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          Nr. 4                           Julen  2012                     41. Årgang                  

Terjenytt for 40 år siden. 
Første nummer 1. nov. 

Terjenytt i dag. 
Leser du den på nettet eller..?

Nettutgaven startet  
fra og med nr 2 i 2006 

40 år 40 år

Teksten oversatt side 2 
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Teksten No 1 av Terjenytt. 1. side 
Vår første OM og Storrepresentant Erik 
Gustad må vel være den beste til å 
pryde forsiden i No. 1 av Terje"nytt". 
Br. Gustad har i brev bedt meg hilse 
alle i logen. På vegne av alle dine 
brødre og venner sendes med dette de 
varmeste hilsener.    UM 
Høyre side: 
Kjære brødre. 
Jeg tillater meg i det første No av Terje 
nytt å skrive en del med hånd, men jeg 
håper de fleste vil bære over med det. 
Det skal nemlig bli bedre 
Det er meningen at Terje"nytt" skal 
erstatte våre vanlige rundskriv. Vi 
håper og tror å være i stand til å få 
sendt ut 1 nr. pr. mnd. Til dette trenger 
vi alles hjelp. Det er nemlig ikke 
meningen at UM skal skrive denne 
"avis" alene. Vi ber derfor alle br. i 
fremtiden å bidra med stoff så godt 
som mulig. 
Avisen er ment som en informasjon om 
hva som har skjedd på våre møter og 
hva som vil skje på fremtidige møter. Vi 
håper da også at avisen etter hvert vil  
 
Historiske glimt. 
1972/77 var Thorleif Bredesen 
redaktør.  
1977/81 var Jan A. Nilsen redaktør. 
1981/85 var Kåre Midttun redaktør. 
I disse perioder var formatet A5 og alt 
ble gjort privat, også trykkingen. 
Etter at Torungen var et faktum høsten 
1983, ble det klart at medlemsbladet 
Terje Nytt burde utvides til et sam‐
arbeidsprosjekt mellom logene. Det ble 
diskutert en del om hvordan dette 
samarbeidet skulle være. Bl.a. var det 
en tid framme i debatten om å sette et 
annet navn på bladet 
 
 
 

 
 
TERJE NYTTs statutter. 
 I møte 24.01.84 var 2 representanter 
fra de tre Arendalslogene samt 
tidligere redaktører til stede og 
avgjorde enstemmig at bladet fortsatt 
skulle hete Terje Nytt. 
Følgende deltok på møtet: 
OM Maria E. Christiansen  nr. 51 
UM Bjørg Axelsen   nr. 51 
Eksred.   Thorleif Bredesen nr. 61 
OM/Red.Kåre Midtun   nr. 61 
UM John Friis Jacobsen   nr. 61 
OM Olav Magnus Myhre  nr. 107 
UM Nils Odd Olsbu   nr. 107  
Eksred.  Jan A. Nilsen   nr. 107 
Møtet vedtok enstemmig disse 
statuttene for drift av Terjenytt: 
1. Hensikten er at bladet skal virke som 
et blad for Ordensenhetene i Aust 
Agder. 
2. Terje Nytt skal utgis minst 4 ganger 
pr. år. 
3. Terje Nytt bør kunne drives uten 
utgifter for logene og finansieres via 
annonser. Skulle underskudd i driften 
oppstå, dekkes dette av Ordens‐
enhetene i forhold til medlemstall. 
4. Eventuelt overskudd av driften 
disponeres til beste for bladet og/eller 
Ordenens samarbeid i Aust Agder. 
5. Terjenytt drives av en redaksjon, 
bestående av en representant fra hver 
loge, fortrinnsvis UM. 
6. Redaksjonskomiteen velger selv sin 
arbeidsform. 
7. Det føres nøyaktig regnskap som 
revideres av en av Ordenens revisjons‐
nevnder. 
8. Ordensenhetene sørger selv for 
distribusjonen. 
9. Hvis bladet Terjenytt skulle bli be‐
sluttet oppløst, tilfaller midlene de del‐
tagende Ordensenheter etter med‐
lemstall. 
 
 

 
 
Det var slik 
Terjenytt ble 
laget den første 
tiden, med 
dugnad. 
Trykkingen ble 
foretatt privat 
 
 
 

 
 
10. Hvis enkelte av Ordensenhetene 
skulle ønske å trekke seg ut av 
samarbeidet, skjer dette med minst et 
års skriftlig varsel. 
11. Eventuelle tvister som måtte oppstå, 
avgjøres ved en nevnd bestående av 
formennene i hver av Ordensenhetenes 
klagenevnder. 
12. Forslag til endring av statuttene 
avgjøres av redaksjonakomiteen i 
samarbeid med enhetenes OMer. 
 
OM Egil Ostad og UM Sigurd Holthe i loge 
nr. 98 Henrik Ibsen deltok ikke på nevnte 
møte. Statuttene ble presentert for dem 
senere. Begge to aksepterte dem. På et 
samarbeidsmøte høsten 1992 ble det 
bestemt å vurdere å gå over til nytt 
format. Med unntak av det første nr., 
som var i A4, har Terje nytt fram til nå 
vært i A5 format. 
1985/97 
Redaksjonskomiteen satte opp og laget 
Terjenytt. Trykkingen ble foretatt privat 
og arbeidsstedet til den som hadde mest 
ansvar spilte nok en rolle her, bl.a. på 
Høyres kontor 
1997/99 
UMene satte også nå opp og laget Terje‐
nytt. Det ble noe vanskelig etter hvert, og 
det ble tatt kontakt med Thorleif 
Bredesen som hjalp til videre.  Det ble 
bestemt at logene skulle få en side hver.   
Fra og med nr. 1 i 1998 ble så Terjenytt 
trykket i A4 format. 
Det ble trykket på Proflex på Nedenes.   
Lisbet. Brune var en meget sentral 
medarbeider i denne perioden. 
1999/2001 
UMene som redaktører. Proflex trykket 
2001/2003  
Ivar Tønseth fikk ansvaret med å sette 
sammen bladet. Han mottok stoffet i 
ulike formater, alt fra ferdige sider til 
håndskrevne manuskripter. 
Klipp og lim metoden ble brukt. Det var 
vel i denne perioden at den forsiden vi nå 
har, ble tatt i bruk.. 
Trykking, først hos Proflex, siden Copy‐
shop på Myrene. Bror Ivar fortsatte å 
redigere bladet inntil nåværende 
redaktør overtok i 2004. 
2004‐  Jan A. Nilsen ble hovedredaktør og 
UMene fikk ansvar for logenes sider. 
Ble trykket på Copyshop som flyttet til 
Havstad. Deretter overtok Profilsenteret 
på Krøgenes trykkingen i A4 format.  
 

Våren 1977 satte redaktør Thorleif Bredesen inn dette bildet med tekst

Terjenytt 40 år 1. november 2012. 
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Leirens historikk i Norge ble gjennom‐
gått og «Statutter for leirforeninger» 
ble referert. 
Navnet på den nye leirforeningen ble: 
Grimstad Leirforening. 
Styremedlemmer ble instruert i sine 
plikter. 
I kraft av den myndighet som er 
overdratt DSS Tom Schulz, av bror Stor 
Sire ble Grimstad Leirforening erklært 
lovlig stiftet. 
Den nyvalgte formann Arne Bjørge 
overtok ledelsen og denne takket DSS 
Tom Schulz, og øvrige fungerende Stor-
embedsmenn for gjennomført seremoni. 
Taffelet på ettermøtet ble mesterlig 
ledet av den nyvalgte varaformann Leif 
P. Olsen. Menyen var Grimstad logenes  
nasjonalrett: Erter, kjøtt og flesk med 
naturlig tilbehør.  
Meget populært ble det hjemmelagde 
ølet, som logene i Grimstad selv 
produserer. Smakte fortreffelig.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stemningen ved bordet ble allerede 
satt i starten med sang nr. 4 i vår 
sangbok: ”Ny gnist er tent fra gamle 
glør fra essen langt i sør….” 
Det ble overrakt en pengegave fra leir 
nr. 22 Aust Agder ved HP Arne Aas 
OM Olav Brottvedt overrakte en 
pengegave fra hver av de 7 logene i 
distrikt 22. 
DSS Tom Schulz understrekte den store 
historiske begivenhet som her fant sted 
og han takket initiativtagerne og 
pådriverne for at dette kunne skje i 
vårt distrikt. 
Han manet til innsats slik at den nye 
leiren kunne bli instituert høsten 2013. 
Formannen, Arne Bjørge, holdt en 
nydelig og følelsesladet tale. 
Den nyvalgte 1. HM i leir Aust Agder, 
Eks Storrepr. Kåre L. Andersen 
avrundet taffelet på sin lune måte. 
 
Arrangementet ble flott gjennomført 
av privatnevnda i loge nr 152 Fjære. 

Kjære søstere 
og brødre! 
At november 
måned er årets 

mørkeste 
måned er det 
ingen tvil om 
hos meg. Det 
sier mine 

følelser – og i kamp mot dem, er 
naturligvis forstanden uten sjanse. 
Desember har de korteste dagene og 
burde kanskje være den mørkeste måned 
i året. Vi får nesten ikke snudd oss 
mellom soloppgang og solnedgang. 
Advent og jul er to ord som skaper 
forventning og glede. Adventstiden gjør 
liksom slutt på en mørk høsttid – 
forventningenes tid er kommet. 
Tom og jeg har nok en gang vært på 
Storembedsmannsmøte i Oslo, hvor mye 
interessant ble diskutert. Vi jobbet mye 
med veiledning for faddere, for‐
pliktelseserklæringen, instruks for logens 
undersøkelsesnevnd og veiledning for 
venneaften/informasjonsmøte. Alt vil nå 
bearbeides og resultatet kommer til‐
sendt. Alt finnes for øvrig på 
oddfellow.no. Vi fikk også masse 
informasjon fra Akademiet og 
Kunnskapsløftet. Det ble særlig lagt vekt 
på rekruttering av nye søstre og brødre. 
Her må masse gjøres over det ganske 
land. Uten nye medlemmer vil alt loge‐
arbeid miste sin mening. Uten grads‐
passeringer vil møtene våre bli ens‐
formige. Så kjære bror og søster la oss 
toppe statistikken for nye medlemmer på 
landsbasis. 
Første dagen var viet SOS‐barnebyer. 
Svein Grønnern orienterte om fase 2 og 3 
og om ståa i Malawi. 

En gledelig jul og  
et fredfylt nytt år! 
Tom og Ingeborg 

DSS‐er 
 

Lysaksjonen: 
15. desember, artistgalla på TV 2 kl 21.20. 
SS Morten Buan skal sitte i panelet. 
Ordfører Fabian Stang vil holde appell på 
Eidsvolls plass. Der vil være barnekor og 
musikkorps. Det skal lages en egen sang 
for aksjonen, som vil bli urfremført på 
Storembeds‐mannsmøte i Oslo i oktober. 
Det skal være markering på 88 
forskjellige steder i Norge og det vil 
komme innslag på TV2 15. desember. 
 

Instituering av Leirforening i Grimstad 
25.10.2012 kl 1900 

Torsdag 25. oktober ble den nye leirforeningen instituert i Grimstad. 
58 patriarker fra vårt distrikt var til stede da DSS Tom Schulz, med støtte av 
referent Storrepr. Inge Kongsbakk og dørvakt Eks Storrepresentant Bjørn 
Røisland instituerte foreningen og innsatte følgende styre: 

Foran fra v.: 
Sekretær: Storrepr. Jan Tore Solheim, loge nr. 98 Henrik Ibsen,  

DSS Tom Schulz, Formann: Storrepr. Arne Bjørge, loge nr. 127 Gabriel Scott 
Varaformann: EksHP Leif P. Olsen, loge nr. 127 Gabriel Scott 

Bak fra v.: 
Storrepr. Inge Kongsbakk, loge nr. 128 Lyngør, 

Materialforvalter: CM Arne Solheim, loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Kassere: Storrepr. Finn F. Erichsen, loge nr. 152 Fjære,  

Eks Storrepr. Bjørn Røisland, loge nr. 128 Lyngør
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Loge nr. 51 Fortuna 
              Nye søstre. 

 
Helene Vierli (t.h.) med sin fadder 
Merete Moen Johnrud. 

 
Britt Botterli Jacobsen (t.h.) med sin 
fadder Randi Hjulstad. 
Hjertelig velkommen til oss. 
 

        Gradsplasseringer 
Troskapsgraden 
05.09.2012. Helene Vierli. 
05.09.2012.Britt Botterli Jacobsen. 
Det gode Vennskaps Grad. 
19.09.2012.Mercedes Marcussen. 
19.09.2012.Trude Skarfjord Pedersen. 
Den Høye Sannhets Grad. 
03.10.2012.Wenche Reiersølmoen. 
 
Hva er en søster? 
En søster hun er deg så umåtelig kjær. 
En glede det er å ha henne nær. 
Hun er der når du trenger en hånd. 
Hun knytter usynlige vennskapsbånd. 
Hun er der og lytter når du vil snakke. 
Hun er der hvis noe går nedoverbakke. 
En bedre venn kan du ikke få. 
 
Høstens lotteri.   
Etter et fortreffelig søstermåltid pyntet 
med siste rest av høstens farger på 
bordene, samlet vi oss i kjellerstua til 
høstens store lotteri. Det hadde blitt 
vedtatt at inntekten denne høsten 
skulle gå til «Stine Sofie Senteret». 
Deres visjon er: »Barndom uten vold». 

Matgruppa hadde disket opp med 
nydelige kaker med farger i mange 
varianter som var en fryd for øye som 
vi koste oss med.  Underholdning ble 
det tid til. Vi i 51 Fortuna er så heldige 
at vi har eget kor med navn 
«Jubelkoret». Søster Anne Lise Nilsen 
på trekkspill og mange medlemmer i 
koret underholdt til glede for oss alle. 
Så var det tid for trekning på mange 
flotte gevinster og mange fornøyde 
gikk hjem denne kvelden. Det ble et 
stort overskudd som vi hadde glede av 
å sende til «Stine Sofie Stiftelsen». Takk 
til alle som var med på å gjøre denne 
kvelden til glede for mange parter. 
Søsterlig hilsen Randi F. Westvik.  
 

 
Lang kø ved kakeboret som hadde et 
flott utvalg av nydelige kaker. 
Stine Sofie Senteret. Visjonen for 
senteret er livsglede for voldsutsatte 
barn. De skal gi et tilbud til barn 
mellom 0 og 18 år som er utsatt for, 
eller vitne til vold og seksuelle 
overgrep. Både barn og pårørende skal 
lære å mestre hverdagen, barna skal 
oppleve å ha det morsomt de skal le og 
dele opplevelser med andre barn. Og 
de skal gjennom mestring oppleve at 
det er mulig å få et godt liv selv etter 
det de har opplevd. Stine Sofie 
Senteret beregner å kunne ta imot 500 
barn per år med omsorgspersoner og 
søsken. På vår lotterikveld ble det kjøpt 
lodd med stor iver og alle syntes det 
var en fantastisk ide.  

 

Møteplan for våren 2013. 
Dato Kl.  

16.01 19.00 Arbm.Instr.Rap.Nevnder/kom 

06.02 19.00 ≡ + GALLA 
20.02 19.00 Arbm. 
06.03 19.00 = +  
20.03 19.00 Arbm m/.Rebekkateater 
03.04 19.00 O + GALLA 
17.04 19.00 O 40 års Ve.Ju. GALLA 

15.05 11.00 ‐ +  N 

17.05 11.00 Sammenkomst 
29.05 19.00 Arbm. NV 
05.06  Sommertur 
   
04.09 18.00 O EI GALLA  Merk tiden!! 

      Hilsen fra Overmester. 
Høstterminen er snart over, og det går 
raskt mot jul. Personlig er jeg veldig glad i 
adventstiden og alt det fører med seg. De 
fleste av oss har gjerne lagt oss til 
gjøremål eller opplevelser som har blitt 
en tradisjon, det være seg kulturelle 
begivenheter, baking, besøk m.m. 
Apropos besøk «alle»har det travelt de 
siste ukene før jul. Når jeg skriver «alle» i 
anførselstegn så er det med tanke på de 
som ikke har det travelt av forskjellige 
årsaker. Det hadde vært fint om vi hver 
for oss kunne glede en person som er 
alene, syk eller trist med et besøk eller en 
hilsen i førjulstiden. Ikke utsett dette til 
rett før jul, men gjør det snarest etter 
min oppfordring. 
Jeg benytter anledningen til å ønske alle 
søstre i Fortuna en gledelig jul og et riktig 
godt nytt år.                               EvdZ 
 
      Det lakker og lir mot jul! 
Adventtiden flyr så altfor fort, det var så 
mye vi skulle gjort. 
Det går mot jul, vi vasker og baker, det 
ryddes og styres i boks kommer kaker. 
Men, Nyt denne tiden som er så fin til 
slutt vil jeg takke for året som gikk. For 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet vi fikk. 
Ønsker med dette en høytid så fin, en 
hilsen til deg og FAM din. 
Søsterlig hilsen B.J. UM 

           
                HUSK!!!! 
JULETREFEST 6. januar 2013 
STORE OG SMÅ ER HJERTELIG 
VELKOMMEN. 
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Logene nr. 93 Kaprifol 

Julehilsen 
Til alle mine søstre. 
Tida den bare raser av gårde og denne 
dagen i oktober skal jeg allerede 
begynne å tenke på jul ved å skrive 
noen ord for å få dere i julestemning. 
Da kom jeg over noen ord av presten 
Phil Bosmans som er aktuelle hele året, 
jeg tar med det viktigste: Hvis du tenker 
godt om meg, blir jeg bedre! Blomster 
kan ikke blomstre uten varme fra solen 
Mennesker kan ikke bli mennesker uten 
vennskapets varme. Tillit og aner‐
kjennelse bringer menneskene nærmere 
hverandre. Det blir varmere i verden. 
Jeg ønsker dere en fin førjulstid og en 
fredelig jul. 
Hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet.                 
Ruth Hjellset 
OM 
 

25 års veteran juvel 
Gerd Heen 

Veteranen Gerd Heen i midten, flankert 
av DSS Ingeborg Baust og  

fungerende Stormarshall Lise Schulz. 
 
Mandag 22.oktober 2012 ble Eks 
Skattmester Gerd Heen tildelt 25 års 
Veteranjuvel. DSS Ingeborg Baust 
foresto den høytidelige tildelingen, 
med Storrepresentant Lise Schulz som 
fung. Stormarsjall.  
Gerd Heen ble tatt opp i vår Orden 
21.10.1987 og fikk 3. grad 30.01.1991 i 
Rebekkaloge nr. 51 Fortuna.  Hun gikk 
over til 93 Kaprifol ved Institueringen 
02.11.1991. 

Embeder i logen:  Om v.ass. 91‐93    CM 
v.ass. 93‐95  Skattm. 2001‐2003 
Kapellan 2005‐2007. 
Tatt opp i Leir nr. 8 Agder 28.05.1998 
og overført Leir nr. 22 Viljen 
12.03.2005. Ettermøtet ble ypperlig 
ledet av fung. UM Else Byholt. 
Privatnevnden hadde lagt mye arbeid i 
et veldekket bord, og menyen var 
lettsaltet torsk m/bacon og jubilantens 
hjemme‐lagede karamellpudding.  
Første taler var OM Ruth Hjellset som 
også overrakte veteranen våre 3 
nelliker. Så talte fadder Anne Aasen fra 
nr. 51 Fortuna, og Str. Eiri Sataslaatten 
hilste fra str. Astri Rasmussen som skal 
være på Tenerife et halvt år.  Str. Olaug 
Sell takket for maten. Vår CM, Tone 
Hatten, hadde fylt 50 år og fikk 
overrakt vår vase m/blomster i.  Denne 
er malt av dagens veteran. 
 
Gradspasseringer 
Den høye sannhets grad. 
 

10..091.12 

Marit Bratteng og Lill Nord 
 

Nye søstre 
Vi ønsker våre to nye søstre 

velkommen Adeleide Lund og Anne 
Jorunn Thorbjørnsen 

Vi Gratulerer 
70år 
09.01.Anne Grethe Therjesen 
26.03.Lisbet Brune 
 
60 år 
06.03 Liv Ceciie Byholt 
 

 
 
 

Nytt fra Landssaken 
Innsamlingen for Kaprifols del ruller raskt 
videre. På den store utlodningskvelden 
08.10 kom det inn 7575,‐ kroner.  
Nå er vi oppe i 32 000 kroner, så vi er 
snart i mål.                                                                        
 
Det neste som skal skje er lysaksjonen 
som vi håper alle søstrene og brødrene 
vil slutte opp om.  
Ta med barn og barnebarn og resten av 
familien, venner og bekjente.  
Vi møtes på Kanalplassen lørdag 15.12 kl. 
16.00, eller gjerne litt før.  
Da tenner vi en fakkel for barn i Malawi, 
”Tenn et håp – tenn barnas lys”. EksOM 
og eks ordfører Sigurd Ledaal vil holde en 
appell, og Frelsesarmeens musikkorps vil 
spille.                                                                                  
Som avslutning blir alle tilstedeværende 
invitert inn på Kilden til kaffe, gløgg, saft 
og pepperkaker.  
Dette kan bli en stemningsfull 
ettermiddag.  
Senere på kvelden kl.21.40 er det artist‐ 
galla på TV2 med SOS barnebyer hvor 
Stor Sire Morten Buan vil sitte i panelet. 
 
        Lise Schulz, Storrepresentant. 
 
 
 

Julemøte 10.12.12.
Du inviteres til julemøte mandag 
10.12.12 om ønskelig med ledsager 
 Påmelding til UM Solbjørg Berge på tlf. 
90 72 18 25 eller på møtene.
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Loge nr. 104 Måken 
Julemøtet 2012 
Årets julemøte finner sted den 
20.desember kl 1800  
Til denne festlogen har vi mulighet til å 
invitere våre ledsagere med.  
Vi kan love tradisjonsrike innslag, god 
mat og hyggelig selskap. 
Antrekk: Galla 
Meny: Entrecôte med fløtestuede 
poteter 
Påmeldingsfrist 1.desember til 
UM Astrid M. Fosseli på tlf 91337976 el 
astridmf@hotmail.com 
 
JEG KAN NOE 
Jeg kan noe om glede, føle lykke og 
sveve. 
Jeg kan noe om seier, har nådd noen 
mål, gått nye veier. 
Jeg kan noe om kjærlighet, om nærhet 
og ærlighet. 
Jeg kan noe om følelser og smerte om 
det som rører ved ens hjerte. 
Jeg kan noe om nederlag, om tap og 
konkurransejag. 
Jeg kan noe om sorg og tårer, om ord 
og blikk som sårer. 
Jeg kan noe om vennskap som består, 
om bånd som blir sterkere år for år. 
Jeg kan noe om hva som er viktig, å 
følge sitt hjerte er alltid riktig. 
Jeg kan noe om å tilgi, trøste og forstå, 
Jeg kan noe om livet og hvor jeg skal 
gå. 
Selv om jeg kan noe ‐ har jeg mye å 
lære, 
men vet at som din dag er, skal din 
styrke være. 
 
Endring i terminlista: 
O+ den 06.12. er endret til arbeidsmøte 
 
Julelotteriet: 
Trekningen blir bekjentgjort 06.12. 
Inntektene går som vanlig til et 
humanitært formål i lokalsamfunnet 
 
Åremålsdager 
I siste nummer av Terjenytt kom vi 
skade for å melde en 60‐årsdag 2 år før 
tiden. Dette gjelder Kikki Bentzen som 

14.12.12 bare fyller 58 år. Vi beklager 
denne feilen. 
 
Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhets Grad 
18.10.2012 

 
Anne Grethe Støyl  t.h. med fadder 
Marit Terkelsen 

Elin Håland t.v. med fadder Berit 
Kjølberg Knudsen 

Aud M. Solheim Olsen t.v. med fadder 
Torunn M. Sandsdalen 
 
Dette: å vera i livet, 
open for alt ikring, 
bunden med sterke røter 
til menneske og til ting, 
gi både hjarte og hender 
i omsorg som aldri svik, 
var det som gav meining til ferda di 
og let deg få kjenne deg rik. 

Og den som er rik vil ha seg 
eit hus som er såleis bygt 
at alle som høyrer til huset 
kjenner det godt og trygt, 
og såleis at framande gjerne 
kjem innom dørene der 
og auker den rikdom som finst der før 
med alt det dei sjølve er. 
 
Fattig var du om aldri 
i livet du kjenne fekk 
at mellom deg og dei andre 
levande straumar gjekk 
av tillit og varme som styrkte 
kvart band som til livet deg batt, 
og lar deg få kjenne, når alt blir 
gjort opp, 
at meir enn du gav, fekk du att. 
                              ‐ Haldis Moren Vesaas 
 
Snart jul 
Julen nærmer seg med raske skritt og jeg 
vil benytte anledningen til å ønske søster 
Overmester med familie samt alle mine 
søstre med familie en fredfylt julehøytid 
og et godt nyttår! Jeg vil også takke alle 
”gode hjelpere” og støttespillere for at 
dere stiller opp når jeg spør om diverse 
oppgaver. Uten alle dere positive søstre 
kunne vi ikke gjennomføre logemøtene 
våre! Tusen takk! 
                                    UM Astrid M. Fosseli 
 

 
 
 
Fadderrekrutteringen:   
Start 8.desember som varer frem til 
Lysmarkeringen. Man kan bli fadder for 
den nye SOS‐barnebyen eller man kan bli 
fadder for et enkelt barn. Her ble det 
oppfordret til å bruke jobben, nærmiljøet 
eller andre kreative løsninger. Alle som 
tegner fadderskap vil bli kontaktet av 
SOS‐barnebyer. Presentasjonsmateriell 
vil bli sendt distriktene. Det kommer en 
appell fra SS Morten Buan som skal leses 
i logene. Pris som fadder er kr 250,‐ pr. 
måned og beløpet begrenset oppad til kr 
12.000,‐ kan trekkes av på selvangivelsen. 
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REBEKKALOGE  
nr.116 NAVIGARE 

TUR TIL DUBLIN. 
16.‐19.aug.2012.             
Torsdag 16.aug, reiste 47 søstre på tur 
til Dublin.                                  
Turen gikk med buss til Rygge flyplass, 
så med fly til Dublin. Der stod buss og 
ventet på oss med en flink svensk 
guide. Hun kunne mye om Dublin og 
hadde bodd der i mange år. Vi fikk se 
og høre mye før vi sjekket inn på 
Arlington hotell som lå i sentrum. Vi var 
på Irlands eldste universitet, og like ved 
lå Biblioteket som vi hadde hørt så mye 
om. Tre gallerier med gamle bøker fra 
hele verden. Vi var på Vikingmuseet. 
Irsk aften på hotellet med Riverdans og 
høy stemning. Var på pub i en kirke. 
Det var litt underlig, så jeg kjøpte en 
kopp kaffe.           
Hjemturen gikk til Gardermoen og buss 
til Sørlandet. God stemning på bussen 
med sang osv.            
Kjempe‐fin tur. Vi fikk: Mye historie, 
god mat, hyggelig samvær og ikke 
minst.: Shopping 
Takk til Turkomitèen for en fin tur. Vil 
på vegne av søstrene i Navigare som 
var på tur, takke S. Brit for CD med  
bilder. Wenche Rødland                  
                     OM 

Glade turdeltagere. 
 

FORFREMMELSE TIL GRADER:                                                                       
Den Høye Sannhets Grad 24.10.2012                                                 
Str. Mona Dalen                                          
Str. Evy Kristine Johansen                                                                 
Str. Inger Bulman 

“INGEN E’ BARE DET ME SER” 
Nåken stjele andres vinger                             
og lyge på seg vidd og vet,                               
og nåken smykke seg med ringer  
som visstnok gir identitet,                                                                
nåken lik’ ikkje seg sjøl og sprade rundt 
i lånte fjør,                                         
andre trivs på egen kjøl  
men vi’kje sei det hvis du spør.  
Det e lurt å væra åpen og rause,  
det e’kje smart å fella dommar for fort.                                                     
Det kan vær’ farverikt og flott hos den 
tause  
og den “verste” vær’ av flottaste sort.                              
Me e alle mer enn me forstår,  
me ser kun litt av det som foregår,                                                                                      
‐ det e spennande det her:  
Ingen e bare det me ser. 
Det kan vær’ storm der det ser stilt ut, 
det kan vær’ sårt der det e hardt,                                                                
det kan vær tøft der det ser snilt ut,  
og den som true kan vær’ sart.                                                                   
Den beskjedne kan vær’ en pøbel 
og den rause kan vær’ stri,  
og den som ser ut som et “møbel”  
kan vær’ et fyrverkeri.  
Det e lurt å væra åpen og rause...                                                                
Me e kver og ein ei gåta, et lite univers, 
ikkje lette å bli kloke på,  
me forsøke å forstå  
oss på kryss og tvers,  
men har veldig langt igjen å gå...                                             
Bjørn Eidsvåg          
                                   

 
Det inviteres til 

 
JULEMØTE  
for søstrene 

 
12.12.2012 kl.18.00 

Antrekk: Galla 
 

Påmelding  
 

innen 1.desember til str. 
  

Hella Ina Sonesen  
 

tlf. 91747902  
 

eller  
 

UM Ragnhild Bjellås,  
 

tlf. 97578657 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Julehilsen  
Det går mot advent og jul.         
Vil ønske alle søstre og brødre med fam.                    
En riktig God Jul og et godt nytt år. 
Hilsen i V.K.og S.                                              
Wenche Rødland OM 
 
 

Vårt 1. logemøte i det nye året 
er Arbeidsmøte 
9.januar 2013, kl.19.00 

 
Vi gratulerer: 
 
55 år 
25.04.13. Evy Fone Bråten 
25.04.13. Venke Fone Holum 
 
60 år 
02.01.13  Aslaug Hagane Loftesnes 
 
65 år  
10.01.13. Aud Irene Bødker 
20.04.13. Marit Valland  

        
 

Aksjonsgruppen for 
Ordenshuset i Tvedestrand  

består av Laila Zøllner, Marit Valland, 
Hella I. Sonesen, Eldar Andreas Aas, Jens 
Tore Johnsen og Tore Bjørn Thorbjørnsen 
Hovde. Det pågår nå et arbeid med å få 
til en Lysaksjon ved Tvedestrand 
Storsenter «Grisen» den 15.12. 
Arrangementet vil måtte foregå 
utendørs, og deler av arrangementet vil 
derfor måtte stå åpent for alternative 
muligheter helt frem til vi ser et 
langtidsvarsel for det aktuelle tidspunkt.  
Pr. skrivende stund jobbes det med å få 
til musikk med julesanger mens vi 
serverer gløgg og pepperkaker frem til kl 
1700 hvor appell holdes med 
etterfølgende lystenning og felles sang. 
Det gjenstår en del detaljer men vi regner 
med at alt vil falle på plass i god tid slik at 
vi får til en vellykket Lysaksjon. 
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Loge nr.61 Terje Vigen 

 
Jubilanter  

Vi gratulerer: 
08.09. 70 år Helge Lyngstad 
23.09. 70 år Håkon Olav Larsen 
11.10. 80 år Paul M. Paulsen 
26.10. 75 år Karl‐Fredrik Røed 
28.10. 60 år Petter Stiansen 
 

Basal Hjerte-Lungeredning 
Som de fleste brødre og søstre har lagt 

merke til, har logehuset i Arendal fått 
donért en såkalt hjertestarter. På 
oppfordring av DSS Tom Schultz og 
formann i husstyret, søster Milrid 
Lyngstad, holdt brr. Petter Stiansen og 
Rainer Domogalla (begge □61 Terje 
Vigen) kurs for søstre og brødre i 
samtlige OF loger i Arendal.  
Kurset gikk av stabelen den 30.08.2012. 
på logehuset og inneholdt:  
*     Litt kortfattet teori om hjertestans   
       og halvautomatiske hjertestartere. 
*      Varslingsrutiner på logehuset 
*      Basal hjerte‐ lungeredning (som er  
        en forutsetning for å øke sjansen     
        for et vellykket resultat med     
        hjertestarteren.) Med praktiske    
        øvelser på dukker. 
*      Bruk av halvautomatisk          
hjertestarter som denne vi har fått på 
logehuset. 
 

Representanter fra alle loger og leirene 
deltok på kurset, og det ble en lærerik 
kveld med oppfriskning av gamle – og 
en del nye kunnskaper for alle.  
Til slutt mener jeg at alle søstre og 
brødre som bruker Logehuset i Arendal 
bør gjøre seg kjent med plasseringen av 
hjertestarteren på huset slik at alle vet 
hvor de kan få tak i dette livsviktige 
apparatet når uhellet er ute.  
Rainer Domogalla sekretær □61Terje 
Vigen 

Ny Storrepresentant 
26.09.2012 

 
Fra v. Odd Fjeldstad ble innsatt som ny 
Storrepresentant i Loge 61 Terje Vigen 

og Arvid Engenes mottok Den Høye 
Sannhets Grad, her sammen med 

DSS Tom B. Schultz 
 

LANDSSAKEN I ARENDAL 
Følgende nevnd er opprettet: 
51 Fortuna: Gunhild Hurv og Bjørg Kling 
61 Terje Vigen: Odd Fjellstad, Eldrup 
Andreas Hansen og Ole S. Haugen  
93 Kaprifol: DSS Ingeborg Baust, Lise 
Bjørnson Schulz og Marit Eik  
107 Torungen: Christian Grundesen og 
Per Jetlund Jørgensen 
135 Mærdø: DSS Tom Schulz, Kai 
Salvesen og Dag Jensen  
Nevnda har til nå hatt 2 møter, 18.09 
og 14.10. Neste møte finner sted 25.11.  
Nevndas medlemmer har fordelt 
oppgaver seg i mellom. 
Arrangementet 15. desember skal 
foregå på Kilden og Kanalplassen med 
start kl. 16.00. Der vil det brenne i en 
bålpanne og fakler og fakkelbokser skal 
tennes. 
DSS Tom Schulz vil ønske velkommen. 
Frelsesarmeen vil spille og Sigurd 
Ledaal vil holde en appell. 
Annonser vil bli satt inn i Agderposten, 
Arendal Tidende og TS‐avisa. 
Innbydelse vil bli sendt det politiske 
miljøet, skolene og barnehagene. 

Alle er velkomne på Kilden til gløgg og 
pepperkaker. 
Fadderverving til SOS barnebyer tas på 
Kilden.  Det regnes med godt frammøte 
og støtte av søstre og brødre til 
arrangementet, slik at Odd Fellow 
Ordenen i Arendal kan sette et visst preg 
på byen. Logene i Arendal må tre 
støttende til. 

 

Vi inviterer logebrødrene  
med ledsager til  
Terje Vigens  

tradisjonelle julemiddag 
 

Lørdag, 8.desember 2012. 
Kl.: 19.00, i logehuset. 

 
       

Meny: 
God 

”gammeldags” julemiddag, 
med riskrem (mandel) til 

dessert. 
Tilhørende viner.  

 
Musikk og dans i baren. 
Pris kr. 200,- pr. person. 

 
Praktiske opplysninger: 

Antrekk:   
Herrene:  Smoking eller 
mørk dress. 

  Damene:  lang- eller kort kjole. 
Bindende påmelding innen 

torsdag 29.11.2012. 
Påmelding til: 

Gunnar Stormo.  
37024187/97646616. E-post: 

bestormo@online.no 
Thor Martin Reiersølsmoen. 

37098181/90748056.  
E-post: thormrei@online.no 

 Broderlig hilsen Privatnevnda. 

 
 

50 års veteranjuvel 
Onsdag 14. november 2012 
Arne Mosberg er veteranen 

Brødre fra andre loger er også 
velkomne til å delta. 

Meld fra til UM Lasse Svendsen    
lasven2@online.no  el. Tlf. 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Opptak 18.09  To nye brødre  

Carl Martin Haga og Viggo Trøftbråten 

Fadder for begge, Per Inge Haavik 
 
8.oktober hadde Henrik Ibsen 
fellesmøte med loge Fjære 
Da fikk  

 
Jan Oddbjørn Bakke 
 

 
Trond Gundersen 

 
Bjørn Sæter 
Den høye sannhets grad 
 

Den 16. oktober fikk 

 
Olav Inge Sandnes 
 

 
Bjørn Olav Thorbjørnsen 
Den edle kjærlighets grad 
 

 

22 oktober 
hadde 98 Henrik 
Ibsen fellesmøte 
med loge 152 
Fjære 
Geir Tjemsland 
fikk Det gode 
vennskaps grad 
 

En takk til loge 152 Fjære for en flott 
høstfest på logehuset i Grimstad hvor 
alle logene, 104 Måken, 127 Gabriel 
Scott og 98 Henrik Ibsen var invitert til 
et godt måltid med hyggelig selskap.  
 
Etter en hektisk sommertid er det 
nesten ikke til å tro at det igjen stunder 
mot jul. Tradisjonen tro vil det være 
flere arrangement i ordens‐ og loge‐
sammenheng på huset. Vi tillater oss å 
minne brødrene om følgende arrange‐
menter i desember: 
 

18. desember: To brødre skal tildeles 
25‐års veteranjuvel. Vi oppfordrer 
brødrene til å møte mannsterkt opp i 
gallaantrekk til et trivelig møte i en 
ellers hektisk førjulstid. Det serveres 
ribbe med godt tilbehør! 
 

30. desember avholdes den tradisjonelle 
juletrefesten på logehuset. Ta med barn 
og barnebarn til hyggelig romjulssamvær 
med brødre og søstre til kaffe og kake 
klokken 16.00, og se om nissen møter 
opp! 
 

8. januar 2013 arrangerer 98 Henrik 
Ibsen nok en gang den tradisjonelle 
nyttårslogen, der både brødre med 
ledsagere er hjertelig velkommen. Det er 
et stemningsfullt og høytidelig møte, og 
som vanlig et hyggelig ettermøte med et 
smakfullt måltid. Dette er en fin 
markering av at vi har gått inn i det nye 
året. 
 

Runde tall våren 2013: 
35 år 
Tor Atle Stagersnes 22/2 
 

55 år 
Tronn KT Gundersen 22/3 
 

60 år 
Emil RT Schieldrop 26/3 
Njål Igland 25/3 
 

70 år 
Oddvar Vik 13/3 
Einar Berge 15/4 
 

85 år 
Nils Ivar Stad 17/3 
 

Avslutningsvis et utdrag fra Herman 
Wildenvey: 
O, ennu å spørre: er sjelen og sansen en 
gnist fra en ildgud, hvis flamme er hel? 
Og derpå å svare: at Gud er substansen, 
hvorav dette levende liv er en del! 
Ennu å føle seg ett med det hele, og øyne 
en guddom i alle dets dele og spørre: Har 
dyret og blomstene sjel? 
 

O, ennu å føle og leve og ånde utenfor 
dagens og dumhetens kiv. Ennu å høre og 
se allehånde og være en tone i Guds 
positiv. Ennu å synge om 
midtsommernetter, til døden en stopper 
for levenet setter, det takker jeg gudene 
for med mitt liv… 

(O, ennu å være, 1919) 
 

I skrivende stund har 98 Henrik Ibsen 
kr.43.816.‐ til Landssaken. Vårt mål er 46500.‐ 

innen utgangen av 2013.  
Det klarer vi! 

Terminliste starten av 2013 
08.01 Nyttårsloge m/ledsager 
22.01 Arbm./instr. 
29.01 Info. m., felles m □ 152 Fjære 
05.02 ‐ + 
19.02     ≡ +G 
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Loge nr.107 Torungen 
Ny Storrepresentant 
Christian Grundesen 

 
 Foto: O.S. 
På møtet 03.09.2012 ble eks. OM 
Christian Grundesen innsatt som ny 
Storrepresentant i Loge 107 Torungen 
for perioden 2012‐2016. 
Installasjonen ble utført av DSS Tom 
Schulz. Det er en meget dyktig og 
erfaren bror som har blitt vår loges nye 
storrepresentant. 
Han har innehatt følgende embeder i 
Logen: 
UM høyre ass, Kappelan, Sekretær, 
Ceremonimester, Undermester, 
Overmester og Fung. eks. Overmester.  
I leiren har han vært 2. Høvedsmann i 3 
perioder (6 år) 
Vi ser frem til samarbeid i embeds‐
kollegiet og logen. 
UM 
 

Veteranjuveltildeling. 
I møtet 17.12.2012 tildeles 25 års 
veteranjuvel til brødrene John Arnesen 
og Kjell Fritz Munch Aanonsen. 
Vi ønsker at brødre fra egen loge samt 
andre loger møter opp for å hedre våre 
veteraner. 
 

Veteranjuvel tildelinger. 
Våren 2013 

Loge 107 Torungen har følgende 
veteranjuveltildelinger i 1 halvår 2013: 
 
15.04.2012: 25 års vet. Norvall Kilen 
06.05.2012: 50 års; Olav Magnus 
Myhre 
03.06.2012: 40 års; Torleif Guttormsen 
03.06.2012: 25 års; Lars Brekka 

Fødselsdager 
02.01.1973  Eivind Eidbo  40 år 
15.01.1948  Finn Kristiansen  65 år 
21.02.1948  Harald Grut Løvig  65 år 
24.04.1943 Henry E. Nicolaisen   70 år 
28.05.1943 Svein Gjennestad   70 år 

 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps grad: 
1.10.2012: Arne Johan Pettersen og      
Edgar Aksel Larsen 
Den edle kjærlighets grad: 
17.09.2012: Carl Petter Launer 
Den høye sannhets grad. 
03.09.2012: Torjus Siring 

 
         Foto: O.S. 

15.10.2012: Bjørn Egil Johansen 

 
         Foto: O.S. 

Terminliste vår 2012 
05.01.2013: Nyttårsloge med damer 
14.01.2013: Arb.møte/Instruksjon 
04.02.2013: =+ 
18.02.2013: ≡+G 
04.03.2013: O+G 
18.03.2013: =+ 
04.04.2013: Besøk 57 Fidelitas 
15.04.2013: 25 års vet.juvel G, N 
06.05.2013: 50 års vet.juvel G, NV 
03.06.2013: 40 års vet.juvel /25 års      
        vet.juvel G 
08.06.2013: Sommertur 
02.09.2013: EI G  
 

Nyttårsloge 2013. 
Da vårt julemøte utgår blir det 
arrangert nyttårsloge med damer 
lørdag 05.01.2013. Innbydelse kommer 
senere. 

Hilsen fra bror OM 
Henry Drumond har sagt: 
“Jeg skal jo bare vandre gjennom denne 
verden en gang. Alt det gode jeg kan 
gjøre, all den vennligheten jeg kan vise et 
annet menneske, må jeg gjøre nå. Jeg må 
ikke utsette eller fordømme det, for jeg 
kommer aldri denne veien igjen.” 
Dette er ord til ettertanke og refleksjon. 
Tiden flyr så fort. Det er viktig inni 
mellom å stoppe opp et øyeblikk og 
reflektere over livet og hvordan vi lever 
det. Julen er fin tid til ettertanke og 
oppsummering.  I logen får vi mange 
påminnelser om hvordan vi bør leve, men 
det er ikke alltid like lett og etterleve 
dette. Men brødre ‐ gjør så godt dere kan 
og dere vil se at det i de fleste tilfeller er 
mer enn godt nok. 
Med disse ord vil jeg ønske alle brødrene 
med familie en riktig god jul, og samtidig 
overbringe et ønske om et godt nytt år. 
Samtidig vil jeg takke alle embedsmenn, 
skuespillere og øvrige brødre for godt 
fremmøte og god innsats under møtene. 
Uten deres hjelp ville ikke logen fungert. 
Jeg vil og anbefale alle brødre som blir 
spurt om å ta en jobb, i det nye 
embedsmannsutvalget som skal velges til 
våren, om å svare ja. Det er både 
utfordrende og interessant å ha en jobb i 
logen. Man blir bedre kjent og man lærer 
mye mer om både logen og dens 
organisasjon ved å ha en aktiv deltakelse. 
Vks        Overmester Olav Brottveit 
 

Odd Fellow Aust Agder: 

Elvecruise i Ukraina!! 
Fra Odessa via Krim til Kiev. 

20. – 31. mai 2013 
Pris: Pr person i dbl lugar. 3. dekk: 
Kr 14.670,‐ 4. dekk: Kr 15.150,‐ (helt 
like lugarer på 3. og 4. dekk). Junior 
Suite: Kr 18.170,‐.  Prisen inneholder: 
Fly t/r, 12 dagers cruise (11 netter) med 
fullpensjon fra middag første dag t.o.m. 
frokost siste dag, 7 utflukter, 
underholdning/kurser om bord + 
kåserier på norsk. Tillegg for tips, drikke 
til maten, valgfrie utflukter og enelugar 
(kr 2.500,‐). 
Påmelding: Mandag 26. november fra 
kl 09.00.  Tlf: 37271205 / 92031745 og 
fax 37270370. NB! Om du blir satt over 
til telefonsvar ‐ ring igjen, ikke legg 
igjen beskjed. Kun 4 pr påmelding. 
Førstemann til mølla!! 
Reiseleder:  Torbjørn Ribe 
Brosjyre sendt på Epost og deles ut på 
logene. 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott   
Terminliste: 
Minner om møte 28.11 som er 
forandret fra 0+ G til ‐ +. 
 

Gradspasseringer: 
Troskapsgraden 12.9.12: 

 
Svein Eide 
 

Den Gode Vennskaps Grad 10.10.12: 

 
Preben Krohn Gunnersen 
 

Den Høye Sannhets Grad 29.8.12: 

 
Knut Erik Ribe 
 

Jubilanter: 
80 år 
Jan Sandven 15. november. 
70 år 
Tore Andersen 12. januar 
 

Refleksjoner: 
Sett deg ned et øyeblikk og lukk 
øynene, åpne hjertet og kjenn på all 
kjærligheten som kommer fra hjertet. 
 
Jeg vil at du skal slippe ordene mine til i 
sinnet og hjertet ditt, slik at du kan føle 
et svært sterkt bånd av kjærlighet. 
 Vi skal be en svært spesiell bønn 
sammen for å oppleve samhørigheten 
med Skaperen. 
Fest oppmerksomheten på lungen, som 
om bare lungene eksisterer.  
Nyt følelsen når lungene utvider seg for 
å dekke kroppens viktigste behov – å 
puste. 
Ta et dypt åndedrag og kjenn på luften 
når den fyller lungene.  
Føl hvordan luften er ren kjærlighet. 
Legg merke til at forbindelsene mellom 
luften og lungene er som et 
kjærlighetsbånd.  
Fyll lungene med luft til kroppen 
trenger å slippe luften ut igjen. 
 Pust ut og nyt følelsen igjen. Når vi 
oppfyller kroppens behov, gir det 
glede.  
Å puste gir stor glede. Bare å puste er 
nok til at vi alltid kan være lykkelige og 
nyte livet. 
Nyt følelsen av å være i live, følelsen av 
å kjenne kjærlighet. 
                 Don Miguel Ruiz. 
  
 Arb.møte med foredrag 24.10 
Etter at logen var lukket og ryddet, fikk 
vi først besøk av Else Rønnevig 
Andersen, som var vår lokale 
representant av i alt 9 norske 
ungdommer, i forbindelse med UNP 
2012.  
Hun fortalte med stor glød om det hun 
hadde tatt del i på turen og berømmet 
særlig det gode forholdet som ble 
oppnådd mellom deltakerne på den 
korte tid og det at alle var engasjerte. 
Etter besøk i FN bygningen, der bl.a. 
generalsekretæren ble observert på få 
meters avstand og flere foredrag om 
sult og fattigdom var overvært, fikk alle 
i oppgave å skrive en tale med 
utgangspunkt i fattigdom og sult. 6 
taler var med i finalen og jubelen stor 

da en av de norske gikk av med seieren. 
Det hadde aldri skjedd før. 
Turen til Niagara Fall var også fantastisk 
og noe som hun aldri kommer til å 
glemme. 
Dagene i Baltimore med besøk bl.a. i 
Lodge No; 1, Arlingten Cementary og 
John F. Kennedys gravplass var også 
flotte å få med seg. 
Turen hadde vært helt utrolig fin, med 
god norsk reiseleder, et fantastisk godt 
program og med kjempe mange flotte 
samfunnsengasjerte ungdommer. 
Hun takket Odd Fellow for den 
muligheten hun hadde fått til reise og var 
også glad for at hun nå kjente mer til hva 
ordenen står for.  
 
Etter en kort pause fikk vi et nytt besøk, 
bl.a. av Aslaug Knudsen fra psykisk helse i 
Birkenes kommune som gav en kort 
innføring i psykisk helse, psykisk lidelse 
og om psykisk helsearbeid i kommunen.  
 
 Vi fikk også et lite innblikk i metodikker 
som kognitiv sosial læringsteori og 
motiverende intervju som blir benyttet i 
endringsarbeid. Hun sa også at de hadde 
ulike tilbud i form av grupper som kurs i 
mestring av depresjon (KID) og et kurs, 
mer tilpasset for menn, som er kurs i 
belastnings mestring (stressmestring 
KIB). Korte og lange gåturer med 
ledsager, undervisning i helse, velvære, 
kost, sosiale aktiviteter og turer som 
museum besøk mm. 
 
Anne Grete Sundfør stilte også sporty 
opp, da hennes mann Karl Olaf var blitt 
syk. Med utgangspunkt i mannens bok 
“Oppreist” formidlet hun hans liv med 
rusmisbruk, fengsel og til han i dag er han 
ansatt som erfaringskonsulent på 
sykehuset og holder foredrag for 
psykologer mm. 
 Hun fremførte gjennom sanger skrevet 
av henne selv og mannen, deres liv som 
barn, ungdommer og foreldre. 
 Sterke tekster som viser at barn er 
sårbare uansett hvilket hjem en kommer 
fra.  
Og det kom klart fram at det er håp for 
alle og i dag lever de et godt liv med 
flotte barn og faste jobber i helsevesenet. 
 
Boken “Oppreist” ble lagt ut til salg 
etterpå og det var flere som utnyttet 
muligheten til å kjøpe den. 
 

Ønsker dere en fin og rolig førjuls tid. 
                                                     UM‐ 
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Loge nr. 128 Lyngør. 
 

Kjære brødre. 
Tiden flyr, julen nærmer seg, og 
reklamen velter ned i postkassa og vi 
ser fram til et pusterom i den 
kommende julehøytid. 
Men Logens arbeid går videre: 

 
Gradspasseringer: 

Arne Eeg 
Den Edle Kjærlighets Grad   

Den 19.09. 2012 
Thor Pedersen  

Den Edle Kjærlighets Grad   
Den 10.10. 2012 

 

Minneord. 
Hans‐Christian Christensen  

Født: 8. 12 1931 
En god bror gikk bort den 24/9 etter 
flere års sykdom. Før han ble syk, 
møtte han i logen så ofte han kunne. Vi 
husker han som en hyggelig og 
kunnskapsrik bror. 
Hans Christian ble 80 år. 
Vi lyser fred over hans minne. 
Kjell Monrad. OM 
 
LOGEGRADER :    . 
INNVIET: 07.02 1996. 
3 GRAD: 01.10. 1997. 
1 LEIRGRAD: 10.03. 2011. 
 
VI Gratulerer: 

  29.09. Eldar Andreas Aas,  50 år 
 06.10. Thor Pedersen,        60 år 

 

TERMINLISTE Vår 2013. 
16.01.  O  Instruksjon 
06.02.  Arbm. Regnskap 
20.02.  O Arbm m/foredrag 
06.03.  ≡  +  Galla. 
20.03.  O Arbm. Felles med 
             135 Merdø. I Tvedestrand. 
03.04.  O  +  Galla 
17.04   ‐  +  Felles med 152 Fjære. 
 I Tvedestrand. 
15.05   O Arbm .  N . 
22.05.  Besøk til 125 Colin Archer i 
             Larvik. 
29.05.  O Arbm.   NV.  
08.06.  Sommeravslutning. 
              NB. Lørdag 
04.09.  O + G  EI. Galla. 
 

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

 
Denne gangen 
er det    bror 

Eldar  Aas 
som inviterer 

for SOS 
Barnebyer. 

 
Slik kan det gjøres  2. 

 
 
 
 

 
 
Høstfest og 50 års jubileum 
I anledning at jeg fyller 50 år den 29. 
september, vil jeg invitere alle Brødre 
med følge til en HØSTFEST, ‐ hvor all 
inntekt går til Landsaken SOS 
Barnebyer og den nye barnebyen i 
Malawi. 
 
Så kl 19.00 lørdag 6. oktober håper jeg 
å se flest mulig av Dere brødre. Også de 
som ikke har vært på logen på en 
stund. 
Hvis noen har lyst til å bidra med en 
eller annen form for innslag i løpet av 
kvelden, så er det bare hyggelig. 
Så tør jeg håpe å se flest mulig av dere 
brødre til en hyggelig høstkveld med 
masse lys og varme, og tanker for 
barnebyen i Malawi. 
Med vennlig hilsen i V K og S 
Eldar Aas 
 
 

 
 
 
 
Fra festen og feiringa til 
Eldar. 
Festen ble også denne gang vellykket.. 
Det ble en trivelig og hyggelig kveld 
sammen med gode brødre, søstre og 
venner. 
 
Så med dette tiltaket har vi kommet i 
mål med Logens bidrag til barnebyen. 

* 
VI SENDER OGSÅ EN STOR TAKK TIL 50 
ÅRS JUBILANTEN FOR ET POSITIVT 
TILTAK. 
OGSÅ EN VENNLIG TAKK TIL ALLE DERE 
SOM MØTTE OPP OG SØRGET FOR AT 
DETTE LOT SEG GJØRE. 

 
 

Kjære brødre! 
Det nærmer seg med raske skritt nok et 
halvår som vi snart har lagt bak oss, og 
julehøytiden står for dør, der folk samler 
seg til sosialt samvær. Dette sammen 
med familie eller gode venner, og gleden 
over dette blir uttrykt gjennom noe 
ekstra, ‐ som god mat og drikke.  
På denne måten skiller julen seg fra hver‐
dagen. Det er dette som gjør at vi kan 
møte hverdagen igjen med ny innsats og 
"opplada batterier." 
 Og så vil vi få ønske en riktig god jul og 
et fredfullt nyttår til dere alle. 

Hilsen UM 
 
 
 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder 
DGL graden 13.09.12: 
Bjørn Hangen Andersen  
Loge nr. 61 Terje Vigen 
P graden      11.10.12: 
Per Øistein Eik, loge nr. 135 Mærdø 
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Loge nr. 135 Mærdø 

Kjære brødre! 
Vi er i skrivende stund kommet langt ut 
på høsten. Vinteren står for døren, og 
julen nærmer seg med stormskritt. 
Det betyr også at våre Embedsmenn 
holder på å planlegge vårens møter 
som er de siste i dette kollegiets 
periode. 
Det har vært svært lærerikt å jobbe 
sammen med sine brødre for å gjøre 
møtene så innholdsrike og givende som 
mulig. 
Vi har fremdeles store utfordringer 
framfor oss. En av dem er å få flere av 
våre brødre til å komme på våre møter. 
Som fadder har man her et stort 
ansvar. Oppfølging av nye og gamle 
brødre som uteblir, er en stor 
utfordring, og jeg vil be alle brødre 
være seg dette bevisst. 
Jeg vil benytte denne anledningen til å 
takke alle brødrene i Loge 135 Mærdø, 
både for innsats og initiativ i 
forbindelse med landssaken. 
Jeg er også sikker på at det vil bli like 
lett i år, som i fjor, og fylle opp listene 
for å hjelpe frelsesarmeen under 
innsamlingen før jul. 
Kjære alle gode brødre. Julen står for 
døren og jeg vil benytte anledningen til 
å ønske dere alle med familie en God 
og fredfull Jul. 
Og de beste ønsker for det Nye Året, 
Den samme hilsen går også til brødre 
og søstre i resten av Logene. 
Hilsen i V. K. og S.  Geir Skyttemyr  OM 
 
Omvisning Sam Eyde 
videregående skole Og sosial 
aften 
Det ble en hyggelig og vellykket kveld 
sammen med brødre, og deres følge, 
det var i overkant 50 stykker som 
møtte. Kvelden startet med felles 
transport fra byen og opp til Myra, 
(takk til Geir Skyttemyr for maxitaxi) 
deretter ble det omvisning og 
informasjon om den nye skolen. Etter 
omvisningen ble alle transportert ned 
til Øyvinds pub, her ble det servert 

kyllingklubber og alle koste seg med 
mat og tilhørende drikke. 
Vi håper at vi kan få til nye sosiale 
kvelder også i fremtiden, er det noen 
som har ideer er det bare å ta kontakt 
med UM 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
DGV 09.10.12 
Kjetil Clausen 

 
Stian Evensen 

 
DHS 25.09.12 
Øyvind Mossing 

 
 

Terminliste Våren 2013 
8/01   Arb.møte Instruksjon 
22/1   Arb.møte, årsrapporter    
           (m/brannøvelse) 
12/2   ‐ +  
26/2   = +  
12/3   Veteranjuvel 25år 
20/3   Arb.møte felles m/Lyngør 
9/4     O+ 
23/4   Arb.møte felles m/145 Høgenhei  
13/5   ‐+ felles med Fjære (Nominasjon) 
28/5   ‐+ Valg 
14/6   Sommerfest 
10/9   Embedsmannsinstallasjon 
 
Fellesmøte med 145 Høgenhei 
Til vårt fellesmøte i Bamle med  
loge145 Høgenhei den 23/10. reiste vi i 
av gårde i felles buss, med avreise 
Arendal 17:15 det var 17 brødre som 
tok turen. Tradisjonen tro ble det 
servert fårikål, og stemmingen rundt 
bordet var god. Vi reiste hjemover 
rundt kl. 23..00 etter nok ett hyggelig 
fellesmøte 
 

Dikt om høst. 
Høsten den er her,  
det mørkner så fort, 
dagen blir kort,  
og jeg får mindre gjort. 
En sommer er atter en gang på hell, 
Og himmelen er beksvart når det blir 
kveld.  
Men høsten er vakker i sitt fargeflor, 
og bladene drysser ned på vår jord. 
Så bakken blir dekket som en fin palett, 
det vakreste bilde som jeg har sett. 
Men så kommer regnet og det øser ned, 
og fuglene flyr til et annet sted. 
Vinden hyler og det blir litt kaldt, 
jeg ser ut på regnet, det er vått over alt. 
Men jeg nyter høsten og kryper så opp, 
i godstolen min med en kaffekopp. 
For endelig nå kan jeg ta meg litt ti’, 
og kose meg litt med boka mi. 
 

Seniortreffet 27.09.12 
Tekst og foto: Svein Sørensen 

32 deltagere hadde funnet veien til 
Vegårshei Bygdetun — Julius Grasåsens 
samlinger, hvor vi ble mottatt av Åse 
Vædand Breiung, datter av Julius 
Grasåsen, sammen med flere med‐
hjelpere i Alumestaua. 

 
Hun orienterte levende og engasjert om 
samlingens tilblivelse og utvikling. 
Samlingene består nå av Almuestaua, 
gammel landhandel, husmannsstue, 
grendeskole, Birøktermuseum, samling 
av landbruksmaskiner og en stor samling 
av div. møbler og inventar som radioer 
m.m. 
Søstrene i loge Navigare hadde sørget for 
medbrakt mat og drikke som smakte 
svært godt, servert i Almuestaua. Senere 
fikk vi god tid til å besøke de forskjellige 
bygninger og utstillinger. 
Et svært vellykket seniortreff hvor alle ble 
imponert over samlingens innhold og 
omfang. 
Så hjertelig takk til Halvor E. Lilleholt og 
søstrene fra loge Navigare for et trivelig 
treff. 
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Loge nr. 152 Fjære 
Vi hadde vår 1 års dag den 15. oktober, 
i den forbindelse avholdt vi en årsfest 
for både dame‐ og herrelogene 
tilhørende logehuset i Grimstad.  
Festen ble holdt på lørdag den 13. 
oktober.  Dette var et hyggelig 
arrangement og alle logene var 
representert, selv om det var litt færre 
enn ønsket. 
Loge 152 Fjære inviterer til kurs/ 
bryggedag på logehuset. Vi inviterer 
alle ølinteresserte brødre til kurs/ 
brygging med ølsmaking og mat. 
Dato: Lørdag 10. november 
Tid: 1200 ‐ 1630 
Pris: kr 250,‐ mat med  5 smaksprøver 
(Sjåførpris kr 150,‐) 
Påmeldingsfrist: Innen torsdag 8/11 
Påmelding til: Tore Wickstrøm på e‐
post  wicks@online.no eller SMS 413 
33560. 
Vi byr på en hyggelig bryggedag  med 
instruering i laging og smaking av øl.  
Det vil bli servert mat til smakingen og 
det selges logeøl i tillegg til smaking av 
forskjellige øltyper fra svart, russisk 
motorolje  til lyst lett øl.  Smaksprøvene 
er fra bryggerne Tore Wickstrøm og 
Geir Hovind sin egen produksjon. 
Hjertelig velkommen til vår egen lille 
ølfestival, alle sammen. 
Vi har endret vårt møte den 26/11 fra 
O+ til Arbm. Fd.  Foredrag av bror 
Roger Tvedten om hans perioder som 
offiser ISAF‐styrkene i Afghanistan. 
Vi håper på besøk denne kvelden og 
ønsker påmelding grunnet maten fra de 
som kommer. 
Som en ny og liten loge ønsker vi oss 
mye besøk – og i den sammenheng 
ønsker vi at dere som kommer på 
besøk gir oss beskjed på forhånd.  Vi 
har automatisk påmelding til hvert 
møte.  Dermed må brødrene melde 
avbud til ettermøtene hvis de ikke kan 
møte.  Dette gjør vi for å tilpasse mat til 
antall gjester/brødre på ettermøtene. 
Møt så ofte dere kan og kom gjerne på 
besøk hos oss.                      UM  
Landssaken – Malawi 
Innsamlet pr 31.10.12 og satt inn på 
konto er ca kr 6.500,‐ 
 

Opptak og gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
22.10.12  Roger Tvedten 

 
Den Edle Kjærlighets Grad 
24.09.12  Bjørn Kjetil Tellefsen 

 
Den Høye Sannhets Grad 
10.09.12 Karl Dagfinn Fossum 

08.10.12  Trygve Eugen Ullern Jakobsen 
 

Fødselsdager – runde tall 
35 år: 
24.12.12  Jan Frode Bergsø 
45 år: 
29.01.13  Knut Lindtveit 
Terminliste høsten 2012 
14.11 Minne� felles m/�98 og �127  
26.11 NB! Endring til Arbm. Fd. 
10.12 Festloge 2 Galla 

Våren 2013 
14.01 O+ Galla 
28.01 Arbm. Fd. regnskap 
29.01 Infom.  felles m/�98 Tirsdag 
11.02 ≡ + Galla 
25.02 = + 
11.03 Instr. Arbm. 
19.03 O + Galla felles m/�98 Tirsdag 
17.04 – + felles m/�128 Onsdag  
22.04 N Arbm. Fd. 
13.05 – + felles m/�135 Mærdø 
17.05 Treff på logehuset i Grimstad 
27.05 NV Arbm. 
Juni Sommertur 

Seniortreffet 25.10.12 
På en flott høstdag samlet 55 seniorer 
seg hos Norsafe på Tromøya. 
Eier og leder Geir Skaala var dessverre 
opptatt på annet hold, slik at vi ble 
mottatt av en hyggelig og opplagt  

salgssjef, Rune Stålesen. Han viste oss 
rundt på området og orienterte om de 
forskjellige avdelingene. 
I kantinen ble vi servert nydelige 
rundstykker og kringle ledsaget av kaffe 
og mineralvann, alt spandert av Norsafe. 
Da alt var gratis, ble det, etter forslag fra 
Anders Terkelsen, samlet inn kr. 2650,‐ 
som går til Odd Fellow Ordenens 
landssak. 
Mens vi spiste, fortsatte Rune Stålesen å 
orientere om dagens forhold. Bedriften 
startet i 1991 på Tromøya (tid!. Ancas). I 
tillegg til Norge er det avd. for 
produksjon, service og salg over hele 
verden, Kina, Japan, Korea, Singapore, 
Hellas, USA, Mexico og Brasil. 
Norsafe er blant verdens ledende 
produsenter av liv‐ og redningsbåter. 
Kapasiteten er 1300 båter pr. år, totalt er 
det produsert 20000 båter. 
I Norge er det 300, mens det totalt er 830 
ansatte. God økonomi, for 2012 er 
omsetningen beregnet til 852 mill. kr., og 
ordrereserven for 2013 er på over 1 
milliard. 
Tusen, tusen takk br. Geir Skaala, vi er 
alle takknemlige og veldig, veldig 
imponert. 
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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 

Julen 2012              Terjenytt             41 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, Vinteren 2013, kommer i begynnelsen av februar 2013.  

Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 2. februar 2013.  
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   




