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             Nr. 1                          Vinter 2008                      37 Årgang                

Etter en lang periode med opplæring av embedsmenn og instruksjon i loger og 
leire staker Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust Agder ut kursen for den 

videre ferd. Etter at vi i året 2007 har hatt en mellomsesong hva veksten tilsier, ser 
det ut til at vi får en jevn strøm av nye søstere og brødre med på vår videre seilas. 
En takk til alle embedsmenn for den innsats de gjør for Ordenen. Det er å håpe at 

den innsats som er lagt ned i opplæringen vil komme deg, din loge og leir og 
Ordenen til nytte. 

Med sikker kurs
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Etter at vi i forrige nr. av Terjenytt var 
innom starten av denne første 
Rebekkaloge i Aust Agder, fortsetter vi 
her det historiske tilbakeblikk med Odd 
Fellows utvikling i vårt distrikt. 
 

TERJEHJELPEN. 
Det er nokså selvsagt at logen i de 
første par årene tenkte på sin egen eta-
blering. Utstyr av forskjellige slag måtte 
først skaffes. Det tenkes på slik som 
orgel, kapper etc. Men den utadvendte 
virksomhet tok etter hvert form. 
Allerede 20. november 1962 tok Harry 
Lindegaard opp spørsmålet om opp-
rettelse av en kasse for veldedige for-
mål, og ville ha en kasse i forværelset 
eller utlagt en tegningsliste e.1., slik at 
br.r. kunne få anledning til å yte bidrag. 
Dette var nok opptakten til at den kjente 
tønna ble skaffet og anbrakt i for-
værelset. Den fikk også sin naturlige 
plassering på ettermøtet. 
Helt fra starten er det verd å nevne 
hjelpen til Fredhaug Guttepensjonat. 
Det var ikke det at der var noe spesielt 
med hjelpen. Det var naturlig for logen 
å gi en hånd med der. Men det er 
ganske pussig å tenke på at dette 
guttepensjonatet holdt til i det huset 
som senere skulle bli Odd Fellow Huset 
i Arendal. Ja, det er vel faktisk riktig å 
si at dette guttepensjonatet var grunn-
laget for det som skjedde på logemøtet 
10. april 1964. 
Det ble nemlig enstemmig vedtatt å 
opprette en nevnd som fikk navnet 
Terjehjelpen. Dens mandat skulle gå ut 
på tiltak av veldedig art som synes å 
ligge i flukt med logens arbeid, og i 
første rekke guttepensjonatet på 
Strømsbu. Nevnda skulle sørge for, med 
gaver fra brødre, å fremskaffe midler. 
Disse skulle forvaltes av nevnda. 
Regnskapet skulle føres og revideres av 
logens valgte revisor.  
Nevnda skulle innstille til OM 
anvendelse av midlene. Regnskapet 
skulle så forelegges logen ved utgangen  

 
 
av hvert kalenderår. 3 medlemmer ble 
valgt til nevnd. 
Fra og med 1972 har nominasjons 
nevnda også kommet med forslag på 
brødre til Terjehjelpen. Nevnda fikk 6 
medlemmer, og det var OM som ut-
nevnte nevnda. Fra og med 1981 ble det 
bestemt at nevnda for hjelp og støtte og 
Terjehjelpen skulle være den samme. 
Dermed ble Terjehjelpen valgt av logen 
med 5 medlemmer. 
Gjennom tidene har Terjehjelpen hatt 
mange utmerkede medarbeidere, og et 
stort arbeid er utført. Det er slett ikke 
riktig å trekke frem noen spesielt. Her 
gjelder ”ingen nevnt, ingen glemt”. 
Pengene ble samlet inn bl.a. ved nevnte 
tønne, men også ved utlodninger, 
tippekonkurranser, overskudd ved ymse 
arrangementer, direkte gaver etc.. 
Utallige tiltak på riksplan og det lokale 
plan har fått støtte gjennom det arbeide 
som er utført i Terjehjelpen opp gjen-
nom årene. Her vil vi bare kort nevne 
noen av tiltakene: Døvehjemmet på 
Andebu, M-S saken, brendsel til 
trengende, Arendal Vernelag, pasienter 
på syke hus, TV-apparater til eldre, ski 
og staver til barn på barnehjem, slum-
søstrene, trengende familier og større 
innsamlingsaksjoner som Røde fjær og 
flyktningesaken. 
To tiltak vil vi trekke fram spesielt. 
Våren 1976 ble det kjøpt inn et stort 
antall stearinlys fra Vidaråsen handicap 
skole. Lysene ble stillet til disposisjon 
for Terjehjelpen. 
Terjehjelpen solgte lysene for kr. 10,- 
pr. pakke. Dermed ble det penger både 
til Vidaråsen og Terjehjelpen. 
På logemøtet 23. mai 1979 kunne 
formannen i Terje hjelpen fortelle at 
logen var blitt fadder til et søskenpar i 
en SOS-barneby i Østerrike. 
 

SOSIALE SAMVÆR. 
På logemøtet nr. 3, 6. november 1959, 
kunne OM opplyse at det torsdag 9. 
november ville bli arrangert møte i en 
dameforening som nå var blitt stiftet. 
Stifterne var gift med losjebrødre og 
han håpet alle brødres hustruer ville bli 
med. Foreningen hadde som formål å 
virke som støtteforening for logen. Så 
vidt en vet ble det ikke noe særlig av  
nevnte støtteforening. Men det markerer 
i hvert fall brødrenes tanke og vilje til å 
ta med de nærmeste i sitt Odd Fellow 
liv. Oppunder jul i 1960 skjer to ting 
som understreker dette. Fredag 2. 
desember holdt logen for første gang  

 
minneloge. Logens 2 enker (Dagny 
Herlofsen og E. Kringlebotn) sammen 
med 17 fruer og 27 brødre var til stede. 
Dagen etter, lørdag 3. desember, avholdt 
logen så sitt aller første julebord. 
Arrangementet fant sted på Central Hotell 
fra kl. 19.30, og brødrene var invitert 
sammen med sine damer. 
Fra da av er dette et fast arrangement for 
logen. Stedet har variert mellom Central 
Hotell, logens lokaler, Bjørklunds lokaler 
på Fevik og Phønix, inntil julemiddag ble 
innført i stedet for julebord. Fra begyn-
nelsen av 1970- årene fant arrangementet 
sted i logens lokaler med enkelte unntak 
av Arendal Rådhus. I 1982 fant jule-
middagen sted i Sjømannsskolens aula, 
mens logens lokaler i det nye huset 
fungerte som salonger etterpå. 
Det har hendt at julemiddagen har vært 
avlyst, slik som i 1981. Avlysningen fant 
sted p.g.a. manglende deltagelse. En gang 
har julebordet vært arrangert uten damer. 
Det var 16. desember 1966. Enkelte 
hadde i de siste årene ytret ønske om å ha 
julemøtet for seg selv. Det ble derfor 
arrangert i logens lokaler i regi av 
Terjehjelpen. Hele overskuddet gikk til 
den nevnda. 
En gang tidligere hadde også Terjehjelpen 
fått over skuddet. Det var i 1964. 
Antrekket på disse julemøtene har variert 
noe fra tid til tid. Det vanligste i 1960-
årene og i begynnelsen av 1970-årene, var 
mørk dress eller smoking, etter valg. Etter 
hvert har det vært like vanlig å bruke 
galla som antrekk. 
Damene ble også etter hvert tatt enda mer 
med i loge sammenheng. Den 3. april 
1968 fant det første festmøte sted der 
damene ble invitert. Festritualene ble 
brukt. Etterpå var det underholdning i 
salongen bl.a. med sekstett, bestående av 
brødre pluss noen gjester. Øystein Grunde 
Simonsen sang med Dagfinn Moe ved 
flygelet. 
Fra våren 1971 ble det hver vår holdt 
regelmessige festmøter med damer. 
Disse festmøtene er etterhvert gått over til 
fellesmøter med rebekkaloge nr. 51 
FORTUNA. De to loger står som vert 
annenhvert år. Det første fellesmøtet fant 
sted 31. mars 1976, og det var loge 
FORTUNA som var den første vert. Til 
disse møtene blir søstere og brødre med 
deres respektive ektefeller invitert. Også i 
tiden før 1968 ble det av og til arrangert 
møter om våren der brødrenes damer ble 
invitert. 9. april 1963 og 26. mars 1965 
var slike møter. De ble kalt klubbaftener 
og arrangert på Central Hotell. 

ODD FELLOW ORDENEN I AUST-AGDER 
                         Et historisk tilbakeblikk ved Jan A. Nilsen                         15 

Fortsetter
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Logeanalyse 

 
31.12.2007 - Rebekkasøstrene 

Rebekka Loge        
Aust-Agder 

Ant
all  

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åm- 
li 

Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Ri-  
sør 

Gjer
stad

Tvede 
strand 

Vegårs-  
hei 

Oslo Kristi-
sand 

Andre

51 FORTUNA 81 70 3   3         2   1 0 2 
93 KAPRIFOL 77 64 1   7     3   1       1 
104 MÅKEN   70       49 21                 
116 NAVIGARE 47 2           19 3 20 2 0   1  
Sum: 275 136 4 0 59 21 0 22 3 23 2 1 0 4 
  
Logeanalyse 31.12.2007 - Odd Fellow brødrene 
Odd Fellow Loge   
Aust-Agder 

Ant
all  

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åm- 
li 

Grim- 
stad 

Lille- 
sand 

Birke-
land 

Ri-
sør 

Gjer
stad

Tvede
strand 

Vegårs-  
hei 

Oslo Kristi-
sand 

Andre 

61 Terje Vigen 89 82 1 3 1         2 
98 Henrik Ibsen 94 3   86 1       3 1 
107 Torungen 90 85   3    1     1 
127 Gabriel Scott 71    2 64 3   1    1 
128 Lyngør 78 3      31 6 37 1    
135 Mærdø 62 59 1           2 
Sum: 484 232 2 3 92 65 3 31 7 38 1 0 3 7 

 
 

Fordeling mellom kommunene i Aust Agder 
Kommune-
analyse 

Aust-
Agder 

Aren-  
dal 

Fro-
land 

Åmli Grim- 
stad 

Lille- 
sand

Birke-
nes 

Risør Gjer-
stad 

Tvede-  
strand

Vegårs-  
hei 

Oslo Kristia-
sand 

Andre

Odd Fellows 759 368 6 3 151 86 3 53 10 61 3 1 3 10 
Innbyggere * 105879 40582 4841 1829 19748 9229 4467 6909 2513 5882 1884 X X X 
% OF i kom. 0,72 0,91 0,12 0,16 0,76 0,93 0,07 0,77 0,4 1,04 0,16 X X X 
* Innbyggertallene i kommunene er hentet fra Wikipedia 2007          

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

Medlemsstatistikk loge pr 01.01 - 31.12.2007  22 Aust Agder 
Inn Over- Over- Rebekka Loge Antall 

01.01. viet gang fra gang til 
Gjen-

opptatt 
Døde Av-

gang
Antall 
31.12. 

Al-
der 

Netto 
tilgang 

51 FORTUNA 77 5 0 1 1 1 0 81 66 4 
93 KAPRIFOL 75 3 0 0 0 0 1 77 60 2 
104 MÅKEN 67 3 1 0 0 0 1 70 61 3 
116 NAVIGARE 47 2 1 0 0 0 3 47 58 0 
Sum: 266 13 2 1 1 1 5 275 62 9 
           

Over- Over- Odd Fellow Loge Antall 
01.01. 

Inn-
viet gang fra gang til 

Gjen-
opptatt 

Døde Av-
gang

Antall 
31.12. 

Al-
der 

Netto 
tilgang 

61 TERJE VIGEN 91 1 0 0 0 3 0 89 62 -2 
98 HENRIK IBSEN 92 4 0 0 1 2 1 94 60 2 
107 TORUNGEN 89 3 0 0 0 0 2 90 60 1 
127 GABRIEL SCOTT 70 2 1 0 1 2 1 71 60 1 
128 LYNGØR 77 1 0 0 0 0 0 78 61 1 
135 MÆRDØ 57 5 0 0 0 0 0 62 53 5 
Sum: 476 16 1 0 2 7 4 484 60 8 
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Leir 22 
Viljen 

 
Forfremmelse til 

Barmhjertighetens grad 
Fra loge nr. 93 Kaprifol 
Eiri Sataslaatten Stene 
 
Fra loge nr.104 Måken 
Solfrid B. Wickstrøm 
Ingunn Andersen 
 
Fra loge nr. 116 Navigare 
Venke Fone Holum 
Wenche Rødland  
Tove Eikeland 
 

Ny matriark 15.01.2008 
Eva Bjørg Werner Loge nr. 51 Fortuna 
                               
                       Leir 22                      
         Aust Agder      
                                                    

Nevnder 2007-2009 
Nominasjonsnevnd  
Eks. HP Leif P. Olsen         Loge 127  
Eks. OM Odd Fjellstad        Loge   61 
Eks. OM Kåre Pettersen      Loge   98 
Eks. OM Christian Grundesen  Log 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  
 
Finansnevnd  
Roar Heen                           Loge 135 
Kjell Monrad Loge 128 
Rune Bjørn Hansen Loge 107  
 
Revisjonsnevnd  
Jan Tore Solheim Loge 98 
Ivar Tønseth Loge 61  
Olav Brottveit Loge 107  
 
Nevnd for anskaffelser  
2. HM Christian Grundesen Loge 107 
Inspektør Lars Brekka Loge 107 
Insp. ass. Torleif Syvertsen Loge   61  
 
Nye patriarker: 13.12.2007 
Alle fra loge nr. 128 Lyngør 
Erik Eystein Loftesnes  
Oddmund Berg  
Svein Tore Stiansen  
Ragnar Lofstad, Valle  
 

Seniortreffet  15.11.07 
Vel 30 deltagere var med på Odd 
Fellow Huset i Arendal da Svein 
Sørensen viste bilder fra Odd Fellow 
turen til Sør Afrika. Hans frue, Inger 
Marie, var medkommentator sammen 
med andre reisende. 
Serveringen etter reiserundtur var også 
utmerket med rundstykker og kaffe. 
All ære for et utmerket arrangement. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
Vedr. Odd Fellow turen i 2008 
En melding fra Torbjørn Ribe vedr 
turen til Tsarens vannveier i Russland: 
 
En utrolig respons! I løpet av 20 min 
var det 66 påmeldte!!!    Jeg har jobbet 
intens for å få med de siste 21 (Hadde 
45 plasser) fordi alle var logemed-
lemmer m/ektefelle.   Jeg skal ha 3 turer 
med MS Lenin i 2008 og det viste seg 
at vår tur var den eneste som hadde 
mulig-het til flere lugarer!!  
Neste bøyg var flybilletter fordi flyet 
fra Moskva til København var 
fullbooket.  Det ordnet seg til slutt ved 
at de siste 21 på returen reiser via 
Stockholm i stedet for København.  Det 
betyr at alle 66 blir med!!  
Det kan være negativt med mange del-
takere, men i dette tilfelle blir det ikke 
noe problem fordi det blir satt opp 2 
busser på utfluktene (Finn Larssen blir 
med i den ene og jeg i den andre) og 
ombord er det jo det samme om vi 
fyller noen ekstra bord i stedet for at en 
gruppe fra Italia eller Tyrkia gjør det - 
ja kanskje er det bare en fordel.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNP 2008 
En underveisrapport fra UNP-komitéen 
Som vel kjent for de fleste, er UNP  
(programmet med det laaange navnet!) 
synonymt med  vår Ordens ungdoms-
arbeid. 
UNPs hovedintensjon er å belyse FNs 
rolle i den globale verden – og gi ungdom 
fra USA, Canada og Europa sjansen til å 
møtes og få innsikt i FNs utfordringer. 
Til denne samlingen i USA sender Odd 
Fellow Ordenen hvert år 12 ungdommer 
fra Norge. Tolv distrikter får i oppdrag å 
velge ut en representant. I år kom turen til 
vårt distrikt, og loge Kaprifol ble spurt 
om å være ”arrangør”. 
Dette er bakgrunnen for at det nå sitter en 
del ungdommer fra Arendal videregående 
skole rundt om i distriktet og svetter over 
FN-stiler og drømmer om store sommer-
opplevelser ”over there”– håper vi!  
De må jobbe litt for dette – først og fremst 
i form av stilskrivingen, dernest må de 
vise relativt gode engelskkunnskaper, ha 
personlige egenskaper som gjør dem 
egnet til å representere skolen, distriktet 
vårt og Norge på en positiv måte, og 
overbevise ”komitéen” gjennom intervju 
om at vi har funnet den rette personen. Og 
– ikke minst – de må ha innsatsvilje og 
mot til å reise langt sammen med 
mennesker som de på forhånd ikke 
kjenner. 
Så nå venter vi i spenning på at 
besvarelsene skal begynne å tikke inn. 
Enda har de litt tid på seg; når vinterferien 
er slutt skal stilene være i boks. Innen 
påske skal vi ha foretatt det endelige 
valget. Men våre munner vil være lukket 
helt frem til tirsdag 25. mars, da skal 
vinneren kåres og gjøres stas på. 
Det kan dere forhåpentlig lese mer om i 
Agderposten ☺    
Og er vi heldige, kan vi presentere 
vinneren i neste nr av Terjenytt?  
Så følg med! 
                                     Else Byholt 
                                     Eks OM 
 
Kjempebra, søster fungerende EksOM i 
loge Kaprifol, Else Byholt. 
Vi vet at det er mye arbeid med UNP. 
Vi gleder oss til fortsettelsen. 
 
Lykke til!!! 
                                     Redaktøren 

Seniortreffet i April. 
 

Torsdag 17.04.08 kl. 12.00 
Sted: Austre Moland Samdrift DA 
 

         Våje – På andre siden av    
                     Fotoboksen. 
 

Helautomatisk fjøs med 200 dyr. 
Omvisning og bevertning 

En stor Odd Fellow begivenhet skjer i 
vårt distrikt    onsdag 25.02.08.  

Jahn Senum,  
 Chartermedlem i loge Terje Vigen, 

blir tildelt  
50 års  veteranjuvel. 

Stor Sekretær Knut Borgen står for 
tildelingen. Det er første gang han 

besøker vårt distrikt. 

Siste melding fra Odd Fellow Huset i 
Arendal før Terjenytt går i trykken: 

Den gamle delen av Kjellerstua er ferdig 
pusset opp og kan tas i bruk. 

Dessuten: Garderoben er under oppussing!!!!
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Nr. 51 Fortuna 
Embedsmenn 2007-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekr. Wenche Venaas 
Installert 19.09.07. 

 
Samme dato ble Inger Mant Kristensen 
utnevnt til Indre Vakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasserer Laila Kongsvik 
Installert 05.09.07 

 
Valgte nevnder 2007— 2009 
Nevndfor Styrkdse og Ekspansjon 
Leder Inger Marie Sørensen 
Eva Werner 
Vigdis Duus Carlsen 
v.m. Bjørg Kling 
 

Nominasjonsnevnd 
Leder Eva Werner 
Bjørg Kling 
Emmy van der Zalm 
Lise Knudsen 
Synnøve Løvdahl 
v.m. Sissel Myhre Bøe 
 
Finansnevnd 
Leder Randi Hjulstad 
Sissel Holthe øymoen 
Turid Ringvold Kaland 
v.m. Ragnhild Boye 
 
Nevndfor hjelp og støtte 
Leder Turid Ringvold Kaland 
Marie ødegård Olsen 
Rannveig Steller 
Anna Larsen 
Eli Doris Jacobsen 

 
Revisjonsnevnd 
Leder Anne Aasen 
Randi Hjulstad 
Sissel Holthe øymoen 
 
Utnevnte nevnder og 
Komiteer 
 
Privatnevnd 
Leder Else Bakke 
Kass. Anne Marie Guttormsen 
Sissel Liane Bøye 
Signe Morka 
Else Marit Larsen 
Ellen Lauvland 
Solveig Øvrebø Svendsen 
 
NB: Avmelding eller 
påmelding til sostermåltid 
meldes til: 
Leder Else Bakke tlf. 
370311131/97091149 
eller Anne Marie Guttormsen 
Tif. 3 7096772/95232202 
 
Anskaffelsesnevnd 
Leder Wenche Asdal 
Vigdis Duus Carlsen 
Sissel Holthe Øymoen 
 
Husnevnd 
Leder Anne Marie Guttormsen 
Brit Johansen 
Milrid Lyngstad 
 
Sosialt arbeid 
Leder Anna Larsen 
Randi Moland 
Ragnhild Boye 
 
Søsterfond 
Marie Ødegård Olsen 
Bjørg Axelsen 
 
Nevnd for omsorg 
Leder Eva Wemer 
Anne Aasen 
Randi Selmer-Olsen 
Lise Knudsen 
Rannveig Steller 
Bjørg Kling 
 
Underholdningskomite 
Leder Sissel Trydal 
Else Bakke 
Lise Knudsen 
 
Turnevnd 
Leder Synnøve Løvdahl 
Eli Doris Jacobsen 
Inger Marit Kristensen 

Minneord 
Søster Nelly Indiane Wennberg født 
06.12.1912, døde 24.9.2007. Hun ble 
opptatt i Ordenen 2.10.1963 i nr. 24 
Baugeid Dagsdatter og overført vår loge 
9.3.1981. Som medlem av vår loge ble 
hun tildelt 25 års og 40-års Veteranjuvel. 
Ved begravelsen i Færvik kirke var logen 
representert med æresvakter og 
kransepåleggelse. Vi lyser fred over 
søster Nellys gode minne. 
                                                     UM 
Medlemsnytt 
Åremålsdager 
60 år 
14.02.08 Britt Johnsen 
29.03.08 Lise Bakke 
65 år 
26.04.08 Kristine Aune 
 
Nye søstre: 

 
 
 
 
 
 
        
 

05.12 Cecilie Norgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.12.07 Lisbeth Holthe Malvik 
 
Gjennopptagelse: 
19.09.07 Marit Myhre Auestad 
 

Møteprogram resten av 
1. halvår 2008 
Dato: Kl.: Type møte: 
06.02. 19.00 ≡ + Galla 
20.02. 19.00 -  + 
05.03. 19.00 = + 
10.03. 19.00 O + Galla 
                        Fellesmøte med 
                        □ nr 93 Kaprifol 
                        NB! Mandag 
02.04. 19.00 Arbm. Etisk post 
16.04. 19.00 O+ Galla 
07.05. 19.00 Arbm. Instr. 
17.05. 11.00 Sammenkomst 
21.05. 19.00 O+ Galla 
28.05.                Sommertur 
03.09. 19.00 Arbm. 
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Loge nr 93 Kaprifol 
 
Et riktig Godt Nyttår til dere alle. Vi har 
begynt på et nytt år, med mange nye 
utfordringer og muligheter. 
Håper det blir et godt år. 
Siste del av 2007, og inn i 2008 har vert 
veldig jobbig for mange. Juletrefesten 
6 januar måtte vi avlyse p,g,a, om-
bygningen av Logehuset, men nå får vi 
det fint. Vi har søstre som har stått 
veldig på. Bare se, her er en av dem, 
vår OM, på alle fire, med støvsugeren. 

 
     Julemøte 
10.12.07 avholdt vi vårt julemøte, i år 
som i fjor med ledsagere. 
Etter vårt vanlige møte, samles alle 
gjester og søstre seg i Logesalen, ca 75 
til sammen. Vi har et spesielt høytidelig 
møte, med nydelig julemusikk, spilt av 
Ragnhild Bjellås. Den følelsen når vi 
alle står der med tente lys, helt 
ubeskrivelig. Da er det mange fuktige 
øyne. 
 
Julemåltidet var som tradisjonen tro, 
Pinnekjøtt med tilbehør, og Riskrem 
med mandel 
Legenden om juletreet ble flott fremført 
av Wenche Magnussen med hjelpere. 
Vi koste oss lenge ved bordet. Fine 
taler,  Maien Granerud hadde noen 
flotte velvalgte ord til våre ledsagere. 
Tom Schulz holdt tale til damene. 
 
Jorunn og Per Jørgensen, fremførte ”O 
Jul med din glede”, til mye latter og 
jubel. Til slutt takket Kristen Heimdal 
for maten, 
 
Så en hyggelig avslutning nede i 
kjellerstuen med kaffe og avec. 

Nytt fra sekretær 
Nye søstre 22,10,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilie Terjesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aina Chatarina Paulsen 
 

Hjertelig velkommen til oss. 
 
Gradspassering. 
Den Edle Kjærlighets Grad 
28,01 08 Thora Walle. 
               Tone Hatten. 
     
    Åremålsdager 
        60år 
03,01,08 Randi Andersen, 
26,04,08 Ingeborg Baust. 
 
    Vi gratulerer! 
 
    Møteplan videre i 2008 
11.02 ≡  +  Galla 
25.02 Arbm. Instr. 
10.03 O  +  Galla Felles m/51 

Fortuna 
31.03 O       25 års Ve.Ju. Galla 
14.04 Arbm. Sosialaften 
28.04 F  Galla 
26.05 O       25 års Ve.Ju. Galla 
09.06 Sommertur 
25.08 - + 
 
Alle møter begynner 19.00 
 
Husk Fredagstreff på huset 
15.02.08 
 

Hvis jeg kunne leve livet om igjen. 
Hvis jeg kunne leve livet om igjen, ville 
jeg ha snakket mindre og lyttet mer. 
Ville jeg ha invitert venner til middag selv 
om teppet var flekkete og sofaen falmet. 
Ville jeg ha spist popcorn i ”finstua” og 
brydd meg lite om møkka når noen ville 
tenne opp i peisen. 
Ville jeg ha tatt meg tid til å høre på 
bestefar ”våse” om sin barndom. 
Ville jeg aldri insistert på å ha bil-
vinduene lukket på en varm sommerdag 
fordi håret mit akkurat var blitt frisert og 
lakkert. 
Jeg ville ha brent det rosa stearinlyset for-
met som en rose før det smeltet under 
oppbevaring. 
Ville jeg ha sittet på gresset med barna 
mine uten å ha brydd meg om grønske på 
klærne. 
Ville jeg ha grått og ledd mindre mens jeg 
så på TV og mer mens jeg så på livet. 
Ville jeg ha delt mer av ansvaret som min 
mann bar på. 
Ville jeg ha gått til sengs når jeg var syk i 
stedet for å tro at verden ville stoppet opp 
uten meg. 
Ville jeg aldri kjøpt noe bare fordi det var 
praktisk, ikke fikk jordslag eller var 
garantert å vare livet ut. 
Istedenfor å ønske bort ni måneder med 
graviditet, ville jeg ha gledet meg over 
hvert øyeblikk og forstått at underet inni 
meg var livets eneste sjanse til å bistå 
Gud med et mirakel. 
Da barna mine kysset meg overilt 
(framfusende) ville jeg aldri sagt ”senere. 
Gå nå å vask dere før middag”. 
Det ville vært flere ”Jeg elsker deg” Flere 
”unnskyld”. 
Men mest av alt, hvis jeg fikk en sjanse 
til, ville jeg gripe hvert øyeblikk, se på det 
og virkelig ”se” det, leve det og aldri gi 
det tilbake. 
                  Ukjent 
     Elin Halvorsen      
       UM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. mars 2008 
Stort fellesmøte mellom 

Loge 51 Fortuna og 
Loge nr. 93 Kaprifol 

Opptagelse  i vår loge  
med flere resipiender. 

 
En fin anledning til å se hvordan 

den nye spisesalen fungerer! 
 

Alle søstere er  
hjertelig velkomne 

 
                                          OM  
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Loge nr. 104 Måken 
Et ønske om et Godt og fredfylt nytt år 
til alle logesøstre / brødre. 
Vi er allerede inne i 2.termin av nå-
værende valgperiode, og alle nye 
embedsmenn har hatt et halvt år i sitt 
nye embede. 
 
Tiden går fort, - og arbeidet i logen byr 
stadig på nye utfordringer. Ikke alle 
utfordringer er like lette, - men vi er jo 
et team som i fellesskap skal løse floker 
og prøve å skape et godt fellesskap for 
alle medlemmer i en loge. 
 
Nå går det mot lysere tider, snart er 
våren over oss, - og den gleden det er 
hvert år å få oppleve alt livet rundt seg 
om våren er en utrolig ting å oppleve. 
Jeg er fylt med glede over hver eneste 
dag en kan få med seg av slike goder. 
Likeledes er jeg takknemlig for logen 
og alle de utrolig hjelpsomme og villige 
søstrene som sier ”JA” når spørsmål om 
hjelp til et eller annet dukker opp. 
 
Tusen takk til dere alle så langt, for all 
deres velvilje og hjelpsomhet. Arbeidet 
går så mye lettere når jeg har så mange 
gode hjelpere bak meg. 
 

Anne-Marie Gaustad 
OM 

******* 
 

Valgte nevnder for perioden 2007 -2009 
 
Nevnd for logens Styrkelse og 
Ekspansjon: 
Kirsti Lykre 
Brit Leonard-Nilsen 
Mildrid Stangeland 
Torhild Rud Sundtoft 
Gerd Meyer Hansen 
Varam.: Ruth Moy hansen 
 
Finansnevnd: 
Else Sætra 
Bodil Ask 
Astrid Fosseli 
Varam.: Marit Terkelsen 
 

Revisjonsnevnd: 
Mia Birkeland Knudsen 
Anne Marie Østrem 
Sigrun Granhaug 
 
Nevnd for hjelp og støtte: 
Thorunn Birkenes 
Aud Jenny Berge Olsen 
Berit Kjølberg Knudsen 
Unni Fuglestvedt Birkedal 
Tove Birkenes 
 
Utnevnte nevnder for perioden 2007-
2009: 
 
Søsterfond: 
Unni Thompson 
Ellinor Henriksen 
 
Sosialnevnd: 
Edle Gulløy Larsen 
Elin Kvamme Pedersen 
Toril Eskedal 
Kari Skaug 
 
Lotterinevnd: 
Hilde Knutsen Valle 
Liv Grete Aslaksen 
Grete Sandkjær 
 
Underholdningsnevnd: 
Torunn Sandsdalen 
Anlaug Thorsen 
Grete Guldal 
 
Turnevnd: 
Randi Brautaset 
Venke Lyshaug Larssen 
Reidun Øvrebø 
Bodil Irene Kolding 
 
Nevnd for omsorg: 
Bebi Lunde 
Toril Eskedal 
Marit Terkelsen 
Gro Tveita Clausen 
Liv Grete Aslaksen 
Bodil Irene Kolding 
 
Anskaffelsesnevnd: 
Aud Jenny Berge Olsen 
Borghild Omdal 
Ann Carèn Marcussen 
Eva Alvilde Olsen 
 
Privatnevnd: 
Liv Grete Aslaksen 
Hilde Knutsen Valle 
Bitte Lunde 
Gerd Meyer Hansen 
Grete Guldal 
Anne Kristi Rasdal 
Bjørg Torkildsen 

 
 
Husnevnd: 
Kirsti Lykre  
Thorunn Birkenes 
 
Medlemsnytt fra sekretær 
 
Åremålsdager 
Inger Marie Østrem 
60 år 12.06.  2007 
 
Siden siste utgivelse av Terjenytt har vi 
fått en ny søster. 
Bjørg Torkildsen ble tatt opp i Ordenen 
15.11.2007 
 

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

Til ettertanke for de av oss som har en 
hang til mange ord og de lange 
utgreiingene…. 
 
Tavle for skapere 
Avstå  
fra det unødige 
Streng 
er naturen 
ren 
logikken 
 
Tidløst  
er bare det enkle 
To vinger 
holder fuglen 
svevende –  

Arnold Eidslott 
 

*********** 
 

Sosialaften 
Torsdag 17. 01 holdt loge nr. 104 Måken 
sosialaften.Vi hadde hyggelige gjester, 
nydelig servering og flott, energisk fore-
drag av Else ”Sprossa” Rønnevig fra 
Lillesand. Hun snakket om levende fortid 
og byggekunst … hus, tapeter, baker-
ovner… og stilte betimelige spørsmål om 
hvordan vi tar vare på dette for våre 
etterkommere. Hvordan rehabiliterer vi, 
”pynter vi på”, eller har vi for øyet at: 
 

- Ren er logikken 
- Tidløst  

er bare det enkle… 
 

Stor takk til Sosialnevnda v.str. Edle 
Gulløy Larsen og alle hennes gode 
hjelpere! 
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Loge nr. 116  NAVIGARE 
På vegne av Embedsmannskollegiet, 
ønsker jeg å rette en takk til alle 
søstrene i 116 Navigare. Alle er så 
positive, og ordet nei eksisterer ikke når 
noe skal gjøres. En slik holdning er av 
stor betydning, og gjør alt arbeidet i 
Logen mye lettere. En blir glad og 
ydmyk når en kommer til Logen og ser 
alle de gode smilene fra alle søstrene. 
Jeg er stolt og glad i dere alle. 
Vi hadde invitert gjester til infomøte og 
vi ser nå frem til innvielse av nye 
søkere. Det ble et godt og positivt møte 
med gode rammer rundt. Det er jo snart 
vår, da skal det spire. 
Vi har nå kommet til 2008, og årene går 
fort. Det er snart 5 år siden 116 
Navigare ”så dagens lys”.  Ved oppstart 
var vi 26 søstrer, og i dag teller vi 47. 
En kan se tilbake på 5 svært gode og 
innholdsrike år. Det som ligger bak oss 
er historie, men det er en god grunnmur 
å bygge Logen videre på. 
Jeg tør våge den påstand at logeånden 
som råder i 116 Navigare, er helt unik. 
 
Livet har lyse og mørke sider og slik 
har det vært i uminerlige tider. 
Sånn blir det så lenge verden består, 
men kjenner du vennskap – kan høst bli 
til vår. 
 
En venn har en åpen og utstrakt hånd  
i virkelig vennskap knyttes det bånd. 
Og noe av meningen med det å leve,  
er heller å gi enn bare å kreve. 
 
Noen ser lykke i ære og makt. 
Andre ser lykke i glitter og prakt,  
og den som tilfreds vandrer rundt  
uten venner,  
det er det fattigste menneske jeg 
kjenner. 
 
For dager vil komme for alle som en,  
at lykken er nettopp å eie en venn,  
som trøster i sorg – og jubler i glede, 
men alltid et ja – og alltid er rede. 
 
Noen blir født til gods og til gull.  
Andre blir født til intet og null.  
Men den som i motgang og medgang 
vant venner,  
det er det rikeste menneske jeg kjenner. 
 

Takk til brødrene i 128 Lyngør. 
Lørdag den 26. januar 08 var søstrene i 
116 Navigare, igjen invitert til nyttårs-
fest. Etter en høytidelig stund i Loge-
salen, ble vi møtt av et praktfullt pyntet 
festbord, og et vindunderlig måltid ble 
servert. Vi retter en stor takk til 
brødrene i 128 Lyngør, som også i år 
inviterte oss til sin nyttårsfest. Dette 
styrker det gode samarbeidet vi allerede 
har. 
                      Med søsterlig hilsen  
                       i V. K. og S.          UM 
Ny søster 
12.12.07 Grete Ausland 
Den Høye Sannhets Grad 
28.11.07 Ruth Bertelsen 

 
Møteprogram for  
våren 2008 
13.02.08 1900 ≡ + Galla 
27.02.08 1900 − + 
12.03.08 1900 Sosialaften 
26.03.08 1900 F  
116 Navigare 5 år Galla 
03.04.08 1900 O + Galla  
Felles med  104 Måken  
NB Merk dato 
23.04.08 1900 O + Galla 
11.05.08 1900 Arbm. Instr. 
28.05.08    Sommertur 
27.08.08 1900 Arbm. 
NB! Legg merke til endringer i 
møteprogrammet for møtene den 
12.03.08 og 23.04.08. Innhold for 
møtene er endret. 
 

Hverdagsengel! 
”En hverdagsengel går ved din side 
med små varsomme skritt, lytter, tar seg 
tid, ser og er tilgjengelig. 
En hverdagsengel har visdom den in-
vaderer ikke, men støtter og utfordrer 
på  samme tid, den overtar ikke rattet 
når du har kjørt deg fast, men legger 
planker under hjulene så de får feste. 
En hverdagsengel har humor, er gledes-
spreder og jubler når du lykkes. 
En hverdagsengel har trygg lagrings-
plass for betroelser helt fri for lekkasjer. 
En hverdagsengel opererer i det stille 
og etterlater seg ikke store merker i 
terrenget.  
Men: et tynt gullstøv observeres på 
grusen når den har passert.” 
Med søsterlig hilsen  
i V. K. og S.   Evy Fone Bråten 

 
Seniortreffet 17.01.08 

Torsdag 17.01.08 var 46 brødre/ søstre og 
ledsagere samlet på keramikk-bedriften 
Acantus ved Risør. 
Halvor Lilleholt ønsket velkommen. OM 
Jorunn Tandsem i loge nr. 116 Navigare 
hadde også en finger med i opplegget.  

Først ble det servert svært god fiske-
suppe m/brød som avsluttes med kaffe. 
Daglig leder Arnfinn Strand orienterte om 
bedriften som en håndverksbedrift med 10 
ansatte. Det hele startet i 1991 med 
lamper i samarbeid med Hødnebø.  

Videre demonstrerte han på en 
entusiastisk måte forskjellige dekor-
teknikker med basis, rytme, streker og 
kontur. 
Vi kunne ved selvsyn konstatere at mange 
barn besøkte fabrikken. 
Besøket ble avsluttet med en handle-
runde, både til glede for oss besøkende og 
bedriften. 
Tekst og foto Svein Sørensen. 
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Minneord – Rolf Per Johansen 
Den 2. januar 2008 avgikk Br. Rolf Per 
Johansen ved døden. En del av oss 
mistet en svært god venn, og vi mistet 
alle en god bror. Logen var for Rolf 
svært viktig, og han var et aktivt og 
engasjert medlem. Han møtte trutt og 
regelmessig på møtene så lenge helsa 
var god. De siste årene, da helsa sviktet 
var det ikke mulig for ham å møte i 
Logen. 
Men han engasjerte seg hjemmefra, 
gjennom Terjenytt, som ble svært viktig 
for ham. Og når jeg kom på besøk var 
det alltid viktig for Rolf å få rede på hva 
som skjedde i Logen. 
Ti-kaffen ble også et viktig holdepunkt 
for Rolf, som den samfunnsengasjerte 
mann han var ble det en god plass å 
treffe venner og å diskutere samfunns-
problemer. Rolf var en stille og rolig 
mann, med sine meningers mot. Det han 
sa kunne en stole på. Han var en 
rettskaffen man på alle vis og en god 
støtte i hverdagen.  
En stor takk til Rolf for alt han gjorde 
for sine venner, brødre og landet. Fred 
med hans minne.                     Torgeir 
 

Julemiddag i Terje Vigen 
24 november arrangerte Terje Vigen sin 
tradisjonelle julemiddag. Julemiddagen 
er et flott supplement til våre tradi-
sjonelle møter, ikke minst fordi dette er 
et møte der vi kan ta med våre partnere 
og treffes i en uhøytidlig atmosfære. 
Sikkert et arrangement som har vært 
med på å rekruttere mang en ny bror og 
søster til vår orden rundt forbi i vårt 
land.  

Jeg har som ny undermester fått som en 
av mine plikter å være foresatt for vår 
privatnevnd. Det er en meget takk-
nemlig oppgave. Den har en profesjo-
nalitet, innsatsvilje og humør som gjør 
at alt tilsynelatende bare er i orden mer 
eller mindre av seg selv. Det ligger 
selvfølgelig et stort arbeid bak, men alt 
er under kontroll og oppgavene blir 
alltid gjort korrekt og til riktig tid. Så 
også ved vår julemiddag.  
Alle deltagere koste seg både under 
taffelet som ble ledet av toastmaster 
Petter Stiansen med vanlig innlevelse 
og dyktighet, og senere i kjelleren vi ble 
akkompagnert av musikk satt sammen 
av privatnevndens leder Rainer 
Domogalla. 
Jeg vil rette en stor takk til alle som var 
med på gi oss denne koselige førjul-
stunden.                   Jan Petter Røinaas 
                                           UM  
Privatnevnda i vår loge  
Vår privatnevnd har som hoved-
oppgave å tilrettelegge og gjennomføre 
bevertning på ettermøtene slik at kvel-
den kan rundes av til beste for den 
enkelte bror. I tillegg har vi ansvaret for 
julemiddagen, logens sommerav-
slutning, og med års mellomrom jule-
trefest og ”treff på huset” 17. mai. 
Privatnevnda ledes av UM og består av 
ca. 10 medlemmer til enhver tid. 
Medlemmene verves blant de aller 
nyeste brødrene etter ½ til ¾ års med-
lemskap. Det er ønskelig med en med-
lemsperiode på 2 år, men mange opp-
lever at denne kan bli både 2 og 3 
ganger så lang grunnet beskjeden til-
vekst. Vi er fortiden styrket med en  
eldre bror som har kommet tilbake til 
nevnda for en periode, noe vi finner 
nyttig og lærerikt og personlig håper 
undertegnede at dette kan bli en fast 
ordning. 
Mine erfaringer fra privatnevnda er 
svært gode da man lærer logens brødre 
å kjenne på en fin måte, jobbe i team, 
lære å ta initiativ og følge opp med 
større gjøremål og små detaljer. Miljøet 
og tonen er svært god og forberedelses-
møtene blir ofte sosiale og hyggelige. 
Privatnevnda i Terje Vigen har ingen 
tradisjoner med påmelding til broder-
måltidet. Derfor må vi estimere et antall 
brødre ved bordet ut ifra type møte, 
sesong og om vi kan forvente gjester.  
I det senere har frammøtet vært noe 
dårligere enn forventet, og da har vi gått 
med økonomisk tap. Vi budsjetterer og 
driver som et økonomisk null-foretag, 
dog med en bufferkapital i bakhånd. For 
å kunne fortsette med forsvarlig drift og 

beholde god standard på ettermøtene må 
vi iverksette noen enkle tiltak til eventuelt 
frammøteprosenten stabiliseres; 
Vi vil tilstrebe at vår kjære torsk skal 
ligge på fatene så ofte som mulig, men vi 
vil en gang iblant servere et noe 
rimeligere alternativ. 
Prisen for et måltid med de dyreste 
råvarene kan komme til å økes noe. 
Subsidier til sommertur og julemiddag vil 
falle bort eller reduseres. Vi vil fort-
løpende evaluere disse tiltakene og justere 
driften vår derfra. 
-Brodermåltidet ledes av UM som   
  framskaffer talere og andre bidrag. 
-Mat og drikke skal planlegges og kjøpes  
  inn.(fersk eller lettsaltet torsk?) 
-Serveringshjelp og kokk skal admin-  
  istreres.(Vinen skal serveres fra flasker!) 
-Bordene skal dekkes. 
-Vi tar i mot betaling for brodermåltidet. 
-Drift av bar, rydding/vask og stenging av  
  huset. 
Har det enkelte nevndsmedlem i tillegg 
oppgaver i salen med forberedelser og 
trening kan nok logistikken av og til 
henge i en tynn tråd. 
Siden vi representerer de ”yngste” 
brødrene er vi gjerne yrkesaktive og har 
familiære forpliktelser så det hender nok 
at det topper seg noe og man møter seg 
selv litt i døra under gjøremålene rundt et 
møte. Men betalingen er å oppleve blide 
og fornøyde brødre som rusler hjem med 
et smil om munnen en onsdags kveld. Så 
velkommen tilbake til privatnevnda til 
dere som har deltatt tidligere! 
Vi arbeider nok bevisst etter ”never 
change a winning team” prinsippet, noe 
som gir oss gode rutiner og en følelse av 
at brødrene er fornøyde med vårt arbeid. 
Men vi ser også en fare for å kjøre oss 
fast i spor som har gått ut på dato. Derfor 
er vi glade for innspill fra brødre med tips 
og forslag til endringer og forbedringer, 
men ønsker at disse henvendelsene skal 
komme helt i starten på terminen før vi 
har hatt de tyngste planleggingsmøtene. 
Så vil jeg benytte anledningen til å ønske 
alle brødre og søstre en god Odd Fellow 
vinter/vår-sesong. 
i V. K og S  Lasse Svendsen 
Medlem av privatnemda i Terje Vigen 
 
 
Gradspasseringer i Høstterminen 

26. sept  DEKG Harald L. Knutsen 
10. okt  DEKG Fred McTillmann 
14. nov  DGVG Robert C. Nordli 
12. des.  DHSG Harald L. Knutsen 

9. jan 08 Innv. Petter Wold 
Peter L. Nielsen 

OM Otto Baust taler 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Utnevnte nevnder           2007 – 
2009 
 
Nevnd for omsorg  
 
Torleif Knudsen 
Tormod Sandkjær 
Geir Skaala 
Alf Langeland 
Edvard Terkelsen 
 
Nevnd for anskaffelser   
 
Njål Igland 
Jarle Christiansen 
Alf Jensen 
 
Nevnd for sykebesøk 
 
Finn Fredvig Erichsen 
Jarle Christiansen 
Kjell E. Jensen 
Carl Havstad 
Knut Lindtveit 
 
Sosialnevnd 
 
Anders Terkelsen 
Andreas Kleppe 
Einar Berge 
Tom B. Nielsen 
Jarle Christiansen 
 
Husnevnd 
 
Sverre Ohrvik 
Børge A. Thorsen 
   
Privatnevnden 
 
Anders Fløystad – formann 
Arild Dypvik 
Asbjørn Sodeland 
Nils Terkelsen 
Hallvard Halvorsen 
Ove Gerhard Olsen 
Jan Andersen 
Trond Toftland 
Tor Ivar Kleivene 
 

Dødsfall 
 
Br. Jan Reidar Persson døde 23.11.07, 
71 år. 
Vi lyser fred over hans minne. 
 
Gjenopptak 4.12.2007 
 
Gunnar Aultun 
 
Gradspasseringer 
 
Troskapsgraden 
4.12.2007 
Trond Toftland      
Tor Ivar Kleivene 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
5.2.2007 
Ove Gerhard Olsen 
Jan Andersen 
 
Fødselsdager 
 
80 år 
Nils Ivar Stad              17.03.08 
 
65 år 
Oddvar Vik                 13.03.08 
Einar Berge                 15.04.08 
 
Vi gratulerer! 
 
Terminliste 1. halvår 2008 
05.02 = + 
19.02 ≡ + G  
04.03 O + G  
Påske  
09.04 Arbm. felles m. □ 127 Gabriel 
Scott NB! Onsdag 
15.04 – + felles m. □ 61 Terje Vigen i 
Grimstad 
06.05 O Arbm. Fd.  
17.05 Treff på huset 
20.05 ≡ + G 
03.06 50 år Ve. Ju. G 
15.06 Sommertur 
02.09 = +  
 
Meny 
05.02. Lettsaltet Torsk 
19.02. Erter, kjøtt & flesk 
04.03. Lammestek 
09.04. ? 
15.04. Erter, kjøtt & flesk 
06.05. Fiskesuppe (Alf) 
17.05. Bløtkake 
20.05. Laks 
03.06. Lammestek  
15.06. Reker 
02.09. Lettsaltet Torsk 
 
 

Aktivitetsrapport 2007 
(Utdrag) 
 
Logen har hatt et godt og framgangsrikt 
år, vi var 91 brødre ved årets begynnelse 
og er 93 ved årets slutt.  Den eldste er 86 
år og den yngste 32. Snittalder er 60,2 år. 
Vi trenger flere yngre medlemmer. Så her 
er en utfordring. 
 
Tilveksten fordeler seg på 4 ny- innvidde 
i Ordenen, og 1 gjenopptagelse. Til 
reduksjon har det dessverre vært 2 
dødsfall. 
 
Det er 1 søker i slutten av året. 
 
I snitt har det vært 38 brødre på møtene 
(39 i 2006), som gir en fremmøteprosent 
på 41 (i 2006 48%). På møtet 18. 
desember (25 års Vet. Juv.) var det 
årsrekord med frammøte av 51 brødre. På 
fellesmøte med Loge 135 Mærdø i 
Arendal 13. november var det dårligst 
frammøte, med kun 19 brødre. Nest 
dårligst var fellesmøte med 61 Terje 
Vigen 14. mars, med 20 frammøtte 
brødre. 
 
Det er i løpet av året holdt 18 møter. Kun 
1 bror har møtt hver gang (4 i 2006). 4 har 
hatt et fravær. 3 har hatt to fravær. 4 har 
kun møtt en gang. 12 brødre (som utgjør 
13% av medlemmene) har ikke møtt i det 
hele tatt. Disse var heller ikke til stede på 
noe møte i 2006. Her ligger det en 
utfordring. 
 
I mai hadde vi besøk av 26 brødre med 
ledsagere fra vår danske vennskapsloge 
82 James Ridgley. I den anledning ble det 
26. mai avholdt festloge, med påfølgende 
middag. 
 
4 brødre har fått Det Gode Vennskaps 
Grad. 3 har fått Den Edle Kjærlighets 
Grad. 2 har fått Den Høye Sannhets Grad. 
4 brødre har fått tildelt 25- års 
veteranjuvel. 
 
Harald Kvikstad 
Sekr. 
   

* 
 

Gjør alltid det rette. Det gleder noen og  
forbauser resten. 
  Mark Twain 
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OMs tale ved julemiddagen 
Mine Damer, mine Brødre. 
Jeg vil få lov å ønske velkommen til 
denne julefesten, der jeg håper at alle 
vil ha det hyggelig. 
Det er mange som har tenkt og for-
beredt og jobbet for at vi skulle få 
anledning til å samles her i kveld. 
Ved at så mange har funnet vegen hit i 
kveld, og av stemningen ved bordet så 
langt, ser det ikke ut til at dagens sam-
ling vil stå tilbake for det som har vært 
vanlig i tidligere år. 
Dersom vi ser oss om i lokalitetene, vil 
vi nok registrere at det foregår ting i 
skjul, bak kunstige vegger og bak 
forheng. 
Det som foregår er imidlertid ikke noe å 
engste seg for, tvert imot skal vi også 
glede oss over at vi nå er i gang med 
arbeidene på en utvidelse av huset, både 
her i festsalen, og i de nedre gemakker 
der vi skal bevege oss senere i kveld. 
Men om jeg nå skal snakke litt om å 
bygge hus, så vil jeg nevne det at når 
det nå bygges, så skal det mest mulig 
tas hensyn til det som kalles universell 
utforming. 
I det ligger at utformingen skal være 
slik at det er færrest mulig hindringer 
for flest mulig personer – blant annet så 
lave terskler som mulig. 
Terskler kan for øvrig også være av det 
mentale slaget, de som noen ikke ser, og 
ikke merker, mens andre enten ikke tør 
å trå over, eller ikke klarer å trå over 
fordi de er blitt for høye. 
Slike terskler har nemlig den merkelige 
egenskap at de vokser når de ikke blir 
overtrådt, slik at de blir vanskeligere og 
vanskeligere å komme over, og tilslutt 
blir så høye at de er nesten umulige å 
komme seg over. 
Vi har alle slike terskler, av det ene eller 
andre slaget. 
Noen er slik at vi helst ikke bør trå over 
dem, men mange er slike som vi burde 
komme oss over, men ikke klarer, eller 
ikke tør. 
En slik terskel er det å holde en tale. Jeg 
har selv slitt med den terskelen, spesielt 
om jeg skulle tale til fremmede 
mennesker, og ikke var helt sikker på 
den mottagelsen jeg ville få. 
Det å tale til venner gir imidlertid en 
mye lavere terskel, slik at en kan øve 

seg til å komme over en høyere tale-
terskel en annen gang. 
 Det finnes imidlertid mange andre 
terskler i livet, det å gå på jobb, det å 
stille opp på et møte, eller å komme på 
et julebord kan være en terskel for 
noen, for andre er det et flatt gulv. 
Vi skal være oppmerksomme på de 
terskler som finnes, og så skal vi hjelpe 
til ved å lave tersklene lavere, eller 
støtte til med et lite puff for dem som i 
grunnen har lyst til å komme seg over 
en terskel men som ikke klarer det 
alene. 
Når vi så kommer ned i de nedre ge-
makker, så kan vi jo eksempelvis prøve 
å hjelpe hverandre over danseterskelen, 
om en slik skulle finnes der nede. 
 Til slutt vil jeg få lov å ønske alle mine 
brødre med respektive en riktig God 
Jul, og et Godt Nytt År. 
 

Nye brødre 07.01.2008 
Mandag 07.01.08 holdt logen årets 
første møte på logehuset. Møtet var O+ 
og i en stilig seremoni innledet vi året 
med opptak av 2 nye brødre: Geir 
Krøger og Karsten Sunde. Halvparten 
av logens brødre var til stede og ønsket 
dem hjertelig velkommen i Odd Fellow-
ordenen. Brødremåltidet ble som, for de 
øvrige logers vedkommende, inntatt i 
kjelleren og ”ryktene” vil ha det til at 
maten smakte vel så godt der som i 
spisesalen, benket som vi var rundt 
småbord. 

 
Karsten Sunde og Geir Krøger 

Gratulalasjoner: 
Vi ønsker følgende brødre lykke til med 
kommende åremålsdager: 
17.02 Torjus A Skjævestad        75 år 
21.02 Harald Grut Løvig          60 år 
24.04 Henry E. Nicolaisen         65 år 
 

Fredagstreff 
Fredag 15.02.2008 arrangeres det igjen 
fredagstreff på huset. Vi vil også denne 
gangen by på underholdning og 
konkurranser, og det er loge 135 Mørdø 
som er ”teknisk” arrangør. Treffet vil 
følge de kjente former som vi alle er så 
glade i. Vi oppfordrer våre brødre og 
søstere til å ta med evt. ”nysgjerrige” 
bekjente som vil vite mer om hva vi 
driver med og som kan tenke seg et 
medlemsskap i Odd Fellow. Vi starter 

ca kl 19:00 og vil etter hvert servere både 
åndelig og kroppslig føde. 
 

Stor dugnad 
Odd Fellow Huset i Arendal 

Her ser vi han i kjent positur: Bossen som 
leder sine dugnadstropper på en utmerket 
måte. Han, Henry Nicolaissen, fra vår 
loge, er en fantastisk leder  
Et stort arbeid er allerede utført. 
Etter siste møte før jul og fram til jul ble 
logesalen pusset opp. 3. juledagen kom 
malingpøser etc. ut av salen og møble-
mentet tilbake på plass. Hele 17 stykker 
var på dugnad denne dagen. 
Samme dag gikk startsskuddet for 
malingsarbeidet i den nye og gamle delen 
av spisestua, samt kontor og toaletter. 
Dette ble ferdigstillet torsdag 24. januar 
med et enkelt rekemåltid for dugnads-
gjengen med overrekkelse av nevnte  

 
 
 
lokaler til byggekomiteen. Taler ble holdt 
og faggruppene snekker, elektriker og 
malere/tapetserere var representert.  
Selvfølgelig er det en indre sammen-
sveiset gjeng som først og fremst står for 
dugnaden, det er jo alltid sånn. Derfor er 
det ekstra hyggelig når nye søstre og 
brødre finner veien. Det er i hvert fall 
steika moro og meget sosialt å være med 
på dugnaden. Og her er også Bossen 
sterkt medvirkende! 
En klar oppfordring til søstre og brødre, i 
Arendal: Stikk nå i hvert fall innom. 

Bildet viser: 
Bossen taler, dugnadselektriker til høyre, 
ryggen til snekker til venstre, dugnads-
malere/tapetserere og representant for 

byggekomiteen for øvrig. 
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Loge nr.127 Gabriel Scott 
Ord fra Undermester. 
Et halvt år har allerede gått siden jeg 
fikk lov til å bekle Undermesterstolen, 
og kan bare konstantere at det er riktig  
at tiden flyr. 
Etter en fredfull jule- og nyttårsfeiring, 
har jeg prøvd etter beste evne å gjøre 
som arbeidsgiver sier: Slappe av og lade 
batteriene 
Det har faktisk virket, så nå sees det 
fram mot et nytt losjehalvår, med 
forhåpentligvis mange gode og givende 
møter og opplevelser i vente. 
Vil her på vegne av Embedskollegiet, 
med bror Overmester i spissen, ønske 
alle brødre av Losje 127 Gabriel Scott 
et godt nytt år. 
Den samme hilsen går selvfølgelig til 
alle søstre og brødre av vår orden, både 
innenlands og utenlands. 
 
Vel møtt i 2008.                            

UM 
 
Småplukk fra Embetsmannsmøtet. 
Møter frem til sommeren. 
Ons. 16.Jan., ons.13.Feb., 5.Mars, 
16.April og 21.Mai. Alle møter starter 
kl.19.00. 
 
Danmarksturen til våren. 
Det er vår tur til å besøke vennskaps-
logen i Kolding. 
Vi har nå fått avklart passende dato med 
våre brødre der nede, og denne er 
berammet til 25. til 27. April. Vi syntes 
dette er en flott tid, da våren tross alt 
har kommet noe lenger der sør, og vi 
har ikke kommet inn i den hektiske mai 
måneden, med alle dens fridager. 
Det vil bli satt ned en liten komité, som 
vil samkjøre detaljer med Loge 
Koldinghus. Det vil komme innbydelse 
og mulighet for påmelding i god tid, 
antagelig medio februar. 
 
Ny Kjørelagsliste 
Sekretær har laget ny kjørelagsliste, og 
denne gangen med telefon nummer til 
alle brødrene. 

Sjåføren den aktuelle dagen kan med 
fordel ta en telefonrunde et par kvelder i 
forveien. Det er ofte det lille som skal 
til for å velge en hyggelig losjekveld 
framfor noe annet, som sikkert kan 
utsettes. 
 
Jubilanter i Vår/ Sommer 2008 
70 år 
22. februar: Anders Birkeland 
  1. juni:       Sven Magnus Løvik 
 
60 år 
12. Januar: Øystein Børresen 
26. Januar: Nils Johan Larsen 
5. Mai:       Kjell Arild Eidet 
15. Juni:     Arne Aslaksen 
21. Juli :     Jarl Martin Humborstad 
28. Juli :     Karl From 
 
Gradpasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 
12. desember: Karl Skaar 
 
Nye Brødre  
Hans Johan Henriksen 
Opptatt 9.Januar 2008 
Fadder: Hans Eide 
 
Knut Helmer Kristensen 
Opptatt 9.Januar 2008 
Fadder: Torbjørn Ribe 
 
Oppdatering av Logens adresselister 
Vi har en veldig fin liste i vår loge, som 
er til stor nytte dersom den er riktig. 
Denne inneholder både navn, adresse, 
diverse telefonnummer, samt e-post 
adresse for de brødrene som har slikt.  
Problemet er at denne ikke alltid er à 
jour, og jobben sekretær må gjennom 
for å oppdatere på gamlemåten er 
formidabel. (Gamlemåten er å smyge 
seg rundt på ettermøtene, iført penn og 
papir, for så å se om det er noen som er 
kapabel til å huske dette en sen 
kveldstime) 
Derfor bes alle brødre om heller å sende 
sekretær en mail , hvor han oppgir : 

• Riktig adresse 
• Riktig privattelefon 
• Riktig arbeidstelefon 
• Riktig mobiltelefon  
• Riktig e-postadresse. 

 
Den mail-adressen dette skal sendes til 
er: 
             sigma43@start.no 
Det vil utvilsomt også lette sekretærs 
jobb dersom man husker på å oppgi 
hvem som er avsender. 
På forhånd takk. 
 

Servering i andre loger. 
Som avtalt mellom 104 Måken,   
98 Henrik Ibsen og 127 Gabriel Scott, 
skal vi hjelpe hverandre med servering 
når dette er ønskelig. 
Som et mål, skal privatnevndene i de 
forskjellige losjer få lov til å sitte ved 
bordene på ettermøtene i forbindelse med 
Opptagelser, Veteranjuveltildeling og 
Festlosjer. 
Vi i Gabriel Scott har valgt å lage en 
ordning basert på kjørelagoppsettet. 
Så snart terminlistene foreligger, vil hvert 
lag få tildelt en dag. Dersom dette 
fungerer etter intensjonen, vil det 
antagelig ikke bli mer enn en kveld pr. 
kjørelag hver tredje termin. 
Det virkelig positive i dette er at man blir 
kjent med de andre losjene på en helt 
annen måte enn dersom man bare sitter 
sammen ved et bord. 
Her får man anledning til å snakke med 
de fleste. Så selv om dere ikke kjenner 
igjen alle dere serverer for, så vil helt 
sikkert disse kjenne igjen dere, og man 
kan forvente seg noen gode hilsener neste 
gang dere treffes. 
 
Natteravn i Lillesand 
De sene høstkvelder i 2007 er vel forbi, 
og noen av våre brødre var her villige til å 
ofre noen få timer til hjelpe Lillesand 
Røde Kors med å gjennomføre 
Natteravntjenesten i byen vår.  
Det var her snakk om 2 fredager og 2 
lørdager i November.  
I et oppsummeringsmøte hvor bror Sven 
Løvik møtte fra vår losje, ble det besluttet 
at det skulle avventes noe med å starte 
tjenesten igjen over nyttår. Konklusjonen 
var at det var større behov noe senere på 
våren enn i de kaldeste vinterkveldene i 
januar, februar og mars. 
Vår losje har derfor igjen sagt seg villig 
til å bekle 4 kvelder i løpet av våren. 
Disse er 18. og 19., samt 25. og 26. April. 
Her må vi gjøre noen grep, for de to siste 
datoene er de samme som sikkert mange 
fra vår losje er i Kolding. 
Videre bør det være nok med 3 personer 
hver kveld. Totalt 12 ”brødekvelder” 
Lister i regi av Sosialnevnda vil bli lagt ut 
i god tid for påtegning.  
Og brødre, det hadde vært flott om det 
meldte seg folk så fort at man slapp å 
mase og trygle om deltagelse i siste liten. 
Videre hadde det vært fint om det ikke 
var de samme som alltid går igjen, selv 
om de selvfølgelig er hjertelig 
velkommen. 
Dette er en del av vår handlingsplan, så 
bare still i kø, og skriv dere på.  
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Loge nr. 135  Mærdø 
Nok et år er forbi, og vi skriver nå 2008. 
2007 er nå blitt historie, mens resten av 
2008, foreløpig er et uskrevet blad. Det 
første halvåret for dagens embedsmenn 
er også historie. Det er alltid spennende 
med et nytt team med embedsmenn, så 
vel valgte som utnevnte. I 128 Lyngør 
har vi fått et meget godt team, som 
allerede har et meget godt samspill. Det 
er trygt og godt for OM å ha slike 
medarbeidere, som er dyktige, positive 
og trygge. Jeg takker for fortiden (2007) 
og ser lyst på fremtiden (2008). 
Jeg vil også benytte anledningen til å 
ønske alle søstrer og brødre i distriktet 
et riktig godt  og innholdsrikt nytt år. 
                                     Odd Holum/OM 
Mer historie om Loge Lyngørs 

Logehus 

Ombyggingen av huset ble påbegynt 
den 19. juli 1961. 
Det ble gravd ut og laget underetasje 
under hele huset, og arbeidet ble gjort 
på dugnad. 
Så det var ikke bare i de siste årene det 
har vært dugnad på dette huset. 
Det ble spisesal, kjøkken, garderobe, 
vedbod og toaletter der. 
Hovedinngangen skulle bli der samt 
trapp opp til møtesalene. Huset ble 
påbygd og veggene flyttet slik at begge 

salene ble større. 
Denne omfattende ombyggingen ble en 
kostbar sak, og tiltrodds for en masse 
dugnadsarbeide ble sluttgjelden på kr. 
60.000 og det syntes styret var for 
tungt. Derfor ble Tveite Landhandel til-
budt underetasjen til butikk for en årlig 
leie på kr. 2.000 pr. år i 15 år. 
Kontrakten ble fornyet tre ganger med 
to år om gangen og endelig oppsakt 
innen utgangen av 1983. 
Bedehuset har vært brukt til Loge, 
bedehus, samlingshus for barn, unge og 
eldre i kretsen helt til Loge Lyngør 
kjøpte det i 1999. 
Det ble da gjort en del omgjøring i 
salen som i dag er Loge sal, samt en del 
oppussing arbeid. 
Senere er det blitt nytt kjøkken, til-
knyttet til kommunalt vannverk, og det 
siste er det lagt på nytt tak Mye av dette 
er også gjort på dugnad, så det har 
gjennom tiden vært et sammlingessted 
for dugnadsarbeidere. 
 

25 års veteransjuvel 
25 års veteransjuvel skal tildeles Frank 
Andersen 6 februar. Han har vært 
medlem i Odd Fellow i 25 år den 26. 
januar i år. 

UM 
Jon-Eirik Johansen 

 
Terminliste 1 halvår 2008 

Loge 128 Lyngør 
06.02. 25 Ve. Ju. Galla 

20.02. 
  Galla, m/ 135 
Merdø i Tv.strand 

05.03.      

02.04.      

16.04.   Galla 

07.05.  Fd m/ 120 Collin     
            Archer i Tv.strand 

21.05.      

14.06. Sommertreff, NB!  
                            Lørdag 

03.09.    Arbm. Galla 
 
 

 
 ODD FELLOW 

KLUBBEN  
TRES ENCANEDADOS 

Gran Canaria 
Sender en hilsen fra O.F. Klubben 
Tres Encanedados på Gran Canaria, 
som er de nordiske ordener sin sydligste 
utpost på denne sjarmerende øya som 

ligger i havet vest for Afrika med et 
fantastisk miljø og herlige mennesker. 
Høstens første møte ble holdt onsdag den 
7. nov. med 48 ordensmedlemmer, hvorav 
det var representanter fra Finnland, 
Sverige og Norge tilstede. 
Møtet ble åpnet kl.19.oo av Leder Br. 
Jean T. Grønfoss som igjen ønsket alle 
velkommen til Odd Fellow samvær etter 
en lang sommerpause fra møtene. 
Det var mange Str. og Br. fra Finnland og 
Norge som besøkte Klubben for første 
gang, og som sedvane er presanterte disse 
seg med navn og hvilken Loge de tilhørte. 
Br. Sekretær Sindre Olsbø refererte fra tur 
til Costa Blanca hvor han med ledsager  
Aasta Søgard og Br. Leder med frue Str. 
Unni deltok under 10 års jubileet til Odd 
Fellow Gruppen Costa Blanca i Albir den 
20.oktober og besøk i Odd Fellow 
Gruppen Amistad i Torrevieja 22. 
oktober.  
Som gjester ble vi vel mottatt og stiftet 
mange nye hyggelige bekjentsakper med 
Str. og Br. 
Under jubileet og møte i Aminstad deltok 
også svenske Storsire Lars Fryklund og  
norske Storsire Harald Thoen som gjorde 
møtene høytidlige og minneverdige. 
 
Det var hilsninger både fra Sverige, 
Finnland og Norge samt at Br. Leder 
hadde med hilsninger til Klubben fra 
Storsire Lars Fryklund, Storsire Harald 
Thoen,  
Leder i Odd Fellow Gruppen Costa 
Blanca Br. Trygve Romsloe og  
Leder i Odd Fellow Gruppen Aminstad 
Br. Jan D. Danielsen. 
 
På våren var det vedtatt at det skulle lages 
en avis for Klubben, og i løpet av 
sommeren hadde Nestleder Str.Berit 
Skjærgår og Eks. Leder Br. Harald 
Skjærgård  laget avisen som ble utdelt ved 
taffelet etter møte, det var en 
oppsummering av Klubbens aktiviteter 
siste året.  
 
Julen nærmer seg med raske skritt, og det 
ble utnevnt en julekomité som forbereder 
julemøte, som holdes den 5. des. 
Eks. Leder Br. Harald Skjærgår holdt 
etisk post som omhandlet Odd Fellows 
etiske verdier. 
Et høytidlig og stilfult møte ble lukket ca. 
kl.20.oo, og etter det offisielle møte var 
det dekket i spisesalen for ca. 60 personer 
inklusive ledsagere som hadde ventet i 
lobbyen. 
En hyggelig kveld ble avsluttet ca. kl. 
22.15. 
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Kjære ordensbrødre! 
Ja så har vi begynt på ett nytt år. Det 
første halvåret av denne valg-
terminen er over. Og jeg må vel si at 
vi er godt fornøyd med det vi har 
prestert. 
Det er fantastisk og være med på ett lag 
hvor alle viser så stor velvilje. 
Men brødre vi har alle ett ansvar for vår 
videre utvikling av logen og dens 
fremtid.  Derfor vil jeg benytte an-
ledning til å minne dere alle på at den 
26. Februar kl. 19.00 på logehuset skal 
vi ha informasjonsmøte for eventuelle 
nye brødre.  Informasjon om dette vil 
komme senere på logemøter. 
Tiden som har gått har vært vanskelig 
for mange av våre brødre. Mye sykdom 
og ikke minst har noen mistet sin kjære.  
Jeg vil berømme mange av logens 
brødre for det de har gjort i denne tiden 
for de som har lidd. 
Noen ord på veien; 
”Da er det godt å vite at det er 
mennesker rundt en som bryr seg om 
andre. 
Livet er en vandring, ikke en 
transportstrekning. 
Døden er den død du dør hver dag ved 
at du ikke lever. 
Fortiden er forbi, og fremtiden har du 
ikke fått. 
Du eier bare dagen i dag 
Livet lar seg ikke kjøpe 
Du trenger ikke mye å leve av 
Du trenger noe å leve for” 
 
Jeg ønsker alle brødre og søstre ett 
riktig godt logeår. 
 
Hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet    Erik Steller  OM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
08.01.08 Roy Gabrielsen 

Torleif Nordmyr 
 
Åremålsdager: 
50 år 
14.04.08  Nils Olav Stensrud 
60 år 
28.04.08  Gudmund Nygaard 
Terminliste videre i 2008 
12.02 = + 
20.02      ≡ + G Felles m/Lyngør 

  (Nb onsdag) 
11.03 ≡ + G 
25.03 O Arb.møte Fd 
08.04 O +  Galla 
22.04     – + Fellesmøte m/ Høgenhei
            ( Arendal ) 
13.05      = +  
17.05      Treff på Huset kl. 19.00 
19.05      –  +  Felles m/Torungen 
           (Nb Mandag) 
07.06 Sommerfest (Lørdag) 
09.09 =  + 
 
Julemøte 
Årets julemøte med ledsager ble 
avholdt lørdag 1. desember, med god 
oppslutning. 
Menyen var ribbe med tilbehør og til 
dessert riskrem med mandel. 
Taffelet ble ledet av bror Rune 
Sørensen, som gjennomførte det med 
stø hånd. 
Damenes tale ble holdt av bror Arild 
Opdahl. Han talte til samtlige damer, 
samtidig som han overrakte dem en rød 
rose. 
Herrenes tale ble vakkert fremført av 
søster Lisbeth Skoglund. (Kaprifol) 
Etter at taffelet var ferdig, bar det ned 
i kjellerstua til dans og hygge. 
Nokk en gang vil vi få takke 
Privatnemnda for et godt gjennomført 
Julemøte. Vi gleder oss allerede til 
neste år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dugnad på Huset! 
Det begynte mandag den 17.12.07 med å 
rydde logesalen, og male denne med to 
strøk. Salen var ferdig i god tid før jul. 
Neste etappe var spisesalen, der skulle det 
rives ned gammel tapet, sparkles og 
males, samt opp med ny tapet. Vi har fått 
en stor ny spisesal som vi kan være stolte 
av. Vi kan nå dekke til ca 130.  
Nytt anretningsrom har vi også fått. 
Toaletter er også utvidet. 
Videre skal det pusses opp i gangen nede 
og oppe. Når det er ferdig, blir neste 
kjellerstua. 
Dugnadsgeneralen Henry Nicolaisen har 
vært en fenomenal pådriver for det hele.  
Jeg vil få takke alle brødre i Mærdø som 
har vært med på dugnaden, vi må bare stå 
på videre til alt er ferdig. 

DSS Jan A. Nilsen sitter her  og nyter 
resultatet av den fine nye spisesalen. 

En del av dugnadsgjengen koste seg med 
reker i den nye delen av spisesalen. 

Olav Halvorsen 
UM 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Til alle brødre i 135 Mærdø. 
Har dere stoff som dere vil ha inn i 
Terjenytt, send til meg via e-post. 
          Ola-halv@online.no 

Vennlig hilsen UM

Loge 135 Mærdø har 
fredagstreff   15.02.08 
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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 
 

 

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

Nye og brukte biler 
                                        
                 

 
OPEL                    CHEVROLET 

 

Kvia Bil 
Sørlandsparken 38 05 80 00 

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

 

 

EINAR BERGE  

  

 

 
 

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 
Knudsen`s 
                                   
 

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

Sulten eller tørst? På vei mot øst? 
Shellstasjonen ved Cindarella. 

Der stopper vi først! 
God tur! Vi sees! 

Agder Bensin as E-18 
ALT i elektrisk installasjon 

 
AUTORISERT EL.INSTALLATØR HÅKON LARSEN 

 
Kirkeveien 140   Telefon:37011581 Mobil: 91169673 

4817 HIS                      E-post: hisel@online.no 

 
 

 
 
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 

 NITTEDAL TORVINDUSTRI AS  

Salgskonsulent 
 
Mobiltlf.: 95928519 

Lindland
Vestregate 9

4800 Arendal
Tlf. 37024177

Dameklær
Str. 36 - 54

 

Kontaktperson:
Inge Viktor Olsen 

 
Postboks 61 

4981 Grimstad 

BRØDRENE

SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR 
ARENDAL 

Vinter 2008  -  Terjenytt  -  37 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, Våren 2008, kommer i april 2008.  
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 18. april 2008. 

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

EINAR BERGE 
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TIL: 
            
 

 

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 

 

  

 
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     

 

Det du trenger – når du trenger det 

REGNSKAPSKONTORET 
 

Inge Kongsbakk 
P.b. 65, 4951 Risør 

 Tannlegene i Grimstad 
 

 
              

          
Tlf. 37 00 47 07 / 90 90 50 20 

Maxitaxi – små og store grupper – Døgnsevice 
Faste oppdrag til faste priser 

 
 
 

 

  ARENDAL 
     MAXITAXI 

SKREDDESYDDE 
GRUPPEREISER 

Sigurd Holthe
Henr. Ibsensgt. 8 
Tlf. 37 04 12 20 

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

 

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18 
4790 Lillesand 

Tlf. priv:
37 27 01 87

Mobil :
936 17 613

Lagervare 

Jan Stangeland 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen

 

Støtt våre annonsører, de støtter oss. 
Uten dem, ville neppe Terjenytt leve!

Retur adresse: Postboks 32, 4801 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 på Hisøy - 

 

Torbjørnsbu 8 
4847 Arendal 

Tlf. 37 02 45 05 
mobil: 91 58 50 38 

fax: 37 02 45 06 
roy@roypaulsen.no 

www.roypaulsen.nofagkunnskap gir trygghet


