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          Nr. 2                           Våren  2012                     40. Årgang                

Odd Fellow Reiser 
Aust Agder 

er 25 år 
 

Loge nr. 61 Terje Vigen arrangerte  
langweekend tur til Lübeck 

våren 1987 
 

Loge nr. 107 Torungen arrangerte tur 
til Tossa de Mar i Nord Spania  

høsten 1987 
 

De 2 hovedansvarlige for de 2 turene, 
EksOMene Svein Sørensen og Jan A, 

Nilsen, kom sammen 26.06.1987 og ble 
enige om å lage turer felles. 

Hvert år siden har det vært arrangert 
turer for Ordenssøsken med ledsagere. 

I den første tiden var det  
bussturer i Europa. 

Et par år i samarbeid med svenske  
Odd Fellows. 

Fra og med 1994 overtok Thorbjørn 
Ribe arrangementet av turene og det 

har vært vekslet mellom  
langturer og kortere turer. 

Jubileumsturen går til Rügen i  
Nord Tyskland 31.05 til 07.06. 

Turen er fulltegnet. 
Se side 3
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Nytt fra Distriktsrådet 
for brødrene 

 
Bilder av Stor Sire og DSSene 

er sendt alle tre Odd Fellow Husene i 
vårt distrikt. 
Bildet av Stor Sire er en gave fra 
Storlogen og bildene av de DSSene som 
har vært i vårt distrikt fra distriktets 
start fram til nå, er en gave fra 
Distriktsrådet. Det er meningen at 
bildene henges opp på veggen et 
sentralt sted i våre Ordens hus. 
 
Ledsagers antrekk ved tildeling 

av Storlogegraden. 
Det ble meget sterkt understreket av 
DSS at dette møtet med tildeling av 
Storlogegraden, selvsagt skulle følge 
Nummerert sirkulære nr. 27 der det 
heter at ”Ledsagere som er Ordens‐
medlemmer skal fortrinnsvis benytte 
Ordensantrekk.”  
Det betyr at en helst skal bruke Ordens‐
antrekk, men dersom noen velger å 
ikke bruke Ordensantrekk, gjøres det 
oppmerksom på at antrekket ved 
møtet er Galla.  
Da skal det ”sivile” antrekket også være 
Galla. 
 

Storlogemøte  
på skriftlig grunnlag. 

En regner med en omfattende revisjon 
av vårt lovverk. Det skal behandles i et 
Storlogemøte på skriftlig grunnlag. 
Avstemningen skal skje innen 15. juni 
2012. 
Neste møte i Distriktsrådet er satt til 
24. mai der denne saken skal drøftes, 
da lovforslagene sendes ut fra 
Storlogen innen 1. mai. Dermed skulle 
enhetene ha god tid til å drøfte det 
hele før avstemningen. 
Distriktsrådet velger 2 representanter 
som skal avgi stemmene på vegne av 
vårt distrikt. 
 

Storlogegraden i Rebekka 
Distrikt 14 

EksOM Vera Thorkildsen fra loge nr. 51 
Fortuna, fikk tildelt Storlogegraden 
sammen med de aktuelle EksOMer fra 
distrikt 14, da vårt nabodistrikt 
arrangerte Storlogegraden torsdag 15. 
mars. 
EksOM Inger Marie Sørensen,  
EksOM Lisbeth Brune og  
EksOM Wenche K. Nilsen var reisefølge 
med Lisbet som sjåfør. 

Seremonien ble vakkert og høytids‐ 
stemt gjennomført under ledelse av 
DSS Selle Marie Horntvedt. 
Før taffelet, etter seremonien, fikk vi se 
en vakker indonesisk dans bl.a. med 
sjonglering av tallerkener.  
Imponerende! 
Leir nr 8 Agders Storrepresentant, Nina 
Tomstad, ledet bordet, med 28 
deltagere, på en utmerket måte. 
Menyen var: Fokatiabrød m/Tzatziki, 
ovnsbakt laks, med pavlova og kaffe til 
dessert. 
DSS talte til de nye EksOMene som 
hadde mottatt Storlogegraden, og 
overrakte Storlogeloven sammen med 
en bukett blomster. 
DSS la i sin tankevekkende tale vekt på 
at det skjedde forandringer i vår Orden. 
Mer kunnskap vil gi oss mer forståelse.  
Det skal legges vekt på 3 hoved‐
områder: 

1. Kvalitet.  i ritualer og spill. 
2. Ekspensjon. 
3. Landssaken. Utadvent arbeid. 

Hun la sterkt vekt på at en måtte være 
positiv aktiv. 
EksOM Unni Hovind‐Hansen fra loge nr. 
122 Amalie, takket på vegne av de 4 
som mottok Storlogegraden. Foruten 

Vera og henne selv var det også 
EksOMene Ruth Andersen, loge nr. 7 De 
Hvite Liljer og Anne Kate Gullestad 
Balchen, loge nr. 56 Camilla Collett. 
En stor takk til Distrikt 14 med DSS i 
spissen som tok så vel i mot oss og 
tildelte graden til EksOM Vera 
Thorkildsen i loge nr. 51 Fortuna. 
                                                      Wekni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder 
Leiren innsetter ny Storrepresentant på 
valgdagen 10.mai 2012. 
EksDSS Sigurd Holthe foretar 
installasjonen. 
 
DGL Grad 09.02.2012: 
Fra 61 Terje Vigen:  
Sigmund Dale  
 
DGL Grad 08.03.2012: 
Fra 61 Terje Vigen:  
Rainer A. Domogalla 
Fred McTillmann 
Fra 98 Henrik Ibsen: 
Hallvard Halvorsen 
Ove Gerhard Olsen 
Nils Terkelsen 
Fra 127 Gabriel Scott: 
Petter A. Olsen 
Nils Bernt Sørbotten 
Fra 128 Lyngør: 
Geir Egil Egilsson 
Karl‐Arthur Huseby 
Fra 135 Mærdø: 
Arild Gauslå 
Michael Lenz 
Tom Arild Sell 
 
DKP Grad 12.04.2012: 
Fra 61 Terje Vigen: 
Oluf Jovik 
Lasse Svendsen 
Fra 98 Henrik Ibsen: 
Kenneth Andersen 
Fra 127 Gabriel Scott: 
David Ben Knudsen 
Kurt Ellingsen 
Fra 135 Mærdø: 
Dag Jensen 
Øyvind Olsen 
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Odd Fellow Reiser 
Aust Agder. 

25 år 
Inntil sommersesongen 1987 hadde 
logene i Aust‐Agder foretatt alle turer 
hver for seg. 
På senvåren hadde logebrødre i Terje 
Vigen vært på lang weekendtur med 
buss til nord i Vest Tyskland. 
Uavhengig av dette hadde noen brødre 
i loge Torungen satt i gang med å 
arrangere tur for brødre med ektefeller 
til Tossa de Mar i Spania i september. 
Denne turen ble vellykket gjennomført 
med deltagende brødre fra Arendals‐
logene. 
Allerede på sommeren, 26.06.1987, ble 
tanken om en felles reisekomité luftet. 
EksOMene Svein Sørensen og Jan A, 
Nilsen, kom sammen og ble enige om å 
lage turer felles. Gnisten var tent. 
Spaniaturen hadde med brødre som 
også hadde vært med på 
Tysklandsturen. Begge turer var 
vellykket. Gnisten luet opp. 
Loge Fortuna ble kontaktet. Det første 
møtet fant sted mellom 2 brødre fra 
hver 
av de 2 Arendalslogene og loge Fortuna 
med sin sekretær som observatør. 
Grobunnen var lagt, men det var 
enighet om å utsette konstitueringen til 
et senere møte for å få alle logene i 
Aust Agder med. 
Den 30.11.87 var det så endelig klart 
for Aust‐Agder logenes første 
Reisekomité. 
Følgende 2 medlemmer fra hver av de 
fire logene var de første medlemmene 
av 
komiteen: 
Fra loge nr. 51 Fortuna: 
Klara Langfeldt Andersen  
Aase Marie Granerud  
Fra loge nr. 61 Terje Vigen:  
Bernt Grønlie  
Svein Sørensen, formann  
Fra loge nr. 98 Henrik Ibsen: 
Dag Runar Pedersen  
Olav Gangnes  
Fra loge nr. 107 Torungen: 
Olav M. Myhre  
Jan A. Nilsen, sekretær  
 
Det ble vedtatt at de såkalte A‐turer 
skulle være felles turopplegg som 
Reisekomiteen skulle ha ansvar for.  
B‐turer skulle være den enkelte loges 
egne turer. Det ble presisert at A‐

turene var for voksne, familieturer med 
barn fikk være B‐turer. 
Komiteen arrangerte en spørreunder‐
søkelse blant logenes medlemmer 
høsten 1987. 
Undersøkelsen viste seg å være et godt 
grunnlag for det videre arbeid. 
Siden starten har Reisekomiteen bl.a. 
arbeidet med:  
‐ Reiser til Jugoslavia, Mosel/Rhinen,    
   Lübeck, Rimini, Flensburg, Skottland,    
   Vadstena og Holland.  
   De to sistnevnte reisene ble arrangert   
   i samarbeid med svenske Odd Fellow  
   brødre. 
‐ Andre reiser som dessverre ikke fikk  
   nok deltagere.  

 
‐ "Reisebeskrivelser i ord og toner".   
   Samling av Jørgen Pedersens turdikt. 
   Utgitt i desember 1988. 
‐ Skrevet og utgitt nr. 1 av Terjenytt   
   1989. 
‐ Eget fredagstreff i Odd Fellow Huset i   
   Arendal., 09.02.89. 
Høsten 1991 ble en ny Reisekomité 
valgt der Thorgrim Sataslaatten og 
Asbjørn Ølnes fra loge Torungen ble 
valgt henholdsvis til formann og 
sekretær. Denne komiteen fikk 
ansvaret for turene fra og med 1993‐
sesongen. 
De gjennomførte en Paristur i påsken 
1994. Da kom for første gang Ribe 
Reiser i Lillesand inn som teknisk 
arrangør. 
Fra og med 1996 ble reisekomiteen 
lagt om, slik at den nå består av en 
representant fra hver av logene i 
Aust‐Agder. Samtlige turer etter 
1994 har Ribe Reiser tatt seg av. 
Turene har vært perfekt gjennomført 

og har bl.a. gått til steder som Østerrike, 
Tyskland, Ungarn, De baltiske landene, 
Italia, Helsingfors, Kiel, Irland, Sør 
Amerika, Sør Afrika, Russland, Spania, 
etc. 
Reisekomiteen i Aust‐ og Vest Agder har 
inngått et visst samarbeid slik at turene 
har vært gjennomført med Odd Fellows 
fra de to fylkene. Noen av turene har 
sogar vært gjennomført to ganger eller 
med to busser. 
Formann i Reisekomiteen er nå Anstein 
Nørsett, fra loge nr. 127 Gabriel Scott, 
noe han har vært i en årrekke. 
 

Blomsterløk 
5. klasse på Stinta skole har satt ned løk i 
høst utenfor Odd Fellow Huset i Arendal. 

Forleden besøkte klassen, sammen med 
sine lærere, Odd Fellow huset for å se 
hvordan det var med blomstene. 
Påskeliljer og krokus tittet fram og 
tulipaner var på vei. 

På vegne av Odd Fellow Huset møtte 
Henry E. Nicolaisen klassen med en 
overraskende is til hver enkelt og takket 
dem for blomstene..  
På bildet ser vi klassen samlet sammen 
med ansvarlig lærer, adjunkt Bente M. 
Olsen, hjelpelærer og Nicolaisen på 
verandaen.  
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Loge nr. 51 Fortuna 

40 års Veteran 

Else Salvesen 
Onsdag 15. 02 ble søster Else Salvesen 
tildelt 40 års Veteran juvel. Den høy‐
tidelige seremonien ble ledet av Eks. 
DSS Kari Rose. 
Her sammen med sin fadder, søster 
Karin Myhre. Søster Else ble opptatt i 
Loge nr. 7 De Hvite Liljer 08.05.1973. 
Hun ble overført til Loge nr.51 Fortuna 
31.05.1975. 
Embeder i Logen: 
UM H. ass                       1975‐1977 
OM V.Ass                       1977‐1979 
CM                                   1983‐1985 
UM                                  1985‐1987 
OM                                  1987‐1989 
Fung. EksOM                 1989‐1991 
Rådrepr.                         2000‐2003 
Leirgrader 
1.Grad  27.09.1990 i Leir nr.8 Agder 
3.Grad   26.11.1992 
Overført 12.03.2005 til Leir nr.22 Viljen 
Embeder i Leiren 
YP                                    1999‐2001 
HM                                  2001‐2003  
F.Eks HM                        2003‐2005                            
F.Eks HM                        2005‐2007         
Rebekkarådsgrad.       30.09.1993 
25 års Veteranjuvel.   19.02.1997 
Vi kom til et nydelig dekket bord og OM 
Emmy van der Zalm holdt en flott tale 
til jubilanten og hvor hun deretter 
overrakte gave og 3 rosa nelliker. Det 
var mange gjester til stede: Søstre fra 
loge nr. 93 Kaprifol, loge nr.2 Urania, 
loge nr.7 De hvite Liljer og logenr.104 
Måken. Det ble overrakt blomster og 
hilsninger. Etter jubilantens ønske ble 
det servert kokt ørret med Sandefjord‐
smør. Nydelig tilrettelagt av kokk Kåre 
Andersen     
 Vi gratulerer!!!!  

Åremålsdager 
80 år. 
08.05.2012.  Ingebjørg Terkelsen 
16.09.2012.  Ragnhild Ellefsen 
70år 
15.04.2012.  Vigdis Duus Carlsen 
19.04.2012.  Kari Elisabeth Rose 
29.06.2012.  Synnøve Løvdahl                  
02.08.2012.  Milrid Lyngstad 
60 år. 
16.06.2012. Sissel Trydal 
50 år. 
29.06.2012. Cathy  Steller 
                                          Vi gratulerer! 
 Gradsplasseringer 
Troskapsgraden. 
18.4.2012. Marit Kristin S. Rørvik 
Den Høye Sannhets Grad. 
02.05.2012. Inger Brit Bekkelund 
02.05.2012. Grethe Guttormsen 
02.05.5012. Anna Brock Pedersen 
02.05.2012. Ingrid Aanonsen Eek 

Dødsfall. 
Berit Alice Moldenes døde 01.02.2012. 
84 år. 
Hun ble innviet i Loge 51 Fortuna 
19.02.1992. Tildelt den Høye Sannhets 
Grad 02.11.1994. 
Hun var OM`sV.ass. 1995‐1997 og 
Kapellan 1997‐1999 
Hun ble gravlagt i Færvik Kirke torsdag  
09.02.2012. Flere av Logen søstre var til 
stede og det ble lagt ned krans fra Loge 
51 Fortuna. 
Det ble lyst fred over hennes minne.  
  
Instruksjon. Onsdag 18.01.2012. ble 
det holdt instruksjon av DSS Ingeborg 
Baust. 
Hun ble ønsket velkommen av OM. 
Da OM Emmy van der Zalm igjen hadde 
inntatt stolen, takket hun DSS for en 
innholdsrik og nyttig informasjon. Vi 
trenger alle å bli minnet på den 
etiketten som gjelder i logen. 

Sommertur 
Sommerturen går i år til « Wenche» på 
Kokkeplassen, His. KL 17.30 ved 
båthuset. Det blir servert Wenches 
fantastiske fiskesuppe og nybakt 
urtebrød. For de som har allergi mot 
fisk/skalldyr serveres kylling og gresk 
salat. Vi håper på en flott sommerkveld 
sammen og at mange av logen`s søstre 
møter til hyggelig samvær. 
Påmelding innen 20.mai til 
Lise:37015266  Berit telf:37097118 
Reidun telf: 37016843.                                                                                                                             

PS: Vi oppfordrer søstre til å hjelpe 
hverandre med transport. 
 
Hilsen fra Overmester. 
Denne terminen nærmer seg slutten, og 
når dette skrives har våren begynt å vise 
seg. Den er løfterik som alltid. Det er 
vidunderlig med alt i naturen som våkner 
til liv. Overalt spirer og gror det. Jeg føler 
at det også spirer og gror i Fortuna. 
Men all vekst setter krav til gode 
vekstvilkår og et godt miljø – kanskje 
også litt gjødning? La oss overføre dette 
til vårt logeliv og hver for oss gjøre vårt til 
at logen blir et godt sted å være. Det 
krever noe av oss alle, men gir løfte om 
blomstring og frukt. 
Med dette ønsker jeg alle søstrene en 
riktig deilig vår og en god sommer. Jeg 
håper vi ses igjen i slutten av august fulle 
av energi til å ta fatt på en ny termin. 
EvdZ  
               Invitasjon 
Kjære alle søstre i Rebekkaloge nr.  51 
Fortuna. Vi er fire logesøstre som fyller 
70 år i løpet av våren og sommeren. I den 
anledning vil vi gjerne invitere alle søstre 
til hyggekveld fredag 20. april i logehuset 
vårt Vi har ingen ønsker om personlige 
gaver, men et bidrag til SOS‐barneby i 
Malawi vil bli mottatt med takk. Gaven vil 
i sin helhet bli gitt til Loge nr. 51 Fortuna. 
Alle hjertelige velkommen! 
Vennlig hilsen Vigdis Duus Karlsen, 
Synnøve Løvdahl, Milrid Lyngstad og Kari 
Rose. 
     

Vårt nye medlem av Storlogen 

EksOM Vera Thorkildsen 
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Loge nr. 93 Kaprifol  

25 års veteran juvel 

Solveig Gjertsen og Elin Halvorsen ble tildelt 25 års veteran juvel 27.02.12.  For første gang i nr. 93 Kaprifols historie fikk to av våre søstre tildelt 25 års veteran juvel samtidig. Begge ble tatt opp i nr. 51 Fortuna 04.02.1987. De fikk Den Høye Sannhets grad 17.01.1990.   De var også med å starte loge nr.93 kaprifol i november 1991. 
Solveig var vår loges første CM 1991‐1995. Senere som kapellan1997‐1999. Elin var vår loges første UMs v.ass 1991‐1993.  Senere følgende embeder: Insp.ass.  1993‐1995.  Insp.          1995‐1997.  UM v.ass. 1999‐2001.  CM             2003‐2007.  UM             2007‐2009.  OM            2009‐2011.  EksOM     2011‐2013. Elin har også hatt verv i Leiren.  Insp. ass. 2005‐2007.  2. Terne hos YP. 2007‐2009. En høytidlig og fin seremoni, ledet av Storrepresentant Lise Schulz. Under middagen holdt OM Ruth Hjellset en fin tale til våre to veteraner. Solveig og Elin holdt en felles tale. Et tilbakeblikk på 25 års medlemskap. Alle søstrene i nr. 93 kaprifol gratulerer dere med 25 års veteran juvelen.  
 

Gradspasseringer Gratulerer Gunnhild O. Aalia med Den Høye Sannhets grad. 

Gunnhild O. Aalia (midten) sammen med sin søster Helga Olsbu (t.v.) og sin fadder Walborg Kløvfjell. 
 

Vi ønsker våre to nye søstre 
velkommen. 

Marit Michalsen Håland sammen med sin fadder Randi S. Aanonsen. 

Lisbeth Gjernes Rosmo sammen med sin fadder Tone Hatten.  
Sommertur 07.06.2012 går sommerturen med M/S Nidelv, en tre timers tur rundt Nidelva. Turen starter klokken 18.00. Vi får servert gryterett med ris og salat. Drikke får vi kjøpt ombord. Pris for turen kr. 350 pr. person. Det er plass til 80 passasjerer, ta gjerne med en venninne. Påmelding til Inger telefon 975 59 150. Marit telefon 909 90 825 Bindende påmelding innen 14. mai. 
 

Gratulerer 
80 år, 12.08 Inger Marie Kaastrup Nielsen. 
70 år, 24.05 Solveig Christiansen. 02.06 Elin Halvorsen. 
60 år    13.05 May Brit Jørgensen 
25 års veteran juvel. 14.05 Solbjørg Berge  
Minneord Vår søster Rigmor Nilsen døde 26.02.2012, 91 år gammel  
Tatt opp i logen                 08.10.1974 Den Høye Sannhets Grad  01.06.1976 
Embeder i Logen: Arkivar             1983‐1985 Kasserer           1985‐1987 Kapellan           1993‐1995 25 års VeJu.     11.10.1999  
Tatt opp i Rebekkaleiren 16.02.1985 Barmhjertighets graden 17.02.1985 
Embeder i Rebekkaleiren: Dep.HMs 1.Terne 1985‐1987 Indre vakt               1991‐1993  Vår søster Rigmor var en trofast og arbeidsom søster som gjorde mye for loge 93 Kaprifol, men også for andre loger i Aust Agder. 
Her er noe av det hun har laget: Antependier til logesalen i Arendal og Grimstad. Alterduker til Torungen, Kaprifol og Henrik Ibsen Antependier til Leir nr. 22 Aust Agder. Regaliepute til Torungen, Kaprifol og til Grimstad logehus. Nålepute til Kaprifol 3 grad. Skrevet det som blir lest hos oss ved bordet i 3.grad om sannhet. Tatt med fra Lillestrøm ideen til Kaprifols julemøte. Tatt med fra Lillestrøm sangen ”Instruksjon” De siste par årene var helsa hennes slik at hun ikke kunne være med på møtene, men vi fikk hilsener gjennom søster Sigrun og andre søstre som hadde besøkt henne. Hun var med oss i tankene når vi hadde møter. Hennes flittige hender har nå lagt seg til hvile, men mange gode minner om Rigmor lever videre. 
Fred med hennes minne   
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Loge nr 104 Måken 
 
Sommerturen  2012 
Turen går til Hesnes Gartneri i Grimstad 
torsdag den 24.mai kl 18.00 
 
Program:  

• Omvisning i gartneriet v/ 
Frode Jarnes 

• Orientering om gartneriet og 
gårdens historie v/Katrine 
Hesnes Jarnes 

• Bespisning i kafeen, 
bondeomelett m/tilbehør, 
Mineralvann, kaffe og kake, 
tilberedt av kokk Bjørnar 
Amdal og hans utmerkede 
konditor. 
 

Turkomiteen kommer tilbake med 
informasjon om transport og 
påmelding på logemøtet 3.mai. 
 
Turnemnda 
Thorunn Birkenes 

Landssaken 
Skm  Mia Birkeland Knutsen opplyser at 
pr 13.04.12 har vi overført kr 17.920,‐ 
til SOS Barnebyer.  På vårt neste møte 
19.04. skal vi ha stort koldtbord som 
søstrene arrangerer og bekoster. Alle 
som kommer på møtet betaler så kr 
100,‐ som i sin helhet  går direkte til 
Landssaken. Innsamlingskomiteen har 
mange kreative planer framover for å 
skaffe penger til en god sak. Vi gleder 
oss! 
 

Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
16.02.12    Solbjørg Eide 
16.02.12    Eva Sjølund Tvedt 

Opptagelse 15.03. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny søster Inger Margit Carlsen t.h. 
med sin fadder og søster 

EksDSS Kari Rose 
 

 
Ny søster Berit Schneider t.v. med 

settefadder Randi Brautaset 
 
Åremålsdager 
50 år 
03.06.12 ‐ Janniche Simonsen Hovind  
 
60år 
09.07.12 ‐ Elin Kvamme Pedersen  
 
70år 
14.08.12 ‐ Anne Marie Eggen Gaustad 
12.09.12 ‐ Tordis Bjørns Pettersen  
 
75år 
03.05.12 ‐ Laila Rimstad  
 
85 år 
13.05.12 ‐ Ågot Spjelkaviknes  
 
Hilsen fra Overmester 
Det lir mot slutten av det første 
logeåret i denne embedsperioden, og 
det er en glede for meg å kunne takke 
alle søstrene som har stilt villig opp for 
å være med å løse de mange 
oppgavene logen har. Det er flott å ha 
søstre som bruker både tid og krefter 
til beste for vår loge og vår Orden. Dere 
er uunnværlige. Nå ligger våren og 
sommeren foran oss, og vi har ei tid i 
vente der vi kan lade batteriene og få 
ny giv til å fortsette arbeidet til høsten. 

Jeg ønsker dere alle en god og 
helsebringende sommer. Måtte vi alle 
være til stede i tida og se både naturen 
og menneskene rundt oss og ikke ha det 
så travelt at vi går glipp av det verdifulle 
som vi kan finne  der.  
Jan‐Magnus Bruheim har skrevet et dikt 
om nettopp denne travelheta: 
 
Den annsame 
Han har ikkje stund til å stogge 
og ikkje tid til å sjå. 
Menneske som han møter 
dei ansar han aldri på. 
 
Mangt har han å rekkje over. 
Det gjeld om å fara fort. 
Mykje var det å gjera.  
Det auka dess meir han fekk gjort. 
 
Så lid det til endes med dagen. 
Han står der, studd over stav 
og spør: Kva har livet gjeve 
og kvar har det vorte av? 
 
Slik jaga han gjennom livet 
utan å få det fatt. 
Ei glede sprang etter på vegen, 
men nådde han aldri att. 
                                                      OM 
 
Påminnelse til alle 3.gradssøstre: 
Husk samling på logehuset torsdag den 
10.05. kl 18.30. 
Hilsen nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
 
God sommer til alle søstrene med 
familie! 
UM 
 

 
 
 
 
 

 
Leir nr. 22 Viljen 
Troens Grad 07.02.2012: 
Fra 51 Fortuna:  
Solveig Øvrebø Svendsen 
Håpets Grad 06.03.2012  
Fra 51 Fortuna: 
Randi Moland 
Fra 93 Kaprifol: 
Marit Hjertnes 
Walborg Kløvfjell 
Fra 104 Måken: 
Marit  Terkelsen 
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Loge nr.116 NAVIGARE 
 

Vårhilsen fra OM 
Så kan vi igjen synge:                                              
No livnar det i lundar.                                  
Våren kom fort i år. Ja, noen dager med 
sommer til og med. Etter vinter er det 
godt å kjenne solen varme og se 
blomster spirer.                                                
Det å være OM er en viktig oppgave for 
Logen. Da er det viktig med godt å 
samarbeide og gode hjelpere.                                                  
Vi er en fin gjeng som samles hvor vi 
kan føle:     Det gode samhold.                                       
Smil, varme, gode blikk gjør godt i en 
stressende hverdag.                                   
Takk til dere alle.                                       
Kjære Medmenneske.                                       
Se smilende mennesker.                                     
Kjenn regnet, føl vinden. Lukt.                                  
LIVET ER HERLIG!                                                     
Bruk hjertet som kompass.            
Ditt sinn som kart, og sjelen som din 
guide.                                                       
Da vil du aldri rote deg bort.                                          
Skuffelser er en del av livet, men tilbyr 
også glede og skjønnhet. Legg merke til 
det positive – nyt de små tingene. 
Stress ikke etter å bli best i andres 
øyne, for lykke finnes ikke der. Lykken 
kommer helt av å være seg selv. Helt!                                    
 
Vil ønske alle søstre og brødre med 
fam:                                                               
En riktig God Sommer!  
Med søsterlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.                                                                                    
Wenche Rødland  OM 
 
FORFREMMELSE TIL GRADER:                                             
Den Edle Kjærlighets Grad   
22.02.2012                                          
Str.Inger Bulman                                                                                                    
Str. Mona Dalen                                                                            
Str. Evy Johansen                                                                             
 
Den Høye Sannhets Grad  
11.04.2012                                                                   
Str. Hella Ina Sonesen                                                  

 
Runde tall – på etterskudd og på 
forskudd:                                                          
60 år  Bjørg Gundersen    18.02.  
70 år  Eldbjørg Mersland  05.03.  
70 år  Edle B. Johnsen        10.04.  
60 år Marit S. Marcussen  28.04.  
60 år Karianne Meland     06.06. 
Logen gratulerer! 
 
 

 
 
LOGEMØTER 
I logemøtet 8. februar hadde vi besøk 
av vår DSS Ingeborg Baust, og hun ga 
oss en flott og lærerik instruksjon. Det 
er alltid noe å hente fram som er til god 
lærdom for oss alle – både for våre 
yngste søstre og for dem som har vært 
med en stund. 
14.mars arrangerte Nevnd for sosialt 
arbeid en flott Sosialaften. Vi fikk en 
fortreffelig Taco‐suppe med deilig 
hjemmebakt å spise, og det nystartede 
koret vårt “Navigørene” bidro med 
sang akkompagnert av piano. Det ble 
også gitt rom for mye allsang. Alle 
hadde hatt med gevinster, så bordet 
bugnet av spennende pakker. Det kom 
inn en god slump penger som er 
øremerket “Landssaken”.                                         
Takk til Nevnd for sosialt arbeid for en 
hyggelig logekveld! 
 
 
LES DETTE: LES DETTE:                            
Etter logemøtet vårt 9.mai, som er et 
arbeidsmøte, får vi besøk av GRETE 
BERGERSEN som er Forteller, Vandre‐
teaterleder, Dramapedagog, Tekst‐
skriver, Instruktør og Leder av 
PILEGRIMSTEATERET.  
Hun vil gi oss en tolkning av  

 
Bibelens Rebekka. 

 
Dette er unikt, så vi ser gjerne at 
mange Rebekkasøstre fra vårt distrikt 
ser seg mulighet til å besøke oss denne 
kvelden. Påmelding til UM Ragnhild 
Bjellås. Tlf.97578657 

 
Phil Bosmans: 

Mennesket leter hele livet
etter et sted  
å føle seg hjemme. 
BARE I KJÆRLIGHETENS 
HUS KAN DU BO EVIG! 

 
Grasrotandel 
til loge eller leir 

Visste du at du kan være med å dele ut av 
Norsk Tippings overskudd til bl.a. din loge 
eller leir? 
 
Alt du trenger å gjøre er å bli grasrot‐
giver. Enkelt, og helt gratis for deg!  
Nær 750 000 av Norsk Tippings spillere er 
nå grasrotgivere. I fjor ga de bort hele 
296 millioner kroner til lag og foreninger 
landet over. Bli grasrotgiver du også ‐ helt 
gratis, og enklere enn du tror! 
Slik gjør du det: 
Dersom du ikke allerede er det, registrer 
deg som spiller hos Norsk Tipping. 
Johnny Jensen I loge nr 152 Fjære driver 
MIX på Harebakken, som er 
kommisjonær for Norsk Tipping. Han 
hjelper! Han skal ha klar alle de lokale 
logenes orgnr., hvis noen vil ha hjelp! 
Eller du kan gjøre det selv, slik: 
Velg en grasrotmottaker du vil gi penger 
til, helt gratis for deg. 
Det er mange du kan gi til.. 
Skriv inn Odd Fellow i søkefeltet, og du 
får opp alle registrerte loger og leire. 
Registrer deg som grasrotgiver hos 
kommisjonær, via Internett, sms, Norsk 
Tipping Mobilspill eller via Norsk Tipping 
Spillterminal.  
Etter at du har tilknyttet deg Grasrot‐
andelen vil din grasrotmottaker få 
tilsvarende fem prosent av din spill‐
innsats hver gang du spiller. Det vil si at 
dersom du spiller Lotto for hundre 
kroner, går fem kroner til din grasrot‐
mottaker. Og best av alt; Grasrot‐andelen 
går ikke ut over din innsats eller 
eventuelle premie! 
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk 
Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra. 
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Loge nr.61 Terje Vigen 
25 År i Loge 61 Terje Vigen 

EksKasserer Sven Adrian Madsen og 
Overmester Torgeir Boye mottok 25 års 
Veteran Juvel på møtet 22.02.2012 

 
Thorgeir Boye 

Opptatt  11.02.1987 
DHS Grad  12.04.1989 
Tatt opp i Leiren  03.02.1994 
DKPgraden  18.04.1996 
 
Embeder Loge 
OM.  2011 ‐ 2013 
UM.  2009 ‐ 2011 
CM   2007 ‐ 2009 
Kass.  2003 ‐ 2005 
OMs v. ass.  1991 ‐ 1993 
YV   1989 ‐ 1991 
 
Embeder Leir 
2. HM   1999 ‐ 2003 

 
                    Sven Madsen 

Opptatt  11.02.1987 
DHS Grad  23.11.1988 
Tatt opp i leiren  07.10.1993 
DKPgraden  14.12.1995 
 
Embeder Loge 
Kap.  2005 ‐ 2007 
Kass.. 1997 ‐ 1999 
Insp.  1993 ‐ 1995 
UMs v.ass.  1991 ‐ 1993 
CMs v. ass.  1989 ‐ 1991 
 
Embeder Leir 
1. TV  1999 ‐.2001 

Normann Agnor Årsbog mottok Den 
Høye Sannhets Grad  

14.03.2010 
 

2. grad 11.04.2012  
Arvid Engenes 

 
Nye brødre i vinter 

Thor Martin Reiersølmoen mottok 
troskapsgraden 14.12.2011 

 

 
Charles Gjerland mottok 
troskapsgraden 08.02.2012 

 
 
 
 
 
 

 

Vi gratulerer Jubilantene 
 
Vel  overstått: 
31.01. 85 Holm, Thoralf  
09.02. 50 Mikalsen, Ketil  
01.03. 60 Haugen, Oddvar Egil  
 
Kommende: 
24.04. 60 Moen, Trond Ivar  
21.05. 55 Domogalla, Rainer A.  
24.06. 80 Haaland, Ivar  
08.08. 65 Olsen, Joleif  
25.08. 70 Wahl, Knut Øyvind  
08.09. 70 Lyngstad, Helge  
14.09. 65 Eikheim, Arnt Øyvind  

 
 
Sommerturen 2012 i Loge 61 

Terje Vigen 

 
 
Går til Overmester Torgeir Boyes nye 

hjem på Øyna 
(Vi kommer tilbake med nærmere 

opplysninger/påmelding) 
 
 
Minner om kommende møter: 
 
25.04 ‐ + N* 
09.05. O + Galla 
23.05. O Arbm. NV* 
02.06. Sommertur 
 
Høsten 
12.09 = + 

 
*  Vi velger ny Storrepresentant etter    

Arild Furuholt nå i vår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undermester i Loge 61 Terje Vigen ønsker alle brødrene 
velkomne til å bidra med ordensrelatert stoff. Har du tanker, 

synspunkter, dikt eller annet, -send det til:                     
lasven2@online.no 
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Loge nr.98 Henrik Ibsen 
Gradspasseringer: 
7.februar 2.grad  

 
Trond T. Gundersen, Bjørn Sæter, 
Jan Oddbjørn Bakke 
 
21.februar 1.grad 

 
Olav Inge Sandnes 
 
20.03 Opptak 

 
Geir Ragnar Tjemsland 
 

ALLE DE SMÅ ORD 
Det er tanken bak ord‐ 
Ikke ordene selv‐ 
Som kan varme et sinn og en sjel. 
Men en «brodd» mellom ord 
Kan formørke din dag 
Så du skjelver og fryser i hjel. 
 
Når en hånd stryker lett 
Langs en oppbrettet arm, 
Og du føler kontakten med hud, 
Ja, da kjenner du verden 
Vidunderlig varm 
Som en forsmak av himmel og Gud. 
 
Det er alle små ord 
En må passe så på‐ 
De en sier ‐og de som en får. 
En kan ikke ta inn 
I sin munn en bokstav! 
Er det sagt‐vil det stå der det står. 
 
I to øyne som stråler 
Der har du et speil som kan bringe deg 
glede og ro, 
Om du bare kan angre 
De ord eller feil 
Som er årsak til tvil mellom to. 
 
En må myke opp nakken 
Og bøye seg stum 
I tilgivelsenstimen, min venn! 
Men så mottar du også 
En kjærlighets‐sum! 
Har du råd til å unnvære den? 
 
Fra «Glimt i ei glytte» 
Dikt og prosa av Kåre Bjørlykke fra 
Tjore 
Utgitt av Landvik historielag i 1995 
 
Veteranjuvel 8.mai 
Odd Olsen 40 år 
Harald P.A. Bjørnenak 25 år  
 

Informasjonsmøte om 
landssaken. 

På vårt arbeidsmøte 6. mars informerte 
br. Trond Toftland om landssaken. Han 
viste mange bilder fra prosjekter som 
Odd Fellow har vært med på tidligere, 
og mange bilder og inntrykk fra hans 
egen innsats for en førskole i 
Swaziland.  Br. Trond har vært med å 
bygge skolen, og fortalte i enkle 
ordelag om hvor lite som skal til for å 
hjelpe mange. På førskolen i Swaziland 
er det 99 barn som får mat og 
undervisning hver dag.  Menneskene i 

Malawi og Swaziland kjemper med de 
samme problemene. Hiv/Aids, lite 
utdannelse og tradisjoner som er 
vanskelig for oss å forstå.  
Vi kan hjelpe mange barn i samarbeid 
med SOS Barnebyer. Det er stort behov 
for midler, og hver av oss kan gjøre noe. 
På bildet slapper Br. Trond av med 

Owheto og Menzi på fanget. Det er barn 
som må bo hos sin bestemor. 
 

Runde tall: 
9.juni:         Trygve Tallaksen          80 år 
15.august: Ådne Olav Gundersen 65 år 
21 august: Børge August Thorsen 80 år 
23.sept.:    Jan Oddbjørn Bakke     55 år 
 

Ny leir i Distrikt  22. 
Etter at vårt distrikt fikk den nye 
tilveksten med loge 152 Fjære, har det 
vært snakket om å tenke på å lage en ny 
leir. Det har bl.a. vært et tema ved et par 
anledninger i Distriktsrådet, senest 15. 
mars. 
Det er klart at vårt distrikt har behov for 
en ny leir, idet leir Aust Agder virkelig er 
sprengt i forhold til lokalene i våre 
logehus. Det er rett og slett dårlig plass til 
alle som gjerne vil med i leiren.  
Det har vært en viss diskusjon om den 
nye leiren skal ha hovedsete i Arendal 
eller Grimstad, da det begge steder er 3 
loger. Rent geografisk vil det være mest 
naturlig å la den nye leiren bli knyttet til 
Grimstad, omfattende loge nr. 98 Henrik 
Ibsen, loge nr. 127 Gabriel Scott og loge 
nr. 152 Fjære med til sammen 96 
patriarker.  
Initiativ er nå tatt for å ha et møte i 
Grimstad, torsdag 3. mai, for å forberede 
en evt. danning av leirforening tidlig høst 
2012. 1. HM Thorleif Knutsen fra loge nr. 
98 Henrik Ibsen og Eks HP Leiv P. Olsen 
fra loge nr. 127 Gabriel Scott er 
initiativtagere til det første møtet. 
DSS Tom Schulz og EksDSS Jan A. Nilsen 
deltar på møtet. 
Tanken er så at den nye leiren muligens 
kan dannes fra høsten 2013 i samsvar 
med EI i alle enheter. 
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Loge nr.107 Torungen 
 

Hilsen fra OM 
 

Gode brødre. 
Ja så nærmer sommeren seg med 
stormskritt og det første året som OM 
er snart over. Du verden så fort tiden 
går. Det har vært et svært givende år 
på mange måter. Vi har tatt opp 6 nye 
brødre. Vi har dessverre hatt et 
dødsfall, og tre utmeldinger, men loge 
107 Torungen fremstår likevel med en 
positiv vekst. 
Vi har en fantastisk fin gjeng som møter 
frem til nesten alle møter. Takk til alle 
dere.  
Vi håper dere som ikke har vært i logen 
så ofte, snart tar en tur. Jeg tror dere 
ville finne ut at det gode vennskap og 
samhold som rår i logen vår, vil 
inspirere til flere besøk. 
Vi har nå en fantastisk gjeng med med‐
hjelpere til spillene våre. Det er med på 
å berike møtene og underbygge 
tekstene, slik at vi får en dypere for‐
ståelse for det innhold som fremføres. 
Jeg vil og takke privatnevnda for en 
kjempejobb gjennom året. De hyggelige 
måltidene som brødrene samles om 
etter hvert møte, er gull verd.  
Likeledes vil jeg nevne de musikalske 
innslag vi har hatt ved bror Per Rosmo 
og bror Torleif Guttormsen. Slike 
innslag er uvurderlige når det gjelder å 
bygge opp gode relasjoner og hyggelige 
minner fra våre ettermøter. 
Sist, men ikke minst, vil jeg takke em‐
bedskollegiet for god hjelp og støtte, 
samt inspirerende samarbeid. Uten 
deres gode innsats ville ikke møtene 
blitt hva de er. 
Med disse ord ønsker jeg alle brødrene 
med familie en riktig god og varm 
sommer.   Hilsen bror OM 

Nye brødre. 
I logemøtet 19.3.2012, var det opp‐
tagelse av en ny bror i Loge 107 
Torungen. 
 
Harald Rindal ønskes velkommen som 
bror i Loge 107 Torungen. 

 
 

Harald Rindal 
Gradspasseringer 

Det Gode Vennskaps grad: 
5.3.2012.: Carl Petter Launer . 
Den edle kjærlighets grad: 
06.02.2012:Torjus Siring. 
Den høye sannhets grad. 

 

Bjørn Willy Lynne Karlsen 
Han mottok den Høye Sannhets Grad 
den 20.2.2012. 
 

Hilsen fra UM 
Nå er vi snart halvveis i denne loge‐
perioden, og jeg vil benytte anled‐
ningen til å takke alle som velvillig har 
bidratt når det har vært behov for taler 
ved gradpasseringer og takk for maten 
tale. Til dere som ikke enda har fått an‐
ledning til å takke for maten er logen et 
trygt sted å tre over denne terskelen. 
Jeg vil sende en spesiell hilsen til 
brødre som av helsemessige årsaker 
ikke kan møte på logen. 
Så ønskes brødrene med familie en 
riktig god sommer. 
Med hilsen i V., K. og S. 
Ole Skjævestad/UM 

Kurs for skuespillere i  
DGV‐ og DEK‐grad. 

I regi av Distriktslogen ble det 19/1 
(DGV) og 23/2 (DEK) avholdt kurs for 
skuespiller og andre tilknyttet spillet i 
de nevnte grader. Instruktør var Per 
Jetlund Jørgensen, CM i 107 Torungen. 
Foruten ren teknikk for læring og 
stemmebruk ble tekstene i ritualenes 
spill, for de 2 gradene brukt. Det ble i 
kursets 1. del lagt vekt på tekstanalyse 
og viktigheten av å forstå det stoffet 

som tekstene formidlet, samtidig som 
samspillet og kroppsspråk ble vektlagt. 
Musikkansv.s og Skms delaktighet med 
henholdsvis lyd‐ og lyseffekter ble 
påpekt. 
Kursets del 2 tok for seg aktuelle be‐
vegelser i logesalen og viktigheten av å 
ikke «haste». I spillet har vi god tid, og ut 
over det å gi resipienden en god opp‐
levelse, skal også de øvrige brødre i salen 
ha glede av det som fremføres. Den 
enkelte aktør vil også ha glede av sin rolle 
i spillet når alle anstrenger seg for å gi av 
seg selv ved fremførelsen.  
Til sammen deltok ca 40 brødre i kurs‐
kveldene som ble avbrutt av en koselig 
kaffepause med tilhørende kringle. En 
stor takk til bror Henry Nicolaisen som 
gjorde en utmerket innsats ved kaffe‐
trakteren i forkant av kursene. 
                           Ref. Per Jetlund Jørgensen 

Fødselsdager 
03.05.12 Per Olai Seines,               70 år 
05.05.12 Olav Fjærbu, 80 år 
11.05.12 Bjørn Willy L. Karlsen,    65 år. 
15.06.12 Torgeir Sverre Egeland,  60 år 
22.06.12 Håkon Vik Korslund,       40 år 
26.06.12. Jan A. Nilsen,             75 år 
01.07.12 Lars Brekka,                     70 år 
13.07.12 Martin Knutsen,              85 år 

Sommertur 
I år blir sommerturen lørdag 2.juni 2012 
hjemme hos UM Ole Skjævestad og hans 
Tone. 
Privatnevnda tenner grillene ca kl.17.30 
og spanderer grillmat med tilbehør til 
medbrakt drikke.  
Dere finner frem ved å ta av E‐18 ved 
Longum og følge veien mot Granestua ca. 
1,7 km, ta så av til venstre og følg veien 
ca 100m, ta så opp til høyre. 
 
 Påmelding til Willy innen 26.05.2012. 
Tlf: 91797530‐37016882. 

 

EI av nye Storrepresentanter. 
Leiren og logene: Terje Vigen, Henrik 
Ibsen og Torungen velger ny Storrepre‐
sentant nå i vår. 
Det er opp til hver enhet å avgjøre når EI 
skal skje. DSS ønsker å foreta instal‐
lasjonene. 
 

Grytevakt Frelsesarmeen. 
Opplegget i 2011 viste seg å være en stor 
suksess. Stor enighet om å følge opp 
saken ved at vi hjelper Frelsesarmeen i 
Arendal, Lillesand og Tvedestrand før jul i 
år. 
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Loge  nr. 127 Gabriel Scott   
Terminliste: 
 Minner om loge tur til vennskapslogen 
vår i Kolding (for de som er påmeldt). 
 
Avreise med Color Line tidlig fredag 4.5, 
fest loge m.m. 5.5 og hjem 
ettermiddag/kveld 9.5. 
 
Gradspasseringer: 
Troskapsgraden 14.3.12: 
Kurt Østerberg 
Preben Krohn Gunnersen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 8.2.12: 
Knut Erik Ribe 
 
Den Høye Sannhets Grad 14.3.12: 

 
Eivind Gjesdal 

 
Jim Franklin Hansen 
 

Jubilanter: 
70 år: 
Alf O. Hæstad 15. august 

60 år: 
Jan R. Solås 7.mai 
Carl J. Hansen 21. august 
50 år: 
Bjørn Berntsen 24. mai 
 

“Jeg har lært at du bør ta de små 
beslutningene med hode og de store 
med hjerte “      52 år 
 

Brodermåltidene. 
Brodermåltidene i vår loge gir hver 
enkelt bror svært mye og privatnevnda 
vår gjør også en fabelaktig god jobb. På 
vårt 1. møte i dette semesteret fikk vi 
servert  lettsalta torsk og Peter Faber 
har hedret den slik: 
 

O hvor torsken dog er sund, 
hvor den  smelter i min mund. 
Ej for mager ej for fed, 
 glider den i magen ned, 
hviler der så let så let. 
Torsk er dog en herlig ret. 
 

Tak, o nåderige hav! 
For den rikdom du os gav. 
Fiske små som svam omkaps, 
Eder vies denne snaps, 
Dertil et krus øl så net. 
Torsk er dog en herlig ret. 
 

Når den ej er mat og dorsk, 
Holder jeg dog mest av torsk. 
 Det er sådan medicin, 
Notabene med litt vin.  
Vin gør torsken helt komplet. 
Torsk er dog en herlig ret. 
 

Er tallerkenen så ren, 
fadet fuldt av fiskeben, 
spejdende omkring man ser, 
mon der ikke kommer mer? 
Man er langt fra, langt fra mæt. 
Torsk er dog en herlig ret. 
 

Havet er så fiskerigt. 
Det er dog besynderlig, 
hvilken smag de trøfler har. 
Osten den er også rar. 
Sikken dejlig omelett. 
Torsk er dog en herlig ret. 
 

Så en pølse, der er krum 
En ansjos og to glas rom. 
Tak for mad. Du gamle ven! 
Når du kalder os igjen 
skal vi møde på en plet. 
Torsk er dog en herlig ret. 
 

“Jeg har lært meg at mange har det så 
travelt med å leve det gode liv at de 
ofte fyker forbi det”                    72 år 

“Jeg har lært at dagene er lange, men 
livet er kort”                     88 år 
 
“Klubbkveld”. 
Den årlige vinsmakingskvelden i logen ble 
denne gangen arrangert i Lillesand 
Husflidslags lokaler på Møglestu fredag 2. 
mars. 
28 spente logebrødre og 23 enda mer 
spente ledsagere møtte opp i de intime 
lokalene. 
 Det var første gang logen åpnet for mer 
enn bare brødre på en vinsmakerkveld. 
Og det var vellykket, stemningen var høy 
absolutt hele kvelden, ikke bare på 
slutten. 

Logebror og ønolog Torbjørn Ribe 
serverte i starten et lite glass champagne, 
deretter tre smaksprøver hvitvin, en 

munnfull rosévin og endelig flere glass 
med rødvin, små selvfølgelig. 
  
Mot slutten delte vinprater Torbjørn ut et 
ark med oversikt over vin navn, 
alkoholgehalt, fylde, friskhet, sødme, 
druenavn, smaksingredienser, bouquet, 
pris og produksjonssted. 
 Denne gangen presenterte han kun viner 
produsert forskjellige steder i Australia. 
 Og som sagt, det var vellykket. 
 Underveis hadde logen litt enkel, men 
velsmakende matservering, pluss lyn 
bingo. 
 Kvelden totalt ga et overskudd på nær 
kr. 7000,00 som skal gå til SOS 
Barnebyer. 
Stor takk til sosialnevnda med bror 
Torbjørn i spissen denne kvelden. 
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Loge nr. 128 Lyngør. 

 
OPPTAKELSE: 
Ny bror: 
Den 1.2. 2012, fikk Loge 128 Lyngør en 
ny bror. 
Vi ønsker deg velkommen, og håper du 
vil trives hos oss. 

 

Thor Pedersen 
 

GRADSPASSERING: 
 

 

Bjørn Larsen 
Den Edle Kjærlighetsgrad 
15.02. 

Vi gratulerer: 
19.05. Erik Øystein Loftesnes       65 år 
21.05  Elling N. Marcussen            70 år 
25.05. Tore Leo Dalen                    70 år 
26.05. Ole Songe                65 år    
07.06. Ole Pettersen             65 år       
12.06.  Bjørn Larsen             50 år 
19.06.  John Arne Dahl             75 år 
23.06. Asbjørn  Angelstad             65 år 
03.07. Knut Ivar Christensen        55 år 
16.07. Stein Roger Fiskum            45 år 
16.07. Bernt Johan Pettersen       70 år 

25 års Veteranjuvel: 
Den  26.01. 2012 ble 
Eks. Storrepr.  Gunnar Davidsen tildelt 25 
års Veteranjuvel. 

Storrepr.  Inge Kongsbakk og  
jubilanten Gunnar Davidsen 
 
Da bror Gunnar  nå har flyttet  
til Nøtterøy, - og han ikke hadde 
anledning til å møte i Logen, hadde en  
liten delegasjon fra 128 Lyngør, tatt turen 
bort dit. 

 
 
 
 
 
 
 

Fra Venstre: OM Kjell Monrad, fadder 
Arnfinn Bjørsvik, Eks. Storrepr. Bjørn 
Røisland, 25årsveteran Gunnar Davidsen 
og  Storrepr. Inge Kongsbakk. 
 Veteranjuvelen ble overrakt i hyggelige 
og verdige former. 

GRADSPASSERINGER: 
  

Thomas Hoel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Høye Sannhets Grad. 21.03. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eldar Aas 
Den Høye Sannhets Grad 

21.03. 
******** 

Grip sjansen til å lære noe av et barn. 
Å lære er å strekke seg i tusen retninger. 
Å lære er å leke. 
Å lære er å oppdage at det finnes flere    
     versjoner av samme sak.  

********** 
TERMINLISTE HØST 2012. 

05.09.2012  ≡  + G  
19.09.2012  =  +  
03.10.2012  =  +  
10.10.2012  =  +  felles med 

          61 Terje Vigen i Arendal  
17.10.2012 0 Arbm felles med  
        120 Colin Archer i Tvedestrand  
07.11.2012  0  Minneloge  
21.11.2012  0 + G  
05.12.2012  0  Arbm + etikette  
08.12.2012  Julemøte med damer. 

  OBS LØRDAG 
************ 

02.01.2013  0 Instruksjon  
16.01.2013 0Arbmregnskap/rapport 
fra nemnder 

***************** 
NB:Sommerturen blir flyttet 
fra  09.06,  til Lørdag 02.06. 
 
Egen invitasjon vil bli satt opp 
i    Logen. 

 
***************** 

 
Kjære brødre! 
Så er snart et år borte, og sommeren 
nærmer seg raskt.  Frammøtet har vært 
godt, fine møter i Logesalen, -  god og 
hyggelig stemning på ettermøtene. Så 
takk til dere brødre som har gjort dette 
mulig. En god sommer ønskes til dere 
alle.                      Hilsen UM 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Fra Undermester 
Da var vinteren snart over, og vi har 
allerede fått smake litt på våren/ 
sommeren, Tiden vi nå går i møte, med 
lyse og varme kvelder, er nok noe vi 
alle ser frem til. 
Selv om våren er i anmarsj, og hus skal 
males, hage stelles, og bilen poleres, 
håper jeg at alle brødrene fremdeles har 
tid og lyst til å komme på møtene frem 
mot sommeravsluttning. 
Som det så ofte er sagt tidligere, møt så 
ofte dere kan, så er vi sammen om å 
utvikle logen videre, og å gjøre den til 
et hyggelig sted å være. 
Vil med dette ønske alle brødre en 
hyggelig og varm vår/sommer 
 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 

Den Gode Vennskaps Grad 

14.02.2012     Halil Ibrahim Øzer 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 

 

26.02.2012 Øyvind Asle Mossing 

Troskapsgraden 
13.03.2012 

Kjetil Clausen 
 

Stian Evensen 
 
Åremålsdager 
29.04. 60 år Ebben Johansson 
 
29.05  40 år Jan Ole Dalene 
 
Landssaken 
Logen er godt i gang med innsamling til 
landssaken, vi har hatt sosial aften, med 
ledsagere og venner, salg av pins, samt 
”innsamling” i kjelleren etter møtene. 
Det er pr dags dato kommet inn rundt 
kr. 10.000,- 
Det jobbes videre med innsamlingen, 
og er det noen som har forslag på andre 
måter å få inn penger, er det bare å si i 
fra, alle forslag mottas med takk. 
 
17 mai 
Loge 135 Merdø er i år ansvarlige for 
17. mai feiringen på Odd Fellow huset. 
Her vil det bli servert snitter, pølser og 
kaker, samt kaffe og mineralvann.  
Så her er alle søstre og brødre med 
familie og venner velkommen til fest. 
 
Sommerfest 09.06.12 
Den blir i år som noen tidligere år 
arrangert på Tromøya, med adresse 
Bjelland, på sommerhuset til  

Bror Olaf Ragnar Andersen og frue, vi 
takker for gjestfriheten, og ser frem til en 
hyggelig kveld sammen. 
Det vil bli servert grillmat med tilbehør, 
drikke tar vi med selv, festen er med 
ledsager, og vi satser selvfølgelig på godt 
og varmt sommervær. 
Håper at så mange som mulig kan 
komme. 
Det vil bli sendt ut invitasjon til alle 
brødre senere.  

 
Landssaken. 

Leiv P. Olsen fra loge nr. 127 Gabriel 
Scott er av Stor Sire utnevnt til 
koordinator for regionen: Rogaland, Aust‐ 
og Vest Agder. 

Situasjonen i de enkelte broderlogene. 
Nr. 61 Terje Vigen: 
Pengene bevilges over det vanlige 
budsjett fordelt på 2012 og 2013. 
En del pins er solgt. 
Nr. 98 Henrik Ibsen: 
Sender giro til alle brødrene som bes 
betale kr. 250,‐ i 2012 og i 2013. 
45 pins er solgt 
Utlodning. 
Sparebørse(Gris) i salongen. 
Nr. 107 Torungen: 
Utlodning. 
Selger resten av maten ved hvert møte. 
Giro til alle 
Nr. 127 Gabriel Scott: 
Pins 
Lager selv mat. Pengene går til saken. 
Overskudd på visse møter. 
Nr. 128. Lyngør: 
Erlings 80 års dag. 
Giro på 1000 kr. til forretningsfolk. 
Pins 
Nr. 135 Mærdø: 
Pins 
Øyvinds pub 100 kr pr. kuvert. 
Utlodning 
Transport fellesmøtet med loge Fjære i 
Grimstad kr. 50,‐ pr. person. Geir S. 
Sponser kjøringa. 
Nr. 152 Fjære: 
Nummererte aksjer pålydende kr. 50,‐ 
T‐skjorter med logens logo, loddsalg 
etc. 

 
Navnskilt. 

I følge Nummerert rundskriv nr. 4 skal 
ikke brødrene benytte navnskilt på 
antrekk Galla. 
OBS!!! Gjelder kun brødrene. 
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Loge nr. 152 Fjære 
Vi har nå gjennomført en del 
gradspasseringer i egen loge.  Jeg tror 
dette har fungert fint med mange flotte 
prestasjoner av inspirerte brødre i 
spillene sammen med en god og stødig 
CM.  Takk til alle sammen. 
Nå venter en ny utfordring for oss med 
vårt første opptak i egen loge, vi har 
fellesmøte med Loge 127 Gabriel Scott 
og skal ta opp 2 nye brødre til egen 
loge  den 23. april i Grimstad. 
 
Vi har hatt fellesmøte med Logene 61 
Terje Vigen og 128 Lyngør i Grimstad.  
Dette var en inspirerende aften for oss i 
Loge 152 Fjære med mange brødre 
sammen med oss.  Vi hadde lotteri og 
samlet inn ca kr 5.800,‐ som skal deles 
mellom lokale saker og Landssaken. 
 
Vi fortsetter med brygging av logeøl.  
Dette skulle skjedd den 31. mars, men 
siden dette var i starten av påsken så 
ble vi får få.    
Vi vil ta dette opp igjen senere og håper 
på at flere vil være med. 
 
For å samle oss som en fin gjeng av 
embedsmenn, så har bror Tore 
Wickstrøm invitert oss hjem til seg den 
14. april.  Vi har nå fått på plass alle 
personer til de valgte og utnevnte 
embeder.  Dette skjedde da vi fikk to 
brødre opp i Den Høye Sannhets Grad i 
mars.  Vi er nå fulltallige og behøver 
ikke låne brødre til å stille på de 
utnevnte embeder. 
 
Møt så ofte dere kan og kom gjerne på 
besøk hos oss. 
                                                           UM 
Fødselsdager – runde tall 
55 år: 
18.07.12  Jan Ove Øyjordsbakken 
45 år: 
12.05.12  Trygve E U Jakobsen 
26.08.12  Geir Nerbø 
 

Opptak og gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
27.02.12  Bjørn Tellefsen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
13.02.12 Karl Dagfinn Fossum 
26.03.12  Trygve E U Jakobsen 
 
Den Høye Sannhets Grad 
12.03.12 John Idar Case 

 
 
12.03.12  Harald Mjåland 

 
 
Terminliste våren 2012 
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 28.02.12 og satt inn på 
konto er kr 3.040,‐ fra Loge nr 152 
Fjære. 
 

Seniortreffene 
22. mars 2012 viste ARENDAL KINO 

”JERNKVINNEN” 
Igjen en kjempesuksess med seniorkino 

 

Vårens siste seniortreff 

OBS!    26. april 2012 kl. 12.00:   OBS! 

SANDVIKEN FORT på HISØY 

Ulrik Kirkedam forteller og viser om på 
stedet. 
Kroverten står for Lunsj serveringen. 
Totalt. kr 100.- pr. person.. 
 
Høstens seniortreff: 
27.09.2012.  25.10.2012.  22.11.2012 
 

Påmelding til Seniortreffene 
til logenes koordinatorer 

 

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

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

Seniortreffene er som hovedregel: 
4. torsdagen i måneden 

Kl. 12.00 
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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 

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

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

Hovedredaktør er EksDSS Jan A. Nilsen.  
Neste Terjenytt, Høsten 2012, kommer i begynnelsen av september 2012.  

Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 1. september 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   




