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Vedr. ny leir i Grimstad. 
Referat informasjonsmøte 

03.05.12.  
Etter drøftinger i DR og i samråd med 
Nevnd for SE i Leir 22, innkalte DSS Tom 
Schulz til informasjonsmøte med tanke 
på ny Leir med hovedsete i Grimstad. 
Sekretær i Leir 22 var behjelpelig med å 
sende innkalling til alle patriarker. 
Det møtte i alt 43, hvorav fra logene 
Henrik Ibsen 18, Gabriel Scott 13, Fjære 
5, Terje Vigen 4, Torungen 2, Lyngør 2 
og Mærdø 1 (DSS). Navneliste 
foreligger. 
DSS Tom Schulz orienterte generelt om 
dannelse av nye Leire, og et forslag til 
tidsplan for en eventuell ny leir med 
hovedsete i Grimstad. 
Valg av interimsstyre, 03.05.12 
Valg av styre og instituering av 
Leirforening tidlig høst 2012. 
Instituering av ny leir så snart som 
mulig etter EI høsten 2013. 
Eks DSS Jan A. Nilsen fremla 
Leirstatistikk for Leir 22, per i dag er det 
95 patriarker som vil sogne til en 
eventuell ny leir. 1HM Thorleif Knudsen 
fra Henrik Ibsen og Eks HP Leiv P. Olsen 
meldte om et sannsynlig potensial på til 
sammen ca 20 som ville melde seg inn i 
en eventuell ny leir i Grimstad. 
Storrepresentantene i de tre aktuelle 
logene fikk i oppgave og undersøke 
hvor mange som vil bli kallet til Leiren i 
løpet av det kommende året. 
Eks. Storrepresentant Svein Sørensen 
berettet fra arbeidet i Leirforeningen til 
Leir 22. 
Ordet ble deretter gitt fritt og DSS Tom 
Schulz, oppfordret spesielt om å 
komme med kritiske tanker omkring 
tema ny leir. Etter en del spørsmål og 
meningsutveksling, var det klart at det 
var en enstemmig forsamling som 
ønsket at man skal arbeide for ny leir i 
Grimstad innen distrikt 22. 
Det ble deretter fremsatt forslag fra 
salen på medlemmer til interimsstyret 
og følgende ble valgt: 
1 HM Thorleif Knudsen,  
loge 98 Henrik Ibsen 
Eks HP Leiv P. Olsen,  
loge 127 Gabriel Scott 
Storrepresentant Arne Bjørge,  
loge 127 Gabriel Scott 
Storrepresentant Finn F. Erichsen,  
loge 152 Fjære 
Storrepresentant i loge 98 Henrik Ibsen 
(2. gangs nominasjon og valg 22.05.12) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interimsstyret fikk følgende mandat: 
Skrive søknad om å få danne 
leirforening som skal sendes Stor Sire 
via DSS innen utgangen av juni 2012. 
Fremme forslag til styre i en eventuell 
Leirforening. 
Foreta de praktiske ting som skal gjøres 
før instituering av en eventuell 
leirforening. 
Thorleif Knudsen fikk i oppdrag å 
innkalle interimsstyret til møte. 
 
Arendal 03.05.12, Tom Schulz, DSS 22.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søknad om å starte leirforening i 
Grimstad er sendt Storlogen. 

Interimstyret har utarbeidet søknaden og 
sendt den til Storlogen den 19.06.12 via 
DSS Tom Schulz, som har gitt søknaden 
en meget sterk anbefaling. 
Bror Stor Sire Morten Buan har gitt 
tilbakemelding om at den formelle  
behandling av søknaden vil bli gjort i  
det første møtet etter ferien i Storlogens 
embedskollegium, som er mandag 
3.september. 
Det må da innvilges en dispensasjon i og 
med at det etter loven skal være 5 loger 

Siste busstur med EksOM Torbjørn Ribe ved rattet. 
Odd Fellow Reiser i Aust Agders jubileumstur 

Fullbooka tur med lang venteliste var utgangssituasjonen da Odd Fellow Reiser i 
Aust Agder gjennomførte sin jubileumstur i sitt 25 år. 
 Turen gikk til den tyske øya i Østersjøen, Rügen. 
Opplegget var helt fantastisk. Buss til Oslo. Colorline Magic til Kiel. Buss til 
Parkhotell Rügen i byen Bergen via det fantastiske slottet i Schwerin, 
Overnatting 5 netter på hotellet med flotte utflykter rundt på øya og dens nærhet. 
Det hele lagt opp med 2 typer opplevelser hver av de 4 dagene, omfattende 
busstur, båttur, togtur og gåtur. Det var tydelig at det var en dyktig pedagog som 
stod bak det hele. 
Det var forbausende å se hvor mange fine og gode turisttilbud øya kunne vise. 
Takk til deg, Torbjørn, for mange og gode reiseopplevelser du har vært med på å gi 
søstre og brødre i Aust Agder i hele 18 år.  
Vi kommer til å savne de fantastiske bussturene rundt i Europa med deg ved rattet 
og bak mikrofonen.   
Heldigvis har du lovet å stå for en avsluttende tur neste år, med båt på Dnepr i 
Ukraina. Heldige er de som klarer å melde seg på i tide på telefonen. 
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for å etablere en leir samt at det bør 
være 120 patriarker for å ha grunnlag 
for et godt leirarbeid. 
Bror Stor Sire har meddelt bror DSS om 
at han vil anbefale at en slik 
dispensasjon blir gitt. 
 
PS! EksOM Jan Tore Solheim er valgt til 
Storrepresentant i loge Henrik Ibsen. 
Han har dermed tiltrådt interimstyret. 
Oppgaven for interimstyret vil nå bli å 
legge alt til rette for instituering av den 
nye leirforeningen i Grimstad. 
Planen er at dette skal skje siste 
torsdagen i oktober. Melding om dette 
regner vi med blir kunngjort i logene. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder 
Ny Storrepresentant 

 

EksHP Åge Munch Olsen  
ble, av Eks DSS Sigurd Holthe, på leirens 

møte i Arendal 10. mai innsatt som 
leirens nye Storrepresentant 

 
Nye patriarker 10.05.2012: 
Fra 61 Terje Vigen:  
Peter Løvstad Nielsen 
Petter Wold 
Fra 128 Lyngør: 
Ole Petter Pettersen 
Fra 135 Mærdø: 
Roy Gabrielsen 
Arild Opdahl 
Fra 152 Fjære: 
Tor Ivar Kleivene 
 

Seniortreffet 26. april 2012. 
Besøk på Sandvika fort, 

Ulrik Kirkedam og Per Olai Seines delte 
den store flokken i 2 grupper og de 
ruslet rundt på Sandvika fort utenfor 
Sandvika fyr ytterst ved Galtesund på 
Hisøy, og fortalte og viste om på 
stedet. 
Det startet med omvisning i Tysker‐
brakka med gjennomgang av de 2 
utstillingene, historielagets foto‐
utstilling og Hisøy elevenes utstilling av 
krigs”ting”. 
Deretter var det rusling i det noe usikre 
været til kanonstillingene. 
300 mann overga seg etter krigen. Da 
hadde fortet egentlig ikke deltatt i 
krigshandlinger, men et par britiske fly 
ble skutt ned fra fortet. 
Norske styrker overtok fortet etter 
krigen. 

Vandringen fortsatte til Hisøy 
Idrettslags klubbhus der Ulrik Kirkedam 
holdt et glimrende kåseri, med bilder, 
vedr. Torungen fyr. 
Kroverten hadde laget lunsjen og en 
100 lapp pr. person, fra de godt over 50 
deltagerne, ga et bittelite overskudd til 
Hisøy historielag. 
Et vel gjennomført seniortreff i regi av 
sjefen selv, Svein Sørensen, og hans 
medarbeidere. 
 

Idébank som hjelp for møter  
Storrepresentant Åge Munch Olsen i 
leir 22 har påtatt seg oppgaven med å 
få etablert en slik idébank. Hensikten er 
at denne skal være et hjelpemiddel til å 
få idéer til hva man kan gjøre på 
arbeidsmøter og ettermøter. 
Åge Munch Olsen vil ta kontakt med 
logene for å få samlet inn idéer på 
foredragsholdere, temaer for møte‐
opplegg, etc. Alt som kan være nyttig. 
 

Til ettertanke! 
Jeg er han som meldte meg inn i 

Ordenen. 
Jeg er han som betalte et betydelig gebyr 
for å bli medlem. 
Jeg er han som sto foran dere og lovte 
lojalitet. 
Jeg er han som kom på møtene og som 
ingen tok notis av. 
Jeg forsøkte noen ganger å bli kjent med 
noen av dere, men alle hadde sine faste 
omgangsvenner. 
Jeg satte meg ned sammen med andre 
flere ganger, men ingen lot til å legge 
merke til meg. 
Så mange ganger håpet jeg at noen ville 
be meg delta i et eller annet, men ingen 
brydde seg om å spørre meg. 
Jeg forsømte noen møter på grunn av 
sykdom. 
Ingen spurte meg da jeg kom tilbake hvor 
jeg hadde vært. 
Sannsynligvis betydde det ikke noe for de 
andre om jeg var der eller ikke. 
Det følgende møtet bestemte jeg meg for 
å bli hjemme og se på fjernsyn. Jeg gikk 
neste gang, men ingen spurte hvor jeg 
hadde vært på forrige møte. 
 
Faktisk tror jeg at jeg er en bra mann 
med en fin og glad familie, som har en 
ansvarsfull jobb, og som er glad i mine og 
mitt fedreland. 
Vet du hva jeg ellers er? 
 
Jeg er han som aldri kom igjen. 
Det morer meg når jeg tenker tilbake 
hvordan embedsverket og medlemmene 
diskuterte årsaken til at vi mister 
medlemmer 
Det morer meg å tenke på hvor mye tid 
og anstrengelser de la ned for å skaffe 
nye medlemmer 
— når jeg var der hele tiden. 
Alt dere behøvde å gjøre var å vise at jeg 
var velkommen, nyttig og nødvendig! 
 
Brødre — bruk noen minutter til å tenke 
over hva dere nettopp har hørt.. før dere 
svarer på disse spørsmålene: 
Har jeg vært så opptatt av min egen 
posisjon i Logen at jeg har blokkert for en 
broder som kunne blitt en ressurs? 
Når ringte jeg sist en ensom broder for 
rett og slett å si: «hvordan har du det?» 
                                                                                            
Einar Kallevig 
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Loge nr. 51 Fortuna 
      70 års feiring/m 4 søstre 
Fredag 20. april ble våre 4 søstre feiret 
på logehuset. Det var en meget 
vellykket kveld med ost og kjeks og noe 
attåt. De ble feiret med sanger og taler 
og nede med sketsjer og sang. Mange 
søstre hadde tatt finstasen på og møtte 
i festhumør som varte ut i de små 
timer. Gaven som kom inn var 
fantastisk, med hele kr. 20400, som 
gikk inn på konto til SOS‐barneby i 
Malawi. Nå er vi i nr. 51 Fortuna i mål 
takket være iden om feiring av 
geburtsdag på denne måten. En stor 
takk til våre søstre som var med og 
bidro. 

            Sommerturen 
I år gikk turen til «Wenches" på 
Kokkeplassen. 62 søstre møtte fram til 
strålende vær. Vi ble møtt til en vel‐
komst drikk. Deretter ble det servert 
Wenches fiskesuppe og nybakte urte 
brød, det smakte nydelig. Anne Lise 
hadde med seg trekkspill og sanghefter 
så alle sang seg hese den kvelden. Det 
ble overrekt blomst til Anne Lise for at 
hun alltid er positiv til å underholde oss 
med musikk, noe alle syntes var veldig 
fortjent. 
Kjempestemning hele kvelden. Alle gikk 
hjem mette og veldig fornøyde. Atter 
en gang en vellykket sommerav‐ 
slutning.     

 

 
Noen kom også med hest og kjerre, 
slettes ingen dårlig ide. 
TUSEN TAKK TIL TURKOMITEEN. 
 

Gradsplasseringer. 
Kjælighetsgraden. 
29.08.2012 Lillian Andersen. 
29.08.2012 Helga Bjørg Hansen. 
Troskapsgraden 
18.04.2012 ble Marit Kristin S. Rørvik 
tatt opp i vår loge, til venstre hennes 
fadder Inger Røisland. 

 
Vi ønsker søster Marit velkommen til 
oss. 
Åremålsdager    85 år. 
15.08.2012. Aud Haldis Berge Salvesen. 
                                         Vi gratulerer!           
              Hjertestanser. 
Odd fellow huset har fått donert en 
hjertestanser. Den henger i gangen ved 
inngang til spisesalen. Vi har tre søstre 
til opplæring av denne. Søster Milrid 
Lyngstad, Cecilie Norgaard, og Solveig 
Øvrebø Svendsen. Tusen takk til dere. 
                 Tur til Irland 
I år gikk turen til Dublin. Byen ble 
grunnlagt av vikinger allerede i 841 og 
de hadde makten her helt fram til 1171 
da engelskmennene overtok landet. Vi 
var der i fire fantastiske dager. 
 Første stopp var fergetur fra Horten til 
Moss, deretter fly fra Rygge til Dublin 
Vel framme var det rundtur med buss 
med lokalguide Ewa Ward. Vi bodde 
midt i byen med lett tilgjengelighet til 
de fleste fasiliteter. Fredag var vi igjen 
samlet med Ewa som guide, første 
stopp var Trinety College, det var som å 
komme inn i en annen verden, der var 
et fantastisk gammelt bibliotek som ble 

kalt det lange rom, det var 65 m langt og 
innholdt ca 200.000 gamle bøker. 
Så gikk turen til Dublinia Vikingmuseum, 
som var en opplevelse. Deretter var vi i 
Christchurch Cathedral som var fantastisk 
flott med en kjeller som viste 
gravkammer og flotte gamle klær som 
også var blitt brukt i filmen The Tudors, 
en film om King Henry VIII.  Så var det tid 
for lunch som ble inntatt på Dublins 
eldste pub (Braizenhead Pub) som var vel 
vert et besøk. Etter mat var det tid for 
drikke og da var Guinness den rette 
plassen. Etter omvisning var det opp i 
toppetasjen som hadde utsikt over hele 
byen. Der fikk vi alle smake på Guinness, 
det var ulike meninger om smaken. Så 
tilbake til hotellet med Irsk aften m/dans 
og musikk. Lørdag var dagen fri til og 
utforske Dublin som en ønsket, Det irske 
språket var veldig vanskelig å forstå og 
snakke, men med to språk gikk det mest 
på engelsk. 
Eks «velkommen» ‐ Failte (faaltje).     
Irlands flagg har også sin historie. Flagget 
er Grønn‐hvit‐Orange. Grønt (katolikker, 
det Irlanske folket)   
 Orange (Protestantene) 
 Hvit (Freden mellom dem.) Trieoloren 
var en gave fra Frankrike. Søndag var 
turen over, og vi satte nesen hjemover.  
Takk til søstrene i Loge nr. 51 Fortuna 
som hadde lagt opp denne flotte turen 
som vi søstre hadde meget stor glede av.  
 

Høsten 2011 ble søster Bjørg Kling valgt 
til ny Storrepresentant. Søster UM 
beklager forsinkelsen av bildet. 
 

 Storrepresentant Bjørg Kling.  

       
Møteplan for høsten 2012 
Dato. Kl.  

19.09.12 19.00 ‐ + 
03.10.12 19.00 ≡ + GALLA  
17.10.12 19.00 Arb m. m/ lotteri 
07.11.12 19.00 O M  
21.11.12 19.00 = + 

05.12.12  18.00 O + Galla MERK TIDEN 
06.01.13 16.00 JULETREFEST 
16.01.13 19.00 Arbm. Instr. 



                                           2012             -            Terjenytt                -            Høsten 

 5

 

 
 
 
 

Loge nr. 93 Kaprifol 
25 års  veteran juvel. 

Solbjørg Berge 
Den 14 mai 2012 fikk søster UM 
Solbjørg Berge tildelt 25 års veteran 
juvel ved en stilfull seremoni i 
logesalen, ledet av DSS Ingeborg Baust. 
Etter tildelingen samlet vi oss rundt et 
festpyntet bord, og nøt jubilantens valg 
av meny: Laks med agurksalat.  Til 
dessert ble det servert karamell‐
pudding. Det var samme meny som da 
hun ble tatt opp i nr.51. Fortuna 6.mai 
1987. 
Søster fung. OM Lisbet Brune talte til 
jubilanten og overrakte blomster. 
Jubilantens fadder Eks. OM. Brit 
Gangenes takket for et godt vennskap 
gjennom mange år. Til sist var det 
jubilantens tur. Hun takket for 
tildelingen i logesalen, og for mange 
gode år i nr.93 Kaprifol, som hun har 
vært medlem av i fra starten. Også en 
takk til fadderen. Etter måltidet var det 
kaffe nede i salongen og vi hadde besøk 
av mange gjester som ønsket å være 
med for å feire jubilanten.                          
Alle søstre i nr. 93. Kaprifol gratulerer 
søster UM. Solbjørg Berge og ønsker 
henne mange gode år i logen vår. 
                                            Brit Gangenes 
Sommertur 2012 
Mandag 4. Juni gikk loge nr.93 Kaprifol 
ombord på MS Nidelven for å kose oss 
på en 3 timers tur ”rundt elva”. 
Vi var 48 logesøstere med, og på denne 
turen var det mulig å ta med seg 
gjester. Det var 4 nye ansikter med, det 
er alltid koselig.  

Vi kastet loss kl.18.00 i et litt typisk 
sommervær. Litt duskregn, ingen bølger, 
og solen tittet fram på turen. Vi var alle 
kledd etter været.  
Resturantdekket i MS Nidelv er både 
komfortabel og med god utsikt ut. Det var 
også fint å stå på takdekket å skue utover 
havet og vår flotte skjærgård. 
Kapteinen loste oss trygt ut Galtesund, 
forbi Rævesand, Merdø, Torungen fyr, 
gjennom Havsøysund inn Nidelva, over 
Hølen og tilbake til kaia i Pollen.  
Det ble servert en deilig gryterett med ris 
og salat, kaffe og noe godt i glasset. 
Mannskapet om bord gjorde sitt til at det 
ble en trivelig tur. 
Som alltid har vi sanger med, og alle sang 
med den stemmen de har. Og det ble et 
kjempe flott kor. 
Tusen takk til turkomiteen Inger og 
Marit. 
Lisbeth Skoglund og Aina Goggsbo 

Glade tur deltakere 
Gradspasseringer 
  Den edle kjærlighets grad. 
 23.04. Merethe Holm Lillejord. 

23.  27.08. Marianne Fløistad. 
 27.08. Bjørg Terjesen. 
  
 Gratulerer 
  70 år. 
  09.11. Else Margrethe Fossnes 
  12.11. Solbjørg Berge 
 

 50 år 
 02.10. Tone Hatten 
 

 25 års veteran Juvel  
 22.10. Gerd Heen 
  
 

Møteplan 2. halvår 2012 
27.08.  kl. 19.00  = +                                               
10.09.  kl 19.00  ≡ +                 
 Galla                                                             
24.09.  kl.19.00   0 +                  
 Galla                            
08.10.  kl.19.00 Arbm. Sosialaften 
22.10.  kl.19.00  0 25 års.Ve.Ju.   
 Galla                              
12.11.  kl. 19.00 Arbm. 
26.11.  kl. 19.00 M  □  
10.12   kl   18.00  0 Arbm. Julemøte.            
                      NB. Merk tiden.            Galla              
2013 
 06.01.  kl,16.00 juletrefest 
 14.01.  kl 19.00 = + 
 
  Minneord 
 Vår søster Karin Synnøve Heggelund 
 døde 30.04.2012. 80 år gammel. 
   
Karin Synnøve Heggelund ble tatt opp i 
vår loge 25.10.1993. hun fikk Den Høye 
Sannhets grad 13.05.1996. 
Karin var glad i logen og møtte trofast. 
De siste årene var hun mye syk og det 
ble vanskelig for henne å møte i logen, 
men hun tenkte mye på oss og sendte 
ofte hilsen. 
 Hun ble begravet fra Bjorbekk kirke 
 11.05.2012. 
 

Fred med hennes minne 
UM. 

 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Viljen 
Ny Storrepresentant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EksHM Else Salvesen  
ble, av DSS Ingeborg Baust, på leirens 

møte i Arendal 15. mai innsatt som 
leirens nye Storrepresentant 
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Loge nr. 104 Måken 

 

 
Overmester har ordet 
Vi står foran et nytt semester, og jeg 
ønsker at vi i loge Måken kan bidra til å 
fremme de idealer og håp vi har som 
Odd Fellowmedlemmer.  For å oppnå 
resultater må alle søstre og brødre stå 
sammen. Etter en velfortjent ferie 
håper jeg alle har fått nye krefter og går 
inn i logearbeidet med iver og vilje til å 
delta på de ulike felt. Ingen kan kreve 
mer enn at enhver av oss yter etter 
beste evne.  
Vi ønsker hverandre lykke til. 
 
Borghild Omdal 
OM 
 
Åremålsdager 
6o år 
Grethe Sagmoen  19.10.12 
Kristin Kikki Bentzen 14.12.12 
 
70 år 
Anne Havstad  24.10.12 
 
75 år 
Grete Hagen  11.10.12 
 
Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
Kristin Kikki Bentzen 19.04.12 
Nelly Irene Girard  19.04.12 
 

Den Høye Sannhets Grad 
Anne Lise de Lange 03.05.12 
Astri Windegaard  03.05.12 
 

 
Anne Lise de Lange t.v. med sin 
fadder Berit Kjøllberg Knudsen 
 

 
Astri Windegaard med sin fadder 
Anlaug Jåtog Thorsen 
 
Sommertur 
Årets sommertur gikk til Hesnes 
Gartneri i Grimstad torsdag den 
24.mai. 
En flott forsommerkveld med sol og 
glade søstre. Vi fikk omvisning og 
foredrag om gårdens historie av eierne 
Katrine Hesnes Jarnes og Frode Jarnes. 
Det var også interessant å få en inn‐
føring i bekjempelse av skadedyr ved 
hjelp av andre ”småkryp”.  Mange lot 
seg friste til innkjøp av planter, 
krydderurter, osv., til glede for resten 
av sommeren.  
 

 
En flott sommerkveld på  

Hesnes Gartneri 

Etterpå hadde vi en koselig stund rundt 
bordet hvor praten gikk livlig som vanlig 
når søstrene kommer sammen. Etter 
hvert kom bussen og turen gikk hjemover 
til Grimstad og Lillesand. Takk til 
turkomiteen for fint opplegg og en veldig 
hyggelig kveld!  
 
Landssaken 
SOS‐barnebyer 
De fleste loger i vårt distrikt begynner nå 
å nærme seg slutten av innsamlings‐
aksjonen i regi av Odd Fellow Ordenen. 
 
Loge 104 Måken arrangerer en turmarsj 
lørdag 9. september på «Gamle 
Kongevei» 
 
Start er satt til kl 1200 både fra Grimstad‐ 
og Lillesands sidene. Det blir lagt opp en 
enkel natursti med gevinster, det blir 
anledning til å få kjøpt kaffe og litt å bite i 
ved Tyssekil. Der vil det også være litt 
underholdning. 
Vi håper så mange som mulig kan delta, 
ta med familie og venner.  
Startkontingent bestemmer du selv, hvor 
mye du vil gi. Alt som kommer inn av 
penger denne dagen går til Landssaken 
 
Fase 2 er i startgropen; og det er en 
Fadderaksjon. OF Ordenen stiller sin 
kapasitet og sitt nettverk til disposisjon 
for å hjelpe SOS barnebyer med å verve 
faddere. Rekrutteringen av faddere vil 
gjennomføres som en aksjonsuke i regi av 
SOS barnebyer, og settes i gang lørdag 8. 
desember med TV 2s Artistgalla som 
høydepunkt lørdag 15. desember. 
 
Mie Gaustad 
Storrepresentant  
 
Landssaken 
Det skal nedsettes en aksjonsgruppe for 
hvert Ordenshus for Fadderaksjonen og 
Lysaksjonen. Storrepresentant fra hver 
loge har ansvar for at aksjonsgruppen 
opprettes. Ansvarlig for innkalling: 
Arendal: DSS Tom Schulz 
Grimstad: Storrepr. Mie Gaustad  
Tvedestrand: Storrepr. Inge Kongsbakk 
 

 
Barmhjertighetens 

grad 15.05.2012 
Fra 104 Måken: 
Thorunn Birkenes 
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Loge nr.116 Navigare                 
Hilsen fra OM                                         
Kjære Søstre.  
Høsten er kommet, og med den mørke 
kvelder. Da blir det ekstra godt og 
samles. Håper dere har hatt en fin 
sommerferie, og at dere nå er klare for 
Logearbeide. Fint å være en del av et 
fellesskap hvor enhver er like viktige.                                                                  
Vil minne om en Hustavle:      
¤. Vis dine medmennesker respekt ved å        
    starte dagen på en positiv måte.                                            
¤. Vis raushet ved å tilby hjelp.                         
¤. Vis respekt ved å være tolerante og   
    åpne.                                          
¤. Vis raushet ved å gi ros.                            
¤. Vis respekt ved å korrigere på en  
    positiv måte.                                          
¤. Vis omsorg ved å støtte og hjelpe   
    hverandre på en positiv måte.                                                                               
¤. HUSK: Et hvert menneske er en unik  
   ressurs.                                 
Velkommen til et nytt Logeår.                   
Hilsen i V. K. og S.                                
Wenche Rødland                                                           
OM                   
FORFREMMELSE TIL GRADER: 
Det Gode Vennskaps Grad 25.04.2012:                                          
Str. Aslaug Hagane Loftesnes Str. Aud 
Irene Bødker 22.08.2012:                                                      
Str. Gerd Norli Ruud                                                                       
Str. Sissel Marie Skagestad     
Str. Eldbjørg Marie Mersland  
 
NY STORREPRESENTANT!  
logemøtet 25.04. ble EksOM Else 
Margrethe Ramsdal installert som vår 
loges nye Storrepresentant. Vi ønsker 
deg lykke til i arbeidet!                                           
En stor takk til Eks Storrepr. Ellen Aas 
for det arbeidet du har gjort for 
Reb.logenr.116 Navigare gjennom 
mange år! 
                            
 
RUNDE TALL                                                          
70 år  Sissel Skagestad 19.08.                                                                     
70 år  Reidun Sivertsen  09.09.  
75 år  Ellen K. Davidsen 26.09.        
75 år  Solveig Hansen 16.10.  
Logen gratulerer!                     

ET MINNERIKT LOGEMØTE 
Etterlogemøtet 9.mai hadde vi et unikt 
besøk.  
Forteller, vandreteaterleder, dramape‐
dagog, tekstskriver, instruktør, amatør‐
teaterspiller og innehaver av PILE‐
GRIMSTEATERET, GRETE BERGERSEN 
fra Skoger, Drammen, ga søstrene en 
fantastisk og uforglemmelig fremstilling 
av Bibelens Rebekka.  Grete Bergersen 
gir også karakter til andre sentrale 
kvinner i Bibelen, og hun fortjener den 
aller beste omtale for det arbeidet hun 
gjør. Hun har en fortellerevne som kan 
ta pusten fra enhver profesjonell 
skuespiller.  Det ble et helt spesielt 
ettermøte i logen denne 
 kvelden.                                 

Grete Bergersen 
 
  NB: Pga bestilling av mat er det flott 
om du husker å melde fra til UM om 
du ikke skal delta på det kommende 
logemøte – helst i løpet av helgen. 

 
SOMMERTUR  

23 mai møttes 36 søstre til 
sommeravslutning på 

Bjellandstrand gård på Tromøya. 
Vi ble tatt i mot av vertskapet Unni og 
John Ramsvatn som gikk igjennom 
historikken om stedet.   
Det var spennende å høre om hvordan 
de brøt opp fra tidligere liv for å overta 
dette stedet som hadde vært i 
familiens eie gjennom mange år. De 
delte også med oss sine tanker om 

stedet i dag, hvor langt de var kommet og 
om videre planer. 
Det blir mye spennende fremover.                 
Det var tidlig på sesongen og våren 
hadde vært ustabil, men gjennom 
forklaringer kunne vi danne oss et bilde 
om hvordan roser, andre blomster og 
trær ville se ut når alt var i full blomst.                 
Deretter var vi alle innom butikken. Noen 
handlet, og andre tok bare en tur for å se 
på utvalget.                            
Vi ble servert en herlig provençalsk lunsj.  
Mesteparten av det vi fikk servert var 
egne produkter.  Vertskapet var opptatt 
av at det skulle være «kortreist mat».  
Det var mye å velge mellom.   
Alle ble mette og baren ble godt besøkt.   
Kvelden ble vellykket og den dagen viste 
været seg fra sin aller beste side. 

 
Tekst: Marit Valland                          
Bilder: Edle B. Johnsen 
 

Terminlista 
12.09.2012 Arbm  

26.09.2012 Info.m.  

10.10.2012 = +   

24.10.2012 ≡ +  Galla 

14.11.2012 M □  

28.11.2012 Arbm Etisk post 

12.12.2012  
 Arbm 

Julemøte. Galla. 
Merk tiden kl. 18.00 

09.01.2013 Arbm 
Instr. Rapp. 

nevnder/komiteer 

 
Høstens seniortreff: 

Seniortreffet 27.09.2011. 
Vegårshei Bygdetun 
Vi spiser på Sørlandsporten kafeteria 
Snitter, kake og kaffe ca kr. 100,‐ 
Ansvarlig: Halvor Lilleholt. 
 

Seniortreffet 25.10.2012. 
Norsafe på Tromøya. 
Bespisning ikke avklart 
Ansvarlig: Jan Stangeland 
 

Seniortreffet 22.11.2012. 
Program vil komme senere 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
50 års Veteranjuvel 

Vår bror Arne Mosberg blir tildelt 50 
års Veteranjuvel på møtet i Loge 61 
Terje Vigen 14.11.12 

 
Ny Storrepresentant  

23.05 Ble Odd Fjeldstad valg til 
Storrepresentant og han vil bli innsatt 
på møtet 26.06.12 
 

Vi gratulerer jubilantene: 
Trond Ivar Moen       60 år 24.04. 
Ivar Haaland              80 år 24.06. 
Knut Øyvind Wahl    70 år 25.08. 

 
Sommerturen «Ut mot havet» 
Lørdag 2. juni hadde den driftige 
Privatnevnd i □ 61 Terje Vigen invitert 
brødre med ledsagere til årets 
tradisjonelle sommertur. 
 
I år gikk turen til Øyna på østre Tromøy 
der OM Torgeir Boye og fru Ragnhild 
hadde stilt hus og hagen og den store 
grillen til disposisjon. 
Fra det oppsatte festteltet hadde 
turfolket en flott utsikt over grillen, 
Kjørvika og Tromøysundet. 
 
Som i tidligere år sørget privatnevnda 
for god forpleining med tilhørende 
drikke av alle slag. 

 
Det ble servert: 
Som forrett: Rekecocktail med ….. 
Som hovedrett: Ferskgrillet laks……. 
Med bakt/foliegrillet potet. 
Som dessert/kaffekos: Et utvalg av 
kaker og pannekaker.  
Åmli Kakemesteren hadde levert 
pannekaker og Torill Engenes leverte 

eplekake og sjokoladekake til årets 
sommertur. 
 
Da årets Quiz gikk av stabelen ble vi 
delt opp i grupper som konkurrerte 
mot hverandre. Quizen i år hadde 
mange spørsmål vedrørende Tromøys 
historie, geografi osv. Så det ble en del 
nyttig lærdom for alle. Ikke helt 
uventet vant den gruppen som var best 
i Quizen. 
 
Mens folk koste seg med praten og 
tilløp til allsang rund bordene. ble det 
solgt lodd til inntekt for landssaken.  
Gaver i anledning utlodning til lands‐
saken/SOS barnebyer var følgende: 
Malerier av Torill Maria Østerhus 
Badminton racket av Arvid J Nilsen 
Kjølebager og fluesmekkere fra Expert 
Lillesand 
Radio fra Expert, Åmli 
Knivsett og tur stol fra Joker, Åmli. 
Vinhylle, fontene og bilde, Åmli Trevare 
 
Privatnevndas formann kunne opplyse 
at det ble solgt lodd for ca. kr: 3650,‐. 
En hyggelig sum som går inn som en 
del av 61 Terje Vigens bidrag til SOS 
barnebyer i Malawi. 
 
Da solen hadde gått ned over 
Tromøysundet og klokken nærmet seg 
midnatt, vendte de fleste fornøyde 
hjemover. 
Takk til Ragnhild og Torgeir Boye som 
ville være vertskap for oss på denne 
flotte kvelden.  
Takk til alle som bidro med kaker, gaver 
osv.  
Og takk til Privatnevnda som hadde 
stelt i stand en hyggelig, vellykket 
Sommertur. 

 
Rainer Domogalla 
 
  
 
 
 

 Odd fellow – brødre til fjells. 
Lørdag 5. august gikk 5 logemedlemmer 
over fjellet fra Nøs i Fyresdal til Valle i 
Setesdal. Dette er en meget trivelig 
fjelltur på 30 km som i år kunne feire 
jubileum under sitt 30- årige navn,  
”bispevegmarsjen”.  Det ligger forøvrig 
ingen stor bispetradisjon  i  marsjsam-
menheng, annet enn at biskopen i 
Christiansand gikk turen på en visitasreise  
rundt 1860! 
En kjenner ikke til hvor lang tid biskop 
Jacob von der Lippe brukte på turen den 
gangen, men selv brukte brødrene fra 
Terje Vigen, Merdø og Lyngør, hele 
dagen. Start fra Nøs kl.0900 og målgang i 
Valle ca kl 1700. Etter en rask dusj på 
Valle skole, gikk turen tilbake til Fyresdal 
i oppsatt buss. 
Når det sies at turen var trivelig, skal det 
og samtidig nevnes at den har sine 
utfordringer rent fysisk. Det var glede og 
jubel på saftstasjonen da vi endelig var 
nede i dalen etter 60 min. Kontinuerlig 
nedstigning. Det var trygt å gå, men knær 
og lår ble satt på prøve! 
Ellers gikk den rødmerkede løypa 
gjennom et vakkert fjellområde med store 
variasjoner, fra frodige skogstier og myrer 
til fjell på over 1100m. Sola varmet under 
hele turen og det er vel neppe tvil om hva 
de samme brødre planlegger neste år på 
den første helgen i august.  
Det var br. Bjørn Røisland som inviterte 
til ’turhelg’ på sin hytte i Fyresdal og de 
fire brødrene Roar Heen, Leif Sell, 
Kristen Heimdal og Reidar Granerud  
var ikke sene om å takke ja til ut-
fordringen og til noe som kanskje kan bli 
en tradisjonstur. En herlig helg å takke 
for, fordi den ga oss så mye, -styrket 
vennskap og felles glede på marsjen så 
vel som på hyttekveldene med mye god 
mat og det som ellers naturlig hører med. 
Bjørn, - takk for turen og opplevelsen ved 
å bli kjent med ” bispevegmarsjen ”. Det 
er samtidig all grunn til å oppfordre andre 
turglade logefolk til å melde seg på neste 
år.  Vi sees!! 
Reidar Granerud loge 61 Terje Vigen 

 
 
 
 

Undermester tar med takk imot innlegg til bladet 
Fra alle brødrene i loge 61 Terje Vigen 
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Loge 98 Henrik Ibsen 

Opptak og Gradspasseringer 
Veteranjuvel 8.mai 2012 

 
Harald Bjørnenak fikk 25 års 
veteranjuvel under en høytidelig 
seremoni. Vi gratulerer! 
 

Det Gode Vennskaps grad 
21.mai hos 107 Torungen 

 
Fadder Harald Kvikstad med sitt 
fadderbarn Kenneth Kristensen 
 

Den Høye Sannhetsgrad 22. mai 

Roar Ousland og Jan Olav Buarøy 
 
Fødselsdager – runde år 
50 år: 
 Geir Dokkedal 04.11.1962 
70 år:  
Ove Gerhard Olsen 16.10.1942 
75 år: 
Harald Kvikstad 17.11.1937 
Andreas Kleppe  23.11.1937 
 
Vi gratulerer! 

 
Fung. Eks OM Jan Tore Solheim 

ble valgt til Storrepresentant 22.5. og 
blir innsatt 4.9.2012 
 

25års veteranjuvel tildeles 
18. desember 2012: 

Jon Birger Hauge, innviet første gang 
06.10.1987 
Alf Langeland, innviet første gang 
06.10.1987 
 
Sommertur for Loge 98 Henrik Ibsen 
søndag 3. juni 2012 

 
Privatnevnden viste enda en gang sin 
kreativitet da de kom til utfluktstedet 
for sommerturen denne fine junidagen. 
Et tett samarbeid mellom 
Privatnevnden og bror Tor Eriksen og 
hans blide frue Grete gjorde at vi fikk 
en fin dag i deres sommerparadis, vest 
for Lillesand i Høvåg, i selveste 
Blindleia. 

 
Sommeren hadde jo ikke vært av det 
beste, men Grete og Tor sa at været 
var ingen hindring. For da trekker vi 
bare på innsiden av hytta. Her er det 
god plass.  

Fra den nedlagte Fjordkroa ble 25‐30 
personer fraktet i båter som 
Privatnevnden hadde organisert. Vel 
framme var det varme på grillen, og de 
fleste mannfolka fikk vist sin steikekunst 
med noen få velmenende råd fra sine 
bedre halvdeler. 

 
Så var det natursti med premier, og alle 
hygget seg ved hytteveggen. 
 
Alt har sin ende. Vi pakket, og så bar det 
over fjorden igjen og landveien i retning 
Grimstad. 
 
Det gjenstår bare å takke Tor og Grete 
Eriksen og Privatnevnden for en 
fortreffelig søndag. 
TUSEN TAKK! 
 
Terminliste 2.halvår 2012 
04.09.   ≡�G E.I. av Storrepr.   
17.09.   Info m felles med 152 Fjære  
              obs. mandag!  
18.09.   О� G 
08.10.   ≡�G felles med 152 Fjære 
               obs. mandag!  
16.10.   �� 
14.11.   M �Felles med  

127 Gabriel Scott og 152 Fjære 
20.11.   ≡�G 
04.12.   Ο �G 
18.12.   25 års Ve Ju G 
30.12.   Juletrefest. Søndag kl.16:00 
08.01.   Nyttårsloge med ledsager 
 
Meny høst 2012 
04.09.   Laks 
17.09.   Wienerbrød 
18.09.   Fårikål  
08.10.   Felles m/ Fjære  
16.10.   Lettsaltet torsk 
20.11.   Oksestek   
04.12.   Laks 
18.12.   Ribbe 
30.12.   Kake og is 
08.01.   Kalvestek 

 
Landsaken 
pr. 2.8.12 er der kommet inn kr. 39168.‐  
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Loge nr.107 Torungen 

 
Torjus A. Skjævestad er død 

 
Bror Torjus lukket sine øyne mandag 
09.07. 2012 i en alder av 79 år. Han ble 
bisatt i en fullsatt A. Moland kirke 
tirsdag 24.07.2012. 
En lysende stjerne i vår loge er slukket. 
Torjus kjempet tappert med sin sykdom 
som plaget han i mange år, en stadig 
hardere kamp, men han klagde aldri. 
Men som han sa mange ganger, jeg er 
for sta til å gi opp for mr. Parkinson.  
Br. Torjus var et ja menneske. 
En kunne spørre ham om hva det måtte 
være i Logen, han sa alltid ja, 
Og kunne bekle et hvilket som helst 
embede på kort varsel. 
Som det går fram av hans vita har han 
bekledd de fleste embeder. 
Han ledet med myndig hånd, hans 
militære bakgrunn tilsa det. 
Mye kunne sies om br. Torjus. Når vi 
besøkte vår vennskapsloge Fidelitas i 
Skien var det Torjus som bestemte 
menyen og da ble det Wienersnitsel 
med bær på, ikke alltid like vellykket, 
men dog. 
Br Torjus besatte stor kunnskap om 
livet, så vel i logesammenheng som 

annet, han var pliktoppfyllende i alt 
han gjorde. 
Vi husker alle hans tommelfinger opp 
etter vår første tale, og klapp på skul‐
dra etterpå. Han sparte aldri på å gi 
ros. 
Mange er de logebrødre som har fått 
god veiledning fra ham. 
Det vil bli et stort tomrom i loge 107 
Torungen etter ham.  
Vi lyser kjærlighetens fred over bror 
Torjus Andreas Skjævestad`s minne.   
 
Minneord skrevet av Storrepresentant 
Frank Liltved 
 
Torjus A. Skjævestad sine 
ordensvita. 
Innviet    25/05  84 
1.Grad     19/11 84 
2. Grad    15/04 85 
3. Grad    18/11 85 
 
Embeder i Logen 
Cermonimester   1989 ‐  1993 
Undermester       1993 ‐  1995  
Overmester         1995 ‐  1997 
Fung. Eks OM    1997 ‐  1999 
 
Han fikk tildelt: 
Storlogegraden    01/01 1998 
25 års vet.juv.      07/12 2009 
 
Leirgrader 
1. Grad     06/09  1990 
2. Grad      03/10 1991  
3. Grad      01/10 1992 
 
Embeder Leir: 
Fører                         2001‐ 2007 
1. Teltvakt 1993‐ 1997     
 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps grad: 
21.05.2012: Kåre Lillejord 
21.05.2012: Inge Reithaug 
21.05.2012: Kenneth Christensen (98 
Henrik Ibsen) 
 
Den edle kjærlighets grad: 
07.05.2012: Bjørn Egil Johansen 
 
Den høye sannhets grad. 
03.09.2012: Torjus Siring 

 
Fødselsdager 

17.09.1957 Aksel Tønnevold   55 år 
01.10.1927 Nils Odd Olsbu      85 år 

06.10.1967 Henning Glad      45 år 
09.10.1952 Ove Louis Wroldsen 60 år 
26.11.1937 Odd Konrad Pedersen 75 år 
25.12.1952 Fred Egil Hansen 60 år 

 
Terminliste høst 2012 

Julemøtet utgår grunnet annet 
arrangement 

Rettelser uthevet 
o 03.09.2012:  ≡  +G  
o 17.09.2012:  =  +    
o 01.10.2012:  –  +   
o 15.10.2012: O + G (felles med 61 

Terje Vigen) 
o 13.11.2012: ≡ + G (felles med 135 

Mærdø)  
o 27.11.2012 : Minne �(Felles) 
o 03.12.2012:  –  + 
o 17.12.2012: 25 års vet.juvel: John 

Oscar Arnesen og Kjell Fritz 
Aanonsen  

o 05.01. 2013: Nyttårsloge med 
damer 

 

Meny   
03.09.12: Torsk 
17.09.12: Fårikål 
01.10.12: Svinesteik 
15.10.12: Torsk 
03.12.12: Finnbiff 
17.12.12: Etter veteranene sine ønsker 

Sommertur 
Årets sommertur var lørdag 2.juni 2012 
hjemme hos UM Ole Skjævestad og hans 
Tone. 
46 brødre og ledsagere møtte opp på 
denne sommerkvelden 
Privatnevnda tente grillene og frem‐
brakte utmerket grillmat med tilbehør. 
Det var også natursti og litt kulturelt 
innslag med trekkspill og gitar.   
ref. UM Ole Skjævestad 
 
Landssaken – Tidsplan i høst 
September‐oktober: Alle loger avholder 
appell om aksjonen og oppfordrer til 
deltagelse. OM/Storrepr. ansvarlig. 
September‐15. november:  
Rekruttering av ververe. 
24.‐25. november: Lokale samlinger. 
8.‐15. desember: Faddervervingsuken. 
                                Mål: 1300 faddere 
15. desember: Lysaksjon kl. 17.00 på 
logehusene og Artistgalla på TV 2  
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Loge nr. 127 Gabriel Scott   
 
Terminliste høsten 2012: 
29.08  = + Galla 
12.09  0 + Galla 
26.09  Arb. møte 
10.10  - + 
24.10  Arb.møte. foredrag 
14.11  M ¤ Felles med 98 Henrik   
           Ibsen og 152 Fjære 
28.11  0 + Galla 
12.12  = + Galla 
09.01  Nyttårsspill 
 
Gradspasseringer: 
Den edle kjærlighetsgrad 9.5.12: 
Atle Kirkeng. 
 
Jubilanter: 
80 år 
Jan Sandven 15.11. 
70 år 
Yngvar Kortner 31.10. 
60 år 
Carl Jon Hansen 21.08. 
Nicholas Peter Lewell 18.10. 
 

Vennskapslogetur til 
loge 115 Koldinghus: 

Tidlig fredag 4.5 starta 29 
forventningsfulle brødre og ledsagere 
turen med buss til Kristiansand. Bror 
Torbjørn som reiseleder og sjåfør, 
hadde ordnet plass til oss i frokost 
buffet. Reisetiden med båten føles korte 
med god mat under veis, så stor takk til 
Torbjørn.   
Turen videre med buss gjennom 
Danmark gikk smertefritt med diverse 
stopp underveis. 
I halv femtida var vi framme i Kolding 
og ble mottatt av våre danske venner og 
de fleste av oss ble innlogert hos dem.  
Lørdagen startet med besøk i Kolding 
Miniby som var under oppbygging. Her 
hadde svært mange, særlig pensjonister 
bruk mye tid på å bygge opp deler av 
gamle Kolding i miniatyr slik byen 
hadde sett ut fra sin spede begynnelse. 
Nesten alt av detaljer var på plass og de 
hadde til og med støpt og brent små 
takstein som dekte takene. 
Etter matpakkespising og vandring i 
Geografisk Have, gikk turen videre ned 
til havna, hvor vi gikk om bord i 

galeasen Frem. Så bar det ut på fjorden 
mot Lillebelt, først ved hjelp av 
motorkraft, men etter hvert ble seilene 
heist og det var mange som stusset over 
hvor god framdrift vi fikk ved hjelp av 
disse. 

Lørdagskvelden ble tilbrakt på 
logehuset med en verdig og stilfull 
festloge, etterfulgt av festmiddag med 
nydelig mat og drikke. Flere gode taler 
ble fremført og det ble også en del sang. 

I tillegg til dette ble det også lest opp 
hilsener fra både det Danske og det 
Norske Hoffet. 
Søndag formiddag var vi igjen samlet i 
bussen og litt over midnatt tilbake i 
Lillesand. 
 Tusen takk til våre danske brødre og 
søstre med ledsagere for ei minnerik 
helg, styrking av vennskap og 
drøfting av felles tanker og ideer i 
forhold til nåtid og framtid. 
 
UM 
 
En sommer er på hell og en ny 
årstid på vei.  
Karsten Isachsen sier: 
 
”det finnes fire årstider 
Også i mitt indre landskap, 
Men de kommer bare en gang” 
 
Randi Hansen har i visebok “ sola di” 
en sang som vakkert beskriver de ulike 
årstider. 
 
Mørketid. 
Sollyse dager i sommervind, 
Kjærlige kyss på gylne kinn, 
Nakne små føtter i græsset spring, 
Sjøl han som e gammel kan rusle 
omkring. 
 

Fredfylte netter i regntung luft, 
Sankt – Hans og fæst med blomsterduft, 
Ungdommen samles og finn sæ en venn, 
Det banke i hjertet av glede igjen. 
 

Men no sig høstmørket innover land, 
Sjøen dreg farlig førr båt og mann, 
Det lyser svakt ifra stua mot nord, 
Der sett dæm og minnes en sønn og en 
bror. 
 

Gråsvarte dager med kulde og vind, 
Hastige kyss på bleike kinn, 
Små barneføtter e ute og frys 
Længte tel sommer og varme og lys. 
 

Årstidene kan få oss til å se livet i tråd 
med naturen. Naturen forteller oss om 
livets motsetninger: sol og regn, varme og 
kulde, fuktighet og tørke, blomster og 
tornekratt, liv og død. Slik gir den oss 
perspektiv på gleden og sorgene i vårt 
daglige liv. 
 

Naturen er full av motsetninger og 
overraskelser, akkurat som oss selv. Du 
kan trøste deg med at opp fra 
vintermørket dukker det opp vakre 
snøklokker. 
 

En høstlig hilsen i V.K.S. 
David B. Knudsen 
UM.  

UNP‐deltakerne 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Øverst t.v. Kristoffer, Susanne, Andrea, 
Michael, Aleksander og Anne. 

Synnøve, Elise, Fredrik og Svanhild 

Reisebrev fra UNP‐deltakerne 
Etter tur hadde deltagerne ansvar for 
hver sin dag med å sende reisebrev til 
Odd Fellow Ordenens nettavis. 
Deltageren fra vårt distrikt, Elise 
Rønnevig Andersen, Lillesand, skrev om 
Dag 4 ‐ 26. Juni 2012.  

Se hva hun skrev i Nettavisa på 
oddfellow.no 
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Loge nr. 128 Lyngør. 

 

Sommeravslutning  
02.06.12 

Denne våren var det Tore Leo Dalen 
som inviterte Logebrødrene m/følge til 
sommeravslutning på Vatnebu gård (nå 
brukt som feriested). Den ligger mellom 
Tvedestrand og Kilsund. 
Buss fra Risør via Tvedestrand. 

Mottakelsen var som vanlig meget 
hyggelig.  
Partyteltet var klart. Sol, men noe kjølig 
i lufta var det, så det kom godt med. 
 Vi fikk et meget utførlig og interessant 
kåseri av Tore Leo ang. gårdens 
historie. Grilling og natursti, ‐ og ellers 
hva som måtte følge med. 

34 deltakere hadde en meget hyggelig 
ettermiddag og kveld. 
 Stor takk til UM Tore Leo Dalen 
 for arrangementet. 
 
Så ønsker jeg alle brødre i Distrikt 22 en 
utfordrende og interessant høsttermin. 
OM Kjell Monrad. 
 

VI Gratulerer: 
Vel overstått: 
21.05. Elling N. Marcussen   70 år 
25.05. Tore Leo Dalen           70 år 

 
12.06. Bjørn Larsen 50 år 
 
06.07. Bernt J. Pettersen    70 år 
 
12.08. Henry M. Nævestad,  80 år.              

   
   Kommende: 
   29.09. Eldar Andreas Aas,     50 år 
          

06.10. Thor Pedersen,            60 år 
 

Gradspasseringer: 

Arne Eeg 
Den Gode Vennskaps Grad  

14.04.2012 

Thor Pedersen  
Den Gode Vennskaps Grad  

30.05.2012 
 
SKUMRINGSTIME 
No flyt skyene over blokka. 
No skrur dagen lyset av. 
No seglar visaren på klokka 
inn i nattas svarte hav. 
 
No er skumringstimen kommen. 
No skiftar døgnet klede. 
No helsar mørkret oss velkommen 
til stjernedans og glede! 
L. Mæhle 
 

TERMINLISTE HØST 2012. 
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  
16.01.20120 Arbm regnskap/rapport   
                        fra nevnder 
 
 
 
 
 
En åpen dør ‐ høsttanker. 
Ja, så er sommeren ugjenkallelig forbi for 
denne gang, ‐ dessverre, sier noen, mens 
andre synes høsten er det fineste vi har.  
Høsten er frukbarhetens tid, når hele 
naturen eksploderer i et inferno av 
farger, og trær og busker bøyer seg til 
jorden nedtynget av frukter, som det har 
tatt en lang sommer å bære fram. 
Hvem har ikke nytt den deilige, klare 
luften en fin høstdag, og følt at roen 
senker seg etter en lang og aktiv sommer. 
Men høsten er noe mer ‐ den kan være 
vill og rasende ‐ det er som naturen vil 
riste av seg sine byrder ‐ sine frukter, 
blomster og blad, for så å kunne gå til ro 
og samle krefter til vårens innsats.  
 
Med høsten følger en omstilling for oss 
alle. Man trekker atter inn i sine stuer, 
lukker dører og vinduer som har stått 
åpne og gjestfrie hele sommeren.  
På verandaer og terrasser, fjernes alle 
spor etter en god sommer. 
 
La oss bare ikke lukke døren så hardt at vi 
ikke får den opp når noen banker, eller 
går i dvale sammen med naturen utenfor, 
men forsøke å leve etter Odd Fellows 
idealer, ‐ og være åpne for alt som skjer 
utenfor vår egen snevre sirkel. 
Så er det atter et nytt "Logesemester,"  
og med det, ‐ får vi ønske hverandre en 
fin og opplevelsesrik høst.  
 

Hilsen Tore L. Dalen 
      UM 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Fra Undermester 
Kjære Brødre. 
Vi er nå snart i gang med høst-
semesteret, og er inne i det andre året 
som det nye embedskollegiet er i arbeid. 
Vi jobber og planlegger slik at loge-
møtene og ettermøtene blir så innholds-
rike og interessante som mulig, og er 
det forslag på temaer eller annet innhold 
for ettermøtene, er det bare å ta kontakt, 
det er sammen vi kan utvikle dette 
videre 
Privatnevnda har gjort en kjempejobb 
for velsmakene og hyggelige broder-
måltider, med flott oppdekning og 
variert meny, og det ser ut som om det 
blir en meny på høsten som blir likeså 
bra, om ikke bedre 
Håper på et fremdeles godt fremmøte  
Med broderlig hilsen 
i  V.K.S     UM 
 
17 mai 
Loge 135 Merdø var i år ansvarlige for 
17. mai feiringen på Odd Fellow huset. 
Her ble det servert snitter, pølser, 
mange forskjellige typer kaker, samt 
kaffe og mineralvann til alle som var 
ute og feiret nasjonaldagen. 
Det var godt besøk, og det så ut som om 
alle koste seg. 

 
Feststemning rundt bordet 17. mai   
 
Hjertestarter 
Odd Fellow huset AS ble ”sponset” 
med hjertestarter fra bror Douglas 
Ljunggren og Havblikk spesialsenter. 
Loge Merdø oversender en takk på 
vegne av alle brukerne på huset for 
gaven 
Kurs og opplæring vil bli arrangert i 
løpet av høsten for alle logene. 
 

Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
Troskapsgraden 22.05.12 

Rune Simonsen 

Odd Jacobsen 
 
Den Høye Sannhets grad 08.05.12 
Per Arne Monsen 
 

Terminliste  Høsten 2012 
11/09  = + 
25/9 ≡+ Galla 
9/10 O+ Galla 
23/10 Arbm m/foredrag felles m/ 
          145 Høgenhei 
13/11 ≡+ Galla Felles m/Torungen,  
27/11 M 
1/12 Julemøte 
11/12  - + 
Våren 2013 
8/01    Arbm, instruksjon 
 

Fellesmøte med 145 Høgenhei 24.04 
Ved vår fellesmøte med loge 145 
Høgenhei, kom det hele 18 brødre 
nedover, og det ble et vellykket møte med 
foredrag, og et hyggelig brodermåltid 
Bror Øyvind Olsen fra vår loge hadde fått 
sin venn Einar Gelius til å holde foredrag,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
han reflekterte over emnet Vennskap, 
Kjærlighet, og Sannhet 
 
Sommerfest 09.06.12 
Den skulle vært arrangert hos Bror Olaf 
Ragnar Andersen og frue på deres 
sommerhus ved Bjelland, Tromøy, pga 
dårlig vær ble festen dessverre avlyst. 
 

Odd Fellow Huset i Arendal 
30 år 8. september 

 
Tegningen viser huset som det var i 1960‐ 
årene da det var Fredhaug Gutte‐
pensjonat. 
Innvielsen av huset til vårt bruk fant sted 
08.09.1982. 114 deltagere, 49 søstre og 
65 brødre var til stede. 11 av disse var 
Storembedsmenn med Stor Sire Erik 
Evjen i spissen.  Etter innvielsessere‐
monien i logesalen, ble festmiddagen 
gjennomført på en strålende måte.  
Huset ble kjøpt av idrettsklubben Grane 
februar 1981 ved OM Eldri Sataslaatten i 
Fortuna og OM Jan A. Nilsen i Terje 
Vigen. 
Byggekomiteen bestod av Svein Sørensen 
som formann, John Friis‐Jacobsen, Maria 
Songedal og Anne Marie Gjesdal.  
En gigantisk dugnad, under ledelse av 
EksOM Thorleif Bredesen, ble gjennom‐
ført i 1½ år. 
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Loge nr. 152 Fjære 

Vi begynner nå på siste halvdel av vår 
første logeperiode.  Det har vært en fin 
tid og samtidig deilig med en pause i 
form av sommerferie.  Alle har sikkert 
hatt godt av sommeren. 
 

Den 14. mai på vårt siste møte før 
sommeren hadde vi en evaluering av 
hvordan det første året hadde vært.  Vi 
gikk igjennom alt fra formøter til 
ettermøter unntatt innholdet i 
gradene.  Her ble det både ris og ros.  
Vi prøver å gjøre det beste vi kan på 
hvert eneste møte. 
 

Vi fikk ikke avholdt sommertur for 
medlemmene dette året.  Datoen vi 
hadde satt opp passet ikke og det ble 
vanskelig å få til en senere tur.  Dette 
tar vi igjen med å arrangere en høstfest 
for alle logene på logehuset i Grimstad.  
Det blir på lørdag den 13. oktober. 
 

Vi har også gjennomført opptak av de 
første brødrene i egen loge den 23. 
april; Jan Frode Bergsø og Roger 
Tvedten. 
 

Møt så ofte dere kan.  Vi ønsker også  
brødre på besøk hos oss, men gi oss 
gjerne beskjed først grunnet mat. 
 

UM 
 
Opptak og gradspasseringer 
Troskapsgraden 
23.04.2012 Jan Frode Bergsø 
23.04.2013 Roger Tvedten 

 

Terminlista 
10.09 ≡ + Galla 
17.09 Info.m. F/ m □ 98 Henrik Ibsen. 
24.09 = + 
08.10 ≡ + Galla F/ m □ 98 Henrik Ibsen. 
13.10 Høstfest på logehuset for alle   
           logene i Grimstad 
22.10 – + 
14.11 M □ F/m □ 98 og □ 127       
26.11 O + Galla 
10.12 Fest □ 2 Galla 
Våren 2013 
14.01 ≡ + Galla 
 

Landssaken 2011 ‐ 2013 
Formålet med prosjektet er å finansiere 
en ny SOS‐barneby i Ngabu, Malawi.  
Den skal realiseres gjennom aksjonen 
Sammen for barn i Malawi. Aksjonen 
består av tre ulike faser, og strekker 
seg fra 2011 til 2013.  
Fase 1 i aksjonen eies helt og holdent 
av Odd Fellow Ordenen. Målsettingen 
er å samle inn 500 kroner i gjennom‐
snitt per medlem. Til sammen vil dette 
bidra til over 11 millioner kroner til den 
nye SOS‐barnebyen i Ngabu. 
 

Målsettingen for vårt distrikt er: 
Søstrene: 
5I Fortuna  kr.   43 000 
93 Kaprifol  kr.   44 500 
104 Mâken  kr.   41 000 
116 Navigare  kr.    26000 
22 Aust-Agder, søstre       kr. 154 500 
 

Brødrene: 
61 Terje Vigen kr.   43 500 
98 Henrik Ibsen kr..  46 500 
107 Torungen kr.    43000 
127 Gabriel Scott kr.    40000 
128 Lyngør kr.    42000 
l35Mærdø kr.    35000 
152 Fjære                 kr.   13 000 
22 Aust-Agder, brødre kr. 258 000 
 

Fase 2: Fadderrekruttering 
Skal skje i løpet av høsten 2012. Se side 
6 og 10 i dette nr. av Terjenytt. 
Vi skal igjennom aksjonen ”Sammen for 
barn i Malawi” rekruttere 
 

Barnebyfaddere og barnefaddere: 
1. Barnebyfadder for den nye SOS‐  
     barnebyen i Ngabu. 
‐ Bidragene går i første omgang til   
   ygging/drift av barnebyen.  
‐ Når barnebyen er ferdigstilt kan   
  giveren velge mellom å være fadder   
  for barnebyen eller for et barn som      
   bor der. 
‐ Vi trenger ca. 1300 faddere til   
   barnebyen i Ngabu. 
2. Fadder for et barn. SOS‐barnebyer   
     tildeler fadderskap der det er størst   
     behov for støtte og der barna har få  
     eller ingen faddere fra før. Som   
     fadder for et barn kan man følge   
     fadderbarnet sitt på veien mot et  
     selvstendig liv gjennom jevnlige  
     oppdateringer.  
 

Tenn et håp – tenn barnas lys 
Som en del av samarbeidsprosjektet 
mellom Odd Fellow Ordenen og SOS‐
barnebyer, ønsker vi å skape opp‐
merksomhet rundt alle barns behov for 

et trygt hjem. Det gjør vi med 
Lysaksjonen 15. desember 2012. Alle 
stedene der Odd Fellow Ordenen har 
Ordenshus vil det denne kvelden bli tent 
lys for å markere dette viktige behovet. 
 
Hva: Vi tenner lys for verdens barn. 
Hvor: Lysmarkeringer på en offentlig 
plass i 88 lokalsamfunn. 
Når: Lørdag den 15. desember klokken 
17:00‐17:30. Samme kveld som SOS‐
barnebyer har Artistgalla på TV2. 
Hvem inviteres: Odd Fellow Ordenens 
lokale Søstre og Brødre, Frivillige for SOS‐
barnebyer, kommunens ordfører, lokal‐
presse, SOS‐faddere, skoler, barnehager, 
bedrifter og andre interesserte. 
 
Distrikts Stor Sire er ansvarlig for å 
nedsette en komité for hvert Ordenshus, 
samt utnevne en leder. Lyskomiteene er 
ansvarlige for planlegging og gjennom‐
føring av lysaksjonen.  
SOS‐barnebyer har utarbeidet en dreie‐
bok med forslag til gjennomføring av 
lysmarkeringene, men det er viktig at 
hver komité finner sin form og et innhold 
som er tilpasset lokalmiljøet. SOS‐barne‐
byer har oppfordret alle fylkesledere 
og/eller assisterende fylkesledere samt 
gruppeledere fra de frivillige for SOS‐
barnebyer, til å delta i komiteene. 
 

Fase 3: innsamlingsaksjon hele landet 
Våren 2013 gjennomføres det en 
nasjonal innsamlingsaksjon som er siste 
innspurt i finansieringen av den nye SOS‐
barnebyen i Ngabu. Når denne 
aktiviteten er overstått, skal barnebyen 
være fullfinansiert. Vår innsats vil gi 150 
barn et trygt hjem og over 2000 barn vil 
få støtte gjennom familieprogrammet. 
 

Så et håp for barn i Malawi  
Selge solsikkefrøposer til inntekt for barn 
i Ngabu. Pengene puttes på bøssen. 
Idé: Som et frø trenger jord og vann for å 
spire, trenger et barn omsorg for å leve. 
Hver solsikkeselger får 20 ‐30 solsikkefrø‐
poser som de skal selge for 50 kr per stk. 
Mål: 1500 kroner i hver bøsse. 
Vi har valgt å fokusere på to ulike inn‐
samlingsmetoder: 
Gå to‐og‐to sammen med solsikkefrø‐
poser/bøsse på arbeidsplassen eller i 
lokalmiljøet. 
Ha stands på offentlige steder eller 
arrangement – eksterne eller i regi av 
logene. 
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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 

Høsten 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, Julen 2012, kommer i begynnelsen av november 2012.  

Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 3. november 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   




