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ODD FELLOW ORDENEN  
I AUST-AGDER 

Det historiske tilbakeblikk er nå kommet til 
loge nr. 2 i Aust Agder. Loge nr. 51 Fortuna 

ble opprettet 25. mai 1975. 
Under ser vi bildet av det første embedskollegium
                                                              Se side 2 

Dugnadsvarsel 
Odd Fellow Huset i Arendal 

Dugnadsgeneral Thorleif Guttormsen  
setter nå opp arbeidsgrupper.  

Vær klar til å gjøre en innsats!  
Det kan være du som blir tatt ut!!! 
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Forrige gang leste vi at to loger kjøpte det 
første Odd Fellow hus i Aust Agder. 

Her kommer starthistorien til den første 
Rebekkalogen i vårt distrikt. 

Den 23. mars 1965 ble Hildur Holte tatt 
opp i Rebekkaloge nr. 7 De Hvite Liljer 
i Kristiansand. Hun var den første søster 
fra Arendal. Flere fulgte. Eks. OM str. 
Annie Hübert, Eks. OM str. Tove 
Johnsrud og Eks. OM str. Ellen Paul sen 
begynte å ivre for å starte forening i 
Arendal, for så å starte loge når med-
lems tallet ble stort nok. 
Etter søknad til Det Norske Rebekka-
råd, og med tillatelse fra Storlogen ble 
Arendal Rebekkaforening stiftet i 
Arendal Frimurerloges lokaler den 1. 
oktober 1971. Antall søstere var da 
kommet opp i 13. 
Rådspresident str. Randi Christoffersen 
og Rådsekretær str. Dagny Eide foretok 
den høytidelige innsettelse av str. Maria 
Songedal som formann og str. Maria E. 
Christiansen som sekretær. 
Foreningens møter ble i den første tiden 
holdt på omgang hos søstrene privat og 
arbeidet gikk med liv og lyst. Dyktige 
søstere sydde drakter og broderte ante-
pendier. Men til alt dette måtte det skaf-
fes penger, og på hvert møte var det 
utlodning, og «mange bekker små...» 
gjorde utslaget, og etter ca. 3 år kunne 
foreningen søke om å få starte loge. Det 
var da 29 søstere i alt. 
Valg av embedsmenn ble foretatt i 
selskapslokalet til kafé «Floris». Str. 
Karin Myhre var formann i foreningen, 
og foresto, sammen med en dyktig 
festkomité, opplegget for institueringen. 
En ting som opptok søstrene i tiden som 
forening var navnet. Hva skulle logen 
hete? 
Etter forslag fra str. Eldri Sataslaatten 
fikk logen navnet Fortuna. 
I mytologien var Fortuna en romersk 
gudinne som sto for tilfeldighet og 
slumpehell, skjebne og lykke. I kunsten 
avbildes hun stående på en kule. Hun  

 
 
har et ror som hun styrer med hånden 
eller foten. Gudinnen betydde alltid 
meget for skipsfarten. 
I Arendal skipsfarts historie var det et 
fartøy ved navn Fortuna som gjorde en 
stor innsats fra omkring år 1712.  
Kjent er det latinske ordspråket: «For-
tem Fortuna - Lykken står den kjekke 
bi». 
Vårt emblem som er tegnet av br. 
Thorleif Bredesen, bærer bilde av 
gudinnen Fortuna. 
Lørdag 31. mai 1975 ble loge nr. 51 
Fortuna instituert i Arendal Frimurer 
loges lokaler. Den høytidelige handling 
ble utført av Rådspresident str. Randi 
Jargvoll og RådsMarsjall str. Randi 
Werner Larsen med assistanse av 
følgende Rådsembedsmenn: Vara-
Rådspresident str. Margrethe Andersen, 
Rådssekretær str. Anne Sofie Bjaanæs 
og Rådsskattmester str. Aase 
Vergemann. 
Fra Rebekkainstitusjonen var Spes. 
DSS br. Einar Mathisen til stede samt  
DDRP str. Tordis Hagen. 
Til stede var også EksOM str. Annie 
Hübert, EksOM str. Tove Johnsrud, 
embedsmenn og søstere fra vår 
moderloge nr. 7 De Hvite Liljer i 
Kristiansand og søstere fra andre loger. 
5 brødre, EksOM br. Oscar Bernstein, 
EksOM br. Harry Lindegaard og 
EksOM br. Eirik Gustad fra loge nr. 61 
Terje Vigen, EksOM br. Arthur 
Neverdal fra loge nr. 72 Eterna og 
EksOM hr. Sverre Nielsen fra loge nr. 
28 Agdesiden deltok også.  
Følgende embedsmenn ble inn satt: 
EksOM str. Bergljot Jørgensen (nå 
Winquist), OM str. Maria Songedal, 
UM str. Karin Myhre, Sekretær str. 
Eldri Sataslaatten, Kasserer str. Minni 
Carlsen og Skattmester str. Martha 
Frøysaa. 
Følgende embedsmenn ble utnevnt: 
Inspektør      str.Karen Tollefsen 
Ytre Vakt      »  Judith Andreassen 
CM         »  Maria E. Christiansen 
Indre Vakt     »  Alfhild Olsen 
OM H.ass,     »  Kan Bjørklund 
OM V.ass     »   Petra Larsen 
UM H.ass.    »   Else Jørgensen 
UM V.ass     »   Agnes Knutsen 
CM H.ass      »  Wietske Karlsson 
CM V.ass.    »   Gerd Tønseth 
Kapellan       »   Astrid Langfeldt Nilsen 
Arkivar        »   Rakel Lyngdal 
Organist        »   Aase Hofseth 
Fra institueringen i mai 1975 og til 
september 1983 holdt logen sine møter i  

 
 
lokalene til Frimurerlogen i Torvgaten, 
Arendal. 
Ønsket om et eget Ordenshus hadde lenge 
vært levende både i vår egen loge og i  
loge nr. 61 Terje Vigen. Den 21. januar 
1981 fikk logen brev fra loge nr. 61 Terje 
Vigen med orientering og planer for kjøp 
av «Granehuset» i Stinteveien 9. Dette 
huset viste seg å passe, og etter adskillige 
dugnadstimer med stor innsats fra både 
brødre og søstere kunne vi endelig holde 
møter i eget hus. 
Siste møte i Frimurerlogens lokaler var 
26. mai 1982 og den 15. september 
samme år hadde loge nr. 51 Fortuna sitt 
første møte i Odd Fellow Huset. 
Det har i alle år vært et godt forhold og 
samarbeid mellom vår loge og broder 
logene. Den 2. og 29. november 1978 
hadde vi den store ære og glede å tildele 
Rebekkagraden til følgende EksOM: 
Br. Olav Espestøyl, loge nr. 61 Terje 
Vigen Br. Jahn Senum, loge nr. 61 Terje 
Vigen og Br. Arne Mosberg, loge nr. 61 
erje Vigen 
Det sosiale arbeid 
Vår loge har i alle disse 10 årene vært 
aktivt med i sosialt arbeid. 
Nevnes kan våre faste dager for Senter for 
Eldre i Arendal, deltakelse i lands 
omfattende innsamlingsaksjoner, både 
økonomisk og ved at søstrene har deltatt 
bl.a. som «bøssebærere». 
Siden 1979 har vi hatt «vårt eget barn» i 
Manilla. Vi har også kunnet støtte 
foreningen for Multipel Skleroseram-
mede ved at en del søstere har vært med å 
arrangere utlodninger og loppemarkeder. 
Vi har ellers kunnet gi økonomisk støtte 
til forskjellige lokale innsamlinger og 
sosiale tiltak. 
Dessuten har vi gitt vårt tilskudd til 
Rikshospitalets EKKO-kardiograf. Vår 
siste store oppgave er den landsom-
fattende innsamlingsaksjonen til Odd 
Fellow Medisinskvitenskapelige Forsk-
ningsfond. 
Logen har bl.a. arrangert spesielle sosial-
aftener for å styrke økonomien og der ved 
muligheten til å hjelpe andre. 
Loge nr. 51 FORTUNA er fortsatt i god 
vekst og ekspansjon. Med sin blanding av 
søstere i alle aldre representerer logens 
medlemmer både erfaring og klokskap, 
optimisme og pågangsmot. 
Logen har i jubileumsåret 74 medlemmer 
og jubileumsfesten er møte nr. 169. 
Overmester i jubileumsåret er str. Maria 
E. Christiansen. 
                                    Fortsetter 
 

ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER 
                         Et historisk tilbakeblikk. Klipp fra loge Fortunas hefte ved 10 års jubileet.             14
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HPs tale ved 

installasjonen 
av nye 

embedsmenn 
13.10.2007. 

 
Da Julius Cesar var prokonsull i Gallia, 
hadde han ikke lov til å overskride pro-
vinsens grense mot Italia, men i år 49 
besluttet han allikevel å krysse elva 
Rubicon, som nettopp var grenseelva 
mellom Gallia og Italia. Det var da han 
skal ha uttalt de berømte ordene 
JACTA EST ALEA, som betyr; - tern-
ingen er kastet, eller i overført betyd-
ning, nå får det bære eller briste – det er 
ingen vei tilbake…. 
Så er det også med oss nye 
embedsmenn i leir 22 som dere har 
valgt til å bære ansvaret for leirens 
utvikling i de kommende to år. Det er 
bare en vei, og det er fremover. 
Det latinske ordet ambivalens som betyr 
dobbeltverdi eller motstridende følelser 
overfor et emne, - er vel det som er 
mest dekkende for mine følelser akkurat 
nå.  
På den ene siden føler jeg takk-
nemlighet og glede overfor dere som 
har valgt meg til å lede leiren i de 
kommende 2 år, men også en betydelig 
ærefrykt for å beholde og videreutvikle 
alt det fine som forgjengerne mine har 
lagt ned i arbeidet med leiren  
 
Jeg er glad for at jeg har fått lov til å 
følge utviklingen av leiren vår, og jeg 
tar med meg til det nye embedskollegiet 
den gode arven fra de som gikk foran 
og staket opp løypa. Så får framtida vise 
om vi har klart det som må bli vår 
målsetting, - å gi dere på møtene våre 
inspirasjon og tanker for å bli bedre 
rustet på livets landevei, og kanskje 
ikke minst – et godt pusterom blant 
gode venner, og gode muligheter for å 
få nye venner fra andre loger.  
Da styrker vi felleskapet, og leiren vår. 
Jeg vil også svært gjerne få rette en stor 
takk til alle dere, valgte som utnevnte 
embedsmenn og andre som har sagt seg 
villige til å være med på å ta et tak for at 
alle patriarkene skal få gode opplevelser 

på møtene våre framover. Det er nå en-
gang slik at noen må gjøre en ekstra 
innsats for at alle skal ha det godt og 
trives 
I dette arbeidet er hver enkelt brikke 
like viktig, valgte embedsmenn, - ut-
nevnte embedsmenn, - og hver enkelt 
patriark.  
Samarbeid mellom oss alle vil gi vekst 
og utvikling for leiren.  G. M Verity har 
sagt: ”Samarbeid staves med 2 bok-
staver; -V-I. Jeg håper at hver enkelt vil 
gå til arbeidet med alvorsfylt glede. 
Karen St Pierres ord om tro vil jeg gjøre 
til mine, i det jeg ønsker alle patriarker 
velkommen til delaktighet i videreut-
vikling av leiren i de kommende to år. 

Tro at du kan 
Dersom jeg kunne gi deg en eneste 

ting 
Skulle jeg ønske det var den kraft  

som gir deg troen på deg selv. 
Evnen til å tro at ønskene dine kan  

gå i oppfyllelse, 
Og styrke til å utrette dette. 

Jeg skulle ønske at du kunne se  
det samme som jeg gjør, 

For i deg finner jeg en person med  
store muligheter, -håp og drømmer. 
Jeg tror på deg og alt du kan utrette. 

 
Utnevnte embedsmenn 

2007-2009 
YV:  John Are Nor 
IV:  Per Knutsen 
Fører:  Kai Salvesen 
Mus.ansv.:  Einar Berge 
1. LV:  Ebben Johanson 
2. LV:  Erik N. Jørgensen 
3. LV:  Reidar Granerud 
4. LV:  Roar Heen 
1. TV:  Frank Andersen 
2. TV:  Henry M. Nævestad 
Insp.:  Lars Brekka 
Insp. ass: Torleif Syvertsen 
 
Nevnder 2007-2009 
NOMINASJONSNEMND  
Eks HP Leif P. Olsen              Loge 127  
Eks OM Odd Fjellstad            Loge   61 
Eks OM Kåre Pettersen          Loge   98 
EksOM Christian Grundesen  Loge 107 
Eks OM Olav Hovland        Loge 128 
Eks OM Kai Salvesen  Loge 135 
Varamenn: 
Eks HP Helge Baust  Loge   61 
Eks OM Hans O. Ramsdal     Loge 128  
 

FINANSNEMND  
Roar Heen                      Loge 135                                   
Kjell Monrad  Loge 128  
Rune Bjørn Hansen  Loge 107  
 

REVISJONSNEMND  
Jan Tore Solheim      Loge 98  
Ivar Tønseth      Loge 61  
Olav Brottveit      Loge 107  
 

NEMND FOR ANSKAFFELSER  
2. HM Christian Grundesen Loge 107 
Inspektør Lars Brekka    Loge 107 
Insp. ass. Torleif Syvertsen  Loge 61  
 
Gradspasseringer:      
DGL- grad 11.10.2007      
Fra loge nr. 61 Terje Vigen: 
Bjørn Børre Grimstad   
Arvid Nilsen  
Fra loge nr. 98 Henrik Ibsen: 
Øyvind Johansen        
Geir Nerbø         
Tormod Sandskjær  
Fra loge nr. 107 Torungen:  
Henry Eilif Nicolaisen    
Per Jetlund Jørgensen   
Fra loge nr. 127 Gabriel Scott: 
Leonard Seneger           
Helge Omdal           
Fra loge nr.128 Lyngør: 
Egil Arnt Knutsen           
Baard Midtgaard           
Fra loge nr.135 Mærdø: 
Kaare Martin Haugen     
Alf Ivar Andersen           
Håkon Opsahl           
 

DKP-grad den 08.11.07: 
Karl Fredrik Rød     61 Terje Vigen 
Ivar Haaland     61 Terje Vigen  
Tom  Steffen Rud   98 Henrik Ibsen 
Odd Rasmussen    135 Merdø  
Alf Jørgensen   135 Merdø 
  
 

 

 

 
Det er nå en stund siden det har kommet 
en hilsen fra Rebekka leiren. Vi er jo nå 
kommet et lite stykke inn i den nye 
valgperioden, og de fleste begynner å 
finne ut av sine nye embeder. Det er jo 
veldig spennende for oss som har fått nye 
embeder og for medlemmene som får nye 
å forholde seg til. Men vi håper at det går 
bra for alle. Tilveksten til Rebekkaleiren 
har ikke vært så stor som vi kunne ønske 
oss. Så er det noen som er kallet tidligere, 
og som har takket nei, men som nå kunne 
tenke seg å gå inn, er det bare å ta kontakt 
med Storrepresentanten i din Loge. Vi i 
Rebekkaleir nr. 22 Viljen vil ønske alle 
embedsmenn, brødre og søstere i Distrikt 
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22 en riktig GOD JUL og et GODT 
NYTT ÅR. 
                                Lisbet Brune  HM 
 
Gradspasseringer:  
Håpets Grad 02.10 2007: 
Fra loge nr. 51  Fortuna: 
Emmy van der Zalm       
Vera Thorkildsen                                          
Fra loge nr. 93  Kaprifol:  
Åshild Gregersen Moe  
Fra loge nr.104  Måken:                                 
Inger Helene Dybfest                                     
Borghild Synnøve Omdal                              
Fra loge nr. 116 Navigare:  
Reidun Sivertsen  
                                           
Opptagelse 06.11.2007: Ellen Gunhild 
Lauvland fra loge nr. 51 Fortuna                               
Vi gratulerer! 
 

Seniortreffet torsdag 
18. oktober 2007. 

Rundt 50 deltagere var tilstede i 
Arendals Sjømandsforening da vise-
formannen Rolf Stiansen ønsket vel-
kommen til en orienterting og om-
visning i foreningens lokaler. 
Leif Sell stod for orientering og han sa: 
”I midten av det 19. Århundre foregikk 
det en bemerkelsesverdig omlegging av 
skipsfart og rederivirksomhet. I de 
foreløpende år hadde sjøfarten vært 
sterkt knyttet til de forskjellige handels-
husene i byen. 
Skutene seilte ut av Arendal med 
distriktets produkter og hadde med seg 
varer til rederens lagerbod. Rederiet var 
bare et ledd i Kjøpmannsvirksomheten. 
Fartsområdet var stort sett Nordsjøen, 
Østersjøen og Middelhavet. 
Mot midten av 1800 tallet begynte 
bildet å forandre seg totalt, våre redere 
begynte å få øynene opp for andre om-
råder, som Afrika, Syd Amerika, 
Amerika og det fjerne Østen. 
England hadde i mange år vært 
dominerende på havet p.g.a. Naviga-
sjonsakten som stengte nasjonens skip å 
frakte varer mellom England og deres 
kolonier. Denne loven ble opphevet i 
ca. 1850 og det åpnet for bl.a. Norge å 
drive frakt på alle verdenshav. 
Allerede i 1841 ble det gjort fremstøt på 
å danne en sjømannsforening i Arendal. 
Men forsøket strandet 
Drammen var det første sted hvor man 
stiftet en slik forening. Senere dannet 
det seg foreninger flere steder som 
Sandefjord, Christiania, Tønsberg og 
Larvik. Arendal Sjømannsforening 

mente man kunne bli stiftet når 20 
medlemmer hadde tegnet seg på 
innbydelsen. 
Bare 13 dager etter at innbydelsen var 
kunngjort, hadde man samlet 80 under-
skrifter fra besluttsomme redere og 
skipsførere. 
Arendal Sjømandsforening ble stiftet 
fredag den 13. April 1849, legg merke 
til dagen som var fredag den 13. Sjøfolk 
er veldig overtroiske og regner denne 
datoen som den verste, men til tross for 
det lever foreningen i beste velgående. 
På den første generalforsamlingen som 
ble avholdt den 29. november samme år 
ble skipsreder/byfogd (senere amtmann) 
Ivar Sten Thomle valgt til foreningens 
første formann. 
Foreningens første oppgave var å sørge 
for opprettelsen og driften av en 
sjømannskole. 
Fra staten ble det bevilget et årlig 
statsbidrag på 300 spesidaler. 
Fra Søderfjelske assuranseforening og 
Arendal Sparekasse ble det bevilget 150 
spesidaler fra hver, som skulle løpe 
over 3 år. Skolens økonomi var sikret. 
I november 1849 ble skolen satt i gang 
med bare 5 elever. Bare 7 måneder had-
de det tatt å få skolen etablert. 
Lokaler ble leid hos kjøpmann Peder 
Madsen i Stranden(Område bak Strangt. 
/ Malmbrygga) hvor det også var bolig 
for førstelærer, Løytnant i marinen, 
Christian Ihlen. 
Der var også lokale for Sjømands-
foreningen. 
Helt siden opprettelsen og frem til i 
mars 1933 benyttet Arendal Sjømands-
forening seg av leide lokaler. 
Arendal Sjømannshjem,“Løvolds hus “,  
hvor foreningen nå var leietager, ble 
formeldt overtatt 1. mars 1933. 
Foreningens hus kom i faresonen da 
saneringsplanen for Posthuskvartalet 
ble lansert. Etter mye frem og tilbake 
ble “ Kallvigs hus”, Arendal Sjømands-
foreningens nye og stolte forenings-
lokaler. Innvielsen fant sted den 
6.desember 1968. 
Vi har noen Serverdigheter i huset: 
Flagget som dere ser på veggen ble gitt 
til Gunerius Gundersen i Buenos Aires 
den 5. juli 1912 da Amundsen 
returnerte etter sin ferd til Sydpolen. 
Roald Amundsen ble utnevnt til 
foreningens første æresmedlem den 
16.04.l907, etter sin vellykkede gjen-
nomseiling av Nordvest passasjen 1903 
— 1906. 
I dag forbindes nok Arendal Sjømands-
forening fortrinnsvis med de berømte 
Torskeaftene, som går av stabelen seks 

ganger i året. De arrangeres kun i 
måneder med r-i. I tillegg arrangeres det 
fest med damer i mai, august og 
desember. Da er det høy stemning i 
lokalene her. Få andre steder lyder sangen 
mer friskt og høystemt enn under disse 
høytidelige sammenkomstene. 
Sangen har nok også blitt forsterket de 
siste 6 årene da foreningen fikk sitt eget 
sangkor. ”På gyngende grund ” heter 
koret og er dyktig ledet av Osmund Fiskå. 
Sangkoret har i dag 25 medlemmer og har 
6 års jubileum den 21 november 2007.” 
Seniortreffet ble avsluttet ved at 
flesteparten av deltagerne reiste opp til 
Odd Fellow Huset og ble servert kaffe og 
rundstykker til en hyggelig pris. Loge 
Mærdø var vertskapet med god hjelp av 
brødre og søstere fra de andre logene i 
Arendal. Igjen et glimrende seniortreff 
arrangement 
 

 
 
 
 
 
 
 

Loge nr. 61 Terje Vigen 
God Jul 

Julen er her snart igjen, og jeg håper dere 
alle får en fin og fredfylt høytid sammen 
med deres kjære. Jeg tror denne 
høytiden,og feiringen av den, er viktig for 
oss alle.  Den har, hovedsaklig, et 
religiøst aspekt, men den representerer 
også et pusterom, en liten pause i vår 
travle hverdag, hvor vi konsentrerer oss 
om samvær med venner og familie. 
Kanskje bør vi også bruke denne lille 
pausen til å reflektere over hvor 
priviligerte vi er i vårt rolige hjørne av 
verden. Det er skremmende å se hva som 
foregår i en del andre land, hvor krig og 
lidelse er hverdagen for svært mange. 
Våre grunnsetninger er Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet.  Vi må ikke 
glemme at disse gjelder over hele verden 
og hele tiden. 
God jul alle sammen,og vel møtt i 2008. 
                        Otto Baust            OM 
 
Valgte nevnder 2007 – 2009: 
  
Finansnevnd: 
Eks Skattm. Jan Oskar Kvist 
Eks Storrepr. Svein Sørensen 
Br. John Johnsen 
Br. Jan Askeland, 

varamedl. 
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Nevnd for hjelp og støtte: 
Br. Arne Øygarden 
Br. Oddbjørn Fjellmyr 
Br. Bjørn B Grimstad 
Br. Roger Eilertsen 
Br. Lasse Svendsen 
Nevnd for styrkelse og ekspansjon: 
Eks Storrepr. Kåre L.H Andersen 
Eks Skattm. Jan Oskar Kvist 
Eks Sekr. Reidar Granerud 
Eks OM. Ivar Tønseth, 

varamedl. 
 
Nominasjonsnevnd: 
Eks OM Odd Fjeldstad 
Eks OM Ivar Tønseth 
Eks Sekr. Svein Rasmussen 
Eks Kass. Rolf Stiansen 
Br. John A Løyning 
Eks OM Helge Baust, 

varamedl. 
Revisjonsnevnd: 
Br. Ivar Håland 
Eks Sekr. Reidar Granerud 
Br. Trond Ivar Moen 
Utnevnte nevnder 2007 – 
2009: 
  
Husnevnd: 
Br. Sverre Torkildsen 
Eks Sekr. Ivar H. Nygård 
Br. Oddbjørn Fjellmyr 
Nevnd for omsorg: 
Br. Nils Klem Nilsen 
Eks Sekr. Helge Lyngstad 
Eks Kass. Joleif Olsen 
Br. Lasse Svendsen 
Br. Finn Persson 
Nevnd for anskaffelse: 
Insp. Oddvar Egil Haugen 
Br. Arvid Nilsen 
Eks Sekr.   Ivar Nygård 
Representant I Reisekomiteen for 
Odd Fellow Reiser Aust-Agder: 
Eks OM Ivar Tønseth 
Privatnemnd: 
Br. Rainer Domogalla; 

formann 
Br. Lasse Svendsen, 

sekretær 
Br. Fred Mc Tillmann 
Br. Oddvar Egil Haugen 
Br. Roger S. Eilertsen 
Br. Øystein Lund 
Br. Bjørn H. Andersen 
Br. Knut Helge Stenseth 
Br. Torstein Fossum 
Br. Harald Lauvland 

Knutsen 
Br. Robert C. Nordli 
Eks Sekr. Thorleif Syvertsen 
  

 
Åremålsdager våren 2008 
90 år:  
Reidar Jordell 29. januar 
85 år  
Arne Mosberg 4. juli 
75 år  
Svenn A. Madsen 24. mars 
Torkild Stene 20. august 
70 år  
John Friis-
Jacobsen 

29. mars 

60 år  
Otto Baust 6. mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminliste våren 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.01.08 Juletrefest kl 1600. 
09.01. 08 O + Galla. 
23.01. 08 Arbm. og Instr. 
13.02. 08 ≡ + Galla felles med 

107 Torungen. 
27.02. 08 50 års Vet.Ju. Galla. 
12.03. 08 = + 
26.03. 08 O + Galla. 
15.04. 08 -+ Felles med 98 

Henrik Ibsen. NB 
Tirsdag i Grimstad. 

23.04. 08 = + 
14.05. 08 - + 
28.05. 08 25 års Vet.Ju. G 
07.06. 08 Sommertur 
10.09. 08 - + 
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Loge nr. 51 Fortuna 
Det nærmer seg jul. Det er snart slutt på 
nok et år som har gitt oss mye gleder. 
Når det gjelder høstens termin har det 
gått så alt for fort. Har det med alderen 
å gjøre tro? 
I vår loge spretter knoppene. Vi er så 
heldige at dette halve året har vi 4 nye 
søstre, og flere er på gang. Så dette er vi 
stolte over. 
Kjære søstre, jeg vil takke dere for den 
gleden dere gir meg – et lite nikk – god 
klem – et smil, det sier meg at her gror 
vennskap stort og flott. Kjære søstre, 
hvor det kjennes godt. 
Jeg vil også takke embedskollegiet for 
hyggelige møter. Vi trenger søstre som 
står på for å fremme et godt indre liv. 
Så vil jeg ønske alle søstre og brødre 
med familier en riktig fredelig JUL og 
et riktig GODT NYTT ÅR.  
God klem til dere alle. 
Med hilsen i V. K. og S. 
Inger Røisland OM 
 

I hellige Elisabeth av 
Thüringens fotspor 

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon i 
loge nr. 51 Fortuna arrangerte i dagene 
2.–8. juni tur til Tyskland i forbindelse 
med 800-års jubileet for hellige 
Elisabeths fødsel. Turen var åpen for 
alle Rebekkalogene i Distrikt nr. 22 
Aust Agder. 
Det deltok 3 søstre fra nr. 93 Kaprifol, 6 
søstre fra nr. 104 Måken, 5 søstre fra nr. 
116 Navigare og 14 søstre fra nr. 51 
Fortuna. Turarrangør var ”Agenda kurs 
og reiser” med Inge Johansen som 
sjåfør og reiseleder. 
Turen startet med buss fra Harebakken 
til Kristiansand, ferje over til Danmark 
og buss videre nedover Jylland til vår 
første overnatting på Tryp Hotell Celle. 
Underveis ble vi servert deilig hjemme-
bakt kake og kaffe av nevnda og med 
enda litt ”attåt” ble stemningen i bussen 
høy. Underholdningen som var ved vår 
egen ”Lola”, i søster Kari Roses skikk-
kelse, fikk jubelen til å stå i taket. 
Det vil føre for langt å fortelle i detalj 
om alt vi opplevde på denne turen, der-
for blir dette bare en kort oppsum-
mering. Første stopp var Marburg med 
guidet byvandring og besøk i 

Elisabethkirken. I Marburg ligger 
Elisabeth begravet. 
Så til Eisenach,  vår base i 3 dager. Vi 
hadde omvisning på borgen Wartburg, 
hvor Elisabeth og mannen bodde. På 
byvandringen fikk vi også se hvor et av 
hospitalene hun opprettet, lå. I dag er 
det en liten kirke her. Vi var også på 
besøk i Gerorgenkirch, hvor Elisabeth 
giftet seg. 
Utflukt til Creutzburg og besøk på 
slottet ble det også tid til. Her spaserte 
vi det siste stykket opp til slottet. Veien 
førte oss over elva Werra. Broa og 
kapellet her ble bygd som en gave til 
Elisabeth fra mannen da det første 
barnet ble født. Det var med en spesiell 
følelse vi vandret den samme veien som 
Elisabeth i sin tid har gått. Tyskerne 
sprengte broa da de trakk seg tilbake for 
Amerikanerne. 80% av Creutzburg ble 
ødelagt. Elva Werra delte Øst- og Vest-
Tyskland, og dette var ingen-mannsland 
under den kalde krigen. 
Videre gikk turen til Brandenburg, hvor 
vi besøkte to gamle slottsruiner. Her 
hadde vi en mektig utsikt over hele 
landskapet. 
Den femte dagen satte vi kursen mot 
Dresden. Her fikk vi en liten ”smaks-
prøve” av denne nydelige byen. Mange 
av oss reiser nok gjerne tilbake hit til et 
lengere besøk.  
Potsdam var neste stopp. Vi rakk en 
kveldstur i parken ved Sansoucci Slott 
før det var på tide å gå til sengs. 
Etter ønske fra turdeltakerne startet vi 
tidlig den neste dagen, for å få noen 
timer til disposisjon i Hamburg. Inge 
tok oss med på en bussrunde til de mest 
kjente historiske stedene og fortalte 
anekdoter fra den andre verdenskrig. Vi 
rakk også en deilig båttur på kanalene i 
30 graders sommervarme, før ferden 
gitt videre til overnatting i Schleswig. 
Siste dag gikk turen nordover mot 
Danmark med lunsjpause i Århus. 
Hjemturen gikk med ferge fra 
Hanstholm til Kristiansand. 
Til slutt vil jeg oppsummere inn-
trykkene jeg sitter igjen med. 
Alt i alt hadde vi en utrolig vellykket 
tur. Vi fikk utvidet vår kunnskap om 
Elisabeth. En del av informasjonen fikk 
nok noen av oss til å lure på hvordan 
hun kunne ha rukket alt dette. Hun døde 
jo bare 24 år gammel. Ikke alt passet 
helt inn i vår oppfatning av Elisabeth. 
Det er ikke lett å skille mellom det som 
er korrekt historie, og det som etter 
hvert er blitt en myte. 
Samholdet mellom søstrene på turen 
kunne ikke vært bedre. Alle var posi-

tive, og vi ble kjent med hverandre på en 
annen måte når vi var i ”sivil”. Ekstra 
hyggelig var det at vi hadde deltakere fra 
alle 4 Rebekkalogene i distriktet. 
Stor takk til søstrene i nevnd for S og E - 
Kari, Bjørg, Vigdis og Inger Marie – for 
at dere fikk i stand turen og for alt 
arbeidet dere har lagt ned. 
Vi håper suksessen kan gjentas. Det 
sendes hermed ut en utfordring til de 
andre Rebekkalogene om å forsøke å 
arrangere lignende turer. 

 
 

Hilsen fornøyd deltaker  
Medlemsnytt 

Gradpasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
07.11.07 Else Bakke og  
Anne Marie Guttormsen 
Den Høye Sannhets Grad 
03.10.07 Sissel L. Boye 
Nye søstre: 

 
18.04.07  
Unn-Elin 
Birkeland 
 
 

 
 
17.10.07 
Benedikte Vonen 
 
 

 
 
 
17.10.07  
Gunhild Hurv 
 
 
 
 

Åremålsdager 
50 år 
07.02.08 Merete M. Johnrud 
65 år 
16.01.08 Lise Knudsen 
75 år   
24.09.07 Kari Maria Samuelsen 
85 år 
19.12.07 Kari Zeiffert 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
Heldigvis skal vi atter en gang få opp-
leve julen. Det er vel ikke noe annet 
som knytter familie og venner sammen 
som akkurat denne høytiden. Ta vare på 
den! 
Høsten er tross alt en koselig tid. Da er 
det tid for å tenne lys og bedre tid til 
sosialt samvær. 
Høstterminen har bydd på fine loge-
møter med innvielse av 2 nye søstre. 
Neste store møte for Kaprifol, er 
julemøtet, med en seremoni som vi er 
svært glade i. 
Jeg føler en inderlig takk til alle søstere 
som møter så flittig opp til alle møtene 
våre. Dere er stammen i logearbeidet. 
Takk for det varme vennskapet, det fine 
samarbeidet, den gode tonen som vi har 
blant oss. 
Embedsmennene gjør en flott jobb. 
Dere er med på å skape en god atmos-
fære under møtene og takk for mange 
hyggelige embedsmøter. 
Vi er priviligerte. Vi tilhører en Orden 
som kan gi oss impulser til et rikere liv. 
Vi får venner både søstere og brødre 
som alle har felles plattform, idet vi skal 
prøve på å utbre Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet. 
La de 7 kakesortene være i år, til fordel 
for tid sammen med dine venner. 
Så ønsker jeg for alle en koselig 
førjulstid uten stress og mas og en 
GLEDELIG julehøytid.  
                               Wenche Nilsen  OM 
 

Skifte av Storrepresentant 
OMs velkomstord til den nye 

og takk til den avgående 
Storrepresentant 

Embedsmenn og søstre. 
Kaprifol har i dag fått ny Storrepresentant. 

 
Vi takker deg, Lise 
Schulz, for at du tar 
imot det høyeste 
embede og verv i 
logen og ønsker deg 
lykke til i ditt nye 
embede. 
 

Nå er det jo engang slik, heldigvis, at når en 
overtar noe nytt, så går en av. 

En hjertelig takk til 
Lisbet Brune som 
har  vært Storrepr. 
fra mars 2005. 
Du har hatt de fleste 
embeder en kan ha i 
logen. 
Mange kaffekopper 
og sene kveldsmøter 
er det blitt. 

Det lyser erfaring av deg og derfor er du så 
god å ha. 
Alltid et ja og gode positive råd fra ”fruen 
på Oddenveien.” 
Vi takker deg Lisbet for alt du har gjort for 
vår Orden og for loge nr. 93 Kaprifol i 
særdeleshet, og er det noen som har 
praktisert ordene Vennskap – Kjærlighet og 
Sannhet så er det jammen deg. 
Lykke til med ditt nye embede som HM i 
Leir nr.22 Viljen.  
 
Nytt fra sekretær 
Nye søstre: 
22.10.07 Emilie Terjesen 
Aina Catharina Paulsen 
Hjertelig velkommen til oss 
 
Gradspaseringer: 
Den Høye Sannhets Grad 
24.09.07 Lisbeth Skoglund 
Anne Gunn Kringlemoen 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
08.10.07 Torhild Yttrelid 
Randi Sataslaatten Aanonsen 
 
Vi gratulerer! 
 
Fredagstreff 19.10.07 
Fredag 19.10.07 var vi samlet til 
fredagstreff i regi av Loge nr. 107 
Torungen. 
Kaprifol stilte seg til disposisjon, tok 
ansvar for mat og bar.  
Fikk servert deilig ertesuppe og loff. 
Vi var 33 personer til stede. Kveldens 
program var variert.  
Det var konkurranser hvor alle fikk 
skjerpet seg litt. 
Per Jørgensen hadde innslag i fra ung-
karsfestivalen i Valle til stor begeistring 
for alle tilhørere. 
Taffelmusikk av saksofonist Per Rosmo  
( nydelig) han trakterte også etter hvert 
sin doble gitar. 
Og med trekkspillmusikk av Torleif 
Guttormsen var det mange som fikk i 
gang dansefoten. 
En kveld med mye latter og stor 
stemning.      
I søsterlig hilsen  
                                                         
Grethe Salvesen    Liv Torill Jacobsen 

Nemnder og komiteer for  
2007-2009 

Nemnd for logens styrkelse og 
ekspansjon. 
Storrepr.  Lise B. Schulz 
Eks OM  Else Byholt 
Eks OM  Kari Larsen 
  Anne Haugland 
Vara: Eks OM Eldri Sataslaatten 
 
Nominasjonsnemnd 
Eks OM  Else Byholt 
Eks OM  Ingeborg Baust 
  Inger Kristiansen 
  Ruth Hjellset 
  Eiri Sataslaatten Stene 
Vara: Eks OM Brit Gangenes 
 
Finansnemnd 
Anne Grethe Lofthus 
Marit Hjertnes 
Inger Marie Kaastrup Nilsen 
Vara: Anne Marie Svensen 
 
Nemnd for hjelp og støtte 
Solveig Gjertsen 
Gerd Heen 
May Elin Hanssen Engø 
Anne Grethe Therjesen 
Anne Gro Gangenes 
 
Revisjonsnemnd 
Astrid Wold 
Walborg Kløvfjell 
Astrid Elise Halvorsen 
 

Invitasjon 
Julemøtet 2007 

Til søstrene i Kaprifol: 
  
Vi vil gjerne invitere deg til vårt 
julemøte med etterfølgende 
            Julemiddag. 
 
mandag 10. desember2007 
                 Kl 1800 
 
   Om ønskelig med ledsager 
  
Påmelding starter på vårt møte 
                 26.11.07 
 
I tillegg kan påmelding skje til  
     UM Elin Halvorsen, 
      Tlf 37022895 
  I perioden 27.11-02.12 
 

Velkommen 
 

Embedskollegiet. 
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Loge nr.104 Måken 

 
 

 
Hymne til Josef 

 
Den unge Maria Vandret engang til 
Betlehems by 
forteller den gamle legende  
Som alltid er like ny. 
 
Det var ikke rom i herberget, 
Men stallen var lun og varm. 
Så fødte hun der sin første sønn 
Støttet av Josefs arm. 
 
Stjernesoler og vismenn. 
Hyrder og englekor. 
Hva tenkte den mørke Josef. 
Som aldri mælte et ord. 
 
Gjennomstrålet av himmelsk glans 
Lyste de hellige to. 
Hva tenkte den mørke Josef som bare 
var trofast og god. 
 
Kan hende han svøpte sin kappe litt 
bedre om Barnet og moren. 
Slik vernet han ordløs 
menneskets drøm, 
Den hellige Josef av Jorden. 
                                        Inger Hagerup 
 
Julehilsen 
Loge nr.104 Måken ønsker alle lesere 
av Terjenytt en riktig god jul og et godt 
nytt år! 
Vi takker alle brødre og søstere hjertelig 
for god kontakt, hjelp og trivelig sam-
vær i året som har gått. 
Vi er i ferd med å legge en travel høst 
bak oss. Det har vært mye å sette seg 
inn i, mye å lære seg for de nye 

embedsverkene. Ofte skulle en nok 
ønske at en var flinkere, kunne mer, 
husket bedre…Kanskje har en også 
kjent på en bitte liten misunnelse 
overfor mange av disse brødre og 
søstere som alltid får alt så greit til. 
 
I den forbindelse kom jeg til å tenke på 
Dalai Lamas bok ”Tanker for et nytt 
årtusen”. Her sier han et sted: 
”Slutt å være misunnelig, slipp taket i 
din trang til å triumfere over andre. 
Forsøk heller å gjøre noe for dem. Med 
vennlighet, med mot, og i tillit til at det 
går bra, kan du møte andre med et smil. 
Vær åpen. Vær upartisk. Prøv å 
behandle alle som om de var en venn – 
og hvis du av en eller annen grunn ikke 
kan være til hjelp for andre, så gjør i det 
minste ikke noe som kan skade dem. 
Men om du skulle ha et ledig øyeblikk, 
så forsøk å hjelpe om enn aldri så lite, 
dem som er undertrykte og dem som 
ikke kan hjelpe seg selv.. Prøv å ikke 
snu deg bort fra dem som du ikke liker 
å se, fra dem som er kledd i filler og er 
syke. Tenk aldri på dem som mindre 
verd enn deg selv” 
 
Bokens avslutningsbønn er som om den 
skulle vært tuftet på vår Ordens 
grunnsetninger: 
 
La meg alltid, både nå og senere 
-være en beskytter for dem som 
mangler beskyttelse 
-en veiviser for dem som har gått seg 
vill 
-et skip for dem som må krysse havet 
-en bro for dem som må krysse elvene 
-et fristed for dem som er i fare 
-en lampe for dem som mangler lys 
-et tilfluktsted for dem som ikke har 
ly 
-og en tjener for alle trengende. 
 

UM 
 

 
 

 
 
 
 
Nytt fra søster sekretær: 
 
Gradspasseringer 
 
Den EdleKjærlighets Grad 
18.10.2007 
Torunn M. Sandsdalen 
Anlaug J.Thorsen 
 

Det gode Vennskaps Grad 
01.11.2007 
Else Berit Lunde 
 

 
 

 
 
 

 
Leir nr.22 Viljen 
 
2.okt. 2007 ble Inger Helene Dybfest og 
Borghild Omdal forfremmet til Håpets 
Grad. 

 
 

 

Åremålsdager 
 
70 år 12. 06. 2007 
Laila Rimstad 
 
60 år  09. 07. 2007 
Inger Marie Olsen 
 
60 år 13. 07. 2007 
Eva Alvilde Olsen 
 
60 år 20. 09. 2007 
Inger Helene Dybfest 
 
60 år 20. 09. 2007 
Tove Birgitta Birkenes 
 
 
 
 
 
 
 
Noe å tenke på ved inngangen til et nytt 
år? 
- Din neste venter på din kjærlighet, og 
trenger din respekt og ditt vennskap. 
- Din neste, som du hver dag kan hjelpe  
med ditt smil, dine gode ord og din 
støtte—bor ikke over horisonten eller på 
den andre siden av havet 
- Din neste er her. 
Hvorfor leter du så langt borte? 
 
 
 
 
 
 
 



                                           2007             -            Terjenytt                -             Julen 
 

 9

 
Loge nr. 116  Navigare 
 
Jul og Nyttårshilsen 
Jeg vil benytte anledningen til å takke 
søstrene og Embedskollegiet for et 
utrolig godt samarbeide i min første 
periode som OM, og ønsker alle søstere 
og brødre med familie en riktig fredfylt 
jul, og et godt nytt år. 
Med søsterlig hilsen i Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
 
Jorunn Andsem/OM 
 
”Det er haust, det ruskar ute med 
regn og kalde vind……” 
 
Ja, høsten er ubønnhørlig her, trærne er 
nakne, temperaturen synker dag for dag, 
og slik skal det også være i vårt land 
med sine fire årstider. 
 
Hva er vel hyggeligere en slik høstkveld 
enn å samles i logen og ha en riktig 
festloge-aften? 
Ja, det var nettopp det søstrene i Loge 
nr. 116 Navigare gjorde på sitt møte 
10.oktober  
Det ble en logekveld vi vil huske lenge, 
med en nydelig seremoni i logesalen, 
fine, gode tekster og stemningsfull og 
vakker musikk. Privatnevnda hadde 
dekket et nydelig høstbord med alle de 
farger som hører høsten til, nydelig mat 
ble servert – lettsaltet torsk m/tilbehør 
og fruktsalat til dessert. Etter taffelet bar 
det opp i salongen hvor vi ble servert 
kaffe med ”nogo attåt”. Søster Ann 
Carin leste for oss et stykke av Arne 
Næss og søstrene fikk så brynt sine  
kunnskaper i et par konkurranser. 
Stemningen var høy og kvelden gikk 
bare så altfor fort. 
Tusen takk til alle søstrene som var med 
og gjorde kvelden minnerik og god. 
Else-Margrethe Ramsdal 
Eks.OM 
 
 
 

Åremålsdager 
60 år, 07.01.08 
Frøydis D. Homdrom 
 

VALGTE OG UTNEVNTE 
NEVNDER FOR PERIODEN 

2007-2009 
Nevnd for Logens Styrkelse                                                             
og Ekspansjon 
Else-Margrethe Ramsdal                                                                    
Ellen Aas                                                                                            
Grethe Jonassen                                                                                  
Kari Fredvik                                                                                                                        
Liv Kirsti Dalholt-vara                                                                       
                                                                                                    
Nominasjonsnevnd:                                                                          
Else-Margrethe Ramsdal-form                                                           
Ellen Aas                                                                                            
Grethe Jonassen                                                                                      
Wenche Rødland                                                                                
Ragnhild Bjellås                                                                                 
Unni Nordahl-vara                                                                                                                         
                                                                                                            
Finansnevnd:                                                                 
Mette Marit Salvesen-form                                                                  
Evelyn Tveite                                                                                       
Astrid Vaaga Pedersen                                                                          
Mary Eriksen-vara                                                                               
 
Nevnd for hjelp og støtte                                                                              
Tove Eikeland-form                                                                             
Irene Colbjørnsen                                                                                 
Unni Nordahl                                                                                       
Ann Carin Norum                        
Elizebeth M. Monrad                                                                           
                                                                                                                                                       
Revisjonsnevnd                                                                                  
Ellen K. Davidsen-form                                                                       
Wenche Monrad 
Gyda Nervik                                                                                                                                   
 
Nevnd for omsorg 
Evy Fone Bråten-form.                                                                        
Jorunn Andsem 
Sigrid Nilsen 
Kari Fredvik 
Laila Pettersen                                                                                              
Unni Nordahl 
 
Nevnd for anskaffelse 
Ingvild Beisland 
Ingebjørg Lofstad 
Ragnhild Bjellås 
 
Underholdning/tur 
Mary Eriksen-form. 
Wenche Rødland 
Inger Nor 
Gunhild Kvifte 
 
 
 

 
Nevnd for sosialt arbeid 
Vigdis Thorbjørnsen-form. 
Gunhild Kvifte 
Ellen Schmidt-Johannessen 
 
Lotterinevnd 
Sigrid Nilsen-form 
Inger Nor 
Kirsti Grændsen 
 
Husnevnd 
Reidun Sivertsen-form. 
Bjørg Gundersen 
Astrid Vaaga Pedersen 
 
Søsterfond 
Wenche Rødland-form. 
Ragnhild Bjellås 
Gyda Nervik 
 
Terje Nytt 
Venke Fone Holum 
 
Web ansvarlig 
Mette Marit Salvesen 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad 
26.09.07 Edle B. Johnsen 
Det Gode Vennskaps Grad 
24.10.07 Marit Synnøve Markussen 
 
 
GOD JUL 
Ønsker dere alle søstrer og brødre en 
fredfull og god jul og et godt nytt år, med 
noen ord av Margrethe Munthe, på veien 
frem mot den store høytiden. 
 
Mot Jul 
Margrethe Munthe 
 
Som`ren er borte 
dagene korte, 
men gjennom mørke,  
tåke og regn,  
langt i det fjerne 
lyser en stjerne- 
Betlehems-stjernen,  
det himmelske tegn 
 
Snart skal vi høre 
klokkene føre 
budskap om høytid  
i hjemmene inn. 
Klart det skal klinge 
inn skal det ringe 
julen for alle - i hjerte og sinn. 
 
Venke Fone Holum/UM 
 



                                           2007             -            Terjenytt                -             Julen 
 

 10

 
 
 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 

Tilstedeværelse ved 
begravelser 

I vår særlov heter det: 
”Det er viktig for medlemmene, hvis 
mulig, å være tilstede ved en avdød 
brors bisettelse eller begravelse”. 
Det sier seg vel egentlig selv at man bør 
vise sin avdøde bror denne siste ære, og 
også vise medfølelse med den nærmeste 
familie. Det viser seg at dette blir satt 
mer pris på av de etterlatte enn vi 
muligens er klar over. 
For å synliggjøre hvordan dette kan 
oppleves for disse, vil jeg – etter å ha 
innhentet tillatelse – dele med dere et 
brev vi har mottatt fra døtrene til Ben 
Arthur Jensen, som gikk bort 11. 
oktober i år. 
Brevet taler i grunnen for seg selv, og 
det minner oss om at vi alle bør gjøre 
vårt ytterste for å komme frem og vise 
vår medfølelse etter en brors bortgang. 
Brevet er gjengitt i sin helhet. 
 
Trygve Haugland 
OM 

Odd Fellow loge  
nr.98 Henrik Ibsen 

Kjære logebrødre til Ben Arthur Jensen. 
Vi ønsker på denne måten å få takke 
dere alle, for den støtte og neste-
kjærlighet dere ga pappa gjennom de 
siste årene. Vi vet han satte meget pris 
på dere alle, og han var veldig stolt over 
å være en Odd Fellow bror. Dere 
betydde enormt mye for ham! 
 
Takk for deres bidrag og oppmerk-
somhet i den tiden da han lå på 
sykehuset. Vi vet at flere logebrødre 
kom på sykebesøk, og at mange hadde 
ham i sine tanker den siste tiden, Han 
var svært rørt over dette. 
 
Takk også til Trygve Haugland som 
holdt minnetalen i kirken. Vi setter 
begge to pris på alt det fine som ble sagt 
i denne forbindelse. 
 

Vi ønsker også å takke dere for bidraget 
som dere gir i forbindelse med gravferd. 
Dette var svært uventet, og det vil 
absolutt komme godt med til alle 
forberedelsene vi har gjort i forbindelse 
med pappas bortgang. 
 
Et av pappas siste ønsker var at også vi, 
hans døtre, skulle få oppleve hvor fint 
det er å være logebror/logesøster i Odd 
Fellow. Jeg er derfor veldig glad for å 
kunne fortelle dere at han like før han 
ble syk, skrev under på mine papirer 
som et av mine vitne, for opptak i 
Rebekkaloge nr.67 Cordelia i Horten. 
Dette gledet ham meget. 
Jeg har fått dato for innvielse i 
november, og det gjør meg veldig glad 
å vite at jeg kan videreføre de verdier 
pappa satte så høyt i Odd Fellow; 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Takk igjen for alt dere betydde for 
pappa! 
 
Horten, 23. oktober 2007. 
 
Med vennlig hilsen fra 
Hilde Kalleberg 
         og 
Torill Jensen De Martinez 
 
Valg  nevnder 2007 - 2009.  

 
Nevnd for styrkelse og ekspansjon 
Kåre A Pettersen  
Sverre Ohrvik 
Jan Tore Solheim 
Sigurd Holthe 
Einar Berge 
 
Nominasjonsnevnd 
Kåre A. Pettersen 
Carl Havstad 
Arne Solheim 
Njål Igland 
Tom Steffen Rud 
Einar Berge 
 
Finansnevnd 
Erik Granhaug 
Tormod Sandkjær 
Kåre A. Pettersen 
Andreas Kleppe 
 
Nevnd fond for etterlatte 
Jan Tore Solheim 
Roar Fiskerstrand 
Jarle Christiansen 
Otto Birkenes 
Tor Cato Møretrø 
 
 

Nevnd for hjelp og støtte 
Njål Igland 
Arne Solheim 
Alf Jensen 
Ådne Håland 
Olav Gundersen 
 
Revisjonsnemd 
Finn Fredvig Erichsen 
Gunnar Hørthe 
Jan Stangeland 
Karl Bjørge 
 
 
Dødsfall 
Ben Arthur Jensen døde 11.10.08, 72 år. 
Vi lyser fred over hans minne. 
 
 
Gradspasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad. 
19.09 2007 
Jan Andersen 
Ove Gerhard Olsen 
  
Den Edle Kjærlighets Grad 
16.10 2007 
Nils Terkelsen 
Halvard Halvorsen 
  
Den Høye Sannhets Grad 
02.10 2007 
Arild Dypvik 
Kjell Edgard Jensen 
 
25 års Veteran Juvel  
18.12 2007 
Einar Berge 
Tor Odd Liene 
Torbjørn Lykre 
Terje Søyland 
 
Fødselsdager. 
70 år 
17.11 2007 Harald Kvikstad 
23.11 2007 Andreas Kleppe 
 
 
Terminliste frem til 5.2.08 
2007: 
04.12  О + G 
18.12  25 års Ve. Ju. G 
2008: 
06.01  Juletrefest kl.16.00. Søndag 
8.1 Nyttårsspill m. ledsager 
22.01 Ο Arbm. Instr. 
29.01 Info. m. 
05.02 = +  
 
 
 



                                           2007             -            Terjenytt                -             Julen 
 

 11

Loge nr. 127 Gabriel Scott 
Ord fra Undermester. 
Sensommeren er så vidt over, høsten så 
vidt begynt og de nye embedsmenn har 
gjennomført sine første møter. 
Som bror OM så viselig sa etter et av 
disse, så finnes det potensial for for-
bedring. 
En hjelpende hånd i denne forbedrings-
prosessen, er at det fra sentralt og lokalt 
hold arrangeres kurs for påtroppende 
embedsmenn. 
Derfor møtte 8 brødre fra Lillesand til 
kurskveld i Arendal den 27. September. 
Kurset var delt i to, med en felles del, 
og senere en separat del, hvor de 
forskjellige embedene ble viet spesiell 
oppmerksomhet. 
Felles delen ble ledet av Stor Sire, 
Harald Thoen. 
Jeg, som aldri har møtt ham før, må 
bare innrømme at han var pen i tøyet, 
var god til å ordlegge seg, samt at han 
visste hva han pratet om.  
Han, ved hjelp av DSS Jan A. Nilsen, 
ledet oss gjennom den felles delen. 
Denne handlet mest om selve 
logemøtet, og tok for seg både ritualer 
og gjennomføring. Stor Sire påpekte 
nødvendigheten av at møtene måtte 
kunne oppleves likt hvor man enn var i 
landet.  
Også Ordenens utvikling de siste årene 
ble gjennomgått, og vi her i Aust Agder 
har ingen ting å skamme oss over i så 
måte. 
Del to av kurset var rettet direkte mot 
de forskjellige embeders utøvelse. Noe 
var nytt, og annet som det alltid har 
vært. Jeg vil komme tilbake til dette i et 
senere nummer av Terjenytt. 

        UM 
Småplukk fra 

Embedsmannsmøtet. 
Danmarksturen til våren. 
Det er vår tur til å besøke vennskaps-
logen i Kolding.  
OM sender forespørsel om når det kan 
passe for besøk.  Når dato er avtalt, vil 

invitasjon bli sendt ut, engang på 
nyåret. 
Vikarliste 
Sekr. lager ei liste over brødre som kan 
tre inn i de enkelte embedene, når det 
foreligger forfall til møtene. Det er 
viktig at den som har forfall, selv finner 
en varamann 
Julemøte  m/ damer 7. Desember 
Julemøtet i år følger tradisjonen med 
buss fra Indre Årsnes, med retur til 
samme sted vesentlig senere på 
kvelden. 
Invitasjon vil bli levert ut på kommende 
møter, med svarfrist senest 30. 
November til  Kurt Ellingsen på tlf. 
93281979 eller 37271818 
 
Jubilanter  
75 år 
Jan Sandven,  15.11 -07 
65 år 
Yngvar Kortner,  31.10 -07 
60 år 
Sverre Steen Wennesland,    26.08 -07 
Helge Haldorsen,  20.12 –07 
 

Gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 
12.09.2007 
Atle Auby Hagen 
Vidar A. Tobiassen 
 

Den Edle Kjerlighets Grad 
26.09.2007 
Jarl Rudi Lunde 
Nils B. Sørbotten 
 

Nye Brødre  
Opptatt 24.Oktober 2007 
1. Nickolas Peter Lewell 
    Fadder: Helge Haldorsen 
2. Svein Gjennestad 
    Fadder: Helge Røed 
 

Minneord 
(Utdrag av OM’s tale i kirken) 

Etter at Bror Ulf Meyer Hansen flytta til 
Lillesand tok han snart kontakt med 
loge 127 Gabriel Scott. Her møtte han 
en periode som fast gjest fram til 
overgangen til Gabriel Scott fra Oslo-
logen St. Halvard. Dette skjedde straks 
etter at han hadde mottatt sin 25-års 
Veteranjuvel. 
Ulf var for oss i Gabriel Scott en bror vi 
satte stor pris på. Han var en av de som 
oftest møtte, og han fortalte at han fant 
seg godt til rette og trivdes i vår loge.  
Det som kjennetegna Ulf, var venn-
lighet, et svært godt humør, og mange 
treffende kommentarer og kvikke re-
plikker. Dessuten var han veldig jovial, 
og han hadde en solid porsjon sjølironi. 

La oss minnes bror Ulf for hans venn-lige 
lune og humørfylte måte å være på, og 
gjemme disse minnene i våre hjerter. Vi 
er takknemlige for å ha lært ham å kjenne, 
men skulle så gjerne hatt fler år sammen 
for å bli bedre kjent. En god Odd-Fellow 
bror er gått bort, men minnet om ham vil 
leve videre både hos hver enkelt av oss 
som var sammen med ham, og i Loge 127 
Gabriel Scott. 
Vi lyser fred over bror Ulfs minne. 
 

Valgte nevnder  2007 - 2009: 
Nemnd for styrkelse og ekspansjon: 
Dag Øian,  
Helge Haldorsen,  
Leiv Per Olsen   
Kjell Arild Eidet.  
Vara: Arne Bjørge. 
Nominasjonsnemnd: 
Helge Haldorsen,  
Leif Rimstad,  
John Olsen,  
Johan Næser  
Kjell Fosselig. 
Vara: Arne Bjørge. 
Finansnemnd: 
Anders Bjørnholmen,  
Lars Arnfinn Ekornsæter   
Torbjørn Ribe. 
Vara: Jarl Homborstad. 
Revisjonsnemnd: 
Tore Andersen,  
Karl Pedersen  
Carl Jon Hansen. 
Nemnd for hjelp og støtte: 
Anstein Nørset,  
Tor Malvin Bakke,  
Alf Oddmar Hæstad,  
Ove Thomassen  
Jan Roar Solaas. 
 

Utnevnte nevnder 2007- 2009: 
Nemnd for omsorg:                                                
Toralf Aas                                                                
Ove Thomassen                                                     
Øystein Børresen                                                      
Nils Fredrik Hagner 
Nils Johan Larsen 
 

Anskaffelsesnemnd: 
Torstein Wille 
Alf Oddmar Hæstad 
Gunvald Falk 
 

Sosialnemnd:                                                            
Jarl Humborstad                                                  
Leif Rimstad 
Hans Eide 
Jan Sandven 
 

Kontaktperson seniorgruppa:  
Svend Helge Svendsen  
  

Ny fører: Carl John Hansen 
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Loge nr. 107 Torungen 

Nevnder i □ 107 Torungen 
2007 - 2009 

Nevnd for logens styrkelse og 
ekspansjon: 
Storrepr, Frank Liltved  
EksOM Torjus A. Skjævestad  
Eks UM  Tor-Alf Nykvist   
Bror Fred Egil Hansen  
Vara Eks.OM Åge Munch-Olsen 
 
Nominasjonsnevnd:  
Fung Eks.OM Karl-Petter Evensen 
Eks.OM Christian Grundesen  
Bror Vidar Josephsen  
Bror Olav Brottveit  
Bror Torgeir Egeland 
Vara: Eks. Storrepr. Egil Bøe 
    
Finansnevnd: 
Bror Harald Debes Ruud, leder 
Bror Bernt Finkenhagen 
Bror Knut Olav Ytterdal 
Vara Bror Mikkel Holen 
 
Nevnd for hjelp og støtte: 
Fung Eks.OM  
Karl-Petter Evensen, leder 
Bror John Heien 
Bror Odd Konrad Pedersen 
Bror Karl Otto Berntsen 
Bror Ole Carsten Boe 
 
Revisjonsnevnd: 
Bror Finn Kristiansen 
Bror Jan Egil Josephsen 
Bror Hans Carlsen 
 
Nevnd for omsorg:  
Fung Eks.OM  
Karl-Petter Evensen, leder  
Bror John Heien   
Bror Odd Konrad Pedersen  
Bror Karl Otto Berntsen 
Bror Ole Carsten Boe 
 
Nevnd for anskaffelser: 
Bror Ove Louis Wroldsen, leder 
Bror Henry E. Nicolaisen 
Bror Lars Brekka 
 
Husnevnd:    
Bror Kåre Vatne   

Bror Ivar Sandnes, leder  
Bror Eivind Eidbo  
   
Reisekomite: 
Bror Dag Andersson, sekretær 
BrorPer J Jørgensen, leder 
Bror Frido Josepha 
 
Privatnevnd: 
Bror Harald Grut-Løvig, leder  
Bror Bjørn Øivind Hansen  
Bror Rolf Olav Terjesen   
Bror Kåre Tonstøl   
Bror Willy Kristiansen  
Bror Eivind Eidbo  
   
Jubileumskomite: 
Bror Per Olai Seines, leder 
Storrepr. Frank Liltved 
Bror Ove Louis Wroldsen 
Bror Per Rosmo 
Bror Per J. Jørgensen 
Bror Harald Grut-Løvig 
 
Gradspasseringer 
01.10.07 Den Høye Sannhets Grad 
Rune Jacobsen 
Ivar Sandnes 
05.11.07 Det Gode Vennskaps Grad 
Frido Josepha 
03.12.07 Den edle Kjærlighets Grad 
Eivind Eidbo 
Håkon Vik Korslund 
 
Åremålsdager 
01.10.07 Nils Odd Olsbu, 80 år 
 (Vel overstått) 
06.10.07 Henning Glad, 40 år 
 (Vel overstått) 
09.10.07 Ove Louis Wroldsen, 55 år 
 (Vel overstått) 
15.10.07 Øyvind Olsbu, 65 år 
 (Vel overstått) 
26.11.07 Odd Konrad Pedersen 70 år 
09.12.07 Jan Egil Stiansen, 70 år 
25.12.07 Fred Egil Hansen, 55 år 
02.01.08 Eivind Eidbo, 35 år 
15.01.08 Finn Kristiansen, 60 år 
08.02.08 Finn M.Kristoffersen, 85 år 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Loge nr. 128 Lyngør. 

Litt historie om 
Loge Lyngørs Logehus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter en tale av forstander Apeslang på 
Angelstad skole hvor det ble missnøye 
med innholdet, ble det bestemt at skolen 
kun skulle brukes til skolens formål. 
Da var det at Ola Grændsen sa: Så bygger 
vi bedehus, og jeg gir fri grunn. 
Bedehuset ble bygd i 1902. Primus motor 
var Ola Grændsen. Alle trodde han skulle 
gjøre det alene, men ble skuffet. De fikk 
lov å være med. 
Tomta som bedehuset står på, var et 
leirtak hvor det hadde vært teglverk 
tidligere. Det fortelles at det gikk et 
leirras og en man som het Tarald Heia 
mistet livet. 
Det var Tellef Stornes som var bygg-
mester. 
Da huset var ferdig, var gjelda kr. 2000,-. 
Bedehuset har vært brukt til logehus 
tidligere. 
I 1904 ble det stifta en loge tilhørende  
I. O. G. T. og den fikk spesiell tillatelse til 
å ha sine møter på bedehuset. 
Logen hadde faste møter annenhver 
lørdagskveld, og juletrefest nyttårsaften. 
Bedehuset fikk elektrisitet i 1922 og det 
ble lagt inn lys, men meget sparsomt. 
I 1927 ble bedehuset restaurert. Da ble 
huset panelt innvendig. Det ble nytt 
kjøkken, det gamle ble slått sammen med 
lillesal og matsal. Hele restaureringen 
kostet kr. 2600,00. 

Odd Fellow distrikt nr. 22 
gjennomfører et stort 

opplæringsprogram for brødrene 
embedsmenn denne høsten: 

Torsdag 27. september: Alle E-menn 
- felles del med bror Stor Sire og DSS 
- gruppe del med Storrepresentanter 
Gradgivingsloger/leir: 
- Oktober     DEK grad for loger 
- November DGV grad for loger 
- November for leir 
Spesiell opplæring: 
- 12.11.07:  FOCUS for sekretærer 
- 19.11.07:  Web. Ansvarlige i enhetene
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Huset ble igjen ombygd i 1961 og hva 
som skjedde med det frem til Loge 
Lyngør kjøpte det kommer i neste nr. av 
Terjenytt. 
 
UM 
Jon-Eirik Johansen 
                 
Valgte nevnder: 
Nevnd for logens styrkelse og 
ekspansjon: 
Bjørn Røysland 
Lars Rødland 
Gunnar Davidsen 
Ralph Lundberg 
Vara: Halfdan Stormo 
 
Nominasjonsnevnd 
Lars Rødland 
Odd Holum 
Olav Hovland 
Nils Røysland 
Vidar Ausland 
Vara: Bengt Tore Mikkelsen 
 
Finansnevnd 
Ragnar Loftstad 
Kjetil Skjeie 
Jan Olav Storgjerde 
Vara: Frank Knudsen 
 
Nevnd for hjelp og støtte 
Bård Midtgård 
Henry Nævestad 
Bernt Pettersen 
Kjell Lund 
Aslak Løvdal 
 
Revisjonsnevnd 
Kjell Monrad 
Fred Lunde 
Jon Are Nor. 
 
Utnevnte nevnder 
Nevnd for omsorg 
Oddmund Berg  
Jan Olav Storgjerde 
Tore Eikeland 
Egil Arnt Knudsen 
 
Nevnd for anskaffelse  
Jon Are Nor 
Ragnar Lofstad  
Harald Pettersen  
 
Reisekomité  
Lars Rødland  
Kjetil Skjeie  
Eystein Loftesnes    
 
 
 

 
                                      
 
 
  
        
Loge nr. 135 Mærdø. 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad 
25.09.07 Finn Tore Pedersen 

       Rainer Nilsen 
13.11.07       Arild Opdahl 
        Kjetil Risan 
        Tom Espedal 
Den Edle Kjærlighets Grad 
16.10.07       Gunnar Nygaard 
        Jarle Husefest 
Den Høye Sannhets Grad 
09.10.07       Tom Arild Sell 
        Arild Gauslå 
Åremålsdager 
50 år  
02.11.07         Kaare Martin Haugen 
24.11.07        Stein Borch Olsen 
17.01.08        Vidar Gullovsen 
60 år 
28.01.08        Finn Tore Pedersen 
18.02.08        Sverre Kvalevåg 
                                      Vi gratulerer! 

Valgte nemnder for 
2007 – 2009 

Nemnd for Styrkelse og ekspansjon 
Storrep. Fritz Steller 
Eks OM Leif A. Sell   
Eks OM Kai Salvesen  
Ottar Gjevdeli 
Rune Sørensen    
Vara: Fung. Eks OM Ebbe Johansson 
 
Nominasjonsnemnd 
Fung. Eks OM Ebben Johansson 
Eks OM Kai Salvesen 
Helge Kopstad Aass 
Ottar O. Gjevdeli 
Vidar Gullovsen 
Vara: Eks OM Leif A. Sell  
 
Finansnemnd    
Finn Sandberget   
Roar Heen 
Gudmund Nygaard   
Petter Furseth   
 
Nemnd for hjelp og støtte  
Heinz Meyer 
Alf Jørgensen 
Kaare M. Haugen 
Sverre Kvalevåg 
Jan Lillevik 
 

Revisjonsnemnd 
Rune Sørensen 
Jan Steinar Duedahl 
Dag B. Jensen 
 

Utnevnte nemnder 
2007 - 2009 

 
Nemnd for Omsorg 
Fung Eks Om Ebben Johansson 
Alf Jørgensen 
Odd B. Tengelsen 
Storrep.Fritz Steller 
Frode Salvesen 
 
Nemnd for anskaffelse 
Michael Lenz 
Gudmund Nygaard 
Helge K. Aass 
 
Husnemnnd 
Odd Johan Rasmussen 
Kai Salvesen 
Arild Gauslå 
 
Privatnemnd 
Rune Sørensen 
Øyvind Olsen 
Dag B. Jensen 
Frode Salvesen 
Tom Arild Sell 
Roy Gabrielsen 
 
Repr. I OF Husets styre 
Finn Sandberget 
Vara: Alf Ivar Andersen 
 

Mot jul  
Margrethe Munthe 

 
Som`ren er borte dagene korte, 
men gjennom mørke, tåke og regn 
langt i det fjerne 
lyser en stjerne – Betlehems-stjernen, det 
himmelske tegn. 
Snart skal vi høre klokkene føre 
budskap om høytid i hjemmene inn. 
Klart skal det klinge, inn skal de ringe 
julen for alle – i hjerte og sinn. 
 
Brødrene i 135 Mærdø vil benytte 
anledningen til å ønske alle brødre og 
søstrer en velsignet 
og fredelig jul, og alle gode ønsker for det 
nye året. 
 
Med broderlig hilsen i V. K. og S. 
          Olav Halvorsen  UM 
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SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR
ARENDAL 

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

 
 
 
 

             Entreprenør 
 

   BJØRN RØISELAND 
 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

BEDRE  RÅVARER 
   BEDRE  SMAK 

Vi lager og leverer ferdige måltider til: 
Stevner, turneringer og andre typer arrangementer 
Tlf. 37015166         www.ferdigmatas.no 

    Lapskaus – Gryterett – Laksesuppe – Komper – Frokost og lunch 

   Forvaltning og drift av fast eiendom 
 
Lindland 
 

Vestregate 9 
4800 Arendal  
Tlf. 37024177 
Dameklær 
Str. 36 - 54 

 

 

 

                                KLÆR  FOR 
                          DEN  VOKSNE DAME 

 

 

 

Havnegt. 4 – Arendal.   Tlf. 37021483 

EINAR BERGE 
Salgskonsulent 
 
Mobiltlf.: 95928519 

AGDERPLAN  A/S 
RÅDGIVENDE  INGENIØRER  I  BYGGETEKNIKK 

KOMMUNALTEKNIKK  OG  GEOTEKNIKK 
 

Storgaten 2 – 4890 Grimstad 
Tlf. 37 04 36 00 . Telefax 37 04 49 16 

NITTEDAL TORVINDUSTRI  AS

 

 
Sulten eller tørst? På vei mot øst? 

Shellstasjonen ved Cindarella. 
Der stopper vi først! 
God tur!   Vi sees! 

Agder Bensin as E-18 

Knudsen`s 

Fjæreveien 57 – Tlf 37 04 18 57
Alle slags arbeider i hager, parker og gartnerier

Telefon 37 00 57 10

Uten dem, ville neppe Terjenytt leve!

AUTORISERT  EL.INSTALLATØR    HÅKON  LARSEN 

ALT  i elektrisk  installasjon 

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

BRØDRENE 

 

Telefon 37 00 57 10

 
Kvia Bil 

Sørlandsparken  38 05 80 00

Nye og brukte biler

OPEL CHEVROLET

TELEFON  37005710

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

Kontaktperson:  
Inge Viktor Olsen 

Postboks 61    
4981 Grimstad   

 

Vi har sko 
for enhver 
anledning 

Sentrums-
gården 

Lillesand 
 

Tlf: 
37270112 

 Se vårt utvalg 

Velkommen hilsen 
Inger og Kirsten 

Julen 2007  -  Terjenytt  -  36 årgang 
Medlemsbladet for Odd Fellow Ordenen i Aust-Agder.   Bladet utgis 4 ganger i året. UM er redaktør for stoff fra sin loge. 

Hovedredaktør er DSS Jan .A. Nilsen. Neste Terjenytt, Vinteren 2008, kommer i feb. 2008.  
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 1. februar 2008. 

Stoffet sendes: Jan A. Nilsen, på  E-mail: jan.a.n@online.no eller adr.: Kongleveien 12, 4844 Arendal.  

Logeantrekk fra FRISLID         ZACHARIASSEN AS 
 -Livkjole komplett  kun       4600.-   LANGBRYGGEN 1  
 -Mørk dress+skjorte+slips  3000.-    4841  ARENDAL  
                                                                            TLF 37021462  
 

UTENOM ÅPNINGSTID RING FOR AVTALE: 
                             TLF  .91 79 75 30 

 

Ledig Annonse 
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Tlf. 37 00 47 07 / 90 90 50 20 
Maxitaxi – små og store grupper – Døgnsevice – 

Faste oppdrag til faste priser 

ARENDAL 

Aut.el.inst. Knut Friis-Jacobsen 
Tlf.37 01 07 30  Fax 37 01 18 21 

Mob. 94 58 28 80  Priv. 94 58 75 00 
 

- Elektrikeren fra Hisøy - 

MAXITAXI 

Tlf. 37 01 04 07 

P.Obox 115 
N.4818 Færvik, Norvay 
Phone:   +47 37 05 85 00 
Telefax: +47 37 05 85 01 
Telex:  21 448-OFTRA  N 
E.mail:   ns@pmddata.no

HISØYSERVICENTER

Lifeboatbuilder since 1903 

Sigurd Holthe
 Henr. Ibsensgt. 8 

     Tlf. 37 04 12 20 

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

       Det du trenger – når du trenger det 

 
 
 
SKREDDESYDDE 
 
GRUPPEREISER 

Solflaten 9 –4790 Lillesand 
Tlf. 372 71 205 – Fax 372 70 370

       Stoa Senter                Tlf. 37 09 80 07 
       Harebakken Senter   Tlf.37 08 69 80 

       Bergemoen 29, 4886 GRIMSTAD Tlf.: 37 25 80 90

 

REGNSKAPSKONTORET 
 

Inge Kongsbakk 
P.b. 65, 4951 Risør 

 
 

Tannlegene  i  Grimstad 

Fotografmester Helge Haldorsen 

Tlf: 37270790 Lillesand 

Til 

Fotografmester Helge Haldorsen 

Tlf: 37270790 Lillesand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

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

 Terjenytt leve! 

Ledig 
Annonse 


