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          Nr. 1                           Vinter  2012                     40. Årgang                

Ikke sitt hjemme og frys!

Der 
er 

varme 
å 
få 
på 

logen. 

Mange
gode 

venner
venter

på 
deg 
der.

Vedr. Landssaken: 
Salgsutstilling av malerier. 

Loge huset i Arendal 
25. og 26. feb. 

Se side 2 



                               2012                 ‐                Terjenytt                 ‐                           Vinteren 

 2 

 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Viljen 
Barmhjertighetens 
Grad: 
06.12.2011: 
Line Kristin Kvastad,  
loge nr. 93 Kaprifol 
Elizebeth Moen Monrad, 
loge nr. 116 Navigare. 
 
Håpets Grad: 
03.01.2012: 
Elin Kvamme Pedersen og  
Aud‐Bjørg N. Seneger,  
begge fra loge nr. 104 Måken.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder 
Nye patriarker: 
08.12.2011: 
Jan Andersen, loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Kjell Arild Eidet, Svein Egil Pedersen og  
Vidar Andreas Tobiassen fra loge nr. 
127 Gabriel Scott 
Thorleif Nordmyr, loge nr. 135 Mærdø  
 

Seniortreffet 24.11.2011. 
På kino i Arendal igjen. 

Det var et veldig godt frammøte også til 
dette Kinoseniortreff. 
Og det til tross for møtekollisjoner. 
Dessuten var flere av de ”vanlige” 
seniorgjengerne bortreist. 
Det var ”den hengte mannen” som ble 
vist.  

Blomsterløk 
Odd Fellow huset i Arendal. 

En 5. klasse ved Stinta skole har under 
ledelse av sin lærer, Bente M. Olsen, 
gravd ned ca 200 blomsterløk rundt 
Odd Fellow huset i Arendal. Skolen er 
en av naboene til huset. Elevene vil 
utover våren følge med på hvordan 
blomstene kommer fram. Og det vil 
også vi. Det skal bli spennende å se 
hvor og hva som gror opp etter hvert.. 

 

 
 
 

 
Storlograden, for Odd Fellow brødrene 
i vårt distrikt, ble i møtet fredag 
03.02.12 tildelt våre 6 nye EksOMer. 
EksOM, Roger Rasmussen fra Loge 72 
Eterna, fikk også graden. 
Med ham kom følgende gjester fra Vest 
Agder: DSS Bernt Balchen og 
Storrepresentant Tore Even Nilsen fra 
loge Eterna og EksOM Oddvar Stendal 
med frue, samt fruen til EksOM 
Rasmussen. 
42 EksOMer overvar seremonien mens 
31 ledsagere deltok i det som skjedde i 
salongen.  
Tildelingen i Arendal ble gjennomført 
på tradisjonelt vis. Alle innehavere av 
Storlogegraden i vårt distrikt ble 
invitert med ledsagere. Dette er en 
tradisjon som ble innført av DDSS 
Thorleif Bredesen da vi ble eget 
distrikt. Så vidt en vet er det nokså 
unikt i Norge at ledsagere er med som 
gjester på middagen etter selve møtet. 
Denne gang hadde bror DSS Tom 
Schulz søkt Stor Sire spesielt om å få 
lov å invitere ledsagere 
Det er også blitt tradisjon at mens 
Storlogemøtet pågikk i logesalen, ble 
ledsagerne underholdt med et 
bildekåseri. Det var Sissel Berit Hoel fra 
SOS Barnebyer, Telemark, som kåserte  
vedr. samarbeidet mellom SOS 
barnebyer og Odd Fellow.  
 

 

 
 
 
 
 
Menyen i år var elggryte med tilhørende 
grønnsaker og poteter. Til dessert var det 
karamell fromasj. 
Privatnevnda i loge nr. 61 Terje Vigen 
stod denne gang for arrangementet med 
egne servitører. 
DSS Tom Schulz gratulerte de nye 
medlemmene av Storlogen og EksOM Jan 
Petter Røinaas takket på vegne av dem 
som ble tildelt Stortogegraden.   
Storrepresentant Tore Even Nilsen 
rundet av taffelet med sin Takk for maten 
tale 
 
OBS!                                        OBS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kunstner Torill Maria Østerhus
vil holde en salgsutstilling av 
sine malerier i logehuset i 
Arendal, i anledning å hjelpe 
landssaken til Odd Fellow i 
Malawi. 
 
Torill er kjent med at landet er 
preget av stor fattigdom og 
ønsker i den anledning å gi 10
% av salget til SOS‐barnebyer. 
 
Salgsutstillingen vil være i 
tidsperioden 25. til 26. februar 
fra kl. 10 til 16 begge dager. 

Foran fra venstre, de som ble tildelt Storlogegraden: EksOMene Roger Rasmussen, Nils Olav 
Stensrud, Jon‐Erik Johansen, Jan Petter Røinaas, Jan Tore Solheim, Arne Aslaksen, Sigurd Ledaal 
Bak fra venstre, embedsmennene:  EksDSS Jan A. Nilsen, Fung. Stor Sekretær Inge Kongsbakk, 
Fung. Dep Stor Sire Helge Baust, Fung Stor Kap. Frank Liltved, DSS Hans Balchen(gjest), DSS Tom 
Schulz, Fung. Stor Skm Arne Bjørge, Fung Stor Vakt Finn Fredvig Erichsen, Fung Stor Organist 
Einar Berge og Fung Stor Marshall Kai Salvesen  

Storlogegraden Odd Fellow brødrene 
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JULEMØTE
Det ble et veldig fint møte, med to nye 
søstre som ble opptatt i vår loge. En flott 
seremoni,. Juleevangeliet ble lest av OM 
og søster Cecillie leste en koselig 
julehistorie til oss. Så var det ribbe med 
tilbehør og selvsagt riskrem med mandel. 
Senere koste vi oss med gode historier og 
julesanger med jubelkoret. 
En veldig flott avslutning på  året. 

JULETREFEST 
Den 8. jan. 2012 var det juletrefest på Odd 
Fellow huset på Stinta. Det var kos med 
kake, pølser og godteposer, som nissen 
kom med. Underholdningen sto Eldrup 
Hansen for med kjempe suksess.   Det var 
en veldig koselig dag og et bra frammøte. 
Takk til Merdø for vel gjennomført 
juletrefest. 
25ÅRS VETERAN 

Anne‐ Lise Knudsen 

 
Onsdag 4. januar ble søster Anne‐Lise 
Knudsen tildelt 25 års Veteranjuvel. 
Den høytidelige seremonien ble ledet av 
Storrepresentant Bjørg Kling. 
Embeder i logen: 
UM høyre ass.   1993‐1995 
Indre Vakt.        1997‐1999 
Kapellan.           1999‐2001 
Kasserer.            2001‐2003 
UM v. ass          2005‐2007 
Vi kom til et nydelig dekket bord og OM 
Emmy van der Zalm holdt en flott tale til 
jubilanten hvor hun deretter overrakte 
gave pluss de tre rosa nellikene. Søster 
Anne‐Lise takket for den høytidelige 
seremonien i logesalen. Det ble en flott 
kveld og jubilanten storkoste seg.    
Vi gratulerer!!  
 

Gradsplasseringer 
Troskapsgraden 
07.12.2011.  Edelmira Mercedes S. 
Marcussen. 
07.12.2011.  Trude Skarsfjord  
Pedersen. 

 
Søster Mercedes med sin fadder 
søster Benedikte Vonen 

 
Søster Trude med sin fadder søster 
Inger Røisland. 
              Hjertelig velkommen til oss 
Det Gode Vennskaps Grad 
01.02.2012. Ingrid Taraldsen 
01.02.2012 Randi Fløystad Westvik. 
01.02.2012 Anne‐Berit Olsen. 
21.03.2012 Reidun Kmutsen 
21.03.2012 Margaret Baldersheim 
21.03.2012 Daniela Jensen 
Åremålsdager  
70 år 
22.01.2012  Liv Dybesland. 
65 år 
09.03.2012 Randi Moland 
45 år 
22.01.2012. Marit Myhre Auestad 
                               Vi gratulerer! 
Møteplan1.halvår 2012 
15.02 : 19.00 040årVe.ju.Galla 

07.03 : 19.00 Arbm. 

21.03 : 19.00      ‐  + 

18.04 : 19.00 0  + Galla   

02.05 : 19.00 ≡  + Galla  

17.05 : 11.00 Sammenkomst 

30.06 :19.00 Arbm. 

06.06  Sommertur 

29.08 Kl.19.00 =  + 

 

Loge nr. 51 Fortuna 
MEDLEMSNYTT 
Vi har vært så heldige å få søster 
Ragnhild Ellefsen tilbake til oss. 
Ragnhild ble innviet i Loge nr. 51 
Fortuna des. 1981 
Overført til Loge nr.104 Måken feb. 
2008 og nå i des. 2011 overført til oss 
igjen, nøyaktig 30 år siden første gang. 
Vi ønsker søster Ragnhild Ellefsen 
hjertelig velkommen. 

 
Lotterikveld 
Kvelden var helt topp… Det var bestemt 
at kveldens lotteri skulle gå til 
Landsaken og bedre kunne det ikke bli, 
med en samlet sum på ca. kr. 11000 var 
vi godt i gang. 
Etterpå var det underholdning med 
jubelkoret, alle storkoste seg.  

 
Dødsfall 
Olaug Ragnhild Fosse døde 17.12.2011. 
84år. 
Hun ble opptatt i vår loge 09.02.81 og 
fikk den Høye Sannhets Grad 05.09.84. 
Hun ble begravet 22.12.2011. Logen 
stilte med æresvakter og krans. 
Det ble lyst fred over hennes minne. 
Dikt. 
I et landskap nytt og uten minner  
står et epletre i blomst og skinner.  
Epletreet dufter nyskapt sommer. 
Her har tiden aldri vært. 
Den kommer. 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
 
20 års Jubileum. 
Andre november var vår loge 20 år. 
14. november feiret vi jubileet, med en 
festloge. Søster Lisbeth Brune gav oss 
et fint tilbakeblikk. 
 
Jeg refererer noe av det hun fortalte, og 
her er noe av forhistorien: 
 
Første august 1990 ble Eks OM. Eldri 
Sataslaatten kontaktet av to 
medlemmer av logens styrkelse og 
ekspansjon i nr.51 Fortuna, med 
forespørsel om hun kunne tenke seg å 
stå for stiftelsen av ny loge i Arendal. 
Medlemstallet i nr.51 Fortuna var blitt 
for stor for en loge. Det ble sendt en 
forespørsel til Det Norske Rebekkaråd 
om stiftelse av en ny Rebekkaforening i 
Arendal. Godkjennelse av dette fikk vi i 
brev av 14.10.90. 
 
På informasjonsmøtet 15.11.90 ble det 
valgt et interimsstyre. 
Formann:              Eldri Sataslaatten. 
V.formann:            Kari Aarrestad. 
Sekretær:              Ingeborg Baust. 
Kasserer:                Brit Gangenes. 
Arkivar:                  Edle Johannessen. 
Konsulent medl:   Lise B. Schulz. 
 
Nå gikk vi igang med medlemsmøtene 
for å tilrettelegge alt til institueringen. 
På møtene ble det fremsatt flere 
navneforslag. Etter flere avstemninger 
ble forslaget fra søster Berit Aanonsen 
valgt. 
 
Navnet ble Kaprifol. 
Søster Berit Aanonsens begrunnelsen 
da hun forslo navnet var: 
Kaprifol er en viltvoksende, sterk plante 
som har lett for å spre seg utover. Den 
bærer blad, blomst og bær som kan stå 
for de 3 kjedeledd og for Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
  
Det ble avholdt Styremøter, 
medlemsmøter og symøter. Foreningen 

gikk fremover med slik fart, at det 
allerede 23.04.91 ble sendt brev til Det 
Norske Rebekkaråd om Instituering av 
ny loge 02.11.91. Dette ble godtatt. 
Dermed fikk vi en dato å forholde oss 
til. Dette var ikke lang tid, men alt ble 
ferdig. Bror Thorleif Bredesen tegnet 
vårt emblem og brødrene Oscar 
Bernstein og Jørgen Pedersen laget vår 
logesang. Fra foreningen ble stiftet, til 
vi ble loge gikk det ca. 9 måneder. Vi 
var 31 søstre i den nye logen.   
 
Chartermedlemmer: 
Eldri Sataslaatten. 
Edle Johannessen. 
Kari Aarrestad. 
Brit Gangenes. 
Ingeborg Baust. 
 
Vår loge har i disse årene hatt stor 
framgang og vekst. I dag er vi 87 søstre. 
 
Og våre nye embedsmenn var: 
Fungerende Eks. OM: Maria Songedal 
(utlånt fra 51 Fortuna). 
OM:                                Eldri 
Sataslaatten. 
UM:                                Inger Johanne 
Lundberg. 
Sekr:                               Ingeborg Baust. 
Skattm:                           Brit Gangenes. 
Kass:                                Kari Aarrestad. 
   UM 
 
 Julemøte. 
12.12.11 avholdt vi julemøte med 
ledsagere. Etter vårt vanlige møte, 
samlet alle seg i Logesalen. 39 søstre 
og34 gjester. Med nydelig julemusikk 
spilt av søster Ragnhild Bjellås og når 
alle står der med tente lys, ble det en 
stemningsfull og høytidelig stund. 
Julemenyen i år var pinnekjøtt med 
tilbehør til dessert riskrem med 
mandel. Eiri Sataslaatten med 
hjelpere framførte Legenden om 
juletreet. 
Janne Magelssen holdt en festlig og 
flott tale til våre ledsagere. DSS. Tom 
Schulz takket for maten. Så en hyggelig 
avslutning i kjellerstua med kaffe og 
avec.    
   UM                                                                                              
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad  
09.01.12.  Live Jetlund. 
                 Else Karin Jegteberg Simonsen 
Gratulerer.   

80år. 
31.03.12. Karin Synnøve Heggelund 
 
60år. 
09.03.12. Marit Hjertnes 
 
50år. 
11.03.12. Lisbeth Skoglund  
  
Møteplan våren 2012 
13.02 kl. 19.00 ‐ + 
27.02 kl. 19.00 25 års Vet. Juv Galla. 
12.03 kl. 19.00 =+                     Galla. 
26.03 kl.19.00  O+         N          Galla. 
23.04 kl. 19.00 = +      NV EL     Galla. 
14.05 kl.19.00 25 års Vet. Juv  Galla. 
17.05 Sammenkomst på logehuset. 
04.06 Sommertur 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
27.08 kl. 19.00 = + 
 
Storlogegraden Rebekkasøstrene 
Tildelingen av Storlogegraden for 
kvalifiserte Eks OM i Distrikt 22 var lagt til 
Grimstad, torsdag 24. november 2011. 
DSS Ingeborg Baust foresto seremonien, 
ledsaget av distriktets Storrepresen‐
tanter. Det var 3 Eks OMer som ble tildelt 
graden:   
Eks OM Elin Halvorsen, nr. 93 Kaprifol 
Eks OM Ingunn Andersen nr. 104 Måken. 
Eks OM Venke F. Holum, 116 Navigare.  
Eks OM Vera Thorkildsen fra 51 Fortuna 
var dessverre bortreist, men hun vil bli 
tildelt graden senere.  Seremonien ble, 
som vanlig, fremført på en verdig og stilig 
måte ledsaget av fin musikk av organist 
Ragnhild Bjellås.  Et nydelig taffel i 
spisesalen, med taler av DSS Ingeborg 
Baust og Eks OM Elin Halvorsen, ble 
avsluttet i salongen med kaffe og 
bløtekake, bakt av Eks Storrepr. Kirsti 
Lykre. 

Vårt nye medlem av Storlogen 

 EksOM 
Elin Halvorsen 
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Loge nr 104 Måken 
Kjære søstre og brødre i Distrikt 22! 
 Vi har gått inn i et nytt år med de 
muligheter og utfordringer det byr på. 
Jeg takker alle for samarbeidet i året 
som er gått, og ønsker et fruktbart og 
godt nytt år for våre loger og for vår 
Orden. Forfatteren Jens Bjørneboe har 
sagt: “Jeg gjør i hvert fall min gjerning i 
tro på fremtiden, og at det positive skal 
seire over det negative.” Disse orda kan 
også betegne det arbeidet vi gjør i 
logene. La oss gå inn i det nye året med 
energi og optimisme! 
 Borghild Omdal  OM 
 
Julemøte 
15.desember avholdt loge Måken sitt 
julemøte. I den forbindelse var det hele 
9 gjester som hadde lyst til å besøke 
oss, noe som vi setter stor pris på. Ett 
av innslagene på ettermøtet var det 
tradisjonelle Luciaopptoget. Vi er så 
heldige å ha søstre i vår midte som 
hvert år på julemøtet skaper en 
stemningsfull stund med opptog og 
vakker sang. 
Takk til ” Luciasøstrene” 

 
Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
17.11.2011 
Cesilie Engenes Jenssen 
Marit Rodvelt 
 
Den Høye Sannhets Grad 
01.12.2011 
Liv Klepstad                                      
Grethe Hagen 

 
Liv Klepstad og Grethe Hagen 
 
19.01.2012 
Barbro Tønnevold 
Jannicke Simonsen Hovind 

 
Barbro Tønnevold  t.v. med fadder 
Randi Gran 
 

 
Jannicke S. Hovind t.h. med fadder 
Ruth Moy Hansen 
 
Åremålsdager  
70 år  
03.01.  ‐  Mildrid T. Stangeland 
 
60år 
13.01.  ‐ Nelly Irene Girard 
22.04.  ‐   Møyfrid Humborstad 
 
Møte for 3. grads søstre. 
Torsdag 10. mai 2012 arrangerer 
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
møte for 3. grads søstre på logehuset i 
Grimstad. 
Møtet begynner kl. 18.30 og alle søstre 
som har 3. graden kan delta på møtet. 
Vel møtt! 
 

Med hilsen i V.K. og S 
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon i Loge 
104 Måken 
 
Landssaken ‐ SOS barneby i MALAWI 
Nå er arbeidet med å samle inn penger til 
prosjektet i full gang i alle Rebekkaloger i 
Distrikt 22. 
Logene har fått frivillige til å forestå 
denne innsamlingen, og i Loge 104 
Måken har vi 3 søstre som har tatt ansvar 
for dette viktige arbeidet. Vårt første 
bidrag er allerede sendt, (julelotteriet 
2011) ‐ samt at salget av pins til søstre er 
startet.  
I Loge 104 Måken er det utarbeidet en 
detaljert plan for videre innsamling av 
midler til SOS‐Barnebyen. 
Alle som vil vite mer om Landssaken kan 
gå inn på Odd Fellow sine nettsider og 
lese mer. Det er videre distribuert en 
flott brosjyre til alle loger i distriktet, spør 
etter den i din Loge. 
AMG 
 
Aldri før 
Aldri før 
har vi hatt så dype stoler 
Og så brede sofaer rundt bakenden. 
Aldri før 
har teknokratene gjort slike underverker 
med verden 
at hjertene er blitt så mørkredde av angst 
at vi må gå i dekning bak oss selv. 
Aldri før 
har ordene måttet skrikes så høyt 
og bilder og lyd måttet sprites opp med 
Cola 
for å trekke tankene bort og gjøre oss 
ufarlige. 
Aldri før har det hastet slik. Aldri før har 
vi lengtet slik 
efter menneskestemmer bak ordene, 
sandhet og hjertevarme bak kråkenes 
skrik.          Rolf Jacobsen  1984 
 

Vårt nye medlem av  
Storlogen (Se side 4) 

 
 

EksOM Ingunn Andersen 
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Loge nr.116 NAVIGARE 
 
NYE SØSTRE,         
VELKOMMEN!                                              
Innvielse 
23.11.2011

 
Gerd Norli Ruud                                                      
Sissel Marie Skagestad   
Eldbjørg Marie Mersland 
 

FORFREMMELSE TIL GRADER:                                                 
Det Gode Vennskaps Grad 25.01.2012                                                                   
Str. Randi Aasbø Hagane 
 

Vårt nye medlem av Storlogen 

Fung. Eks OM Venke Fone Holum fikk 
tildelt Storlogegraden under møtet 
24.11.2011 i Logehuset, Grimstad. 
Logen gratulerer! (Se side 4) 

 

Nystartet sangkor i nr.116 
Navigare, “Navigørene”.                                                             
Det er mange sangglade søstre i vår 
loge, og flere av dem synger i ulike kor 
både i Risør og i distriktet rundt 
Tvedestrand.                           
Det er dannet en gruppe av disse, og 
etter sangøvelser i november og 
desember kunne vi høre flott korsang 
akkompagnert av piano på julemøtet 
vårt!                                                      
Kanskje får vi høre mer til 
“Navigørene”... 
 

 
 
FRELSESARMEENS JULEGRYTER 
Det var en stor opplevelse å få være 
med å stå ved Julegryten på “Grisen” i 
Tvedestrand.                            
SÅ mange glade givere i julekavet!                                  
Folk i alle aldre puttet penger i gryten.                                                                                 
Vi ante at “timelønnen” var god... og 
oppholdet ved gryten ble en hel preken 
for oss.                                                   
(Hilsen Ragnhild og Tom Cato) 
 

 
 
NÅR DU SER EN VENN...                               
Når du ser en venn som trenger hjelp 
og trøst og gode ord,                                                                                   
er det du som har fått sjansen til å 
være venn og bror.                                              
Når du ser en venn som gråter for at 
andre gikk sin vei,                                         
skal du rekke  hånden frem og si: “men 
jeg er glad i deg”.                  
(Frank Nordli) 
 
Phil Bosmans:                              
Menneske – jeg er glad i deg!                                                                         
Ingen annen er som du.  
Enestående i ditt slag,                             
helt opprinnelig,                                                
og maken kan ikke lages.               
Du tror det ikke,                                         
men ingen annen er som du             
fra evighet til evighet.                                 
Når du er glad i et menneske,                                                         
da er denne en eller annen ikke noe 
alminnelig menneske mer,                                                                          
først nå merker  du hvor enestående 
han eller hun er, hvor fengslende og 

full av overraskelser!                                                 
Du blir selv annerledes gjennom møtet 
med dette menneske.                                                     
Da kan du si:                                                        
For meg behøver du ikke være 
fullkommen og uten feil,                                     
for jeg er glad i deg.   
                                          

 
 

MØTEPROGRAMMET 
for resten av våren:   

 
  8.febr.     Instruksjon            
22.febr.     = +                                              
14.mars     Sosialaften                                     
28.mars     O +  Galla                                    
11.apr.     ≡ +  Galla N Storrepr.  25.apr.
     ‐ +  NV Storrepr. EI 9.mai 
     Arbeidsmøte                             
23.mai      Sommertur 
 

Seniortreffet i februar 
Torsdag 23. februar 2012. 

Besøk på  

 
Røed 

 4950 Risør 
Omvisning ‐ Foredrag 

Den berømte Arcanthussuppa serveres 
Arrangører: Loge Navigare og loge Lyngør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrifttyper i Terjenytt 
Odd Fellow Ordenen har bestemt at alt 
som offisielt trykkes av Storlogen, skal 
bruke Calibri som skrifttype. 
Hovedred. finner at Terjenytt også skal 
bruke denne skrifttype i stedet for Times 
New Roman. Derfor bes nå alle UMer å 
merke seg dette når logenes sider sendes 
inn. 
Fra og med dette nr. endres derfor 
skrifttypen på alt stoff. 
 

 

Ta imot hvert øyeblikk 
og nyt det. 

Stå stille og beundre 
hva du ser og er med på. 

Lev besvisst og vær 
takknemlig. 
Phil Bosmans 
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Loge nr. 61Terje Vigens  

Godt logeår 2012 
Kjære søstre og brødre! 
Etter årsskiftet har vi strukket oss godt 
inn i år 2012,‐et foreløpig ungt og lite 
beskrevet år. 
Dermed har vi også nylig lagt bak oss et 
år fullt av hendelser og begivenheter 
som vil brenne seg inn i våre sinn. 
‐”Den arabiske vår”‐på godt og vondt 
vil mange mene. 
‐”Utøya tragedien”‐en ufattelig udåd 
mot norsk ungdom og norsk demokrati. 
‐”Den økonomiske krisen i Europa”‐
ingen vet noe sikkert om utfallet. 
 

Som gode Odd Fellows skal vi 
naturligvis bry oss om dem som er 
hardt rammet, ‐vi skal lære og 
reflektere, ‐men vi skal ikke se forbi alle 
de små og store gledene vi opplever i 
hverdagen. 
Søstre og brødre, ‐ vi har verdens beste 
redskap rett i våre hender og hjerter, ‐
vårt motto: ”Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet ”Vårt logeliv skal hjelpe oss å 
forstå, og kanskje hjelpe oss å sette 
dette motto ut i praksis. Ingen vil noen 
gang bli utlært i disse begrepene, ei 
heller leve dem fullt ut, men alle kan 
høste lærdom og erfaring til positivt 
arbeid med seg selv og andre. Dette 
betinger: Møt så ofte du kan! 
Ikke forbann mørket, ‐tenn heller et 
lys! 
 Alle Søstre og Brødre ønskes et videre 
godt logeår.           Lasse Svendsen  UM  
 

Julemiddag 2011 
Lørdag 3.desember møttes ca. 25 
brødre med ledsagere fram til et 
festpyntet logehus. 
Til gode dufter fra kjøkkenet ble man 
servert velkomstdrink i baren, og 

stemningen lunet og varmet og spredte 
seg fra deltaker til deltaker. 
Nok en gang hadde privatnevnda v/sin 
leder Fred MCTillmann, nedlagt et stort 
arbeid med tilrettelegging og dekora‐
sjoner slik at gjestene kunne ta plass 
ved et vakkert dekket bord i advents‐
tidens og høstens farger. 
I loge Terje Vigen er vi heldige som har 
egen pianist, Odd Axelsen, ‐som tryllet 
med akkordene til glede og inspirasjon 
for de sangglade festdeltakerne som 
stemte i med tradisjonelle julesanger. 
Juleribba hadde sprø svor og skapte 
forventninger til smaken som sammen 
med riktig tilbehør var fantastisk!  
En stor takk til kokken og vennlige og 
dyktige servitører fra tilstøtende loger. 
Så vanket det riskrem med mandel, og 
voksen alder var ingen hindring for 
gleden av å kaste seg inn i jakten på 
den lille unnselige røveren. 
Etter en hyggelig stund med prat og 
forfriskninger i baren, bega gjestene 
seg på hjemveien med et smil om 
munnen, ‐vel vitende at de hadde 
tjuvstartet julefeiringen. 
En stor takk til PRIVATNEVNDA i Loge 
61 Terje Vigen. 
                               Lasse Svendsen UM 
 

Dødsfall. 
Br. Glenn M. Egeland ble opptatt i Loge 
61 Terje Vigen dd.mm 2011. 
Han døde dd.mm 2011. 

Det som kunne blitt en berikelse for 
han selv og for vår Loge, fikk en så 
altfor tidlig avslutning. 
De som kjente han fra før og de som 
lærte han å kjenne som Logebror sitter 
igjen med minnene om en omtenksom, 
pliktoppfyllende og raus person. 
Fred med ditt minne.                   
                                Fra dine brødre 
 

Dette lille dikt var tenkt til br. Glenn 
ved hans forfremmelse i DGVG. 
 

Vi har ikke tid, ‐ det er mye å gjøre! 

Rundt oss er det støy, ståk og en hel 
masse røre. 
Det går i vedlikehold av alt det vi eier, 
Vi løper og kjøper, 
Og tar det som en seier. 
 

Kanskje vi mangler innsikt og kunnskap, 
Om det viktigste tema, ‐  
det gode vennskap. 
 

Her ligger verdier,  
Her ligger visdom, 
Kanskje veien til egentlig rikdom. 
 

Men et vennskap må pleies, ‐ 
Tenk ikke for og imot, 
Heller ikke at alt må veies. 
 

Det viktigste er; 
Gjør så godt du kan, 
Vi minnes pakten 
til David og Jonathan.        Fadder P.S 

 
 

          25 års Veteranjuvel 
    Vår ordensbror Knut Ø. Wahl  
     mottok sin juvel   11.01.2012 

 
Knut Ø. Wahl m. fadder Kåre Ludvig 
Andersen 
                                              

Revidert terminliste Våren 2012 
22. februar  O Galla 25 års Veteran 
14. mars       ≡ + DHSG Galla 
26. mars       Obs mandag. = + DEKG 
11. april        = + DEKG 
25. april        – + DGVG  N OBS! 
9. mai           O + Galla 
23. mai         O Arbm.    NV OBS!   
2. juni  Sommertur 
12. september = + DEKG 

 

Vårt nye medlem av Storlogen 

 
EksOM Jan Petter Røinaas
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Runde tall våren 2012 
18.02. Øivind Bjørke Berntsen 60 år 
07.03 Svein Olsen 70år 
18.03 Kåre Arild Pettersen 75 år 
 
Opptagelse 6.desember 2011  

 
Bjørn Olav Torbjørnsen og Kenneth 
Christensen 
Faddere: Svein Otto Bakke og Harald 
Kvikstad  
 
Gradspasseringer 
01.11. Det gode vennskaps grad 
Emil R.T. Schieldrop 
 
20.12. Den edle kjærlighets grad  
Roar Ousland 
Jan Olav Buarøy 
 
Veteranjuveler 8.mai 2012: 
Odd Olsen 40år 
Harald P.A. Bjørnenak 25år 
 
I følge årsrapporten har vi pr. i dag 29 
veteraner. 
Logen har hatt et godt framgangsrikt 
år, vi var 109 brødre ved årets 
begynnelse og det var 92 brødre ved 
årets slutt. 26 brødre er overført til 
Loge 152 Fjære som ble stiftet i 
oktober, og en er overflyttet til Costa 
del sol. 2 brødre er overflyttet fra 
152Fjære til oss. Tar man dette i 
betraktning er det en netto tilvekst på 
10 brødre. I løpet av året er en bror 
utmeldt, en bror er død og vi har fått 
inn 10 nye brødre.  
 

Juletrefest 
På den første dagen i det nye året holdt 
Henrik Ibsen juletrefest hvor de andre 
tre logene som bruker huset var 
invitert. Det var kaffe og kake, gang 
rundt juletreet og nissen kom! 
 

Nyttårsloge 
Tradisjonen tro arrangerte  
98 Henrik Ibsen nyttårsloge  
den 3.januar. Nytt i år var at det var 
invitert søstre og brødre fra Gabriel 
Scott, Måken og Fjære. 
Det var en høytidelig og stemningsfull 
seremoni oppe i logesalen.  
Etter møte var det hyggelig samvær 
med god middag med tilbehør. 
 

Meny våren 2012 
7.februar: Svinestek, 
9.februar: Leir, Erter, kjøtt og flesk 
21.februar: Ørret/laks,  
6.mars. Landssaken: Fiskesuppe 
20.februar: Erter, kjøtt og flesk, 
10.april: Lettsaltet torsk 
17.april: Ørret/laks 
8.mai, Ve. Ju.40år og 25år: Avkokt torsk 
17.mai, treff på huset: Bløtkake m.m. 
22.mai: Lettsaltet torsk 
 

Valgte nevnder 2011-13 
Nevnd for logens styrkelse og 
ekspansjon 
Jan Tore Solheim 
Sverre Ohrvik 
Sigurd Holthe 
Asbjørn Sodeland 
Kåre Pettersen 
 

Nominasjonsnevnd: 
Jan Tore Solheim 
Trygve Haugland 
Njål Igland 
Svein Otto bakke 
Kåre Pettersen 
 

Finansnevnd: 
Gunnar Aultun 
Per Norgaard 
Jan Stangeland 
Knut Seim 
 

Revisjonsnevnd: 
Alf Langeland 
Jan Børge Thorsen 
Finn Kristian Skage 
 

Nevnd for etterlatte: 
Sverre Ohrvik 
Jan Andersen 
Ove Gerard Olsen 
Njål Igland 
Halvor Halvorsen 

Nevnd for hjelp og støtte: 
Harald Kvikstad 
Alf Langeland 
Ådne Olav Gundersen 
Knut Seim 
Carl Havstad 
 

Utnevnte nevnder for 2011‐13 
Nevnd for omsorg: 
Torleif Kundsen 
Tormod Sandkjær 
Jan Børge Thorsen 
Svein Otto Bakke 
Asbjørn Sodeland 
 

Nevnd for anskaffelser: 
Harald Støyl 
Jan Andersen 
Arne Solheim 
 

Privatnevnd: 
Jan Børge Thorsen 
Jan Olav Buarøy 
 

Sosialnevnd: 
Kåre Pettersen 
Arnfinn Bjørkegra 
Oddvar Vik 
Torbjørn Lykre 
Harald Kvikstad 

 

Husnevnd: 
Tor Martin Brunvatne 
Jan Andersen 
 

Landssaken 
I følge langtidsprogrammet skal vår loge 
støtte Storlogens internasjonale arbeid. 
Vi har et fadderbidrag i regi av SOS‐
barnebyer, som for tiden er kr.3000.‐ pr. 
år. I tillegg har vi vårt eget opplegg med 
støtte til lokale humanitære 
organisasjoner. Her kan nevnes 
Frelsesarmeen i Grimstad fikk en gave av 
oss til jul på kr.10590.‐ 
Sosialnevnden har samlet inn pengene 
ved lotteri på ettermøtene og de har hatt 
et aktivt år. 

Vårt nye medlem av Storlogen 

 
EksOM Jan Tore Solheim
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Loge nr.107 Torungen 
Ny bror. 
 
I logemøtet 16.01.201 var det 
opptagelse av en ny bror i Loge 107 
Torungen. 
 

Kåre Lillejord 

 
 
Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps grad: 
Bjørn Egil Johansen 5.12.2011 
 
Terminliste våren 2012 
Merk rettelse av møte den 19.3.2012. 
Dette blir et gallamøte med 
opptagelse! 
I samme møte blir det Nominasjon til 
ny Storrepresentant som velges i møte 
7.5.2012 

 02.1 O‐Arb.Instr. 
 16.1 O+Galla 
 06.2. = + 
 20.2 ≡ +Galla 
 05.3 ─ + 
 19.3 O + Galla N. 
 16.4 O+ Galla 
 07.5      =+ NV‐Besøk  Fidelitas 
 21.5 ─ + 
 09.6 Sommeravslutning 
 03.9 O Arbeidsmøte. 

 
Meny ettermøter  
Våren 2012 

 6.2 : Svinesteik 
 20.2: Lettsaltet 

fisk/bacon 
 5.3: Finnbiff 

 19.3: Lettsaltet 
fisk/bacon 

 16.4:Lettsaltet 
fisk/bacon 

 7.5: Lettsaltet 
fisk/bacon 

 21.5: Svinesteik 
 
Nevnder 107 Loge Torungen 
 
Utnevnte i møte19.9.2011 for 
perioden 2011 – 2013: 
 
Nevnd for Omsorg 
Fung. Eks.OM   Sigurd Ledaal 
Br.  Kåre Vatne 
Br.  Henry E. Nicolaisen 
Br.  Odd Konrad Pedersen 
Br.   Lars Brekka 
 
Nevnd for anskaffelser 
Br. Kay Reidar Ytterlid 
Br. Håkon Vik Korslund 
Br. Dag Andersson 
 
Husnevnd  
Br. Ove Louis Wroldsen 
Br. Ivar Fløistad 
Vara Br. Henry Eilif Nicolaisen 
 
Reisekomite 
Br. Dag Andersson 
Br. Finn Kristiansen 
Vara Br. Håkon Korslund 
 
privatnevnd 
Br. Willy Kristiansen 
Br. Eivind Eidbo 
Br. Glen Liltved 
Br. Arne Fredrik Rasmussen 
Br. Bjørn Egil Johansen 
Br. Folke Trydal 
Br. Torjus Siring 
Br. Bjørn Willy Lynne Karlsen 
 
Fører 
Br. Aksel Tønnevold 
 
 

Fødselsdager 
27.1.2012 Per Jetlund Jørgensen, 65 år 
 
10.2.2012 Odd Werring Werner, 65 år 
 
03.03.2012 Hans Petter Knutsen, 65 år 
 
23.03.2012 Sigurd B. Ledaal , 70 år 
    

Juletilstelning for vanskeligstilte i 
Arendal Kommune. 

 
Onsdag 28.desember 2011 arrangerte 
Loge 107 Torungen sammen med 
Trefoldighets kirkens 
prester den etter hvert  tradisjonelle 
juletilstelning for de som sliter med 
rusproblemer i vår kommune.  
 
God hjelp hadde vi også fra kommunens 
miljøarbeider tjeneste og en medhjelper  
fra Misjonskirken. 
Det var ikke så mange i starten men etter 
hvert kom det flere som trengte mat og 
varme og ikke minst noen å snakke med. 
De har en vanskelig å tøff hverdag. 
 
De ble møtt med fin julemusikk og varmt 
og fint pyntet lokale. Men det er tydelig 
at for flere av de fremmøtte er det en 
terskel å gå opp trappa til kirkekjelleren. 
 
Menyen besto av pizza og bløtkake, noe 
som ble satt stor pris på. 
Det var fin stemning og deltakerne 
hygget seg. Det ble sunget et par 
julesanger og presten lyste velsignelsen 
før vi avsluttet. 
 
Vi brødre fra logen setter stor pris på å 
være med på dette og vi lærer livets 
harde hverdag å kjenne. 
 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Sigurd Ledaal eks OM 

 
Vårt nye medlem av Storlogen 

 

 
 EksOM Sigurd Ledaal
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
Terminliste: 
22.02  Arbm.Instr. 
14.03  0 + Galla 
28.03  Arbm. Foredr. 
11.04  ≡ + Galla 
23.04  0 + Galla F/m Fjære 
05.05  Festloge. F/m 115  Koldinghus i    
             Kolding 
09.05  = + 
29.08  – + 
 
Gradspasseringer: 
Den Gode vennskapsgrad 11.01. 

Atle Kirkeng 
Jubilanter: 
70 år 
Alf O. Hæstad 24.04. 
60 år 
Svein. E. Pedersen 18.04. 
Jan R. Solås 07.05. 
50 år 
Bjørn Berntsen 240.5. 
 
”Klubbkveld”  
9. november var 28 brødre samlet i 
husflidlagets lokaler på gamle Møglestu 
gård i regi av sosialnevnda. Bror 
Asbjørn Larsen, som er en av ildsjelene 
i husflidlaget, ønsket velkommen. Vi 
fikk også en orientering vedrørende 
bygget som tidligere hadde vært fjøset 
på gården.  Ca. 3500 dugnadstimer var 
lagt ned og nå var det nesten aktivitet 
her hver kveld. 

Programmet ellers for kvelden var 
enkelt med kaffe og vafler spesial ved 
br. Sven H. Svendsen, quiz tilpasset 
lokalet forhold, sang, trivelig trekkspill‐
musikk med Fosseduren hvor br. Karl 
Wall og br. Steinar Kristoffersen (Fjære) 
var svært aktive og masse god 
samtaler. 
 
”Syltekurs”    
 30.11 og 8.12 var til sammen 36 
brødre samlet hos br. Hans Eide hos 
Slakter Jens Eide på Tingsaker. Dette er 

blitt en åreviss før juls opplevelse der vi 
får mulighet til å lage vår egen sylte.  
Br. Hans var klar med krydderblanding, 
gelatin, sylkvasse kniver, flotte 
kjøttstykker og plaster. Vi fikk brukt for 
alt og ferdige produkter,   
”fars stolthet” – kunne hentes i 
butikken noen dager seinere. En 
verdifull juleinnledning og stor takk til 
br. Hans som står for det meste selv.  
 

De tre kjedeledd‐ 
en legende. 

For mer enn 400 år siden reiste Don 
Fransisco Bahamonde y Lugo fra Spania 
til den fruktbare øya Puerto Rico for å 
overta stillingen som guvernør der. 
   Det eneste smykke han hadde, var en 
lang flott gullkjede, som han satte stor 
pris på. 
   Da y Lugo ankom Puerto Rico, så han 
at det over alt var nød og fattigdom, og 
at dette sto i en redselsfull og dyp 
kontrast til landets naturlige rikdom og 
skjønnhet. 
   Han ble grepet av stor medlidenhet 
ved denne oppdagelsen. 
   Han tok derfor ut et ledd av sin 
kostbare gyldne lenke, og solgte det for 
å hjelpe sitt fattige folk – og kjeden ble 
stadig kortere og kortere for hvert ledd 
han solgte. 
   Da tjenestetiden hans var utløpt og 
han skulle reise tilbake til Spania, alene 
og fattigere enn da han kom, var det 
bare tre ledd tilbake av den lange 
gullkjeden. 

   Da sa han til en dame han viste han 
kunne stole på: 
 
   ”Senora, når jeg er reist så vil jeg at du 
gir disse tre ringer til noen som trenger 
dem. Jeg ønsker å bli husket som en 
mann som ikke tok noe fra noen og som 
etterlot en fullført tjeneste.” 
 
   Det sies at det er fra denne gripende 
legenden at ideen ble hentet til Odd 
Fellows kjennetegn: 
   De tre kjedeledd, som beskriver: 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
                                 P. Chr.  
 

Seniortreffet 26.01.2012. 
Tema: Odd Fellow Reiser 

På Odd Fellow Huset i Grimstad. 
Kontaktperson Anders Bjørnholmen 
ønsket 57 deltagere velkommen til dette 
seniortreffet. 
I. Leder i Odd Fellow Reiser, Anstein 
Nørsett, sammen med reiseleder 
Thorbjørn Ribe. Introduserte så følgende 
turer: 
1. Turen 31.05.‐07.062012 går til Rügen i 
Nord Tyskland.  
2. Turen i 2013 er et elvecruise i Ukraina, 
fra Kiev til Svartehavet med biltur til 
Odesa,.  
Varighet 11 dager og det hele foregår 
tur/retur.   
II 25 års jubileum. Odd Fellow Reiser 
Aust Agder startet for 25 år siden. 
Den første formannen, Svein Sørensen, 
ledet an en mimring med bilder og 
historier om starten og vedr. turene opp 
gjennom tidene! 
Treffet ble avsluttet i salongene med 
kaffe og rundstykker. 
Arrangører var logene Måken, Henrik 
Ibsen, Gabriel Scott og Fjære. Et meget 
vel gjennomført seniortreff.  

Vårt nye medlem av Storlogen 

 
  EksOM Arne Aslaksen
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Loge nr. 128 Lyngør. 
 

Ny bror: 07.12. 2011, fikk vi en ny 
bror. Vi ønsker deg velkommen, og 
håper du vil trives hos oss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Bror Arne Eeg   
Vi gratulerer: 

24.01.  Helge Gustavsen                55 år 
26.01.  Knut Arild Christoffersen 60år 
15.02.  Kjell Monrad 70 år 
19.02.  Bjørn Eirik Myhrvold       65 år 
07.04.  Knud Skole                        65 år 
28.04.  Jan Erik Borgeli,                 50 år 

         

25 års Veteraner: 

Bak fra venstre: 
Fung. Stor Marshall Bjørn Røisland og  
Stor Repr. Inge Kongsbakk. 
Første rekke fra venstre: 
Kjell Lund, ( Fadder Arne Aas )  
 Nils Jørgen Gundersen ( Fadder Reidar 
Granerud ) og Harald Pettersen. 
( Fadder Ralph Lundberg )  
Den  21.12. 2011 ble disse brødrene tildelt 
25 års Veteranjuvel  i en flott og verdig 
seremoni, ledet av Fung. Stor Marshall 
Bjørn Røisland og Stor Repr. Inge 
Kongsbakk. Talen til veteranene ble holdt 
av fadder Reidar Granerud, som kom fra 
Arendal for anledningen.       

 

Slik kan det også gjøres: 
 
 
 
 
 
Kjære brødre 
Den 28. desember fyller jeg 80 år. Det 
er en fryktelig bakvendt dato å feire en 
fødselsdag på. Min familie og de fleste 
av mine venner er spredt utover det 
ganske land, og har vanskelig for å 
komme hit på denne tid av året.. 
  * 
Logen vår har fått pålegg om å gi et 
bidrag på kr. 42.000 til bygging av 
en SOS‐barneby i Malawi. 
 
Jeg har funnet ut at vi kunne se disse to 
«hendelsene» i sammenheng, og 
drister meg til å komme med følgende 
forslag: 

 
      

Erling Åsebø. 80 årsjubilanten 
Jeg inviterer alle mine logebrødre med 
ledsagere 
til å feire dagen min i Logehuset. 
Passende tidspunkt har jeg valgt meg 
fra kl. 15.00 til ca kl. 18.00. 
   * 
Jeg bekoster all mat og drikke. Jeg skal 
ikke ha noen som helst form for 
presang fra noen. Til gjengjeld betaler 
hver og en som vil komme kr. 200. 
Dette beløpet går i sin helhet til 
byggingen av barnebyen i Malawi. 
Jeg har tenkt meg følgende meny: 
Velkomstdrikk 
Ivars fiskesuppe" superiore", med brød, 
hvitvin /alkoholfritt alternativ 
Iskake til dessert. 
Kakebord og kaffe. 
                        * 
Dersom noen vil ha en konjakk eller 
likør til kaffen, kan dette kjøpes i baren 
til vanlig pris. Det dette innbringer, går 
uavkortet til barnebyen,  
Privatnevnda spanderer drikkevarene. 
  * 

Ivar Akselsen gjør jobben med å lage sin 
navngjetne fiskesuppe gratis. Logen må 
stille med et passende antall personer til 
å servere, vaske opp og rydde. Jeg sørger 
for vask av lokalene. 
Dersom dette slår an, og f. Eks. 50 stk 
melder seg, vil vi sitte tilbake med ca 
10.000 kr. Og dermed har vi en god start 
når det gjelder å skaffe et bidrag på 
42.000 kr. til Barnebyprosjektet. 
Og jeg vil få en fin markering av at jeg 
runder de 80, og forhåpentlig vil vi alle 
få en hyggelig ettermiddag sammen. 
Jeg håper på en positiv respons, og ber 
de som vil komme om å melde seg til 
undertegnede innen 22. desember. 
                  Erling Åsebø, tlf. 37 16 25 31. 
                     e‐post: erlinaa@online.no  
       

Fra festen og feiringa til Erling. 
Det meldte seg ca. 72 stykker. Disse 
hadde en trivelig og hyggelig ettermiddag 
sammen med gode brødre, søstre og 
venner. 
Så med dette tiltaket, salg av drikke og 
salg av pins, ‐ har vi fått inn halvparten av 
Logens bidrag til barnebyen. 
                *  
VI SENDER EN STOR TAKK TIL 80 ÅRS 
JUBILANTEN FOR ET KREATIVT TILTAK. 

OGSÅ EN VENNLIG TAKK TIL ALLE DERE 
SOM MØTTE OPP OG SØRGET FOR AT 
DETTE LOT SEG GJØRE. 
  Tore L. Dalen     UM 

 
Vårt nye medlem av Storlogen 

 
EksOM Jon Erik Johansen
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Loge nr. 135 Mærdø 
Fra Undermester 
Så har ett nytt år begynt, og vi er alle 
klare for å gjøre innsats for logen. 
Dette for å skape en god samlingsplass, 
med viktig loge arbeid, både i logesalen 
og på ettermøtene. 
For å få dette til, er vi avhengig av at 
brødrene kommer så ofte vi kan, og at 
vi engasjerer hverandre, jo flere vi er på 
møtene, jo bedre blir vi, og hyggeligere 
blir det på ettermøtene og ved 
brodermåltidet. 
Vil også henstille alle til å se etter nye 
brødre for logen vår, det er viktig med 
en ekspansjon for å bringe logen 
videre. 
Vil til slutt ønske alle ett godt logeår i 
2012 
 
Hilsen i V.K.ogS S 
Rune Sørensen 
UM 
 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
11.01.2012 
Per Arne Monsen 

 
 
Åremålsdager 
04.02. 
60 år Alf Jørgensen 
06.02 
70 år Ottar Olav Gjevdeli 
 
Fellesmøte med 145 Høgenhei 
Til vårt fellesmøte i Bamble med  

loge145 Høgenhei den 22/11‐11. reiste 
vi i av gårde i felles buss, med avreise 
Arendal 17:15 det var 15 brødre som 
tok turen. Det ble ett 
hyggeligarbeidsmøte, med instruksjon 
fra deres DSS. Tradisjonen tro ble det 
servert fårikål, og stemmingen rundt 
bordet var god. Vi reiste hjemover 
rundt kl. 23..00 etter nok ett hyggelig 
fellesmøte 

 
Her er brødre ute og trekker litt luft 
sammen etter fårikålen. 
 

Julebord 
Den 10.12 var det klart for årets 
julebord, det var totalt 58 gjester og 
brødre til bords, det ble servert nydelig 
julemat, som John Heien hadde 
tilberedt på en fantastisk måte. Etter 
taffelet ble det en tur i ”kjelleren” hvor 
levende musikk fikk i gang dansefoten 
på mange av gjestene og brødrene.  

 
Her koser vi oss under måltidet, bordet 
var flott pyntet, og klart for å sette alle 
i julestemning 
 

Juletrefest 
Juletrefesten den 08.01, først ble det 
gang og sang rundt juletreet i 
logesalen, senere ble det ble servert 

kaker, brus og en hel del pølser med 
brød. 

Vi hadde fått hjelp av Eldrup Hansen med 
leker for barna. Og til slutt kom nissen 

 (Nils Olav Stensrud) med pakker 
/godteposer til barna, festen ble avsluttet 
kl. 18.00. 
 
Sosial Aften     Landsaken 
Fredag 27.01 ble det arrangert en sosial 
aften for brødre med følge, og venner på 
Øyvinds Pub i Arendal. 
Kuvert pris for mat og snacks, kr 75,‐ ble i 
sin helhet overført til vår konto for 
landssaken, det kom inn totalt kr. 3000.‐
Kvelden ble en suksess for de fremmøtte, 
med god mat og tilhørende drikke, og 
hyggelig samvær, det var underholdning 
ved trubadur Egil Ødegården. 
 

 
Her koser alle seg før maten. 
Vil takke bror Øyvind Olsen for ett bra 
påfunn og sponsing, for å skaffe penger 
til landssaken. 

 
Vårt nye medlem av Storlogen 

 
EksOM Nils Olav Stensrud
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Loge nr. 152 Flære 
 

Hilsen fra OM 
Som OM i den nye loge. nr 152 Fjære. 
vil jeg hilse alle leserne av Terje Nytt og 
samtidig benytte anledningen til å 
takke alle som deltok på vår store 
institueringsdag 15.oktober 2011 med 
etterfølgende gallamiddag på Strand 
Hotell. Det var en minnerik dag. 
Vi er en ny loge med få medlemmer. 
Derfor ønsker jeg også å si at alle 
brødre er hjertelig velkommen til å 
besøke våre møter.  
Se terminlisten. Meld gjerne i fra til UM 
pga maten. 
 
Jeg ønsker alle brødre og søstre et 
riktig god nytt år, 2012. 
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet 
 
Jarle Christiansen 
Overmester 
 
Fra UM 
Vi har nå fått vår første smak på 
hvordan det er å være nye – som egen 
loge og som embedsmenn.  Noen av 
oss har hatt valgte og utnevnte verv 
tidligere, men det er spesielt å være 
helt nye.  Mye skal formes for 
fremtiden.  Jeg synes vi har gjort en god 
jobb så langt.  Vi har hatt en liten pause 
med jul og nyttårsfeiring.  Nå starter vi 
på et nytt år med relativt blanke ark. 
 
Som en ny og liten loge ønsker vi oss 
mye besøk – og i den sammenheng 
ønsker vi at dere som kommer på 
besøk gir oss beskjed på forhånd.  Vi 
har automatisk påmelding til hvert 
møte.  Dermed må brødrene melde 
avbud til ettermøtene hvis de ikke kan 
møte.  Dette gjør vi for å tilpasse mat til 
antall gjester/brødre på ettermøtene. 
 
Vi kommer til å fortsette med brygging 
av vårt logeøl – i den forbindelse kan de 

som ønsker være med oss for å følge 
prosessen.  Dato er ikke satt ennå – 
følg med på vår hjemmeside eller ta 
kontakt med oss. 
 
På terminlisten er min gamle e‐post 
ført opp.  Bruk heller: tom@loge152.no 
 
Møt så ofte dere kan og kom gjerne på 
besøk hos oss. 
UM 
 
Fødselsdager – runde tall 
50 år: 
03.11.11  Tore Wickstrøm 
 
45 år: 
29.03.12  Bjørnar Birkedahl 
04.04.12  Tom Rud 
Opptak og gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
01.11.11   Trygve E U Jakobsen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
02.11.11   John Idar Case 
 
Den Høye Sannhets Grad 
23.01.12  Nils‐Arild Henriksen 

 
Dette er den første gradspassering 
utført av Loge nr 152 Fjære. 
 

Terminliste våren 2012 
13.02 = + 
27.02 – + 
12.03 ≡ + Galla 
26.03 = + Felles m/ �128 Lyngør, �61 

Terje Vigen 
23.04 O + Galla Felles m/ �127 

Gabriel Scott 
08.05 ≡ + Galla Felles m/ �135 

Mærdø. NB tirsdag, Arendal 
14.05 Arbm. Fd. 
17.05 Treff på logehuset i Grimstad, 

eget opplegg 
02.06 Sommertur, egen invitasjon 
Høsten 
10.09 ≡ + Galla 
 

Landssaken – Malawi  
Innsamlet pr 31.12.11 og satt inn på 
konto er kr 1.890,- 

 
Aksjon Grytevakt for 

Frelsesarmeen. 
En hjertelig takk til alle som deltok i 
denne. Historien er som følger: Etter 
kontakt med Kjell Arne Nordbø i 
Frelsesarmeen, fremmet Frank Liltved 
forslag om dette prosjektet. På det felles 
Distriktsrådsmøte med søstre og brødre 
ble saken drøftet og prosjektet besluttet 
gjennomført. Det deltok folk fra alle 
logene i øst og i Arendal, og det var 
venteliste for å få lov til å stå grytevakt.  
I hilsen fra Kjell Arne Nordbø skriver han: 
 ”Hei igjen.                                                                        
Vi er veldig takknemlige for den flotte 
innsatsen kvinner og menn i Odd Fellow 
logene gjorde for oss ved julegryta. 
TUSEN TAKK. Mange har fått og får hjelp 
pga deres innsats. Resultat på 
Harebakken er kr. 128472,‐ og Grisen kr. 
26695,‐  : ‐) : ‐) : ‐)  : ‐)  : ‐). Ha en 
velsignet dag.                 
Mvh Kjell, Frelsesarmeen.” 
Dermed er det meste sagt, håper alle er 
enige om at vi tar fatt i dette prosjektet 
etter sommeren med tanke på neste jul.                 
Takk for innsatsen, Tom Schulz. 
 . 
 
Fra min finske Odd Fellow venn  
i Storlogen i Helsingfors, Dep. Stor Sire 
Ralp Blumentahl, fikk jeg en julehilsen 
der han bl.a. skriver: 

”En av logerna i ditt distrikt heter Terje 
Vigen. Nu vet jag vad namnet betyder. 
För två veckor sedan såg jag ett fantas‐
tiskt gästspel på teatern här i staden. Det 
var en sångballad av Henrik Ibsen om 
mannen som togs till fånga av engels‐
männen 1809.  
Skådespelaren som spelade Terje hade en 
fantastisk sångräst.”                                 J.a.n. 

 
 

Seniortreffet i mars 2012. 
Foreløpig åpent, 

Nærmere melding blir gitt i logene. 
 

 
Seniortreffet i april 2012. 
Besøk på Sandvika fort, 

Som ligger utenfor Sandvika fyr ytterst 
ved Galtesund på Hisøy 

Nærmere melding blir gitt i logene.. 
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Medlemsstatistikk  ‐  31.12.2011  ‐  22 Aust Agder 
Inn Over‐ Over‐  Rebekka Loge Antall 

01.01. viet gang fra  gang til 
Gjen‐

opptatt
Dø‐
de 

Av‐
gang 

Antall 
31.12 

Alder Netto tilgang 
   

51 Fortuna 86 8 1 0 0 3 2 90 66 4   
93 Kaprifol 89 0 0 1 0 0 1 87 62 ‐2   
104 Måken 82 2 1 1 0 2 1 81 64 ‐1   
116 Navigare 52 6 0 0 0 0 2 56 62 4   
Sum: 309 16 2 2 0 5 6 314 64 5   

             
Over‐ Over‐  Odd Fellow 

Loge 
Antall 
01.01. 

Inn‐
viet gang fra  gang til 

Gjen‐
opptat

t 

Dø
de

Av‐
gang 

Antall 
31.12

Al‐der Netto 
tilgang 

   
61 Terje Vigen 87 3 0 0 0 2 1 87 65 0   
98 Henrik Ibsen 109 9 3 26 0 1 1 93 63 ‐16   
107 Torungen 86 3 0 0 0 0 0 89 63 3   
127 Gabriel Scott 80 3 2 4 0 0 0 81 62 1   
128 Lyngør 84 2 0 0 0 0 0 86 63 2   
135 Mærdø 70 2 0 0 0 0 1 71 56 1   

152   Fjære 0 0 30 3 0 0 0 27 53 27   
Sum: 516 22 35 33 0 3 3 534 62 18   

               
Logeanalyse 31.12.2011 ‐ Rebekkasøstrene 
Rebekka Loge    
Aust‐Agder 

Antall  Aren‐  
dal 

Froland Åmli Grim‐ 
stad 

Lille‐ 
sand

Birke‐
land 

Ri sør Gjerstad Tvede‐
strand 

Vegårs‐  
hei 

Andre

51 Fortuna 90 77 3   4         5   1 
93 Kaprifol 87 74 3   6     3   1   0 
104 Måken 81 2     54 24           1 
116 Navigare 56 2           23 2 23 3 3 
Sum: 314 155 6 0 64 24 0 26 2 29 3 5 

Logeanalyse 31.12.2011 ‐ Odd Fellow brødrene 
Odd Fellow 
Loge   Aust‐
Agder 

Antall  Aren‐  
dal 

Froland Åmli Grim‐ 
stad 

Lille‐ 
sand

Birke‐
land 

Risør Gjerstad Tvedestrand Vegårs‐  
hei 

Andre

61 Terje Vigen 87 80 1 4 1             1 
98 Henrik Ibsen 93 2     89 1           1 
107 Torungen 89 79 1   4     1 1 2   1 
127 Gabriel Scott 81 1     3 68 5         4 
128 Lyngør 86 3           36 6 39 1 1 
135 Mærdø 71 67     1           1 2 
152   Fjære 27 5     18 1           3 
Sum: 534 237 2 4 116 70 5 37 7 41 2 13 
             
Kommune‐
analyse 

Aust‐
Agder 

Aren‐  
dal 

Froland Åmli Grim‐ 
stad 

Lille‐ 
sand

Birke‐
nes 

Risør Gjer‐
stad 

Tvede‐  
strand 

Vegårs‐  
hei 

Andre

Odd Fellows 848 392 8 4 180 94 5 63 9 70 5 18 

Innbyggere * 110819 42616 5219 1825 20975 9804 4779 6889 2488 6012 1924 X 

% OF i kom. 0,77 0,92 0,15 0,22 0,86 0,96 0,10 0,91 0,36 1,16 0,26 X 
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1. juli 2011       

Nå er det slik at Tvedestrand kommune i vårt distrikt har oppnådd Storlogens høye mål   
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.       
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Solflaten 9 –4790 Lillesand 
Tlf. 372 71 205 – Fax 372 70 370 

Godt utvalg av livkjoler - smokinger 
og mørke dresser.              Du finner oss  

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

 

Ledig 
 

annonse 
 

Tannlegene i Grimstad 
 

 

 

www.profilsenteret.no 
Grafisk – Copyshop 
 
Durapart, Bedriftsveien 9, 
Krøgenes, 4841 ARENDAL 
 
Tlf:        37 05 86 00  
Mob:     41 90 01 19 

 
 

Tlf. 37015166        www.ferdigmatas.no 
Lapskaus.Gryterett.Laksesuppe.Komper.Frokost.Lunch 

AGDERPLAN A/S 
RÅDGIVENDE INGENIØRER I 

BYGGETEKNIKK 
KOMMUNALTEKNIKK OG GEOTEKNIKK 

 
Storgaten 2 – 4890 Grimstad 

Tlf. 37 04 36 00 . Telefax 37 04 49 16 
  

 
 

 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

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

BEDRE RÅVARER 
BEDRE SMAK 

Vi lager og leverer ferdige måltider til:
Stevner, turneringer og andre typer 

arrangementer 

OBØkonomi AS   Olav Brottveit 
                                                              Aut.regnskapsfører 

   Bedriftsrådgiving           Tlf./Fax 370 12 244 
   Regnskapsførsel           Mobil    959 30 276 
   Etablering                      E-post   olav@obokonomi.no 
   Kurs                              Adr.      Bedriftsv. 13, 4841 Arendal

SKREDDESYDDE 
GRUPPEREISER 

Sigurd Holthe 
Henr. Ibsensgt. 8 
Tlf. 37 04 12 20 

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

 

BRØDRENE

  SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR 
ARENDAL             

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00     Lørdag stengt 
E-post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430    

Storkiosk om sommeren                 

        Nils Terkelsen 
Bieveien 16, 4878 Grimstad
Tlf: 37044402 
www.agdervet.no 

Vinten 2012              Terjenytt             40 årgang   
Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust‐Agder. Bladet utgis  

4 ganger i året:  Først i februar,  midt i april,  midt i september og midt i november 
UM er redaktør for stoff fra sin loge.  

Hovedredaktør er EksDSS Jan A. Nilsen.  
Neste Terjenytt, Våren 2012, kommer midt i april 2012.  

Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 14. april 2012.  
Stoffet sendes:  Jan A. Nilsen, på E‐mail: jan.a.n@online.no  

eller adr.: Kongleveien 12., 4844 Arendal.  
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                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 | Epost: 
firmapost@badenett.no 

 
 

 

 

 

       

         
 
 

 
 

Retur adresse: Kongleveien 12, 4844 Arendal

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18 
4790 Lillesand 

Tlf. priv: 37 27 01 87 
Mobil    : 936 17 613

Lagervare 

Jan Stangeland 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen

Til: 

Velkommen til 
hyggelig og 
personlig service. 
Vi fører logetøy. 
(Elinette) 

Ung – voksen – dame

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

 

Harebakken Senter 
4846 ARENDAL  

        Telefon:   37015813   
                   

                   Epost: mix.harebakken@ngbutikk.net   




