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          Nr. 1                           Vinteren  2013                     41. Årgang           

En ny enhet i Distrikt 22  
Grimstad Leirforening 

ble satt til verden 
25. oktober 2012 

 
Leir 22 Aust Agder  

er den stolte fader 
og har sluppet 

barnet ut i lekegrinda 
 

Planen er at foreningen  
skal få slippe ut av lekegrinda  

og stå på egen ben som leir  
lørdag 16. november 2013.  

Stor Sire Morten Buan med sine 
Storembedsmenn har meldt sitt 

komme.



Inn Over- Over-
viet gang fra gang 

51 Fortuna 92 2 0 0 0 1 1 92 66 0
93 Kaprifol 87 4 0 1 0 2 3 85 63 -2
104 Måken 81 2 0 0 0 0 1 82 65 1
116 Navigare 56 0 0 0 0 0 2 54 64 -2
Sum: 316 8 0 1 0 3 7 313 65 -3

Over- Over-
gang fra gang 

61 Terje Vigen 85 2 0 0 0 0 2 85 66 0
98 Henrik Ibsen 93 4 0 0 0 0 2 95 64 2
107 Torungen 89 4 0 0 0 2 5 86 63 -3
127 Gabriel Scott 81 3 0 0 0 1 0 83 62 2
128 Lyngør 86 2 0 1 0 2 5 80 64 -6
135 Mærdø 70 5 0 0 0 1 3 71 56 1
152   Fjære 27 2 0 0 0 0 1 28 53 1
Sum: 531 22 0 1 0 6 18 528 63 -3

51 Fortuna 92 78 3 4 6 1
93 Kaprifol 85 72 4 4 3 2
104 Måken 82 2 55 24 1
116 Navigare 54 2 22 2 22 3 3
Sum: 313 154 7 0 63 24 0 25 2 30 3 5

61 Terje Vigen 85 79 1 4 1 0
98 Henrik Ibsen 95 2 92 1 0
107 Torungen 86 79 2 1 1 3 0
127 Gabriel Scott 83 1 3 70 5 4
128 Lyngør 80 3 33 5 36 1 2
135 Mærdø 71 67 1 1 2
152   Fjære 28 5 19 1 3
Sum: 528 236 2 4 117 72 5 34 6 39 2 11

Kommune-
analyse

Aust-
Agder

Aren- 
dal

Froland Åmli Grim- 
stad

Lille- 
sand

Birke-
nes

Risør Gjer-
stad

Tvede- 
strand

Vegårs-
hei

Andre

Odd Fellows 841 390 9 4 180 96 5 59 8 69 5 16
Innbyggere * 112572 43079 5399 1825 21548 10022 4949 6863 2478 6036 1976 X
% OF i kom. 0,75 0,91 0,17 0,22 0,84 0,96 0,10 0,86 0,32 1,14 0,25 X

Nå er det slik at Tvedestrand kommune i vårt distrikt har oppnådd Storlogens høye mål 
om at minst 1 % av befolkningen tilhører Odd Fellow Ordenen.

2

                            2013                          -                Terjenytt                 -                           Vinteren

Andre

Fordeling mellom kommunene i Aust Agder

* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra SSB 1.oktober 2012

Risør Gjers
tad

Tvedes
trand

Vegårs-
hei

Åmli Grim- 
stad

Lille- 
sand

Birke-
land

Odd Fellow Loge 
Aust-Agder

Antall Aren- 
dal

Froland

Andre

Logeanalyse 31.12.2012 - Odd Fellow brødrene

Birke-
land

Ri sør Gjers
tad

Tvede-
strand

Åmli Grim- 
stad

Rebekka Loge     
Aust-Agder

Antall Aren- 
dal

Froland Lille- 
sand

Vegårs-
hei

Netto 
tilgang

Logeanalyse 31.12.2012 - Rebekkasøstrene

Døde Av-
gang

Antall 
31.12

Al-
der

Odd Fellow Loge Antall 
01.01.

Inn-
viet

Gjen-
opptatt

Medlemsstatistikk  -  31.12.2012  -  22 Aust Agder

Av-
gang

Antall 
31.12

Al-
der

Netto 
tilgang

Rebekka Loge Antall 
01.01.

Gjen-
opptatt

Døde
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Lysmarkeringen 15.12.12 i 

Distrikt 22.. 
Den ble ikke helt som vi hadde tenkt. 
Værvarslene de siste dagene var heller 
dårlige, men ingen tenkte på å avlyse. 
Natt til 15. var det full storm og det 
lavet ned med tung, våt nysnø som 
pakket seg, slik det bare kan på 
Sørlandet. I radioen ble det oppfordret 
til ikke å bruke bil med mindre det var 
livsnødvendig. En nesten unødvendig 
oppfordring, vanlige snøfresere klarte 
dårlig å få vekk den tunge snøen, slik at 
svært mange faktisk var innesnødd. 
Følgende rapporter kom: 
Fra Tvedestrand: 
Midt i snøføyka lørdag fikk jeg telefon 
fra musikerne om at de måtte trekke 
seg, ‐ og dermed forsvant alt av mikro‐
foner og høyttalere. Gløggkokerne 
hadde snødd inne, og Gina Lund var 
blitt skikkelig forkjøla. 
Med dette som utgangspunkt kunne 
jeg ikke gjøre annet enn å avlyse det 
hele, ‐ kjøpte blomster til Gina Lund og 
kjørte av gårde til Kjell Lund i 
Tvedestrand hvor jeg visste at hun 
skulle være senere på kvelden. Kjøpte 
likeså blomst til Kjell Lunde ved Grisen 
Storsenter som et plaster på såret. 
Legger ved meldingen som ble sendt ut 
til brødre/søstre. 
Været er ikke på vår side i dag, ‐ og 
arrangementet på «Grisen» er avlyst.  
Flere aktører kommer ikke frem på 
grunn av dårlige vei‐/kjøreforhold, ‐ 
derfor avlyser vi det hele.  
Vi i aksjonsgruppen anmoder imidlertid 
alle til likevel å tenne et lys hjemme, 
med tanker på de barn som så sårt 
trenger til et trygt hjem å vokse opp i.  
God helg til dere alle !  
Aksjonsgruppen  
Ordenshuset i Tvedestrand 
 
Fra Lillesand ( Loge 127 Gabriel Scott ) 
ang. lysmarkeringen lørdag 15.des 
2012: Det annonserte arrangementet 
utendørs i Ole Olsen parken med 
sang/musikk og appell forsvant i 

uværet. Ganske enkelt umulig å 
gjennomføre. 
Herav ikke et eneste publikum til stede. 
Vi var ca. 25 brødre/søstre som samlet 

oss i lokalene til Lillesands 
Sjømanns‐forening (LSF) og hygget 
oss etter beste evne med god kaffe 
og nystekte vafler sponset av LSF 

A. Nørsett kjørte de videosekvensene 
som vi hadde fått oversendt og 
ledet en konstruktiv samtale 
(spørsmål/svar) ang. situasjonen i 
Ngabu og St. Vicente 

Avslutningsvis hadde undertegnede en 
sekvens hvor status pr. d.d. ble 
gjen‐nomgått for prosjektets alle 
tre faser samt en presiserende 
redegjørelse ang. fadderskap. 
Hvordan og hvorfor. 

Det hele medførte til 5 – 10 ny faddere, 
noe som jeg syntes er ganske bra alt 
tatt i betraktning 

 
Fra Arendal. 
Litt utpå dagen ringte de fra 
Frelsesarmeens Musikk Korps og måtte 
beklage at de fleste sto værfaste og at 
de måtte melde avbud. 
Vi hadde tidfestet Lysmarkeringen til kl 
16.00. Da hadde nedbøren gått over til 
plaskende regn, og byen var nærmest 
folketom. Så egentlig var det veldig bra 
at i underkant av 50 hadde møtt frem. 

Med unntak av musikkens fravær, ble 
programmet gjennomført som 
planlagt. Det var god fyr i utpeisen, 
fakler ble tent og DSS Tom Schulz 
ønsket velkommen. Tidligere ordfører 
og Eks OM Sigurd Ledaal holdt 
appellen, før vi a capella sang ”Deilig er 
jorden”. 
Etterpå ble de fleste med inn på Kilden 
for å nyte kaffe, gløgg, saft og 
pepperkaker. De fleste ble en times tid, 
det tyder på at de hygget seg. 

Aksjonskomiteen takkes. Både i 
planleggings‐ og gjennomføringsfasen, 
gjorde alle det de skulle, og alt gled glatt. 
At været ble som det ble, kunne vi ikke 
gjøre noe med. Vi har vist at vi kan lage 
et slikt arrangement! Rent økonomisk ble 
serveringen sponset av logene og faklene 
(returrett for de som ikke ble brukt) av 
Distriktsrådene, slik at de 1350,‐ kronene 
som folk la på bøssen, kunne gå 
ubeskåret til Landssaken. 
Referent, DSS Tom Schulz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leir nr. 22 Viljen 
Troens Grad 02.10.2012 
Randi Hjulstad loge nr. 51 Fortuna 
Håpets Grad 06.11.2012 
Reidun Lund loge nr. 51 Fortuna 
Astri Andersen loge nr. 93 Kaprifol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leir nr. 22 Aust Agder 
Den Konglige Purpur Grad 08.11.2012 
Bjørn Jacobsen, Ole Pettersen og Martin 
Sandtrø, alle fra loge nr. 128 Lyngør 
 
Den Gyldne Leveregels Grad 13.12.2012  
Jan Andersen loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Kjell Arild Eidet loge nr. 127 Gabriel Scott 
Vidar Tobiassen loge nr. 127 Gabriel Scott 
Torleif Nordmyr loge nr. 135 Mærdø 
 
Klanen. 
Vi vil igjen få minne om Klanen som er 
for alle Rebekkasøstre som har anledning 
til å komme.  Møtene avholdes den første 
mandagen i md. fra kl. 11.00 på Odd 
Fellowhuset i Arendal.  Vi håper så 
mange som mulig vil komme.  Hyggelig 
samvær og av og til litt opplesning etc. 
Møtedagene for våren 2013 er 
mandagene: 04/02, 04/03, 08/04 og 06/05. 
Velkommen. 
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Loge nr. 51 Fortuna 

Ny søster. 

 
Emmy K. B. Stenhagen (t.v) med sin  
fadder Sissel Myhre Bø. 
 
Hjertelig velkommen til oss. 
Gradsplasseringer. 
Troskapsgraden. 
05.12.12. Emmy Karin Blichner    

Stenhagen. 

Det Gode Vennskaps Grad. 
21.11.12. Randi Fløystad Westvik. 
21.11.12. Anne‐Berit Olsen. 
21.11.12. Ingrid Taraldsen 
 
40 Års Veteran. 
17.04.13. Alfild Olsen 

Åremålsdager. 
70 år. 
16.01.13 Anne Lise Knudsen. 
65år 
14.02.13. Britt Johnsen. 
03.03.13. Bodil Johnsen. 
29.03.13. Else Bakke. 
55 år 
07.02.13. Merete Moen Johnrud.  
 
GRATULERER 
 

 

Julemøte. 
Dagen vi alle gleder oss til, ble feiret på 
tradisjons vis med et flott møte med en 
ny søster som ble opptatt i vår loge. 
Etter møtet var vi atter på plass i salen 
og hadde vårt lille julemøte med 
julesanger og søster Kari Rose som 
leste den fjerde vismann, fantastisk 
flott historie. 
Så kom vi alle til et flott dekket bord 
som vår flinke privatnevnd sto for.  
I år som i fjor, sto ribbe på menyen og 
selvfølgelig riskrem til dessert. En stor 
takk til kokken og hans hjelpere, en 
fantastisk middag Vi var så heldige å få 
besøk av 3 gjester, noe vi satte stor pris 
på. Senere samlet vi oss i kjellerstua og 
hadde sang og underholdning hvor alle 
reiste hjem med godt humør og vel 
vitende at nå hadde julefølelsen satt 
seg. 

 
 
Lysmesse. 
Lørdag 15.12 var det lysmesse i byen, 
været kan vi ikke gjøre noe med, snø 
og kraftig vind, så oppmøte var noe 
labert, men til sammen i hele landet 
var det tusenvis av lys som lyste opp 
desember mørket. Det var sang eller 
opplesning av teksten til «Håpet og 
Flammen», en sang som er 
spesialskrevet til lysmarkeringen og 
Artistgallaen på TV2 samme kveld. Vi 
ba det norske folk om støtte til å gi 
tusenvis av sårbare barn et trykt hjem. 
Vi hadde håpet på 5.000 nye faddere. 
At vi fikk over 14.000 er helt fantastisk 
sier Grønnern. Med de nye har 
organisasjonen nå godt over 100.000 
SOS‐faddere. Til sammen gir fadderne 
mer enn 46 millioner kr. i årlige 
inntekter til SOS‐ barnebyer. 
 

Juletrefest. 
Søndag 6. januar var det juletrefest for 
store og små på Odd Fellow Huset på 
Stinta. OM Ruth Hjellset ønsket 
velkommen og orienterte om kveldens 
program. Først var det rundgang rundt 
juletreet, så var det tid for pølser, kaker 
og selvfølgelig julebrus. Deretter var det 
gang rundt treet igjen, men så var turen 
kommet til at alle samlet seg i kjelleren 
og der var Eldrup Hansen med sine 
ablegøyer, noe barna satte utrolig pris 
på. Deretter var det store øyeblikket 
kommet «NISSEMOR» og der var hun 
med sekken, barna sto på rad og rekke og 
fikk sine godteposer. Veldig fornøyde 
barn gikk hjem den kvelden. Tusen takk 
til Nr.93 Kaprifol for en koselig kveld, 
både for voksene og barn.  

 
 

Frelsesarmeens            
Julegryte. 

Alle våre 5 loger hadde hver sin turn på 
Harebakken Senter. Vi fikk inn 
kr.150.238, litt mere enn i fjor. Kjell Arne 
Nordbø takket hjertelig for vår innsats. 
Frelsesarmeen var kjempefornøyde og 
håpet at vi vil fortsette med hjelpen. Fra 
vår side syntes alle at det var givende, og 
interessen for å hjelpe er stor i Fortuna. 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Gradspasseringer 
Den Edle kjærlighets Grad    
14.01.13.  Inger Taraldsen Skjørestad.           
14.01.13.  Marit Eik.                                      
 
Gratulerer. 
70 år. 
26.03.  Lisbet Brune 
  
65 år. 
26.04.  Ingeborg Baust 
 
60 år. 
06.03.  Liv Cecillie  Byholt 

 
JULEMØTE. 
10.12.12. Avholdt vi julemøte med 
ledsagere. 
Etter vårt vanlige møte samlet vi oss i 
logesalen. Til sammen 93 søstre brødre 
og ledsagere. 
Med tente lys og med nydelig jule‐
musikk spilt av Ragnhild Bjellås ble det 
en stemningsfull og høytidelig stund. 
I år ble det servert hjemmelaget ribbe, 
medisterkaker, julepølse og surkål. Til 
dessert riskrem med rød saus . 
Tradisjonen tro framførte Eiri 
Sataslaatten Stene med hjelpere, 
legenden om juletreet. Talen til våre 
ledsagere ble holdt av Live Jetlund som 
innledet med et flott stev. Roar Heen 
takket for maten. Så en hyggelig  
avslutning i kjellerstua med kaffe og 
avec. 
 
JULETREFESTEN 06.01.13. 
Denne gang var det oss i 93 Kaprifol 
som hadde ansvaret for juletrefesten. 
Det ble servert pølser og brus til barna. 
Kaker og kaffe til de voksende . 
Eldrup Hansen holdt barna i aktivitet. 
Han hadde en oppmerksom og lydhør 
forsamling. Så var det å vente på Nissen 
.Han hadde med seg godteposer til alle 
barna.     

 

Det var 26 barn og 24 voksende 

tilstede. 
Eldrup Hansen hadde en lydhør 
forsamling. 
MØTEPLAN VÅREN 2013. 
14.01 kl 19.00 = + 
28.01 kl 19.00 Arbm. Instr.Rapp 
Nevnder/Komiteer/Regnskap 
11.02 kl 19.00 ≡ +                           Galla 
25.02 kl 19.00 ‐ + 
11.03 kl 19.00 O +                            Galla 
08.04 kl 19.00 Arbm. Fd       N 
22.04 kl 19.00 Arbm             NV 
13.05 kl 19.00  ≡ +                            Galla 
17.05 Sammenkomst på logehuset 
03.06 Sommertur 
26.08 kl 18.00 EI NB! Merk tiden. Galla 

 
SMIL SMITTER ! 
Jeg føler meg avslappet og 
trygg når noen smiler til meg. 
 
Ja jeg begynner å smile selv!  
Og  kanskje gjør jeg meg litt til,  
og tror ingen legger merke til det. 
 
Men når noen ser meg som også 
begynner å smile, innser jeg at det er 
jeg som har smittet dem. 
Når jeg tenker på dette smilet forstår 
jeg etter hvert hvor verdifullt det er.               
 
Bare et lite smil som mitt.  
• kan reise jorden rundt.    

 
Så om du har et lite smil på lur, ikke hold 
det tilbake men slipp det løs!   
La oss starte en smile‐epidemi                     
og smitte hele verden. 
 
Når du får denne smilstarteren, 
så  send den videre. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding til Seniortreffene 
til logenes koordinatorer 

 

For Rebekkasøstrene: 
Fortuna: 
Inger Marie Sørensen       370 98228 
sveisoe3@online.no         906 76057 
Kaprifol: 
Wenche K. Nilsen               370 24927 
wekni@online.no               975 90968 
Måken: 
Kirsten Moe                        372 70332   
Navigare:     
Else Margrethe Ramsdal  371 50648 
ola‐ram@online.no           479 08196  
   

For Odd Fellow brødrene:  
Terje Vigen:   
Ivar Tønseth      370 22482 
i.tonseth@yahoo.no          975 61989 
Henrik Ibsen:  
Jan Stangeland         372 70187 
jan.stangeland@tele2.no  452 96691 
Torungen:     
John Heien        370 23611 
                                                91766841 
Gabriel Scott:    
Anders Bjørnholmen         372 71421 
                                               98667724 
signeanders@gmail.com 
Lyngør:  
Halvor E. Lilleholt            371 60151 
                                               986 67724 
Mærdø: 
Sverre Kvalvåg              370 85616 
ola‐halv@online.no            477 56359 
Fjære: 
Dagfinn Fossum                   37095067 
nifgad@online.no                95784949 
 

Seniortreffene er som hovedregel: 
4. torsdagen i måneden 

Kl. 12.00 
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Loge nr. 104 Måken 
Godt nytt år! 

Med disse orda hilser vi hverandre, 
både familie, venner, naboer og andre, 
hver gang vi har passert et årsskifte. 
Det er en talemåte, men det er 
velment. Vi ønsker at det nye året skal 
bli et godt år; et år med glede og gode 
opplevelser, og vi håper på at vi skal 
unngå det som kan skape uro og frykt.  
Når jeg nå ønsker lesere av Terjenytt, 
brødre og søstre, et godt nytt år, er det 
et ønske om at hver og en av oss må ha 
god helse, arbeidskraft og arbeidslyst til 
beste for familien, venner ‐ og for 
logen. Mye nytt venter oss i året som 
ligger foran oss. Mange ark er 
uskrevne. Når høsten kommer, er et 
nytt embedsverk på plass. Det er all 
grunn til å ønske hverandre et godt nytt 
år. 
OM 

Julemøtet 
Loge Måkens julemøte gikk av stabelen  
den 20.desember og denne gang hadde 
vi invitert med våre ledsagere. Etter 
logemøtet var det samling i logesalen 
med ord til ettertanke fra søster OM, 
stjernehimmel og nydelig musikk. 
Julemøtet har flere gode tradisjoner og 
en av dem er Lucia‐opptog med flott 
sang. Musikken ble besørget av bror 
Finn Andersen. Stemningsfylt og med 
julestemning til alle. 

 
Flotte og sangglade måkesøstre 

 
Søster Aud Solheim Olsen ønsket 
velkommen til bords og leste dikt til 
musikk fra bror Knut Ribe. Flott innslag. 
I tillegg leste søster Mildrid Stangeland 
”Historien om Juletreet”, en god 
tradisjon som søstrene satte stor pris 
på. Bror Sigmund Johnsen takket for 
nydelig mat. En flott kveld med påfyll 
av næring til både kropp og sjel. 
UM 

Jubilanter 
80år 
Gerd Synnøve Christophersen – 
16.03.13 
70år 
Kari Næss Skaug – 17.02.13 
60år 
Borghild Elisabeth Lunde – 04.03.13 
Aud Jenny Olsen – 29.03.13 
 

Gradspasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
15.11.2012 
Cecilie Engenes Jenssen 
Marit Rodvelt 
 

Terminliste 1.halvår 2013 
03.01. Arbm. rapport 
nevnder/komiteer 
17.01. Arbm. Instr. 
07.02. O 25års Veteranjuvel 
21.02. Arbm. 
07.03. ≡ + 
21.03. ‐ + 
04.04. O + 
18.04 = + N 
02.05 Arbm. NV 
23.05. Sommertur 
 
Høst 
05.09. kl 18.00 0 EI Galla 

Landssaken fase 3 
Landssaken til Odd Fellow sitt prosjekt 
«Sammen for barn i Malawi» nærmer seg 
slutten og fase 3 er nå under forberedelse. 
Noen opplysninger om dette: 
Den 29 januar er det Regionledermøte i 
Oslo. Videre følger Regional samling i 
Drammen 10. februar og 3. mars i 
Sandefjord. 
Perioden 13. - 20. april, vi skal bidra 
aktivt til fullfinansieringen av barnebyen 
ved salg av solsikkefrø sammen med 
SOS-frivillige i hele landet. Felles 
aksjonsdag er 20. april. 
Videre 15.mai, hele landssaken avsluttes 
med et gedigent solsikketog på Karl 
Johans gate i Oslo. Innen den tid håper, 
og tror vi, at totalbeløpet skal ha kommet 
opp i de 25 millioner kronene som be-
høves for at barnebyen skal bli en realitet. 
Ovenstående vedr Landssaken fase 3, er 
et utdrag av et brev skrevet av 
Regionleder for aksjonen Helge Djupvik. 

AMG 
 
Kjære medmenneske 
God dag, 
kjære medmenneske, 
Ta deg tid til å være lykkelig, 
Du er et vandrende under, 
på denne jord. 
Du er enestående, spesiell, 
uerstattelig. 
Vet du det? 
Hvorfor står du ikke målløs, 
er du ikke glad og forbløffet 
over deg selv 
og over alle de andre 
omkring deg? 
Synes du det er så hverdagslig, 
så selvsagt at du lever, 
at du får lov til å leve 
for å synge og danse, 
for å være lykkelig? 
Hvorfor kaster du da bort tiden 
på en meningsløs jakt 
etter penger og eiendeler? 
Hvorfor gjør du deg masse sorger 
om tingene fra i morgen og overmorgen? 
Hvorfor lager du bråk, hvorfor kjeder du 
deg, drukner deg i tomme fornøyelser 
og sover når solen skinner? 
Ta deg rolig tid 
til å være lykkelig. 
Tiden er ingen motorvei 
mellom vuggen og graven, 
men plass til å parkere i solen. 

Phil Bosmans 
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Loge  nr.116 NAVIGARE 
NYE SØSTRE, VELKOMMEN! I 
logemøtet 23.januar 2013 fikk vi 3 nye 
søstre.                                           

Innvielse: 

Str.Randi  Østebømyr (til venstre) 
Str.Anne Marie Larsen  (til høyre)                                 

Overføring:  

 Str. Solveig Rødland fra Reb.loge  
79 Meridian sammen med  

OM Wenche Rødland. 
 
Denne kvelden hadde vi 6 gjester fra 
Reb.loge nr.103 Konvall, Stathelle som 
var med å kaste glans over kvelden.                         
Runde dager: 60 år Str.Aslaug Hagane 
Loftesnes 02.01.2013 
Logen gratulerer! 

 
 
På ettermøtet 28.11.2012  hadde vi 
nyttig og god informsjon om 
Landssaken fase 2, fadder-rekruttering 

til SOS-barnebyer,  av Storrepr. Inge 
Kongsbakk og br. Eldar Aas.  
HÅPET OG FLAMMEN                                                
Se meg, vær hos meg, hør meg nå. 
Natten den visker: “vi må forstå: 
Drømmen om tryggheten, varmen vises 
i barnet på armen.” 
 
Se meg, vær hos meg, vend deg om.  
Vi er så mange som roper: Kom!  
Mange som ønsker det samme,                              
og som vil tenne en flamme! 
 
Ser du, merker du i deg selv  
tindrer et lys som hver eneste kveld                          
skinner på hele vår klode!                                                  
Alle vi små må jo tro det. 
 
Se oss, hør oss, vær med oss nå.  
Hjelp oss så alle kan klart forstå: 
Mørket har kommet, men sammen 
tenner vi HÅPET og FLAMMEN 
 
FRELSESARMEENS JULEGRYTER                                                      
Det var igjen en stor opplevelse å få 
være med å stå ved Julegryten på 
“Grisen” i Tvedestrand.                                              
Denne gangen var Loge 128 Lyngør og 

Reb.loge 116 Navigare hjelpere for 
Frelsesarmeens avdelinger i Risør og 
Tvedestrand, og vi kunne overlevere 
nesten 74000kr. Fantastiske givere = 
kunder på “Grisen”!                                                    
(Hilsen Ragnhild og Tom Cato) 
 

 
            
 
 
 
 
 
 

MØTEPROGRAMMET  
vårt  for resten av våren:                                                
13.febr.     =+                                                                             
13.mars     F□  10 års markering Galla                                                                      
10.apr.     Sosialaften                 
24.apr.     =+  N                              
8.mai      Arbeidsmøte  N/V                           
15.mai      Sommertur 

 

 
 
TAKK.....                                                                           
Det er en hyggelig skikk her i landet – å 
takke.                                                                    
Nordmenn takker ofte seks ganger i 
forbindelse med invitasjoner:                                      
1. Takk for invitasjonen.                                                 
2. Takk til vertskapet for invitasjonen når en   
    kommer.                                                           
3. Takk for maten.                                                           
4. Takk for kvelden når man går.       
5. Takk dagen etter selskapet.                                 
6. Takk for sist når en treffes igjen. 
 
 

Jeg synger med våren 
Jeg synger med våren 
se hvor det gynger 
den meg forynger‐ 
snipp – snapp – snute – 
er – ute – ute 
 
Jeg smiler til våren 
og den får en 
til å stramme hver nerve 
i en sitrende bane. 
Jeg heiser min fane 
for vårlig glede 
og bygger et rede 
for sommer  
som kommer. 
 
Oscar Bernstein 

 
 

 
EN GAVE                           

En gave kan være liten og søt,        
og være hard eller ganske bløt.        

En gave kan være en klem, et smil, 
et blikk som sier godt å være til.  

 
En gave kan være ganske stor,        
og pynte opp på et spisebord.         

En gave kan du få av meg,           
som viser at jeg er glad i deg.  

 
En gave kan være ganske dyr,         

du vet hva det betyr.                 
En gave du får fra dine kjære,         
som alltid vil være deg nære. 

 
En gave kan jo fortelle deg alt,        

men ikke hva giveren har betalt.      
En liten gave kan bety igjen,          

at jeg er glad du er min venn! 

GLED DEG OVER Å VÆRE TIL,           
OVER Å VÆRE NOE I DEG SELV,         

OVER Å VÆRE NOE FOR  
ANDRE. 

GLEDE SMITTER 
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Loge nr.61 Terje Vigen 
50 års Veteran 

 
Jubilant Arne Mosberg 

14.11.12 
 

 
Fra v. Fung. DepSS Storrepr. Odd 
Fjeldstad, Eks. Storrepr. Arne Mosberg, 
DSS Tom B. Schultz. Fung. Stor Marsjall 
Kai Salvesen. Dessuten fungerte EksDSS 
Jan A. Nilsen som Stor Kapellan. 
Arne Mosberg ble født 04.07.1923 og 
tatt opp i □61. Terje Vigen som 
20.opptak (19 brødre før han) 06.11. 
1962.   
Han har Loge nr. 53, Storloge nr. 3823  
Fadder Thorbjørn Skjævestad, □ 107 
Torungen, som da var UM h.a. 
Olav Espestøyl var OM, mens Eink 
Gustad som var logens første OM, var 
EksOM. Så dette er tidlig i logens 
historie. 
Fra 1966—69 fungerte han som CM i 2 
perioder. 
I perioden 1974—75 var han UM og 
OM fra 1975—77.  

Fungerende Eks OM i 2 perioder. 
1977/79 og 1979/81, p.g.a. dødsfall. 
I loge nr. 61 Terje Vigen var han 
Storrepr. i 2 perioder, først 1986—90 
og så 1994— 99. 
Arne var veldig aktiv ved etablering av 
loge nr. 128 Lyngør som ble stiftet i 
1994, han ble også logens første 
Storrepr., 1994‐1999. 
Han har vært medlem av leiren siden 
1969, først leir Klippen., fra 1978 leir 
Sørland., og fra 1995 leir 22 Aust 
Agder, uten at han har vært spesiell 
aktiv her, 
14.11.2012 ble han tildelt 50 års 
Veteranjuvel. Seremonien ble ledet av 
DSS Tom B. Schulz ledsaget av Dep.SS 
Odd Fjeldstad, Stor Marsjall Kai 
Salvesen og Stor Kapellan Jan A. Nilsen. 
Talerekken ved bordet besto av DSS 
Tom B. Schulz, OM Torgeir Boye og OM 
Kjell Monrad som hilste fra loge 128 
Lyngør. Flere var det som ønsket ham 
til lykke med dagen, også 3 brr. som var 
på cruise i Middelhavet mellom Kypros 
og Israel 
Det som kjennetegner Arne, er at han 
har vært (og er) svært flink til å møte. 
Etter han ble opptatt, har vi hatt 306 
innvielser i vår loge, det er nok ingen 
som har overvært flere innvielser enn 
Arne,‐‐‐ neppe i hele landet?. 
Utenom logen er Arne også kjent som 
dyktig orienteringsløper, han er 
fremdeles aktiv, og det går rykter om at 
han vil starte i egen klasse når han til 
sommeren fyller 90 år. Kjære br. Arne, 
vi er veldig imponert og veldig, veldig 
takknemmelig. 
Hilsen brr. i loge nr.61 Terje Vigen. 
 
Br. Arnes øvrige Ordensvita: 
Logegrader: 

1. Grad  06.09.1963 
2. Grad 13.03.1964 
3. Grad 04.09.1964 

Leirgrader  
1. Grad  13.10.1969 
2. Grad  09.11.1970 
3. Grad  08.11.1971 

Storlogegraden 01.12.1978 
Har alle 3 Rebekka grader i □7 De Hvite 

Liljer Kristiansand. 
25 års veteranjuvel 11.11 1987 
40 års veteranjuvel 13.11.2002 
(50 års veteranjuvel 14.11.2012 ) 

Ny bror 12.12.12 

 
Peter August Weber 

m/fadder Arnt Øyvind Eikheim t.h.. 

Gradspassering  
Charles Gjerland mottok Det Gode 
Vennskaps Grad 23.01.13 
 
Vi gratulerer følgende jubilanter: 
• 60 år 22.11.12 Robert Høyesen 
• 75 år 30.11.12 Johnny Olsen 
• 60 år 01.12.12 Jan‐Oskar Kvist 
• 95 år 29.01.13 Reidar Jordell 

Takk til privatnevnda 
UM vil på vegne av brødrene i Loge 61 
Terje Vigen takke nye og gamle med‐
lemmer i privatnevnda for solid innsats 
og for arbeidet med å holde høy standard 
og bidra til god trivsel på ettermøtene i 
vår loge. Videre vil jeg ønske lykke til med 
arbeidet i vårsemesteret og ikke minst 
som ny privatnevnd i Leir 22 Aust‐Agder. 
Lasse Svendsen UM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffene
 
4. torsdagen i måneden kl. 12.00 
 
28. februar, kl. 12.00: 
Odd Fellow Huset, Arendal 
Prest Einar Gelius, som er fra Kuviga i 
Arendal og som nå bor der, kåserer 
om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Enkel servering. 
Påmelding logenes kontaktperson. 
 
28. mars: 
Dette er Skjærtordag. Dermed blir det 
ingen samling denne måneden. 
 
25. april: 
Det arbeides med å ha et seniortreff 
vedr. Sam Eydes skole med omvisning 
på skolen. 
Dette er enda ikke klargjort, så 
melding om dette vil bli sendt senere.
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
Gradspasseringer: 

Den høye sannhets grad 
20.november 2012 

                    
Emil Røstad Tønnesen Schieldrop 

Opptak av ny bror i Henrik 
Ibsen 

4.desember 2012 

 
Per Sandtveit 

 
med fadder Per Inge Haavik 
Den 4. desember hadde vi hyggelig 
besøk fra loge 89 Skagerak, som hadde 
med en bror, Christopher Mogstad som 
ble tatt opp sammen med Per Sandtveit. 
I besøket fra Kristiansand var også  
DDSS Hans Balchen tilstede, sammen 
med fungerende EksOM Dag Runar 
Pedersen  
 

 
DDSS Hans Balchen 

Tildeling av Veteranjuvel 
18.12.2012 

 
40 år veteranjuvel til Odd Olsen 
 

 
25 års veteranjuvel til Alf Langeland 

Terminlisten 
19.02 3+G 
05.03 2+ 
19.03 0+G, felles med ¤152 Fjære 
02.04 Arbm. 
16.04 ‐+N felles med ¤61 Terje Vigen 
07.05 25års Ve.Ju. G 
21.05 N V Fd. 
17.05 treff på huset 
09.06 Sommertur NB! Søndag 
03.09. EI G 
 

Runde tall 
75 år  Torleif Sverre Knudsen 07.05 

Juletrefest 
Tradisjonen tro arrangerte privatnevnden 
juletrefest. Med stort og smått var det ca. 
40 stk som gikk rundt juletreet og nissen 
kom på besøk! 

 
 

Her er yngste deltager på juletrefesten 
med foreldre Lene og br Arild Dybvik 

 
 

Nyttårslogen 8.januar  
I samarbeid med loge 127 Gabriel Scott 
hadde vi den tradisjonelle nyttårsloge, 
som samlet 85 personer. Høytidelig i 
logesalen og som alltid gjør privat-
nevnden en flott innsats på ettermøtet! 
 

 
Meny for første halvår 

5. februar    Svinestek 
19. februar  Lettsaltet torsk 
5. mars         Erter , kjøtt og flesk 
19.mars       Ørret/laks 
2. april          Fiskesuppe 
16 april         Erter, kjøtt og flesk 
7. mai             Lettsaltet torsk 
17. mai           Kaffe og kaker 
21. mai           Oksestek 
3. sept           . Lettsaltet torsk 
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Loge nr.107 Torungen 
Nils Odd Olsbu er død. 

 
Det var med sorg at vi mottok beskjed 
om at bror eks Storrepresentant  
Nils Odd Olsbu døde tirsdag 8. januar 
2013. 
Han ble bisatt i A. Moland kirke 18. 
januar.  Kirken var fylt av bygdefolk og 
brødre og søstre av Odd Fellow 
Ordenen. De ville vise en høyt aktet 
innbygger og god loge bror den siste 
ære. 
 
Han bar sin sykdom med stor ro, og sa 
at han hadde levd et godt og langt liv. 
 
For oss i Loge 107 Torungen var Nils 
Odd eksempel på den perfekte loge‐
bror. Han hadde innsikt i de fleste 
områder som Odd Fellow, etter over 51 
år som medlem. Vi fikk gode og reflek‐
terte svar på våre spørsmål, som ble 
grunnlag for ettertanke. 
Han hadde en lun måte i sin tilnærming 
til vanskelige saker. Mange gode inn‐ 
spill ble avsluttet med at han sa ”Jeg 
bare sender en tanke.”‐ så var det opp 
til oss å gripe den. 
 
Når vi ser på Nils Odds vita så har han 
innehatt mange embeder i loge og leir. 

Han ble opptatt 20.10.1961, Fikk 3. 
grad 05.03.1963. og var Storrepre‐
sentant 01.08.1995 til 31.07.1999.  
Han fikk 50 års Veteranjuvel 21. 11. 
2011. 
Han var en av de 5 brødrene som var 
chartermedlem ved institueringen av 
loge 107 Torungen 28.10. 1983, og ble 
logens første UM. 
Nils Odd var også den som startet sam‐
arbeidet med vår vennskapsloge 
Fidelitas i Skien. 
Loge 107 Torungen har mistet en pilar i 
logearbeidet og en innsiktsfull loge‐
bror. Det blir vanskelig å fylle hans 
plass. 
Vi lyser fred over Nils Odd Olsbus 
minne.  
                           Sigurd Ledaal 
                           Fung.eks OM 

  
25 års veteraner. 
I møtet 17. desember 2012 ble 
brødrene Kjell Fritz Munch Aanonsen 
og John Arnesen tildelt 25 års 
veteranjuvel. 
 

 
Veteranene sammen med  

OM Olav Brottveit. 

 
Veteranjuvel tildelinger. 
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 

Terminliste vår 2013 
På grunn av noen feil i terminlisten i 
forrige Terje Nytt, kommer den på nytt.   
 
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  

 

Meny ettermøter  
 

04.02.13: =+ Finnbiff 
 
18.02.13 :≡+ G Torsk 
 
04.03.13:O+G Torsk 
 
18.03.13:=+ Torsk 
 
15.04.13:Veteranjuvel,  
Veteranens ønske 
 
06.0513: Veteranjuvel, 
Veteranens ønske 

 
03.06.13:Veteranjuvel,      
 Veteranens ønske 

 
02.09.13: EI G Torsk 

 

 Nyttårsloge 2013 
Loge Torungen sitt julemøte måtte utgå i 
2012. Av den grunn ønsket vi å avholde 
nyttårsloge med ledsagere. 
32 brødre og 23 ledsagere møtte opp til 
dette møtet. Utstyret til nyttårslogen var 
utlånt fra 98 Henrik Ibsen. CM Arne 
Solheim var med oss og fungerte også 
som kapellan under møtet. 
Etter et flott møte i salen, benket vi oss 
rundt et festpyntet bord. Taffelet ble 
trygt ledet av Henry Nicolaisen. Menyen 
var ribbe med tilbehør, årets første 
julemiddag, eller var det den siste? 
Logeorkesteret ledet allsangen og det var 
taler fra OM, samt et stev fra fruen til 
privatnevndas leder. 
Logeorkesteret bidrog også til danse‐
musikk slik at gjestene fikk prøvd 
dansefoten. 
                                  Ref. Ole Skjævestad 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott   

Minneord. 

 
Leif Rimstad  Født 16. juli 1943 
En god bror gikk bort den 23. mars 
etter en tid med sykdom. 
Br. Leif ble opptatt i Henrik Ibsen og var 
med å starte Gabriel Scott høsten 1994. 
Han var en del av utviklingen av logen, 
fra den spede begynnelsen, til dagens 
livskraftige loge. 
Logen og logefellesskapet betydde mye 
for Leif. Og han har hatt flere viktige 
verv og oppgaver i logen, som han 
skjøttet på en utmerket måte. 
I logen har vi vårt memento mori – 
husk at du skal dø. Selv om vi skal være 
forberedt på døden så virker den trist 
og meningsløs, spesielt når vi føler at 
den kommer for tidlig. 
Leif var en kjær bror for alle, som vi 
satte stor pris på. Han var ikke en mann 
av store ord og fakter, hans stil var mer 
den stillferdige og lune, med et vennlig 
smil og gode ord. 
Selv om han nå er borte, så vil vi alle ha 
en plass til han i våre hjerter. I diktet 
heter det at hvert hjerte som offerglad 
tentes, gir varme til frøkorn og grøde. 
Vi er helt sikre på at Leif har sådd noen 
korn i våre hjerter. 
Vi er takknemlige for å ha lært Leif å 
kjenne, men skulle så gjerne hatt flere 
år sammen. En god Odd Fellow – bror 
er gått bort, men minnet om han vil 
leve både hos hver enkelt av oss og i 
logen. 
Vi lyser fred over hans minne. 

Landssaken SOS‐barnebyer. 
Lysmarkering 15.desember. 
Komiteen for dette arrangementet kom 
litt seint i gang, men jobbet kjapt og 
godt etter at den ble etablert. 
Markeringen ble bestemt lagt til 
Lillesand med appell ved vår UNP‐ 
deltaker, Elise Rønnevig Andersen, 
musikk og sang i Emil Knudsens park 
midt i byen og med avsluttende 
fakkeltog fram til Sjømannsforeningens 
lokaler i By‐ og Sjøfartsmuseet. 
Lederen for “ Tenn et lys for verdens 
barn “ aksjonen fra vårt distrikt, vår 
egen Leif P. Olsen, kom fredag 14.12 ut 
med en fin artikkel i Lillesands Posten, 
som fortalte mye om aksjonen og hva 
som også ligger bak. Han fortalte også 
noe om Artistgallaen som skulle gå på 
TV 2 på lørdagskvelden. 
Fredag 14.12 stilte også ei dame fra 
Måken og 12 herrer fra Gabriel Scott 
opp i Emil Knudsens park for foto‐
grafering av Fædrelandsvennen. De 
hadde med seg 2 store flotte plakater 
som sa mye om aksjonen. 
Disse 2 avisoppslagene var svært 
positive for vår aksjon, men lørdag 
15.12 slo et kraftig mildvær inn over 
vår landsdel. En stor snøhaug var skudd 
opp i parken og vannet fløt i gatene og 
det var nesten ingen folk i byen. 
Ut fra dette ble arrangementet ute 
avlyst, mens de som var møtt opp, ble 
invitert inn i Sjømannsforeningens 
lokaler hvor det ble servert kaffe og 
vafler.  
20 – 25 mennesker, de fleste loge‐ 
søstre og brødre og en journalist fra 
Lillesands Posten, så også videoen som 
er laget i forbindelse med vårt 
samarbeid med SOS‐ barnebyer. 
Tirsdag 18.12 kom Lillesands Posten på 
nytt ut med en flott artikkel om Odd 
Fellow og vårt samarbeid med SOS‐ 
barnebyer. 
Takk for stor oppfinnsomhet, hjelp og 
støtte rundt arrangementet, været kan 
ingen styre.    Hilsen UM.  

 

Terminliste: 
13.02 ‐ + 
27.02 = + 
13.03 0 + G 
10.04 Arbm. Instr. 
29.04 0 + G F/m 89 Skagerak 
            NB! Mandag i Kr.sand 
08.05 = + N 
22.05 NV 
28.08 EI G 

Gradspasseringer: 
Det gode Vennskaps Graden 
 28.11.12: Kurt Østerberg 
Den Høye Sannhets Grad  

 
Atle Kirkeng 12.12.12 
 

Jubilanter: 
70 år 
Sigmund Johnsen   1. april 
Dag O. Øian   20.mai 
Leif P. Olsen   5. juli 
 
50 år 
Arnt G. Thorkildsen  29. april 
Egil Ø. Sandnes   5. mai 
 

 
Ekte venner 

Ekte venner er når 
du kan unne den andre 
det beste du kan tenke deg, 
Uten å bli sjalu. 
 
Ekte venner er når  
du og vennen er 
i største nød av sult 
og du får et brød, 
Så deler du det på midten. 
 
Og hvis det blir skjevt, 
Så gir du den største biten 
til din venn 
uten å angre. 
 
Ekte venner er også 
så enkelt som 
å vise respekt, 
ha tålmodighet, 
Og være der når det trengs. 
 
Men dere er først 
ekte venner 
når dere kan lese 
dette diktet, 
og kjenne igjen 
Vennskapet deres.   

                                      Jente 13 år. 
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Loge nr. 128 Lyngør. 

GODT NYTT ÅR!!! 
Vi er godt inn i et nytt kalenderår, 
og alle er spente på hva år 2013 kan 
bringe. 
I Logen står og faller resultatet av vårt 
arbeid på brødrenes velvilje og innsats. 
La oss alle starte det nye året med gode 
forsetter og samme gode innsats. 

OPPTAKELSE: 
Ny bror: 
Den 21.11. 2012, fikk Loge 128 Lyngør 
en ny bror. 
Vi ønsker deg velkommen, og håper du 
vil trives hos oss. 

 
Leif Fage, Tvedestrand. 

 
GRADSPASSERING: 
 
DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD 

Arne Eeg 
Den 19.09.2012 
Thor Pedersen 
Den 03.10.2012 

 
Vi gratulerer. 

 
 

VI  GRATULERER OGSÅ: 
08.01. Ivar Akselsen 60 år 
01.03.  Jan Ivar Beisland 65 år 

 

 
MINNEORD OVER 

BROR KJELL JENSEN. 
 
RETT FØRE JUL, ‐  FIKK VI DEN TRISTE 
BESKJEDEN AT BROR AV VÅR LOGE,  
KJELL JENSEN, AVGIKK VED DØDEN  
DEN 19 DESEMBER 2012. 
KJELL VAR EN TROFAST OG GOD 
LOGEBROR I 30 ÅR. HAN MØTTE I 
LOGEN SÅ OFTE HAN KUNNE NÅR HAN 
VAR HJEMME. DESSVERRE SÅ FIKK 
KJELL KREFT. DETTE SLET HAN MED 
LENGE. 
HANS GODE HUMØR OG SIN ALLTID 
HØRBARE LATTER HADDE HAN TIL DET 
SISTE. 
MANGE VIL SAVNE HANS GJEST‐
FRIHET, BÅDE PÅ BORØYA OG HJEMME 
I TVEDESTRAND. HAN HADDE MANGE 
VENNER BÅDE UTE OG HJEMME. 
VI LYSER FRED OVER HANS MINNE.    
Kjell Monrad.      OM 

 
 
 
 
 

 
 

Grytevakt på «Grisen» kjøpesenter i 
Tvedestrand, 

‐ FOR FRELSESARMEEN ‐ 
En stor takk til brødre og søstre i 
Logene Lyngør og Navigare, som påtok 
seg å stå grytevakt tre uker før jul for 
Frelsesarmeen. Det var stor velvillighet 
og ikke vanskelig å få fylt vaktskjemaet. 
Vår innsats disse 6 dagene skaffet 
Frelsesarmeen over 73.000 kroner, et 
beløp som var langt over for‐
ventningene. Denne innsatsen skal vi 
være stolt av. Takk igjen for at dere 
stiller opp når vi skal gjøre en innsats. 
                       Svein Tore Stiansen 

 

TERMINLISTE VÅR 2013. 
16.01. O instruksjon 
06.02.  Arbm.Regnskap og rapporter fra 

nevnder 
20.02 O Arbm. Fd. 
06.03. ≡ + Galla. 
20.03..  O Arbm. m/135  i Tvedestrand 
03.04. O +  Galla 
17.04.   ‐  + m/ 152  i Tvedestrand 
15.05  O Arbm .  N.  
22.05. Besøk til 125 Colin Archer 
               i  Larvik. 
29.05. 0 Arb. Møte NV.  
08.06.  Sommeravslutning. 
  NB. Lørdag 
04.09.  0 EI. Galla. 
  

Forkjølelse ! 
De satt på venteværelset i lag, 

de diskuterte en viktig sag, 
for alle kjente til den prøvelse 

som skjules bak forkjølelse. 
Den ene talte sterkt for tran, 

En annen: 
honning pluss en dram. 
Kalde bad ble foreslått, 

det kurerer host og snott. 
Hvitløk virker også bra, 

råmelkspiller bør man ta 
mot all snuft og nesegråt. 

Alle kom med hvert sitt råd. 
Men i kroken satt en mann, 

og ingen av dem kjente ham. 
Og da emnet var tømt ut 

(noe det forresten aldri blir), 
Alle så på han tilslutt. 

Hva siger du, vår gode mann, 
vet du hva som hjelpe kan? 

Da rystet han sitt hode stille, 
og de andre synes det var ille. 
Tenk, en mann på jorden går 

som hjelp mot snue ei forstår. 
Dette er en sjeldenhet 

som råd mot dette ikke vet. 
Da oppløftet han sin hese røst, 
det pep og surklet i hans bryst; 

Jeg har studert dette nøye, 
men må i skam mitt hode bøye. 

Jeg vet intet mot forkjølelse. 
Men jeg vil ikke spille falsk, 
jeg er lege, doktor spesiale 

i øre, nese hals. 

Og så går det mot lysere tider og neste  
nummer av Terjenytt. Men da er det vår, 
vi er forhåpentligvis friske,  ‐  og solen ‐
smiler varmt til oss.  

Hilsen i V.K. og S 
Tore L. Dalen.  UM. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Ølbrygging med 
loge 152 Fjære 

Alle logene ble invitert til ølbrygging og 
smaksprøver til loge 152 Fjære. 
Totalt var vi 15 stykker inkludert 
“bryggerne” Tore Wickstrøm og Geir 
Hovind, og fra vår loge stilte hele seks 
brødre. Det ble en hyggelig lørdag 
formiddag/kveld. Vi startet med en 
smak av loge Fjære sitt eget loge‐øl, 
deretter begynte vi prosessen med 
brygging av nytt øl. Underveis i 
bryggingen fikk vi god informasjon om 
fremgangsmåte for de forskjellige 
øltyper som kan lages, og det manglet 
heller ikke på smaksprøver. 
Hvis dette blir gjennomført senere, vil 
jeg oppfordre alle brødrene til å stille, 
det var en lærerik og hyggelig sammen‐
komst. 
Hilsen i V.K.og S 
Rune Sørensen UM 
 

Julebord 
Den 01.12 var det klart for årets 
julebord, det var totalt 54 gjester og 
brødre til bords, det ble servert nydelig 
julemat, som Bjørn hadde tilberedt på 
en fantastisk måte. Etter måltidet i 
spisesalen gikk turen ned i kjelleren, 
her ble det servert kaffe med något 
attåt, samt en helt fantastisk bløtkake. 
Etter hvert kom musikken i gang, og 
dansefoten på mange av gjestene og 
brødrene begynte å røre seg. 

 
Sekretæren informerer. 

Åremålsdager 
60 år  
Torleif Nordmyr   06.01 
Arne Martin Thorbjørnsen  31.03 
 
50 år  
Harald Åsmund Andersen  01.04 
Arild Opdahl   03.06 
Roar Gundersen   20.10. 

 

Gradspasseringer 
Troskapsgraden 
11.12.12     Ronny Røyset 

 
 
Den Høye Sannhets Grad 
13.11.12    Morten Knutsen 

 
 

Terminliste vår 2013 
08.01 Arbm. Instr. 
22.01 Arbm. årsrapporter 
(m/brannøvelse) 
12.02 �� 
26.02 �� 
12.03 O+G 
20.03 Arbm. Fm 128 Lyngør 
09.04 25 Ve.Ju G 
23.04 Arbm. Fm 145 Høgenhei  
13.05 ��Fm 152 Fjære N 
28.05 �� NV 
14.06 Sommerfest 
 

10.09 EI G 
 

Seniortreffene. 
Ny kontaktperson for vår loge er: 
Sverre Kvalevåg, Kystveien 92, 4842 
Tlf.: 37085616, Mob.: 47756359,  
E‐post: sverrkv@online.no 

Grytevakter for Frelsesarmeen 
Logens brødre stilte som grytevakter for 
Frelsesarmeen på Harebakken senter, det 
var enkelt å få brødre til å stille, og vi 
takker alle for god innsats  

 
 

ALLE MÅ BIDRA – 
SAMMEN ER VI STERKE. 

Odd Fellow Ordenen holder på i disse 
dager med innsamling til Landssaken SOS 
– barneby i Malawi i Afrika.  Her er målet 
at hvert enkelt logemedlem bidrar med 
kr 500,‐ pr hode. 
Vi som ofte er i Logen bidrar på forskjellig 
vis, utlodning, kjøp av julekort, pins, og 
andre bidrag av ymse slag ved servering 
og andre tiltak og bidrar med godt over 
de 500,‐ pr hode, 135 Merdø er kommet 
veldig godt i gang. 
Men hva med deg som sjelden eller aldri 
er på logemøtene. Det heter sammen er 
vi sterke, og jeg håper hver enkelt av 
dere som ikke har fått bidradd til 
aksjonen, føler ansvar som oss andre og 
innbetaler en akseptabel sum på vår 
konto 2800 10 54645  ”Mrk Landssaken” . 
Dette gjør det rettferdig for alle, enten 
du er ofte eller sjeldent i logen, og at 
selvfølelsen til den enkelte blir god. 
Må også nevne at de som sjelden eller 
aldri er i Logen kan det jo være sykdom, 
arbeide eller annet og ikke har tenkt på 
dette. Altså ingen kritikk fra meg, bare en 
oppfordring på noe du kanskje har glemt. 
Godt Nytt År   
Broderlig hilsen  
Øyvind Olsen 
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Loge nr. 152 Fjære 
Vi avholdt vårt julemøte med 
ledsagere, Festloge 2.  Vi møttes på 
mandag 10. desember sammen med 
ledsagere.  Vi var ikke så mange, men 
hadde et fint møte i logesalen og et fint 
måltid i spisesalen.  Tror de fleste 
hadde en fin kveld før jul.  Dette var 
også vårt siste møte i 2012. 
Vi må endre vårt møte den 11/2 fra ≡+ 
til Arbm. Fd.  Foredraget blir om 
Gabriel Scott som bror Anders 
Bjørnholmen fra Loge 127 Gabriel Scott 
skal holde.  Vi håper på godt besøk 
denne kvelden og ønsker påmelding på 
grunn av vår matbestilling. 
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 
 
Ølbryggerkurs 
Lørdag 10.11 arrangerte bryggerne 
Tore Wickstrøm og Geir Hovind 
bryggekurs med ølsmaking på 
logehuset.  Det skulle produseres Loge 
152 Fjære sitt logeøl, Pale Ale. 
Vi var 15 glade loge‐ølhunder til stede, 
7 stk fra Loge 135 Mærdø og 6 stk fra 
Loge 127 Gabriel Scott.  Det var en 
veldig hyggelig lørdag med brygging og 
smaking av 9 sorter øl.  Det var øl som 
bryggerne Tore og Geir hadde pro‐
dusert siste år, alt fra Kølch til Russisk 
Imperial Stout. 
Det ble pizza underveis og mye ølfaglig 
‐ både i teori og smaking.  Logeølet falt 
best i smak. 
Vi startet kl 12.00 og avsluttet kl 17.00. 
Produksjonen sto på kjøkkenet til 
gjæring og resultatet ble 52 liter Pale 

Ale.  Alle var enig om at dette måtte 
gjentas. 
                                  Tore Wickstrøm 
 
Opptak og gradspasseringer 
Opptak 
14.01.13  Kjell Arne Fjeldberg 

 
 
Fadder: Eks OM Steinar Christoffersen 

 
 
Terminliste Våren 2013 
11.02 NB! Arbm. Fd. (møtet er 

endret fra Galla til vanlig 
antrekk) 

25.02 = + 
11.03 Instr. Arbm. 
19.03 O + Galla felles m/�98 Henrik 

Ibsen NB! Tirsdag 
17.04 – + felles m/�128 Lyngør NB! 

Onsdag i Tvedestrand 
22.04 N Arbm. Fd. 
13.05 – + felles m/�135 Mærdø 
17.05 Treff på logehuset i Grimstad, 

eget opplegg 
27.05 NV Arbm. 
Juni Sommertur 
 
Landssaken – Malawi 
Vi jobber fortsatt med saken og regner 
med at vi kommer med et godt resultat 
i løpet av våren. Stå på alle sammen ☺ 
 
 

 
Vi sakser fra Nettavisa: 

Nytt fra Storlogen januar 2013 
Odd Fellow Ordenens Landssak går bra. 
Vi nærmer oss 11 millioner i innsamlede 
midler.  
Dette må Ordenen være stolt av. 
Fortsatt er det et halvt år igjen av 
Landssaken som avsluttes til sommeren 
2013. De 20 loger som pr. medlem 
samler inn mest, får et hus i den nye SOS 
barnebyen i Ngabu Malawi oppkalt etter 
seg. 
Det ble i desember avholdt 56 lys‐
markeringer rundt om i vårt land i regi av 
Odd Fellow Ordenen og SOS barnebyer. 
Dette skapte stort lokalt engasjement og 
det ble tent lys i alle fylker. Det ble en 
god synliggjøring for Ordenen og SOS‐
barnebyer. 
Det var god pressedekning på mange av 
arrangementene og Ordenen fikk 108 
avisoppslag som omhandlet lys‐
markeringene og hvor Odd Fellow 
Ordenen fikk god omtale. 
Lysmarkeringene, fadderrekruttering og 
en vellykket Artistgalla på TV2, bidro til at 
SOS‐barnebyer har fått over 17000 nye 
barnefaddere. 
Fantastisk resultat! Hjertelig takk til alle 
som bidro til dette! 
Jeg vil gjøre oppmerksom på at vi fortsatt 
trenger prosjektfaddere til Ngabu, slik at 
vi kan sikre fullfinansiering og senere drift 
av barnebyen i Ngabu. 
 Vi er nå kommet til Fase 3 i forbindelse 
med Sammen for barn i Malawi. Det vil 
bli avholdt regionale samlinger i tiden fra 
9. februar til 3. mars. 
Vi håper at medlemmene i Ordenen også 
i denne fasen vil være med på et felles 
løft sammen med SOS‐barnebyer. 
I denne fasen håper vi på at vi kan klare å 
samle inn nok midler, slik at barnebyen i 
Ngabu blir en realitet hvor vi skal gi et 
trygt hjem til 150 foreldreløse barn og 
hjelpe ytterligere 2000 sårbare barn og 
deres familier. 
Derfor vil vi etter beste evne bistå SOS‐
barnebyer når de skal gjennomføre en 
nasjonal innsamlingsaksjon 13. – 20. 
april, med felles hovedaksjonsdag 20. 
april 2013. 
Sentralt i denne perioden står salg av 
solsikkefrøposer. 
Hjertelig takk til alle som bidrar til vår 
felles gode sak! 
Steinar Jansen 
Stor Sekretær  
 



 15

 

 

 
 

 
 
 

 
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 

Vinteren 2013              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, Våren 2013, kommer midt i april 2013.  

Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 13. april 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   




