare 
Reidun Sivertsen       ” 
Aud Helen Terkelsen Kaprifol 
Åshild Gregersen Mo      ” 
Inger Dybfest  Måken 
 
+ at vi har hatt flere gradspasseringer. 
Vi har jobbet godt. O grunnen til det er 
at matriarkene er så positive. Alle er 
flinke til å møte. Hør her gutter; 
Fremmøteprosenten ligger på ca.60-
70% pr. møte – og det er imponerende. 
For meg som HM har dette vært en 
kjempestyrke. Vi har investert i nytt 
teppe i salen i Arendal. Vi diskuterer 
flere ting . 
5 desember blir igjen en merkedag for 
oss. Da skal vårt distrikt 14 deles. 
Rebekkalogene i Aust-Agder vil bli 
eget distrikt. Vi blir da sammen med 
brødrene i distrikt 22. Ny DSS skal 
innsettes på dette møte og det blir jo 
spennende. 
 
Møteplanen for resten av 2. halvår 2006 
er som følger: 
 
03.10 kl.  1900  Arbm. Intr.
 Arendal 
07.11 kl.  1900  H+
 Tv.strand 
05.12 kl.  1900  B+      
              Arendal 
Fortsett å møt matriarker! 
Ingeborg Baust (HM) 
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93 KAPRIFOL 
Kjære søstre, 
Denne vidunderlige, fantastiske som-
meren er slutt. Sola har vært trofast mot 
oss, og hvis den nå tar fri av og til er det 
helt greit! 
Logearbeidet er i gang, vi har allerede 
hatt 2 møter og vi har ønsket vel-
kommen vår nye søster Tone Hatten. 
Søstrene er åpenbart glade for å komme 
på logemøte igjen. Å gå på logemøte er 
høytid. Da kan vi bokstavelig legge bort 
det dagligdagse og ta på oss høytids-
drakt. Vi forventer at alle legger vekt på 
å gjøre logemøtet til noe annet enn det 
vi møter i hverdagen. Logen skal jo på 
alle plan påvirke oss til noe annet, noe 
bedre, noe rikere, noe større, noe edlere. 
Og vi skal arbeide med oss selv, videre-
utvikle oss til å bli bedre medmennesker 
slik at vi kan bidra til et bedre samfunn. 
Og innimellom plikter vi å stoppe opp 
og spørre:  
Makter jeg å omsette Odd Fellow 
Ordenens grunnsetninger til handling?  
Makter jeg å etterleve idealene i min 
hverdag? 
Er min adferd i tråd med Odd Fellow 
Ordenens idealer? 
Lykke til med arbeidet. 
OM 

40 ÅRS VETERAN. 

Loge nr. 93 Kaprifol hadde den 22. mai 
2006, i fellesmøte med nr. 51 Fortuna, 
gleden av å tildele vårt Chartermedlem og 
første OM, Eldri Helene Sataslaatten, 40 
års veteran juvel. Det ble en høytidelig og 
vakker handling oppe i Logesalen. 
Følgende fungerte som Storembedsmenn: 

Eks Rådspresident Guro Lie  

Eks Rådskass. Ellen Flakstad  

Eks DDRP Sonja Pedersen  

DSS Ellen Birkeland og  

SR Lisbet Brune.  

Eks OM Eldri Sataslaatten ble innviet 
12.05.1966 i Loge nr. l4 Dagmar. Hun har 
i disse 40 årene innehatt utallige verv 
innen logen og påtar seg stadig oppgaver 
dersom det er nødvendig, og takk for det. 
Hun er en stor berikelse for vår loge. 

Det var ca. 90 tilstede ved taffelet hvor vi 
ble servert kalvestek og fromasje med 
jordbærsaus. Talene ble mange. 

Eks Rådspresident Guro Lie hadde mange 
tilbakeblikk på ting de hadde opplevet.  

OM Else Byholt takket fra logen og 
overrakte nydelig vase m/blomster. OM 
Eva Werner takket for innsatsen i nr. 51 
Fortuna og overrakte blomster. Randi 
Sataslaatten Aanonsen holdt tale på vegne 
av Hilde, Eiri, Svein Harald og seg selv. 
Det er ikke alle som har alle sine 4 barn 
med i logen. Det var deretter nydelig sang 
av Svein Harald, som sang 2 sanger: 
”Evig knytter vi vårt vennskapsbånd” og 
”Fra hånd til hånd”. Det var ikke et tørt 
øye i salen. 

Fra Chartermedlemmene hilste Edle 
Johannessen og fra Andalucia nr. 1 hilste 
Elisabeth Leistad Heggen, og til sist søster 
Aris Smith Krøger. Eldris sang “Kom mai 
du skjønne milde” måtte også være med. 
40 års veteranen takket så med en lang og 
morsom tale. Det er ikke lett å begrense 
seg når man har vært med på et så aktivt 
logeliv. Takk for maten ble holdt av SR 
Kari Rose fra nr. 51 Fortuna. Det hele ble 
bundet sammen på en ypperlig måte, på 
rim, av UM Wenche Nilsen. Gratulerer så 
mye fra oss alle søster Eldri. 
                                                            LB 
25 års Veteran 
Den 8. Mai -2006 hadde Loge nr. 93 
Kaprifol gleden av å tildele 25års 
Veteranjuvel til søster Brit Gangenes. 
Hun ble tatt opp i Loge nr. 51 Fortuna 4. 
mai 1981. I 1991 var hun med å starte 
Loge 93 Kaprifol - hun er en av våre 
chartermedlemmer. 

Søster Brit Gangenes har hatt mange 
verv i Logen, hun var OM i Loge nr. 93 
Kaprifol fra 1997- 1999 

Dagen ble feiret med en vakker 
seremoni, ledet av Storrepr. Lisbet 
Brune. 

Under middagen ble det holdt fine taler 
med takk for det hun har betydd for 
Logen og medlemmene - det at hun har 
vært en Logesøster i ordets rette be-
tydning. Veteranen holdt selv en vakker 
og interessant tale med tilbakeblikk på 
25 år i arbeidet for Logens beste. 

Alle søstre i Loge nr. 93 Kaprifol 
gratulerer hjerteligst med Veteran-
juvelen og håper på mange gode år 
videre i søsterfellesskapet. 

Tordis. 

 
Nytt fra sekretær 
 
Ny søster 
28.08.06Tone Hatten 
Hjertelig velkommen  til oss! 
 
Gradspasseringer 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
24.04.06 Jorunn K.Jørgensen 
 
Den Høye Sannhets Grad 
11.09.06 Walborg Kløvfjell 
 
Åremålsdager 
60 år 
30.09.06  Jorunn K. Jørgensen 
70 år 
18.10.06   Anne Marie Svensen 
 
Vi gratulerer!!! 
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Loge 104 MÅKEN 
 
Vel møtt til en ny termin! 
Jeg benytter nå muligheten til små med-
delelser  som gjelder vår Loge. 
 
Mat på våre Logemøter 
Det er nå bestemt at vi skal ha ens pris 
på måltidet til våre ettermøter. 
Alle måltider (bortsett fra vår Festloge 
09.11.06) skal koste kr. 100.-. Drikke 
kommer i tillegg – på de møtene vi 
serverer vin – vil vinen koste kr. 50.- pr. 
karaffel. 
 
Odd Fellow Bladet. 
Jeg håper alle har oppdaget hvilket ut-
merket blad dette er. Spesielt kan jeg 
anbefale utgave nr. 03.06 side 3 
Styrkelse og ekspansjon av Morten 
Buan, Deputert Storsire – samt 04.06 
også side 3 – Kvalitet i Logearbeidet 
av Ann Evy Aurdal, Deputert Stor Sire.  
 
Terjenytt. 
Terjenytt kan nå taes ut på nett – de 
søstre som ønsker å gjøre dette sier ifra 
til Str. UM slik at distribusjonslisten 
kan rettes. Det koster å trykke bladet, og 
ved at noen kanskje kan lese det på PC 
– kan trykkekostnadene reduseres. 
 
Telefonliste. 
Vi har fått ny telefonliste, sjekk at det 
står riktig opplysning om ditt telefonnr., 
og meld eventuelle rettelser til Str. 
Sekretær snarest. 
 
10 års Jubileum. 
09.11.2006 er det 10 år siden vår Loge 
ble stiftet, og vi vil feire dette med 
festloge for søstrene m/ledsager. 
Bindende påmelding til UM Anne-
Marie Gaustad 37270718/90952674 
eller Str. Randi Brautaet 37041905 
/91514168 innen 19. oktober 2006.  Pris 
pr. Kuvert: Ca. kr. 200.- + drikkevarer. 
(Vin kr. 50,- pr. karaffel.) 
 
 
 

PC-trøbbel. 
Tidlig i våres fikk vi på vår hjemme PC 
nytt program for mail. Dette så bra ut – 
helt til jeg fikk en melding med et bidrag 
til Terjenytt – Jeg fant kun noe av det – og 
alt kom derfor ikke på trykk. 
Bidraget var fra vår OM og jeg tar det 
derfor inn nå selv om det er ALTFOR 
sent.                                           UM 
 
Kjære søstre! 
Vi skriver allerede mars måned, den første 
vårmåned, men snøen ligger fremdeles 
dyp.  Solen skinner fra en skyfri himmel.  
Det er et fantastisk skue; den hvite 
snøen, de grønne gran- og furutrærne 
og den knallblå himmelen innbyr til 
påskeferie. 
 
Og den er jammen ikke langt unna. 
Mitt første år som OM er snart omme.  Vi 
har ikke så veldig mange møter igjen 
denne terminen, og det blir vel vår og 
sommer i år også.  Det har vært arbeid-
somt og ansvarsfullt å være OM, men det 
er også lærerikt.  Jeg er så heldig å ha et 
utrolig godt embedskollegium å arbeide 
sammen med.  Både valgte og utnevnte 
embedsmenn har gjort en kjempejobb, og 
nevnder og komitéer har utført sine plikter 
på en utmerket måte.   
Privatnevnda og matgruppene har sørget 
for at vi har hatt hyggelige og vel-
smakende ettermøter.   
 
Jeg vil også rette en takk til alle søstrene 
som har deltatt i våre seremonier og bi-
dratt til gode opplevelser i logesalen. 
Jeg ønsker alle søstrene og deres familier 
en god påske. 
                                Brit Leonard-Nilsen 
                                             OM 
Nytt fra Str. sekretær 
Nye søstre: 
Liv Grete Aslaksen og Hilde Knudsen 
Walle ble tatt opp i vår Loge 06.04.2006 
 
Åremålsdager: 
60 år: 
Mia Birkeland Knudsen 15.06.06 
Edle Gulløy Larsen 27.08.06 
70år: 
Unni Fuglestvedt Birkedal 12.07.06 
80 år: 
Ruth Moy Hansen 05.07.06 
 
VI GRATULERER! 
        
Sommertur 2006. 
Torsdag 1. juni hadde Loge 104 Måken 
med 38 søstre fra Grimstad og Lillesand 
sin årlige  sommertur. Turen startet med 

buss fra Grimstad, og Lillesands-
søstrene sto klar på Tomta i hjembyen 
sin. Turen gikk direkte til Arkivet i 
Kristiansand, der ble vi guidet rundt. 
Hele kjelleren er bygd om til museum 
til minne om de som ble mishandlet, 
torturert og drept da motstands-
bevegelsen ble opprullet. Vi kunne gå 
fra den ene cella til torturkammer og 
forhørsrom og se da dette var identisk 
rekonstruert. 
Guidene er medlemmer av Stiftelsen 
Arkivet, og jobber på frivillig basis. De 
gjør en formidabel jobb. 
Under okupasjonen ble 9000 sør-
lendinger plassert bak murene i 
Kristiansand kretsfengsel, og 3000 av 
disse var innom Arkivet i kortere eller 
lengere tid. På veggen i trappeopp-
gangen henger det flere store messing-
plater med inngravert navn på de 
torturerte. Dette var en STERK 
opplevelse  å lese ettersom flere av 
søstrene hadde både slekt og bekjente 
blant navnene. 
Etter halvannen times omvisning gikk 
søstrene stille og ydmyke tilbake til 
bussen som tok oss videre til 
Værtshuset «Pieder Ro» hvor vi skulle 
spise, og hvor vi ble servert en varmrett 
og dessert med tilbehør. 
Det ble en hyggelig avslutning på 
logeterminen, og vi ser allerede frem til 
neste sommertur. 
 
Med søsterlig hilsen i V.K. og  S 
Turnemda v/ Tove, Gro og Aud Jenny. 
 
KLIPP FRA DECORA-POSTEN I 
1955: 
Hvor er din Skat? 
Tilfreds kan Mennesket aldrig være, 
naar det faar meget, vil det ha mere, og 
faar det mere, vil mer det ha, og mener 
da at bli rigtig glad. 
 
Men denne Glæde ei varet længe, det 
kunde aldrig faa nok: «Giv hid, giv hid» 
skrek den hele Flok. 
 
Vorherre vilde vi skulle fatte; vor Sjæl 
ei mættes med jordisk Skatte, og derfor 
la han i Sjælen ned en Trang til Skatte 
som varer ved. Hvad hjælper da, om du 
Rigdom vinder naar du derved ingen 
Redning finder? Hvis Skatten er kun 
paa Jorden her, vil Hjertet være hvor 
Skatten er. 
Og vil du Freden i Hjertet vinde, fly til 
din Frelser, saa skal du finde den Fred 
som overgaar al Forstand – den Fred 
som Jesus kun give kan. 
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Loge 116 Navigare 
“En sommer er over….” 
 Ja, en fantastisk flott sommer er til 
ende, og dagene er blitt ganske mye 
kortere enn da vi i begynnelsen av juni 
ønsket hverandre en god sommer. 

Nå er vi i full gang med høstens mange 
gjøremål, hvorav logemøtene våre er en 
viktig del. Nevnder og komiteer har 
startet sitt arbeide. Alle står på med den 
rette søster ånd med det for øyet, å 
skape den trivsel og hygge som gjør at 
alle søstrene gleder seg til Logemøtene. 

Vi har et travelt program i høst-
terminen. og spesielt gleder vi oss alle 
til å få besøk av vår moderloge 51 
Fortuna i november.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loge nr. 128 Lyngør 
Onsdag 6.9.06 møttes brødrene i Loge 
128 Lyngør, til høstens første møte. 
Etter en vidunder-lig sommer, var alle 
glade for igjen å møtes igjen. 
 
I tillegg fikk vi besøk av DSS Jan A. 
Nilsen. Det var svært hyggelig å få  
DSS på besøk, og det satte en ekstra 
spiss på møtet og brodermåltidet. 
 
Sommertur 2006 
Årets sommertur for Loge 128 Lyngør, 
gikk i år til Borøya utenfor Tvedestrand, 
nærmere bestemt til  Kalven. Der har 
vår Stor repr. Arne Aas med sin kjære 
Ellen, funnet sitt Soria Moria. Ellen og 
Arne var vertskap for kvelden, som ble 
en meget vellykket ettermiddag og 
kveld. Selv om havtåka lå tjukk over 
Oksefjorden utover dagen, 

Fellesmøtene med andre loger er noe som 
absolutt bør og må ivaretas, det gir 
samhold og det styrker  
Jeg ønsker alle søstre/brødre og 
Embedsmenn lykke til med høstterminen i 
de respektive loger med noen små ord om 
vennlighet: 
 
Vennlighet er det beste  
Og fineste språket blant folk. 
Et språk som alle kan mestre 
Og alle forstår uten tolk.  
Det handler om åpne hender 
Som ikke lukker seg til  
Oi, om så det gjelder  
Et lite varmende smil. 
 
Med hilsen i V.K.og S 
Else-Margrethe Ramsdal 
               OM 
 
Gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 
10.05.2006 
Str. Gerd Langemyr 
Str. Sigrid Nilsen 
Sir. Ruth Aas 
 

 

 

lettet den og slapp frem sola når brødrene 
med sine kjære, inntok Kalven. 
De ankom i biler, båter og buss. Som 
åpning på kvelden hadde Ellen og Arne, 
ordnet med en omvisning i Astrid 
Gjertsens nye hage. Utrolig hva hun hadde 
fått til i løpet av ca. 1 år.  Store griller var 
tent, og det ble rikelig med god mat og 
god drikke for alle. Det ble en svært 
minnerik og fin kveld, og brødrene i 128 
Lyngør retter en stor takk til vertskapet 
denne kvelden. 
 
Hjertelig takk til  
Ellen og Arne. 
 
Nye brødre 
19. mars 06 
Sven Erik Lundberg 
Helge Gustavsen 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
3. mai 06 
Bjørn Jacobsen 
Ole Pettersen 
Den Edle Kjærlighets Grad 
6. september 06 
Ole Petter Pettersen 
Knud Skole 

Høst 
Krystallklare dager, 
ja nå er det høst 
Sola står lavt på 
himmelen i øst 
Bladene gulner 
På husker og trær. 
Nå kan jeg plukke, 
Frukter og bær. 
Røyksopp og risker 
Og små kantareller. 
Rognebær, nøtter 
Og ville moreller. 
Sola den gløder 
På himmelen i øst. 
Krystall klare-dager, 
Nå er det høst. 
 

Møteplan 2. halvår 2006 
13.09    -    1900  ─  +   
27.09    -    1900  Instr. 
11.10    -    1900  Festloge Galla 
25.10    -    1900  ≡  + Galla  
01.11    -    1900  M    hos   nr.51     
                   Fortuna  NB! Merk dato.  
22.11    -    1900  ─  +  Besøk av nr.    
                   51 Fortuna 
13.12    -    1800  O + Julemøte             
                   NB! Merk tiden. 
………………….. 
10.01   -     1900  Arbm. Rapport fra 
Nevnder/Komiteer  
 
Ny Storrepresentant 
20 september takker Arne Aas av som 
Stor rep. Hans periode er nå over, og 
det rettes en stor takk for det arbeidet 
han har utført for vår Loge. Han blir 
etterfulgt av Bjørn Røisland, og 
embedet vil fortsatt forbli i svært trygge 
hender. 
 

Terminliste, høsten 2006 
20.09 Arb.møte E.I. 
28.09 Infomøte (torsdag) 
04.10 O +  Galla 
18.10 ≡  +  Galla 
25.10 O + Galla  (Besøk til Larvik) 
01.11 M □ 
15.11 = + 
06.12 O + Galla 
20.12 ─ + 
………………………. 
13.01 Festlig samvær 
17.01 ─ + 
 

Åremålsdager 
70 år 
150806 Jens Tore Johnsen  
60 år 
260806 Ragnar Bærheim  
50 år  
150906 Frank Knutsen  

NB! Endring på terminlisten. Møtet den 11.10 er endret til 
Festloge, og opptagelsen er flyttet til møtet den 13.12. 
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Fra Overmester. 
  
Kjære Brødre. 
Vi er gått i gang med høstsemesteret i 
2006 
Det andre året som det nye embets-
kollegiet er i aksjon 
Ett år er gått siden undertegnede og de 
øvrige embetsmenn tiltrådte. 
Vi er alle avhengige av hverandre, for at 
logemøtene skal være slik de må og 
skal være 
 
Jeg håper at brødrene vil fortsette å  
møte så ofte dere kan, og at 
de brødrene som vi sjelden 
ser i logen kan finne møter i 
høst terminen som kan 
passe. 
 
Privatmemda er et strålende 
eksempel på hva de gjennom 
sitt arbeid kan gjøre for 
trivsel for alle brødrene  
Brødre , igjen vil jeg ønske 
dere alle et godt logeår. 
Håper på et godt fremmøte  
 
Med broderlig hilsen 
I V.K. og S 
 
OM 
Odd Fjeldstad. 
 
TANKER FRA EN 
EMBETSMANN 
Jeg har gjort meg noen 
tanker etter det første året som UM.  
Det var med stor spenning, men også 
med lyst jeg påtok meg ansvaret som 
UM. 
Etter dette første året kan jeg si at jeg 
ikke angrer på den beslutningen.  Det 
har vært et spennende og lærerikt år 
sammen med de andre i embets-
kollegiet.  Vi har alle noe å lære og vi 
har alle noe å lære bort.  Jeg opplever 
samholdet og engasjementet i embets-
kollegiet som sterkt og givende. Det er 
også veldig inspirerende å ha en sentral 
rolle i ritualer og spill.  En skulle  

 
tro at en terping på de samme ritualene 
hele tiden ville bli kjedelig.  Men nei, 
ritualer og spill blir bare mer meningsfulle 
etter hvert 
Jeg gleder meg allerede til å ta fatt på et 
nytt losjeår, og vil si til alle som blir spurt 
om å bekle et embete: Si ja, du vil oppleve 
en fin og lærerik tid som vil gi deg nye 
impulser og nye perspektiver som er 
nyttige både i losjelivet og, ikke minst, i 
dagliglivet. 
Vel møtt til et nytt spennende losjeår, 
 i vennskap, kjærlighet og sannhet. 
UM 
 
40 ÅRS VETERANJUVELER 
24. mai, på siste møte før sommerferien 
ble brr. Terje Noddeland og Kåre Midttun 
tildelt 40 års veteranjuvel. 
Seremonien ble ledet av DSS Jan A. 
Nilsen på en verdig og stilfull måte , og 
ble en fin opplevelse, både for  
veteranene, og for oss andre som var 
tilstede. 

På bildet fra venstre ser vi: 
Foran : De 2 veteraner 

Terje Noddeland og Kåre Midttun 
Bak: Fung. Stor Marsjall Arne Mosberg 

DSS Jan A. Nilsen og OM Odd Fjeldstad 
 
Under brodermåltidet vanket det mange 
gode ord til de staute veteranene, som 
også selv hadde mange gode ord å si om 
sine år i Odd Fellow generelt, og Terje 
Vigen spesielt. 
Vi gratulerer og håper, og tror, at det ble 
en seremoni og en kveld de vil tenke på 
med glede. 
 

NY BROR 
10. mai ble Torstein Fossum tatt opp 
som medlem i  loge nr. 61Terje Vigen. 
Det var en høytidelig og fin seremoni 
som vår nye bror forhåpentlig vil huske 
med glede. 
Vi ønsker deg velkommen som vår nye 
bror, og håper å se deg ofte på møtene. 
Lykke til 
 
Gradspasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
Bjørn Haagen Andersen, 8/3 
Rainer Alexander Domogalla, 8/3 
Knut Helge Stenseth; 26/4 
 

Åremålsdager: 
40 år: 

          Dag Øystein Andersen, 5/10 
70 år: 

Asbjørn Lorentzen, 30/10 
Sverre Thorkildsen, 12/12 

 
FREDAGSTREFF 

I Fellesmøter med alle 
OM`er og UMèr i 
losjene i Arendal har det 
vært en diskusjon om 
fredagstreffene. Det har 
vært svært varierende 
oppslutning  om disse 
kveldene.  Er det riktig 
å fortsette med dem, kan 
vi gjøre noe for å øke 
interessen, eller bør vi 
slutte med fredagstreff.? 
 
Vi har besluttet å holde 
fast på de fredags-
treffene som står opp-
ført i terminlista for 
høsten, slik at vi har 
høsten til å diskutere 
hva vi bør gjøre frem-
over. 
 
Vi ber om at alle som 

har synspunkter henvender seg til en av 
embetsmennene i sin losje slik at vi kan 
få et bredest mulig grunnlag for å ta en 
beslutning. 
Prosedyren må bli at de enkelte embets-
kollegier behandler saken på grunnlag 
av innspill fra brødre og/eller søstre, og 
at OM og UM tar saken videre til et 
fellesmøte.  Vi tar sikte på en beslutning 
før jul. 
 
For OM og UM i losjene i Arendal 
O. Baust.  
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98 Henrik Ibsen 
 
MOT SÅ OFTE DU KAN. 
Denne setningen hører du stadig i hvert 
eneste logemøte. Og dette er ikke 
tomme ord som fremsies bare fordi det 
er må sies. Det er faktisk slik at 
vennskap og broderskap må pleies til en 
viss grad. Vi trenger å møtes av og til, 
og vi får et større utbytte av møtene 
våre når vi er mange. 

Det betyr faktisk noe for oss andre at 
nettopp du møter frem, vi blir litt 
gladere til sinns ved å se deg på møtene. 
Så derfor - nå ved begynnelsen av 
høstsesjonen - gjør ditt beste for å møte 
frem “så ofte du kan”. I tillegg til det 
utbytte du selv har av logemøtene, er du 
med på å gjøre møtene til en bedre 
opplevelse for de øvrige brødrene. Og 
det er vel ingen dårlig grunn til å møte 
frem? 

Jeg ser frem til å se dere igjen etter en 
fabelaktig flott Sørlandssommer. 

Broderlig hilsen 

i V. K. og S. 

Trygve Haugland 
Undermester 
 
25 års Veteranjuvel 
Vi gratulerer Frank Nielsen og Per Edv. 
Ulriksen, som henholdsvis 20. 
desember 2005 og 21. februar 2006, ble 
tildelt Veteranjuvel for 25 års trofast 
medlemskap i ordenen 
  
Åremålsdager 
Vi vil gratulere følgende brødre med: 
85år 
29.08. Arne Bjørklund  

70 år: 
07.04. Edvard M. Terkelsen 
09.04. Jan Reidar Persson 
31.05. Alf Jensen 
10.09. Karl Bjørge 
17.11. Carl Havstad 
 
60 år: 
07.03. Frank Nielsen 
04.06. Erik Granhaug 
31.08. Per Norgaard 

Gradspasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad  
7. mars 2006: 
Anders Fløystad 
 
SOMMERTUR 
Lenge før noen ante hvilken fantastisk 
sommer det skulle bli i år, la vi fra kai i 
Grimstad med gode, gamle “Østerøy”. I 
strålende vær satte vi kursen vestover mot 
Auesøya, helt på grensen mot Lillesand. 

De fremmøtte brødrene med ledsagere 
(inkl, et ektepar fra vår vennskapsloge i 
Grindsted) fikk en fabelaktig båttur i 
nesten vindstille vær. En slik båttur er jo 
en opplevelse i seg selv. Men vi hadde 
utpekt et mål for reisen, og etter hvert 
nådde vi Auesøya og gled inn i den 
idylliske bukten som av en eller annen 
mystisk grunn kalles “Sokken”. 

Her ble skøyta fortøyd langsetter 
knausene, og både unge og eldre ben tok 
seg greit i land. Ved enkle hjelpemidler 
ble det rigget til et bord med hvit duk (!), 
hvorpå loff, smør, dill og majones, samt 
isoporkasser med mengder av ferske reker 
sto lagelig til for innhugg. Sølvtøy, 
porselen og krystall var erstattet av 
praktisk plast, og etter å ha forsynt seg 
ved bordet, slo deltakerne seg ned på 
knauser og i skorter og fant frem med-
brakte finurligheter til å ha i glassene. Det 
er ikke mye som kan måle seg med ferske 
Sørlandsreker og det viste seg da også at 
det gikk med ca. tre kvart kilo pro pers - i 
gjennomsnitt! 

Etter hvert gikk det langsommere med 
spisingen, men desto hurtigere med sam-
talene. Og etter at Alf Jensen hadde slått 
an tonen med store deler av Terje Vigen, 
ble det fremført dikt og stubber i muntre 
og tildels makabre varianter. 

Etter en rask nedrigging og opprydding - 
ikke et rekehode lå igjen etter oss - ble 
kursen satt østover igjen mot Grimstad, i 
behagelig medvind. Det var godt og varmt 
på dekk med kaffe og kaker og bare blide 
fjes å se. 

Privatnevnda, som sto for arrangementet, 
fikk fortjente godord for sin innsats og 
kunne notere seg for nok en vellykket 
sommertur. 

FOND FOR ETTERLATTE 
For snart et år siden fortalte vi at 
vår loge arbeidet med å etablere et 
fond for å kunne yte økonomisk støtte til 
ved begravelser etter en brors bortgang.  

Tanken var at fondet skulle yte en støtte 
på kr. 8.000,- i tillegg til det som kom-
mer fra den sentrale Begravelseskassen. 
Finansiering av et slikt lokalt fond 
skulle skje ved et årlig innskudd på kr. 
200,- fra hver av brødrene. 
Statuttene for et slikt fond er i mellom-
tiden godkjent av Stor Sire og første 
innbetaling har allerede funnet sted. 
Fond For Etterlatte i loge nr. 98 Henrik 
Ibsen er derved etablert. 

 
TERMINLISTE resten av 

høsten 2006 
19.09  ≡ + 

26.09  Informasjonsmøte 

03.10  – + 

17.10  = Fellesmøte med 61 Terje   
              Viken 

08.11  Minneloge - Felles med 127    
           Gabnel Scott 

21.11  Arbeidsmøte - Instruksjon 

05.12  0 + 

19.12  25 års Veteranjuvel 

02.01  Nyttårsspill m/ledsagere 

07.01  Juletrefest  kl. 16.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leir nr. 22 
Aust Agder 
 
 
Den 06.04.06 i 

Arendal ble følgende   
7 patriarker  befordret til DGL Grad:  
98 Henrik Ibsen:   Trygve Haugland,   
                              Olav Gundersen. 
 61 Terje Vigen:    Arne Øygarden. 
107 Torungen:       Arne Tellefsen. 
128 Lyngør:           Einar Bjerkholt. 
135 Mærdø:           Rune Sørensen. 
127 Gabriel Scott: Helge Røed. 
 
Vi gratulerer! 
 
 

Seniortreffet 
19. oktober kl. 12.00 

Grimstad/Lillesand 
Program kommer senere 

P.g.a. transport, bespisning med 
mer er det viktig at en melder seg 
på til de respektive 
kontaktpersonene. Se side 14. 
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107 Torungen 

Hilsen til brødrene. 
Vel over stått sommer, denne sommeren 
var fantastisk. Jeg håper alle har fått 
ladet batteriene og er klare for en ny 
termin med mange utfordringer i logen. 
Vi har mange spennende møter foran 
oss denne høsten. Jeg håper også at 
fremmøte prosenten er like god 
fremmover som det den har vært. Det er 
en svært god støtte for oss i 
embetsmannsutvalget når vi har stor 
oppslutning på våre møter. Jeg vil også 
oppfordre brødrene til å se seg rundt om 
det kan være aktuelle kandidater i 
vennekretsen som vil bli med i vår 
krets. Vi trenger flere brødre i Logen. 
Jeg vil også oppfordre brødrene om å ta 
med venner til informasjonsmøtet den 
19.10. På dette møtet kan dere ta med 
venner for å få informasjon om 
logearbeidet selv om de kanskje ikke 
har tenkt å bli medlem. Den 
informasjonen de får kan være en spire 
som gjør at de får lyst til å bli med oss.    
Jeg vil også takke embetsmennene og 
brødrene for den hjelp og støtte jeg får 
som Overmester i  
Loge 107 Torungen. 
Vi er allerede i gang med møtene, men 
jeg vil likevel ønske brødrene hjertelig 
velkomne til møtene denne høsten. 
 
Karl-Petter Evensen 
 
Minneord 
Tore Knudsen 
1940 – 2006 
Etter vårt siste møte i vår, fikk vi den 
triste meddelelse at enda en av våre 
brødre var gått bort. 
Den 26. mai 2006 døde bror Tore 
Knudsen, 66 år gammel. Han var 
medlem av vår loge siden 29. mars 
1993, og fikk Den Høye Sannhets Grad 
17. oktober 1994. 
Han ble opptatt i Leiren den 14. oktober 
1999 og fikk Den Kongelige Purpur-
grad den 13. desember 2001. 
Han har innehatt embeder som 
Undermesters Høyre Assistent og Over-

mesters Høyre Assistent, og var nå logens 
Arkivar. 
Bror Tore Knudsen møtte trofast i logen, 
og vil bli dypt savnet. 
 
Jeg lyser fred over Tore Knudsen sitt 
minne. 
                                                  UM 
 
Besøk fra Loge Fidelitas i 
Skien. 
Den 3. april 2006, dagen etter at isen gikk 
av Tromøysund, fikk vi i logemøtet der 
Bror Rolf Olav Terjesen ble tildelt Den 
Høye Sannhets Grad, besøk av 14 brødre 
fra loge Fidelitas i Skien. 
Det er blitt en tradisjon at vi besøker 
hverandre, tidligere var vi i Skien om 
våren, og brødrene fra Fidelitas kom hit 
om høsten, men nå bytter vi på å reise om 
våren. 
Som vanlig ble det servert torsk, denne 
gangen fersk sådan, med nødvendig 
tilbehør, og etter et godt møte, og et 
hyggelig brodermåltid, takket Bror UM 
Thor Olav Bjåland for maten, og for 
møtet.  
 

Sommerfest 2006. 
Lørdag 10. juni var det invitert til 
sommerfest i Loge Torungen i Smith 
Sørensen sine lokaler på Bratteklev på 
Tromøy. 
Dette er nå et museum der en kan se 
hvordan skipsbyggingen foregikk i det 
forrige århundre, og før dette. 
Etter en del viderverdigheter med 
transporten, der noen måtte ha hjelp av 
redningsskøyta for å komme frem, 
(Sannelig godt at Odd Fellow støtter et 
slikt formål.), stilte det opp 18 brødre, de 
fleste med ledsagere, slik at vi til sammen 
var 34 deltagere på omvisning, og 
etterfølgende bespisning med reker og 
hvitvin. 
Med så mange brødre med maritim 
bakgrunn, var det svært interessant å få 
vite mer om den aktiviteten som har vært 
på skipsbygging og skipsfart på dette 
stedet. 
Været var dessverre ikke det beste denne 
dagen, etter en stund ble tåka så tykk at vi 
ikke lenger kunne se Hisøy, men det var 
dekket bord inne der måltidet ble satt pris 
på, og praten gikk til det var tid for 
avslutning. 
Hjemturen gikk for min del i seilbåten til 
fungerende ExOM, der vi var glade for at 
han hadde GPS ombord til navigering ned 
Tromøysund. 
Tross været ble det en svært hyggelig og 
lærerik sommertur. 

Gradspasseringer 
Nye Brødre 
28. mars 2006. 
Ivar Sandnes. 
 
Opptatt i fellesmøte for loge Mærdø og  
loge Terje Vigen. 
 
Det Gode Vennskaps Grad  
15. mai 2006.  
Harald Grut Løvig 
Stig Johansen 
Morten Martens Breivik 
 
Den Høye Sannhets Grad 
3. april 2006.  
Rolf Olav Terjesen. 
 
 
Litt Ordensetikette: 
 
Tiltale ved bordet 
1.Viseverten, UM i logene,   
     ønsker alltid  velkommen til     
     bords. Han/Hun bruker full tiltale,   
     Vanligvis: 
    Bror/søster OM –     
    embedsmenn –  
    mine brødre/søstre. 
 

   Dersom det er gjester tilstede, 
   sier viseverten først 
   Kjære gjester, så resten  
 

   Er storembedsmenn tilstede, må UM   
   nevne de først, se side 8, pkt F3 og 4 i   
   Ordensetiketten 
. 
   Skal det brukes egen toastmaster blir   
   denne presentert av UM. 
 
2.Toastmaster bruker ikke   
    tiltale når hun/han tar ordet. 
 
3. Andre talere benytter    
     følgende tiltale: 

    Bror/søsterOM  
    Er det Storembedsmenn tilstede   
     nevnes kun den med høyest rang. Da   
     blir det: 
     Bror/søster Stor------,   
     bror/søster OM 
     I tillegg ved behov: 
     Kjære gjester/kjære   
      jubilant/mine brødre/søstre 
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127 Gabriel Scott 
Når dette skrives, er det mentalt sett 
langt fram til det vi tenker på som høst 
–  ei årstid som er framifrå beskrevet av 
Arne Garborg i dette verset fra 
Haugtussa: 
 

D'er Haust. Det ruskar ute 
med Regn og kalde Vind. 
Smaafuglen flyg mot Rute 
og vilde gjerne inn. 
Men under Omnen god, 
der ligg paa Sekkje-Pute 
han gamle Mons i Ro. 

 
Slike ublide værtilstander forbinder vi 
likevel helst med den seinere delen av 
hummerfisket, det vil si et godt stykke 
ut i oktober. 

Etter den beste sommeren i «manns 
minne» (metoeorologene sier juli var 
den beste siden 1915) er vi kommet i 
gang med losjelivet igjen. Alt 23. 
august hadde brødrene i 127 Gabriel 
Scott det første møtet i høstsemesteret i 
losjebygget i Grimstad – et bygg som 
bar sterkt preg av å være under 
ombygging og utbygging. 

Nok en gang gjennomførte vi et 
møte med en innetemperatur og et 
surstoffinnhold som sikkert ville ha blitt 
erklært inhumant av Arbeidstilsynet. 
Brødrene ser derfor sterkt fram til en 
bedre tilværelse og ingen nye «nær 
besvimelse-opplevelser» på møter i for- 
og etterkant av sommeren når det 
ombygde, påbygde og oppussa 
losjebygget ventelig kan tas i bruk i 
løpet av våren 2007. Og ikke minst er 
det mange som ser fram til at huset vårt 
da omsider får et ventilasjonsanlegg. 
Det skal bli merkbare forandringer til 
det bedre for brødrene og søstrene i de 
tre «eierlosjene» Gabriel Scott, Henrik 
Ibsen og Måken. På møtet 23. august 
fikk vi for øvrig ei klargjørnende 
oppdatering av hvordan byggeprosjektet 
skrider framover. Det var Andreas 
Kleppe, som nå har overtatt etter Arne 
Bjørge som styreleder i Odd Fellow 
Huset AS, som orienterte.  
Og så kom danskene... 

Et minnerikt losjetreff hadde vi i dagene 
12.–14. mai. Da kom «danskene» på 
besøk – losjebrødre med feller fra vår 
vennskapslosje 115 Koldinghus. Ved 
privat innkvartering fikk mange fornya 
sine bekjentskaper med de danske bødrene 
og deres feller, og høydepunktet var på én 
måte losjemøtet i Grimstad og den 
etterfølgende festmiddagen på Brekkekjær 
Pensjonat. 

 
Været var slik som vi hadde bestemt oss 
for at det skulle bli for at vi skulle kunne 
vise fram naturperla Kaldvell og ta en 
båttur i skjærgården.  

 
Dette falt åpenbart i smak hos våre danske 
venner, for i brev fra Eks UM Egon 
Eltved i «Norgesudvalget» står det bl.a. å 
lese: 

Det blev et væld af oplevelser for os, 
f.eks.: 
-  indkvartering med gæstebud hos 
værtsfamiliene 
-  flere naturoplevelser, ved elven med 
sangkoret Hermanos 
-  lidt industrihistorie, vandkraft med 
papirfabrikation og lunch ved fossen 
-  bådfart på fjorden og ved kanten af 
Skagerak, med sol og strid blæst 
-  en meget højtidelig og velgennemført 
Festloge 
-  og så en festaften med lækker mad 
(norske retter), samvær, taler/samtaler og 
sange. 

Men den største oplevelse var 
VENSKABET, vi følte os velkomne helt 
igennem og kunne fornemme en gensidig 
glæde vore Venskabsloger imellem. 
 
 
 
 

Sommertreff 
med feller og barn gikk av stabelen 
søndag 11. juni på Johan Næsers 
eiendom i havgapet. Været var fint, 
deltakelsen god og stemningen 
upåklagelig rundt grill og matbord. 
 
Ny Storrepresentant 

 
I møtet 23. august blei Dag Øian innsatt 
i embetet som ny Storrepr. i 127 Gabriel 
Scott etter Johan Næser. Avtroppende 
Storrepr. fikk varm takk for innsatsen 
av OM Helge Haldorsen. 
 
Nye brødre 
24. mai.   Atle Auby Hagen og 
                Vidar Andreas Tobiassen 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets grad: 
26. april.   Gunvald Falk og 
                  Svein Egil Pedersen 
 
Den Høye Sannhets Grad: 
23. august. Svein Hykkerud 
 
60 år 
6. september.  Tor Malvin Bakke 
Vi gratulerer! 
 
Noen ord til ettertanke 
VARMEN I VERDEN 
av Piet Hein (– mangfoldig 
ordkunstner) 
Det brænder et lys i min stue. 
Det holder jeg hånden mod. 
Hvor stråler dets varme venlig. 
Hvor føles den tryg og god. 
 
Hvad blev der af varmen i verden? 
Hvornår skal dens magt fornys? 
Vi går på en Jord, hvor mange trænger 
til varmen fra et lys. 
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(Loge Gabriel Scott forts) 
«Fellow» 
Mange har prøvd å finne bakgrunnen 
for betegnelsen «Odd Fellow», men det 
er ikke så enkelt. Jeg skal ikke gi meg i 
kast med nye forsøk på forklaringer, 
men det er jo unektelig litt besynderlig 
at i dagens engelsk kan odd fellow bl.a. 
bety ‛underlig fyr’. Jeg husker fra et 
opphold i England omkring 1970 at 
enkelskmennene syntes det var noe 
spesielt med navnet til nordmannen som 
da hadde fått kommandoen over FN-
styrken i Midt-Østen: Odd Bull 
(‛underlig okse’). 

Det kan likevel være litt interessant 
å se på bakgrunnen for det engelske 
ordet fellow. 

Mange ord betegnes som lånord, og 
til ulike tider ‛låner’ språk ord av 
hverandre (‛lån’ i slike tilfeller er ikke 
heilt dekkende, det er jo sjelden orda 
blir levert tilbake etter bruk). 

Men når det gjelder skandinavisk 
og engelsk, har det i noen tilfeller 
forekommet at ordet blir levert tilbake. 
Et eksempel er bag ‛veske’, som vi har 
lånt fra engelsk i vår tid. Men ordet 
stammer egentlig fra norrønt baggi 
‛sekk’, og har blitt til bag i moderne 
engelsk. 

Også det engelske ordet fellow er 
egentlig et lån fra norrønt. Ordet som 
ligger til grunn, er norrønt félagi, 
(egentlig ‛en som en har lagt sin 
eiendom sammen med’), i moderne 
norsk felle ‛person som en har el. gjør 
noe sammen med’, særlig i ordsammen-
setninger: ektefelle, lidelsesfelle, 
reisefelle. Forklaringa er at fé ikke bare 
betydde ‘husdyr’, men også ‛eiendom, 
penger’, dvs. betalingsmiddel. Tillegget 
-lagi  har sammenheng med å leggja,  
altså en som en har lagt sin eiendom 
(eller penger) sammen med, 
(forretnings)partner eller kompanjong. 

Med denne bakgrunnen blir det 
kanskje lettere å oppfatte fellow  som en 
‛bror eller medlem i et fellesskap’, eller 
på engelsk «a business partnership, a 
partnership or society generally». 

 
UM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Hei, kjære Ordensvenner 
 

Ja så er en ny Logesesong i gang igjen. Vi 
har hatt en lang og etterlengtet ferie. 
Batteriene er ladet. 
Det er en god følelse og se at 
medlemstallet øker, med dette som 
bakgrunn har vi fått tillatelse av DSS Jan 
A. Nilsen til å bytte fra Arbm. til O+ den 
14. november 2006. 
Frem til neste sommerferie har vi mye 
som skal utrettes, mange forskjellige 
møter og oppgaver.  
I mai neste år legger Nominasjons-
nemnda frem sin innstilling, dette er alltid 
spennende.  
Vær positiv! 
 
Jeg ser frem til ett trivelig og positivt 
logeår. 
 
Broderlig hilsen 
Ebben Johansson 
OM 
 

Sekretæren informerer: 
 
Opptatt i vår orden 9 Mai 2006. 
Tom Arild Sell 
Arild Gauslaa 
Vi gratulerer. 
 
40 År 
Werner Nebelung 
 
50 År 
Øyvind Olsen 18.08.06 
 
                                              Vi gratulerer. 
 
Sommertur 10.Juni 2006. 
I år som i fjor var vi bedt ut på sommertur 
til Stein B. og Vigdis.  40 personer var vi 
benket sommervakre bord. 
Embedskollegiet stod for grillingen, som 
seg hør og bør serverte ”dobbeldekkere” 
koteletter med tilbehør. 
 
Været var fint helt til havdisen kom utpå 
kvelden, men den la da heller ikke noen 
demper på stemningen. 

 
Vi vil igjen få lov til å takke Stein B. 
Olsen og Vigdis for at de åpnet sitt 
hjem for oss. 
 
Erik Steller 
UM. 
 
Til ettertanke: 
 
Det er natt og det er dag,  
min bror,  
de er begge gode;  
sol og måne, og stjerner, bror, alle er de 
vakre:  
det er også en god trekk på bålet.  
Livet er godt, bror.  
George Borrow 
 
Vil minne brødrene om at vår loge er 
den logen som skal ha sitt julemøte 
først  i år, 25 November. 
Så sett av denne dagen allerede nå. 
 

    OBS!            OBS!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding 
til 

Senioretreffene 
 

For Odd Fellow brødrene:  
logenes koordinater som er:                   
Terje Vigen:   
Terje Noddeland     370 33149 
Henrik Ibsen:  
Kåre Pettersen         370 42263 
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:  
Svein Sørensen          370 98228 
 

Seniortreffene er som hovedregel: 
3. torsdagen i måneden 

Kl. 12.00

21. september kl. 12.00 
Arendal 

Bratteklev Maritime Museum, 
Tromøy - O.B. Sørensen 

P.g.a. transport, bespisning med mer 
er det viktig at en melder seg på til 
de respektive kontaktpersonene. Se 
under. 

16. november kl. 12.00 
Tvedestrand 

Program kommer senere 
P.g.a. transport, bespisning med mer 
er det viktig at en melder seg på til 
de respektive kontaktpersonene. Se 
nede til høyre. 
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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

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

AUTORISERT  EL.INSTALLATØR    HÅKON  LARSEN 

ALT  i elektrisk  installasjon 

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

BRØDRENE 

 

Telefon 37 00 57 10

 
Kvia Bil 

Sørlandsparken  38 05 80 00

Nye og brukte biler

OPEL CHEVROLET

TELEFON  37005710

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

Kontaktperson:  
Inge Viktor Olsen 

Postboks 61    
4981 Grimstad   

 

Vi har sko 
for enhver 
anledning 

Sentrums-
gården 

Lillesand 
 

Tlf: 
37270112 

 Se vårt utvalg 

Velkommen hilsen 
Inger og Kirsten 

 
 
 
 
 
 

Byggmester 

Høsten 2006  -  Terjenytt  -  35 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 2006, kommer i midten av nov. 2006. Frist 
for innlevering av stoff fra enhetene er 10. november 2006. 
Stoffet sendes: Jan A. Nilsen, på  E-mail: jan.a.n@online.no eller 

adr.: Kongleveien 12, 4844 Arendal.  
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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

HISØY SERVICENTER

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! 


