
                            2013                          ‐                Terjenytt                 ‐                           Høsten 

 1

- 

          Nr. 4                           Julen  2013                     42. Årgang                  

Ny leir i Distrikt 22.

Store festligheter i Grimstad.
Først institueringen I logehuset. 

 

Deretter festmiddag på Strand Hotell.
 

Stor Sire Morten Buan og hans 
Storembedsmenn deltok. 

 

Ønskes
Terjenytts 

lesere 

Åpningscenen logemøtet i mars 1748.
Historisk begivenhet i Grimstad. Se side 6, 14 og 15 

Fortelleren bak
(Tom Schulz) 

OM til venstre 
(Jarle Christiansen) 

Fung EksOM til høyre 
(Anders Bjørnholmen)
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Leir nr. 27 Homborside 
Lørdag 16. november 

 

Selve Institueringen fant sted på 
Ordenshuset i Grimstad, Jørgen Bangs 
gate 5 med start kl 17:00  
Det hele startet med at Stor Marsjall 
Tore Fredrik Grüner anmodet de fem 
Chartermedlemmene, Thorleif Sverre 
Knudsen, Arne Bjørge, Leiv P. Olsen 
Finn Fredvig Erichsen, Jan Tore Solheim 
og de øvrige patriarkene om å tre inn i 
leirsalen. Deretter ble Storembeds‐
mennene ført inn: 
Til slutt ble så Stor Sire Morten Buan 
ført inn. Tore lund Andersen fungerte 
som Stor Organist.. 
Den høytidlige seremonien ble dyktig 
ledet av bror Stor Sire og ble 
gjennomført på en verdig måte. 
Denne del av møtet ble avsluttet ved at 
Thorleif S. Knudsen mottok Fribrevet på 
vegne av de 5 Chartemedlemmene og 
bror Stor Sire erklærte den nye leiren 
for instituert idet han ga den navnet 
leir nr. 27 Homborside. 
Installasjonen av den nye leirens 
embedsmenn ble så ledet av Dep. Stor 
Sire og med DSS på UM stolen. 
Denne høytidelig delen ble avsluttet 
med at HP Arne Bjørge satte inn sine 
utnevnte embedsmenn. 
68 patriarker deltok på logehuset. 
Stor Sire overrakte en pengegave på 
vegne av Storlogen og 1 HM Karl Petter 
Evensen overrakte en pengegave fra 
moderleiren, 22 Aust Agder.  

Strand hotell, Fevik 
Mens seremoniene fant sted ble 
ledsagerne ønsket velkommen til 
hotellet der det ble servert kaffe, te, 
isvann og frukt. Pensjonert journalist og 
lokalhistoriker Tom Svennevig holdt et 
engasjerende kåseri vedr.  Hombor‐
sund, Homborøy og Homborside.   
Festmiddagen  
Mottakelse i foajeen med Aperitiff ble 
servert fra kl.19:00 
94 deltagere ble ønsket velkommen til 
bords av HP Arne Bjørge. Br Stor Sire 
utbrakte skål for H.M. Kongen. Skålen 
ble etterfulgt av Kongesangen og  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storrepresentant Leiv P. Olsen utbrakte 
en skål for Den Uavhengige Norske 
Storloge.    Ordet ble så overlatt til 
kveldens visevert, 1. HM Jan Tore 
Solheim, som ledet oss trygt og greit 
gjennom en meget vellykket 
festmiddag.. 
Ved hver kuvert var det plassert en 
liten informasjonsbrosjyre, som ønsket 
velkommen på denne måte: 
Vær oss velkommen kjære gjest 
til vår institueringsfest 
Måtte festen bli minnerik og med 
gjester så blide 
for vår nye Leir 27 Homborside 
Forretten bestod av Sukkersaltet laks 
med syltede rotgrønnsaker, gulbeter og 
rødbeter, flatbrød, dillmajones, gress‐
løkolje og brønnkarse. 
Leirsangen for leir 27 Homborside ble 
så avsunget. 
Hovedretten bestod av Indrefilet av 
norsk okse med marinert portobello, 
rotgrønnsaker, ovnsbakte tomater, 
sprø svartrot, jordskokkpurè, anna‐
poteter og rødvinssaus 
Følgende hilsningstaler ble holdt: 
Stor Sire Morten Buan og HP Arne Bjørge. 
Vi fikk et musikalsk innslag; ved Tor 
Flaa, som sang 3 nydelige viser.  
Deretter holdt HP Arne Bjørge sin 
takketale. 
Desserten bestod av Crème brûlèe 
med syrlig bringebærsorbet, crumble, 
bær og gele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takk for maten talen ble holdt av Stor 
Vakt Geir Småvik. Det ble en fin 
gjennomgang av det som skjedde den 
festdagen med spesiell vekt på taffelet. 
Taffelmusikken stod Finn Andersen og  
Knut Ribe for. 
Dessuten fremført Finn Andersen 2 
pianostykker, ”En sommernatt ved 
fjorden” av Kjetil Bjørnstad og ”Freedom” 
av Oscar Petersson. 
Gjestene ved taffelet kom fra hele 
Distrikt 22 i det alle enhetene var 
representert. Dessuten var følgende til 
stede: DSS i Distrikt 14 Hans Balchen m/ 
frue, HP i leir nr. 14 Sørland Fred Bonde 
Lykkås m/frue, Storrepr. Lyngbøl m/frue 
fra loge Henrik Ibsens vennskapsloge i 
Danmark, Storrepr Tor Even Nilsen, loge 
72 Eterna. 
 
Antall medlemmer er 105 (51 fra 98 
Henrik lbsen, 41 fra 127 Gabriel Scott og 
13 fra 152 Fjære). 
Møtedag. Leir 27Homborside 4. onsdag i 
måneden 
 

Utdrag av Stor Sires tale ved 
institueringen av leir nr. 27. 

Dette er en merkedag for leirarbeidet i 
Aust Agder. En lang prosess har nå 
resultert i innvielsen av Ordenens nye leir, 
nr 27 Homborside 
All ære til chartermedlemmene og styret i 
leirforeningen som har vært pådrivere og 
ambassadører for å nå dette målet. Takk 

Foran fra v: Stor Skm Thor G. Eliassen, Dep SS Per‐Arne Vidnes, HP Arne Bjørge,
Stor Sire Morten Buan og Stor Sekretær Steinar Jansen. 

Bak fra v: Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner, DSS Tom B. Schulz, 2. HM Arne Solheim, 
Kass Einar Berge, Fung EksHP Finn Fredvig Erichsen, Storrepr. Leiv P. Olsen, 

YP Dag O. Øian, 1 HM Jan Tore Solheim, Skm Anders Bjørnholmen, Sekr. Jarle 
Christiansen, Stor Vakt Geir Småvik og fung Stor Kap. Jan A. Nilsen.
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til HP og embedsmenn i leir nr 22 Aust 
Agder for støtten og ikke minst takk til 
DSS Tom Schultz som har vært en god 
coach i prosessen. 
Det viktigste med denne etableringen 
for meg, er at jeg tror at det vil styrke 
leirarbeidet i distriktet. Storlogen har 
arbeidet spesielt med å styrke leirens 
posisjon og heve kvaliteten i leir-
slagningene. Det er viktig å fremheve 
og forstå leirens spesiell oppgave og 
egenart i Ordenssammenheng. Den skal 
for patriarkene oppleves som noe mer 
en et logemøte, noe annerledes og noe 
som gir en ekstra dimensjon i ens 
Ordensliv. Det krever at leirslagningene 
blir noe egenartet og annerledes. 
Mitt mål har vært å fremheve leierens 
egenart og klarere få frem skillet 
mellom loge og leir. 
Kunnskapsnevnden har arbeidet spesielt 
med Leirløftet. Dette har tre 
hovedmomenter. 
1. Leirens utviklingsprogram der den 
nye nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
har fått konkrete og omfattende 
oppgaver Eget fordypningsprogram 
2. Et Ørkenliv som er en innføring i 
rammene for leirritualene 
3. En tilpassing av kulisser og rammer 
for leirarbeidet for å markere forskjellen 
på et logemøte og en leirslagning 
a. Replikkveksling som innledning til 
leirslagningen 
b. Inn og utmarsj — med inspirasjon 
fra karavanens vei inn til leirslagningen 
c. Kulissene med leirens ovale form 
som mål med stolplassering, telteffekter 
og lyssetting tilpasset lokalet 
d. Leirbålet som leirens midte/sentrum 
Vi startet denne prosessen for to år 
siden og alle leire fikk anledning til å 
være med i prosessen, leirløftet, for å 
finne frem til gode rammer for 
leirarbeidet. Etter den tilbakemelding vi 
har fått på ordningen, er der en stor 
majoritet av alle patriarker og matri-
arker som ønsker å videreføre dette. 
Nå vil prøveperioden bli kjørt frem til 
Storlogemøtet i 2014, som da vil ta den 
endelige beslutning. Men nå skal alle 
leire gjennomføre nyordningen, for å få 
et godt grunnlag og det blir også ett 
viktig grunnlag for leirslagningene i leir 
Homborside. La hver leirslagning bli 
slik at når patriarkene drar hjem, så 
tenker de: ”Dette var en god leir-
slagningen, leiren gir meg noe ekstra, 
jeg skal sannelig sørge for å få med meg 
neste leirslagning”. Lykke til HP og jeg 
er viss på at du sammen med dine 
embedsmenn vil satse alt på at 
Ieirslagningene i leir Homborside blir 
gode og utbytterike. 

Leirsangen 
Homborside blant sjø og fjell 
Melodi: Sommersang til Homborsund (K. Siem) 
 

Patriarker på Agder 
Vel møtt! 
Her på Sørlandet er vi i Leiren støtt 
Våres motto er nå, slik som før 
Vennskap, kjærlighet sannhet i sør 
Typisk sørlending sier «ja vel» 
Skal vi møtes i Leiren i kveld? 
Så vi kler oss til fest 
Hver en broder og gjest 
Homborside blant sjø og fjell. 
 

Vår barmhjertighet må vi ta med 
Tro og håp, det er dyder vi kjennes ved  
James Lot Ridgely sin ånd er oss kjær 
Og vår grunnlegger lovsynges her 
La oss da helt til slutt i vår sang 
Stå i kjeden vår – la den bli lang! 
Måtte Leiren få gro 
Her hvor tuftene sto 
Vi vil hylle vår Leir nok en gang. 
                                         Finn Andersen  
Utdrag av HP Arne Bjørges tale. 
Han stertet med tanker rundt ordet leir 
og trakk tråder tilbake til begrepet slik 
vi hadde opplevd det tidligere. Han 
penset over på Odd Fellow leire og 
patriarkenes vandring. 
Om navnet sa han: 
”Homborside er et stykke farvann som 
man må passeres for å seile mellom 
Lillesand og Grimstad. 
Et stykke farvann som har alt av 
sjølivets gleder, men også farer. Et 
stykke farvann som har krevet mye av 
de som har seilt igjennom farvannet, 
men har også gitt mye tilbake til de som 
har ferdes i farvannet. Her har stormer 
herjet, solen har skint, tåken har 
“narret” sjøfolkene, strømmen har gjort 
det vanskelig å seile trykt, ja til og med 
isen om vinteren har gjorte det 
vanskelig å ferdes i dette farvannet. 
Men med oppmerking av farvannet med 
varder, fyr, tåkelur og andre sjømerker 
har det blitt en trygg lei å seile i slik at 
vi kan unngå skjær som ligger rett 
under vannets overflate. 
Slikt er også våre liv, vi opplever 
uforberedte ting på vår vei igjennom 
livet. Vi kan få noen “stormer” som vil 
blåse av. Vi kan oppleve “tåke” som 
gjør det vanskelig å se veien vi skal ta. 
Og vi kan bli forledet av vanskelig 
“strømmer” som bringer oss ut av den 
trygge kursen vi må holde. Som havet 
kan se blankt og fint kan også livet vårt 
se lyst ut, men farer kan lure under det 
speilblanke havet. Vår nye Leir kan 
være den trygge følges venn på vår 

vandring som Patriarker og Odd Fellows. 
Som gjør det lettere å følge den 
“oppmerket farleden” som vi alle skal 
følge.” 
Videre sa han: ”Vi er forskjellige og 
reagerer ulikt, og det er ingen fasitsvar på 
utfordringene vi møter på vår vandring i 
livet. Men leir 27 skal forhåpentligvis gi 
oss en verktøykasse vi kan ta frem etter 
behov og dermed foreta de rette valg i 
vanskelige og utfordrene situasjoner.” 
Han avsluttet med: ”Vi håper at 
samarbeidet med leir 22 Aust Agder vil 
fortsette i gode spor til felles glede og 
berikelse og at vi sammen skal fortsette å 
utvikle distrikt 22.” I tråd med dette håp 
utbrakte han en skål for distrikt nr. 22  
 

Seniortreffet 31. oktober 
40 deltagere deltok på bedriftsbesøket på 
Durapart på Krøgenes Arendal. 

 
Først var det samling i Kantina, der det 
ble servert nydelige rundstykker og kaffe. 
Deretter tok Administrerende Direktør 
Bjørn Paulsen oss gjennom utvikling og 
oppbygning av bedriften, godt støttet av 
Kvalitetssjef/HMS Karl Wiggo Jensen.  
Durapart er først og fremst en 
attføringsbedrift. De er et opplærings og 
kompetansesenter på oppdrag fra NAV 
for å få arbeidstakere tilbake til 
arbeidslivet.  Durapart får folk i jobb! 
Durapart ble etablert under navnet 
Agderprodukter AS i 1971. Driften startet 
i 1972. Agderprodukter endret navn til 
Durapart AS fra 01..01..2000. 
Bedriftens aksjer eies av kommuner og 
fylket. De er 130 ansatte med en 
omsetning på 140 mill. kr. 
Durapart driver barnehage ved skolen på 
Moltemyr, en bensinstasjon ved Taverna 
på Hisøy og div. produksjoner, bl.a. 
Profilsenteret (Skilt, reklame, trykkeri), 
Elektronikk. Og Vaktmestertjenester. 
Dessuten har Durapart en avd. på 
Vinterkjær i Risør. 
Etter den teoretiske gjennomgangen ble 
gruppen delt i 2 og Paulsen og Jensen 
ledet hver sin gruppe på en imponerende 
rundtur i bedriften. 
Det hele ble avsluttet med Kaffe og kake i 
kantinen. Alt ble dekket av bedriften. Et 
meget vellykket seniortreff. 
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Loge nr. 51 Fortuna 

       Jul og Nyttårshilsen. 
Vi er i ferd med å legge en travel høst 
bak oss. Det har vært mye å sette seg 
inn i, mye å lære, ofte skulle en nok 
ønske en var flinkere, kunne mer, 
huske bedre…, derfor vil jeg takke 
søstre og Embedskollegiet for godt 
samarbeid i min første periode som 
OM. Søstrene er flinke til å møte og det 
er en stor inspirasjonskilde for oss som 
har verv. Og med informasjonsmøte i 
høst, ser vi frem til en gledelig vekst i 
vår loge. Vi tilhørere en Orden som kan 
gi oss impulser til et rikere liv i det vi 
skal prøve å utbre Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet.  
Jeg ønsker dere alle en koselig førjulstid 
uten stress og mas og en gledelig 
julehøytid sammen med familie og 
venner 
Brit Johansen OM.  
 

Åremålsdager: 
55 år:  
12.01.14: Sissel M. Bøe 
60 år: 
01.01.14: Solveig Ø. Svendsen 
10.01.14: Ingrid Taraldsen 
70 år: 
10.01.14: Inger Brit Bekkelund 
75 år: 
06.01.14: Rannveig Steller 
Vi gratulerer. 
 

Gradspasseringer: 

Den høye sannhets grad 
02.10.13: Sigrid Vistad 

 
F.v. Berit Fosse (fadder) og Sigrid Vistad 

Det gode vennskaps grad  
06.11.13: Helene Vierli 
06.11.13: Brit B. Jacobsen 

 
Ny sesong, ny Privatnevnd: 
Vi er godt i gang med møtene høsten 
2013, og en viktig del på ettermøtene 
er mat og drikke. Som vi alle vet er det 
nødvendig med en driftig privatnevnd. 
Vår nye privatnevnd består av: 

 
fra v.: Brit B. Jacobsen, Ingrid 
Taraldsen, Lilliann Andersen, Reidun 
Knutsen, Anne Berit Olsen, Daniella 
Jensen og Trude S. Pedersen.  
En oppfordring til alle: 
Dersom du ikke har anledning til å 
møte eller ikke skal spise når det er 
galla, gi beskjed til leder Lilliann 
Andersen senest søndag kveld før 
logemøtet.  
 

Kurs for nye embedsmenn 
Lørdag 14.09.13 var alle nye 
embedsmenn fra logene i Arendal, 
Grimstad og Tvedestrand samlet til 
kurs i logehuset i Arendal. Vi møtte kl 
1000 i logesalen hvor DSS Ingeborg 
Baust ga oss informasjon om dagens 
program og vi fikk utdelt kurshefte. Vi 
ble så delt inn i grupper i henhold til 
embede. I gruppene gjennomgikk vi 
punktene som kom inn under 
embedet. Det var veldig nyttig. Etterpå 
samlet vi oss igjen i logesalen hvor vi 
fikk se det nye 3. grads spillet. Det var 
veldig interessant. Så var det 
matpause, og det ble servert lapskaus. 
Dagen ble avsluttet i logesalen kl 1400. 
En god ide 
Hvis du har et eple og jeg har et eple, 

og vi bytter, har vi begge fortsatt et eple. 
Men hvis du har en ide og jeg har en ide 
og vi bytter, vil vi begge ha to ideer. 
George Bernhard Shaw 
 

Får 40 års veteranjuvel: 
29.01.14: Bjørg Thygesen. 
Vi gratulerer 
 

Informasjonsmøte 16.10.13 
I høst har vi hatt informasjonsmøte i vår 
loge og vi var så heldige å få med oss 10 
gjester som vi kanskje skal få gleden av å 
møte igjen som søstre i Fortuna. Oppe i 
salen hadde vi informasjon av Storrepr. 
Bjørg Kling og OM Brit Johansen. Etter 
møtet samlet vi oss til søstermåltid i 
spisesalen hvor det var dekket nydelig 
bord og servert deilige smørbrød og 
kaker. Praten gikk livlig, så UM måtte slå 
hardt på gongongen for å komme til orde 
den kvelden. Men hva er vel hyggeligere 
enn det. Vi sang selvfølgelig «Fortuna –
sangen» og «De nære ting», og jeg tror 
alle koste seg.  
 

Lotteriaften 06.11.13 
Tradisjonen tro, vi hadde lotteriaften 
06.11. Vi har så langt fått inn 2 forslag til 
gode formål å bruke pengene til. Alle 
søstrene kjøpte masse lodder og mange 
hadde med penger fra søstre som ikke 
hadde anledning til å komme. Det var høy 
stemning, loddbøkene «gikk varme», 
kaffe og kake smakte fortreffelig og 
underholdningen var helt upåklagelig. 
Det var masse flotte gevinster og mange 
gikk hjem etter kvelden med gevinst til 
både nytte og glede.  
Og alle var enige om at vi hadde hatt en 
gild kveld! 
 

Høst og glatte 
Nå er høsten kommet og vi har fått 
merke den første glatta. 3 Fortuna‐søstre 
har spesielt fått merke dette, deriblant 
UM og EksOM. Derfor en oppfordring til 
dere alle: 
Gå forsiktig. 
Kjøp brodder. 
Nå er det piggsko å få kjøpt!  
 
Endring av vår møtedag  
Fra 1. og 3. onsdag 
bytter til 2. og 4. 
onsdag i måneden 
Fra 01.01.2014 
 
Ha en god høst og 
førjulstid 
 



                            2013                          ‐                Terjenytt                 ‐                           Julen 

 5

Loge nr. 93 Kaprifol 
Advent 
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det 
for glede 
Det står og skinner for seg selv og oss 
som er tilstede 
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det 
for glede 
 
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp 
og glede 
De står og skinner for seg selv og oss 
som er tilstede 
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp 
og glede 
 
Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, 
håp og glede 
De står og skinner for seg selv og oss 
som er tilstede 
Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, 
håp og glede 
 
Vi tenner fire lys i kveld og lar dem 
brenne ned 
For lengsel, glede, håp og fred, men 
mest allikevel for fred 
på denne lille jord, hvor menneskene 
bor 
 
God jul til alle søstrene fra 
Overmester Solbjørg Berge 
 
25 års Veteranjuvel 23.09.2013. 
Turid Elisabeth Olsbu ble tildelt juvelen  

 
DSS Ingeborg Baust sto for den 
høytidelige tildelingen. Under 

middagen berømmet hun veteranen 
for hennes varme og nærhet.   
Veteranens vita: 
Tatt opp i Ordenen  21.09.1988 
Den Høye Sannhets Grad  03.04.1991 
Embeder i Logen: 
Musikkansvarlig  1993‐1995 
CMs venstre ass.  1995‐1997 
Kasserer   1997‐1999 
Sekretær  1999‐2001 
Embeder i Leiren: 
Ytre Vakt  2001‐2003 
2.terne hos YP  2009‐2011 
 

Gradspassering 
Den Høye Sannhets Grad: 14.10.2013 

Marianne Fløistad og Bjørg Terjesen 
 

Det Gode Vennskaps Grad: 28.10.2013 
Anne Jorunn Thorbjørnsen og Adeleide 
Lund 
 
Gratulerer 
60 år Karin Margareth Fiane 
01.12.2013 
70 år Bjørg Terjesen              05.12.2013 
 
Privatnevnden består av: 
Marit Eik   formann 
Lisbeth Gjernes Rosmo sekretær 
Marit O. Holen Friisø kasserer 
Marit Bratteng 
Lill Nord 
Merete Lillejord 
Marianne Fløistad 
Anne Jorunn Thorbjørnsen 
 
Primstaven sier: 
Desember 
Grønn jul – hvit påske 
 
Tenk positivt! 
Hvis du møter et menneske uten et 
smil, så gi ham ett av dine!!! 

 
Advent 
For et herlig ord! Bare ved å smake litt på 
det, kommer forventningene sigende. 
Ordet betyr jo ankomst – Jesu ankomst til 
vår jord. I vår tradisjon forbinder vi gjerne 
adventstiden med ventetiden fram mot 
jul. Vi tenner lilla lys og pynter våre hjem. 
Dette er fint i mørke desemberkvelder. 
Og hvorfor ikke glede en du kjenner (eller 
kanskje en du IKKE kjenner) i disse  
dager? 
 

Jeg ønsker søstrene en god adventstid og 
en fredfylt jul! 
 

                             UM Anne Grethe Lofthus 
 

Der er min lengsel hjemme 
Der har min tro sin skatt 
Jeg kan deg aldri glemme  
Velsignet julenatt! 

 
Julemøte 
Du inviteres til julemøte mandag 
09.desember kl.18 om ønskelig med 
ledsager. Påmelding til UM Anne Grethe 
Lofthus på tlf. 93083159. 
 

Møteplan 1. halvår 2014 
Søndag 05.01  kl.16,00        Juletrefest   
13.01 kl.19,00  ≡ +                Galla 
27.01 kl.19,00  Arbm. Instr. Rapp.    
                            N/K.Regnskap  
10.02 kl.19,00  = +  
24.02 kl.19,00  Arbm. Fd.                                               
10.03 kl.19,00  − +                                                          
24.03 kl.19,00  Arbm. Sosialaften               
28.04 kl.19,00  O +                 Galla                                
12.05 kl.19,00  F □                 Galla   
17.05  Sammenkomst på Logehuset 
02.06  Sommertur 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
25.08 kl.19,00 Arbm. 
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Loge nr. 104 Måken 
Endringer av møtedager. 

Gjelder fra 01.01.2014 
Bytter fra 1. og 3. torsdag, til  

2. og 4. torsdag i måneden. 
Opptak: 
17. oktober ble Else Marie Upsahl 
innviet i Troskapsgraden 

 
Til venstre: Irene Girard, Else Marie 
Upsahl og fadder Bitti Wickstrøm 
 

Jubilant: 
70 år: 
12. jan. 2014 Randi Lysnes Brautaset 
                                              Gratulerer! 
 

En stjerne på himmelen blinker  
det nærmer seg julen igjen, 
og Betlehems stjernen den lyser,  
for meg og for deg min venn. 
Vi trenger et vakkert inntrykk,  
en venn som kan holde vår hånd. 
Jeg tenker med glede tilbake på 
kjærlige vennskapsbånd. 
Mitt ønske for julen vil være  
at varme tanker når frem.  
Så sender jeg deg min kjære,  
God jul, og en riktig varm klem. 
 

Valgte og utnevnte nevnder:  
Søsterfond  
Else Marie Bergby 
Thorunn Birkenes 
Nevnd for omsorg  
Gro Tveita Clausen 
Elin Kvamme Pedersen 
Edle Guløy Larsen 
Bjørg Torkildsen 
Irene Girard 
Marit Rodvelt 
 

Husnevnd  
Else Sætra 
Kirsti Lykre 
 

Turnevnd  
Randi Brautaset 

Inger Carlsen 
Berit Schneider 
Cesilie Engenes Jenssen 
 
Anskaffelsesnevnd  
Tove Birgitta Birkenes 
Kirsten Moe 
Torunn Margrete Sandsdalen 
 

Underholdningsnevnd; 
Anlaug Jåtog Thorsen 
Hilde Margareth Rørvik 
Anne Grete Ruhaven 
 

Sosialnevnd  
Elin Håland 
Liv Karin Klepstad 
Tordis Bjørns Pettersen 
 

Revisjonsnevnd 
Bodil Ask 
Grete Sagmoen 
Inger Marie Olsen 
 

Finansnevnd. 
Hilde Knudsen Walle 
Grete Guldal 
Møyfrid Humorstad 
Vara: Torhild Rud Sundtoft 
 

Nevnd for Hjelp og Støtte. 
Kirsten Moe 
Anne Grete Ruhaven 
Anne Marie Østrem 
Elin Kvamme Pedersen 
Bitti Wickstrøm 
 

Revisjonsnevnden  
Bodil Ask 
Grete Sagmoen 
Inger Marie Olsen 
 

Lotterinevnden 
 Reidun Gunstveit Øvrebø 
Kirsten Lauvrak 
Marit Terkelsen 
Anne Marie Østrem 
 

Nevnd for styrkelse og ekspansjon. 
Anne Marie Gaustad 
Ingunn Andersen 
Marit Johnsen 
Kirsti Lykre 
Vara: Inger Dybfest 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seniortreffet 26.september 
Torsdag 26.september hadde senior‐
gruppen i Odd Fellow Aust Agder tur til 
Hegdekjær på Tjore. 
Her besøkte vi Johan Benad Ugelands 
private museum. 
Museet innholder interessant historie fra 
aktiviteter ved og på sjøen ved 
Strandfjorden tilbake til slutten av 1500 
tallet. 
Kong Fredrik den 2. gav ordre til bygging 
av krigsskipet St. Oluf på Møllepynten i 
Strandfjorden, rett overfor Hegdekjær. 
Dette var i 1570 årene og var den gangen 
det største krigsskip som var bygget i 
verden, med en bemanning på 1500 
mann! 

Geir Åsen, studerer historie og har 
bygget opp museet, holdt et interessant 
foredrag med omvisning om aktivitetene 
fra den tiden. Det gjør det ekstra 
morsomt at alt er visualisert med karter, 
personer og miniatyrmodeller over 
hvordan livet var den gangen. Takk til 
Geir Åsen! 
Hegdekjær ligger nydelig til med utsikt ut 
til Strandfjorden, og på brygga var det 
stoler og bord til alle.  Det ble servert 
rundstykker, kringle og kaffe‐ alt 
spandert av Johan Benad Ugeland. 
41 seniorer koste seg i sommersolen med 
hyggelig prat nede ved sjøen. Noen 
angret på at de ikke hadde tatt med 
badedrakt, til tross for at kalenderen 
viste 26 sept.! 
Da vi skulle kjøre hjem, kom det noen 
regndråper! 
En stor takk til Johan Benad Ugeland for 
en sjenerøs mottagelse!! 
 
 
 
 

 

 

 

Leir nr. 22 Viljen
OBS! Ny møtedag!  

Fra og med  
januarmøtet 2014  

er møtet 1. torsdagen i 
måneden! 

Håpets Grad 01.10.2013:
Randi Hjulstad, loge nr. 51 Fortuna 
Barmhjertighetens Grad 05.11.2013: 
Marit Terkelsen, loge nr. 104 Måken 
Walborg Kløvfjell og Astrid A. 
Andersen, loge nr. 93 Kaprifol Edle B. 
Johnsen, loge nr. 116 Navigare 

moffi
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LOGE nr.116 NAVIGARE 

TILDELING AV 25 års VETERANJUVEL   
09.10.2013.                                                      
Det var en stor dag i vår loge da Eks 
Storrepr. Ellen Aas og UM Bjørg 
Gundersen fikk tildelt sin 25 års 
Veteranjuvel.                                                 
Storrepr. Else‐Margrethe Ramsdal 
foresto den høytidelige overrekkelsen, 
og CM Aud Angelstad ledet seremonien 
på en verdig og stilfull måte.                                  
Logen hadde gjester fra Reb.logene 
nr.51Fortuna og nr.93Kaprifol. Menyen 
var skinkestek m/tilbehør og bløtkake 
og kaffe. Str. Fung UM Wenche 
Rødland sørget for god stemning ved 
bordet.                                                       
En varm takk til våre 25 års Veteraner 
for alt arbeid de har lagt ned til beste 
for logen i alle disse år! Ragnhild Bjellås 
OM 

Eks Storrepr. Ellen Aas og UM Bjørg Gundersen 
           RUNDE ÅR 
80 år ‐ Tove Eikeland 23.11.2013 
70 år ‐ Ellen Schmidt‐Johannessen 
14.12.2013 
Alle søstrene i Loge nr. 116 Navigare 
gratulerer våre spreke logesøstre. 

Den Høye Sannhets Grad: 
Solveig Rødland – 25.09.2013. 
 
Eks OM Venke Fone Holums tale 

ved 10 års markeringen. 
Gratulerer med dagen, alle mine søstre. 
Vi kan være stolte og lykkelig som et 
barn som feirer sin 10‐års dag. 
I dag, den 13.3.2013 er en historisk dag, 
for oss. I dag er det 3.641 dager siden 
Rebekkaloge 116 Navigare ble 
instituert, lørdag 22.3.2003, og i kveld 
markerer er 10 år. 
Allerede 22.9.1999 kom det brev fra 
fungerende Eks OM Ellen Aas i 

Rebekkaloge 51 Fortuna, med spørsmål 
om det var grunnlag for å starte en 
Rebekkaforening i Tvedestrand/Risør 
området. Svaret var JA, og navnet ble 
Tvedestrand og Risør Rebekkaforening, 
og ved oppstart av foreningen var vi 26 
søstre, som la ned mye arbeid og 
innsats frem mot institueringen. Alle 
hadde en stor dugnadsånd, og du 
verden hvor hyggelig og morsomt vi 
hadde det. Vi var ivrige, og 
symaskinene gikk ofte varme. 
Det ble lagt ned mye arbeid og innsats i 
tiden frem mot institueringen, og 
dugnadsånden var stor.  Vårt 
tilholdssted ble Logehuset i 
Tvedestrand, navnet ble Navigare, og 
kompassrosen ble vårt emblem. 
Emblemet ble designet av DSS Thorleif 
Bredesen. Vår nydelige logesang ble 
skrevet av vår str. Tove Eikeland  
Vi har mye å takke vår moderloge, 
Rebekkaloge 51 Fortuna for. Dette var 
3. gang Rebekkaloge 51 Fortuna var 
moderloge. 1. gang var da Rebekkaloge 
93 Kaprifol ble instituert den 2.11.91 og 
2. gang var da Rebekkaloge 104 Måken 
ble instituert 9.11.96. Vi ble fostret opp 
med mye kunnskap, men også mye 
kake og dessert. Kunnskapen og mat‐
gleden har vi tatt med oss, og hatt mye 
nytte av. De fleste av oss var ferske 3. 
grads søstre, vi er ydmyke og takknem‐
lige for all god støtte fra vår moder‐
loge.  
Lørdag den 22.3.2003 var den store 
dagen. Rebekkaloge 116 Navigare ble 
instituert av Dep. Stor Sire Britta 
Almaas og hennes Storembedsmenn. 
Logens chartermedlemmer er Ellen 
Aas, Grethe Jonassen, Bjørg 
Gundersen, Kari Fredvik og Else‐
Margrethe Ramsdal.  
Logens første valgte Embedsmenn var: 
Eks OM Ellen Aas, OM Grethe Jonassen, 
UM Else‐Margrethe Ramsdal, Sekr. 
Venke Fone Holum, Skm. Bjørg 
Gundersen og Kass Kari Fredvik. Ved 
institueringen var vi 26 medlemmer.  
Etter den høytidelige seremonien på 
Logehuset, var det bankett på 
Tvedestrand Rådhus. 
Den første innvielse var den 8.10.2003, 
da 3 søstre ble innviet.  Det var Evy 
Fone Bråten, Gunhild Kvifte og Monica 
Jacobsen. Den neste store seremoni 
var tildeling av 25 års veteranjuvel til 
str. Grethe Jonassen i 2005. 
Onsdag den 26.3.2008 ble Logens 5‐
årsdag markert, sammen med gjester 

og ledsagere. Det ble en meget hyggelig 
kveld.  
I dag er vi 57 medlemmer, og har i løpet 
av disse 10 årene hatt en netto økning av 
medlemmer på 31. Dette omfatter også 
10 overføringer fra andre Loger. Vårt 
nyeste medlem har medlemsnummer 72.  
De fleste av oss er fortsatt relativt unge i 
logesammenheng. Dette gjenspeiler seg 
bl.a. ved at vi i løpet av våre første 10 år, 
kun har tildelt en 25‐års Veteranjuvel. Vi 
er fortsatt unge, så historikken i loge‐
sammenheng er ikke så lang.   
Med tanke på medlemsutviklingen frem‐
over, må vi kanskje «navigere raskere», 
istedenfor å «skynde oss sakte». 
I løpet av disse 10 årene, har logens 
medlemmer og embedsmenn, brukt mye 
tid, og lagt ned svært mye arbeid i Logen, 
og dette på alle plan. Som en vet, 
kommer ikke ting av seg selv. Alle 
fortjener en meget stor takk for dette.  
Jeg ønsker spesielt å nevne 
Privatnevnden, som har vært av meget 
stor betydning for Logens indre medisin. I 
løpet av 10 år, er det mange som har 
vært innom Privatnevnden, og den har 
alltid fungert utmerket, og har vært, og 
vil være svært viktig for trivsel og velferd 
på ettermøtene. Dugnadsånden er 
fortsatt like sterk, etter 10 år. I 2011 ble 
vårt eget sangkor «Navigørene» startet, 
med str. Ragnhild Bjellås i spissen. 
Det er en berikelse for Logen at søstrene 
møter så ofte på logemøtene. Dette er av 
uvurderlig betydning for at Rebekkaloge 
116 Navigare skal beholde det gode 
fellesskapet vi har, samt for at Logen skal 
navigere videre i positiv retning. 
Arven vi har fått må vi ta vare på og 
bringe videre i vårt Logearbeid.  La oss 
sammen se fremover, og virke i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Vil også rette en takk til tidligere og 
nåværende DSSer i Distrikt 22, Ellen 
Birkeland, Kari Rose og Ingeborg Baust, 
for stor velvilje og bistand. 
Konklusjonen er at vi er 57 søstre som 
trives, har godt humør og vil det beste for 
hverandre, og «Ja‐mennesker» er vi alle. 
Helt til slutt vil jeg dele noen ord fra HM 
Kong Haralds nyttårstale ved inngangen 
til 2013, som også passer for oss. 
Det er opp til oss å velge hvilken kraft 
som skal få styre våre handlinger. 
Det er opp til hver enkelt å finne sin 
livsoppgave. 
Det er opp til hver enkelt av oss å bli den 
vi er født til å være.  
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
Vi gratulerer jubilantene! 
Vel overstått: 
23.10 – 80 år: Jon Lindset 
14.11 – 70 år: Finn Persson 
Kommende: 
27.11 – 75 år: Kåre Ludvig Andersen 
 

Gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad: 
23.10: Karl Gustav Thorkildsen 

 
 

Møteprogram frem til januar 
25.11: O+ Galla med 152 Fjære 
11.12: =+ 
14.12: Julemøte 
15.01: Arbeidsmøte 
 

Julemøtet 
Privatnevnden er i rute med plan‐
legging av årets julemøte, og som i fjor 
blir det tradisjonell julemat og fin 
musikk.  
Innbydelse vil bli sendt ut via både e‐
post og vanlig post, men det er allerede 
nå anledning til å melde seg på til 
Privatnevndens formann, Arvid J. 
Nilsen, på. epost: ajnils@online.no.   
Påmeldingsfrist er 9. desember. 
 

Minneloge 
13. november var det Minneloge for 
fire brødre som er gått bort: 
Nils Odd Olsbu (107 Torungen) 
Terje Noddeland (61 Terje Vigen) 
Svenn Adrian Madsen (61 Terje Vigen) 
Odd Mangår Axelsen (61 Terje Vigen) 

Overmesters minnetale: 
”Det er med stor sorg brødrene i Odd 
Fellow Ordenen i Arendal har mottatt 
sørgebudskapet om fire døde brødre i 
løpet av kort tid. En bror fra Loge 107 
Torungen og tre brødre fra Loge 61 
Terje Vigen. Alle fire har utvist stort 
engasjement i logearbeidet – hver på 
sine måter. 
 

Alle har markert seg betydelig, enten 
via utvikling gjennom embeder, 
engasjement gjennom sosialt arbeid 
eller bidrag til å gjøre ettermøtene 
minneverdige. 
 

Savnet er stort, og våre tanker er med 
dem.” 
 
Frelsesarmeens julegryte 
61 Terje Vigen er også i år invitert til å 
være grytevakter ved Frelsesarmeens 
julegryte på Harebakken, og brødrene 
har stilt velvillig opp, slik at alle vaktene 
er fylt: 
 

Tirsdag 3. desember 
Kl. 12‐14: Rolf Stiansen og Arne Kruse 
Kl. 14‐16: Ivar Tønseth og Lisbet Bruun 
Kl. 16‐18: Jan Petter Røynaas og 
        Karl Gustav Thorkildsen 
Kl. 18‐20: Thor Martin Reiersølmoen og      
                  Rainer Domogalla 
 

Mandag 9. desember 
Kl. 12‐14: Odd Fjeldstad og  
                  Nils Klem Nilsen 
Kl. 14‐16: Arne Kruse og Jan‐Oskar Kvist 
Kl. 16‐18:Karl Gustav Thorkildsen og    
                  Noman Årsbog 
Kl. 18‐20: Thor Martin Reiersølmoen og   
                  Oddvar Haugen 
 

Mandag 16. desember 
Kl. 12‐14: Rolf Stiansen og  
                  Kåre L. Andersen 
Kl. 14‐16: Jan‐Oskar Kvist og  
                  Oddbjørn Fjellmyr 
Kl. 16‐18: Petter Wold og  
                  Norman Årsbog 
Kl. 18‐20: Roger Eilertsen og  
                  Arvid J. Nilsen 
 

Fredag 20. desember 
Kl. 12‐14: Kåre L. Andersen og  
                  Odd Fjeldstad 
Kl. 14‐16: Per Asbjørn Liane og  
                  Reidar Granerud 
Kl. 16‐18: Rainer Domogalla og  
                  Petter Wold 
Kl. 18‐20: Gunstein Krossbekk og  
                  Arvid Engenes 
 

Installasjon 
Etter tre omganger med installasjoner, er 
embedsmannskollegiet i 61 Terje Vigen 
endelig på plass! Det har knapt vært 
mulig å samle flere av gangen enn Fung 
Ex OM Torgeir Boye, OM Lasse Svendsen 
og UM Petter Wold til avbildning. 
 

 
 

Et historisk vedtak! 
Fra og med 2014 skifter loge Terje Vigen 
møtedag 

Vi møtes 1. og 3. onsdag i 
måneden. 

Dermed unngår vi å ha loge og leirdag 
etter hverandre.  

 
 
 

  

 
 
 
 
 

Seniortreffene våren 2014  
23.01. Kåseri v/Torbjørn Ribe 
            Logehuset Arendal  
27.02. Seniorkino m/lunch, Arendal  
27.03. Sam Eyde Videregående skole     
            Arendal  
24.04. Nye Brannstasjonen Stoa, Arendal  

 
 
 
 
 

Leir nr. 22 Aust Agder 
 

Nye patriarker 10.10.2013: 
Salve Haukås Håland, 98 Henrik Ibsen 
Per Edvard Ulriksen, 98 Henrik Ibsen 
Karl Kristian Walle, 127 Gabriel Scott 
DGL Grad 14.11.2013: 
Per Øistein Eik, 135 Mærdø 
 

Undermester oppfordrer 
brødrene til å bidra med 
ordensrelatert stoff til 

Terjenytt – enten 
synspunkter, tanker, dikt eller 
annet. Bidrag kan sendes til 

petter.wold@adecco.no 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen  

Gradspasseringer: 
Troskapsgraden 17.9.2013 
Nye brødre 

 
Johan Christian Gundersen 
 

 
Ragnar Risbruna 
                                 Velkommen til oss! 
 

Den Høye Sannhets Grad 
Geir Ragnar Tjemsland 15.10. 
 

25‐års Veteranjuvel 
Einar Arnfinn Gaard har vært medlem 
fra 06.12.2013 og skal tildeles 25‐års 
medalje 17.12.2013 
 

Fødselsdager – runde år 
55 år: Per Inge Haavik 31.01.14 
60 år: Geir Ragnar Tjemsland 18.01.14 
70 år: Jan Tore Solheim 20.01.14 
           Anders Terkelsen 25.02.14 
75 år: Kjell Edgar Jensen 10.12.13 

Vi gratulerer! 
 
Henrik Ibsen har pr. 27.10.2013 ‐ 52 
Patriarker som tilsvarer 55 % av 
medlemmene.  

Vi har også 33 veteraner med over 25 
års medlemskap. 
 

Terminliste 2. halvår 2013 
19.11. = + 
03.12. O�G  
17.12. 25 års Ve Ju G 
29.12. Juletrefest 
08.01. Nyttårs  felles m. □127    
                Gabriel Scott NB! Onsdag 
Meny 
19.11. Erter, kjøtt og flesk 
03.12. Lettsaltet torsk 
17.12. Svinesteik 
 

Valg nevnder 2013‐2015 
Nevnd for logens styrkelse og 
ekspansjon 
Jan Tore Solheim, leder 
Sverre Ohrvik 
Geir Skaala 
Asbjørn Sodeland 
Trygve Hagland 
 

Nominasjonsnevnd 
Geir Skaala, leder 
Jan Tore Solheim 
Svein Otto Bakke 
Knut Seim 
Jan Børge Thorsen 
Trygve Haugland (vara) 
 

Finansnevnd 
Gunnar Aultun 
Per Norgaard 
Ove Gerhard Olsen 
Harald Kvikstad 
 

Revisjonsnevnd 
Alf Langeland 
Tor Eriksen 
Andreas Kleppe 
 

Nevnd for etterlatte 
Jan Andersen 
Sverre Ohrvik 
Ove Gerhard Olsen 
Njål Igland 
Halvard Halvorsen 
 

Nevnd for hjelp og støtte 
Harald Kvikstad 
Olav Inge Sandnes 
Tronn T. Gundersen 
Alf Langeland 
Torleif Sverre Knutsen 
Utnevnte nevnder 2013‐2015 
Nevnd for utadvendt arbeid 
Jan Andersen 
Harald Støyl 
Jarle Siring 
Andreas Kleppe 
Per Inge Haavik 

Nevnd for omsorg 
Tormod Sandkjær 
Bjørn Olav Thorbjørnsen 
Jan Andersen 
Arild Dypvik 
Kenneth Andersen 
 

Nevnd for anskaffelser 
Ove Gerhard Olsen (Insp) Leder 
Jan Andersen 
Tor Martin Brunvatne 
 

Privatnevnd 
Arne Solheim 
Geir Ragnar Tjemsland 
Olav Inge Sandnes 
Jan Olav Buarøy 
 

Gradnevnd 
Jan Tore Solheim 
Geir Skaala 
Anders Terkelsen 
Arne Solheim 
Harald Støyl 
Jarle Siring 
Per Inge Haavik 
Jan Børge Thorsen 
 

Husnevnd 
Jan Andersen 
Tor Martin Brunvatne 
 

Overflytting 
Br. Trond Toftland er flyttet til Stavern og 
dermed meldt overgang til  
Loge nr. 120 Colin Archer i Larvik. Vi 
takker for hjelp og hyggelig bekjentskap 
og ønsker ham alt godt. 
 
Gaver til leir nr. 27 Homborside 
Pengegaver fra: 
Reb. DR 22 v/Storrepr Lise Schulz 
Leir 22 Viljen v/ Dep. HM Venke F. Holum 
Leir 14 Sørland v/ HP Fred Bonde Lykkås 
Loge 104 Måken v/OM Astrid Fosseli 
Loge 61 Terje Vigen v/OM Lasse Svendsen 
Loge 98 Henrik Ibsen v/ OM Anders Terkelsen 
Loge 107 Torungen v/OM Ole Skjævestad 
Loge 127 Gabriel Scott v/EksOM A. Nørsett 
Loge 128 Lyngør v/ Storrepr. Inge Kongsbakk 
Loge 135 Mærdø v/EksOM Geir Skyttemyr 
Loge 152 Fjære v/OM Tom Rud  
DR22 v/DSS Tom B. Schulz Personlig gave fra     
            medlemmene. Dessuten overrakte han   
            en sabel som gave fra ekteparet Schulz. 
HP Arne Bjørge takket for gavene  
og dessuten spesielt disse: 
Bitti Wickstrøm som sydde draktene 
Finn F. Erichsen forslaget på segl 
Finn Andersen for Leirsangen 
Nils Olav Sørbotten for navnet 
Anskaffelsesnevnda for det de anskaffet 
Jan Tore Solheim for segl og hans innsats 
som Sekretær i leirforeningen. 
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Loge nr.107 Torungen 
Vedaksjonen, 2013. 
Det hele begynte med at br. Christian 
Grundesen, i begynnelsen av april 
hadde noe «ved‐tømmer» som han 
kunne være av med. Dette resulterte i 
en telefon til br. Frank Liltved. Han har 
jo som kjent kontakter inn til 
Frelsesarmeen i byen. Han syntes det 
var en kjempeidé og ville kontakte dem 
og høre om de kunne ha bruk for ved. 
Det viste seg at det hadde de, og ble 
veldig glade, og ville gjerne ta i mot 
ved. De hadde mange som de hjalp 
med ved slik at de slapp å sitte og fryse 
i sine hjem når vinteren var på sitt 
kaldeste. Det ble lagt en slagplan for 
saging, kløving og pakking. Brr. 
Christian, Frank og Henry gikk løs på 
oppgaven. Br. Christian stilte med 
traktor, kutter, kløyver og tre «purker» 
(til kulinarisk nytelse) samt kaffe. Br. 
Frank stilte med kaffe og to kopper. Br. 
Henry stilte med masse arbeidslyst. Br. 
Christian var «Bas». Br. Christian kuttet 
og kløyvde veden og Br. Frank og Henry 
ble satt til å pakke i sekker, etter en 
innledende instruksjon fra br. Christian. 
Det gikk så kubbene føyk imellom. Etter 
ca. 5 timer, iberegnet kaffepauser, 
undervisning etc., hadde vi pakket ca 
120 sekker med ved, pent stablet på 
paller og klart til avhenting. 
Når en ser tilbake på «aksjonen», så må 
en ha lov å si at dette var i vår ordens 
ånd, om å hjelpe de trengende. 
Samtidig var det til stor glede for tre 
«rustne» ordensbrødre. Det vil nok 
hjelpe og glede mange mennesker som 
kan sende en takk til br. Christian som 
sparket det hele i gang. All ære til han. 

                             
Vedgjengen: Christian, Frank og Henry. 

Embedsmannsinstallering 
Mandag 02.09,2013 ble det foretatt 
embedsmannsinnstallering i loge 107 
Torungen. Installeringen ble foretatt av 
DSS Tom B. Schulz med assistanse av 
følgende fung. Storembedsmenn:  
Jan A. Nilsen, Frank Liltved, Åge 
Munch‐Olsen, Kai Salvesen, Christian 
Grundesen og Inge Kongsbakk i en 
stilfull seremoni. Vår nye OM, Ole 
Skjævestad, takket til slutt DSS Tom 
Schulz og hans Storembedsmenn, for 
vel utført installasjon. 

 
Embedsmannsutvalg 2013 – 2015 
Første rekke: Eks OM Olav Brottveit, OM Ole 
Skjævestad og UM Per Jetlund Jørgensen 
Andre rekke: Kass. Dag Andersson, Skm. Finn 
Kristiansen, Sekr. Kai Otto Berntsen og CM Aksel 
Tønnevold 
 

Gradspasseringer 
Nye brødre av DHS grad 
På møte 16.09 ble brødrene Arne 
Johan Pettersen og Edgar Aksel Larsen, 
i en stilfull seremoni tildelt DHS‐grad. 
 

Ny bror av DGV‐grad 
På møte 07.10 ble Bernt Egil Taraldsen 
tildelt DGV‐graden 
 

Arbeidsmøte 21.10 
På møtet 21.10 hadde vi besøk av 
sosialansvarlig Kjell Arne Nordbø fra 
Frelsesarmeen i Arendal, som 
orienterte om Frelsesarmeens arbeid 
og spesielt hva Odd Fellows 
innsamlede midler ved juleaksjonen 
blir brukt til. Han benyttet anledningen 
til å takke for hjelpen, og vi forsikret 
ham om at vi også i år vil stille opp med 
en hjelpende hånd ved julegryta på 
Harebakken. 
 

Nevnder 
Valgte 
     Nevnd for styrkelse og ekspansjon 
     SR  Christian Grundesen 
     Eks. SR Frank Liltved 
     Eks. SR Egil Bøe 
     Br.  Per Olai Seines 
     Vara: Eks DSS Jan A. Nilsen 

     Nominasjonsnevnd 
     Fung EksOM Olav Brottveit 
     Eks. OM Karl Petter Evensen 
     Eks. OM Sigurd Ledaal 
     Br.  Vidar Josephsen 
     Vara: Eks SR Åge Munch Olsen 
     Finansnevnd 
     Br.  Kåre Vatne 
     Br.  Jan Erik Andersen 
     Br.  Svein Gjennestad 
     Vara: Br. Lars Brekka 
     Nevnd for hjelp og støtte 
     Fung Eks. OM Olav Brottveit 
     Eks. OM Thor Brekke 
     Eks. OM Frank Liltved 
     Br.  John Heien 
     Br.  Henry Nicolaisen 
     Revisjonsnevnd 
     Br.  Rune Jacobsen 
     Br.  Per Rosmo 
     Br.  Bjørn Øyvind Hansen 
 
Utnevnte 
     Nevnd for omsorg 
     Fung EksOM Olav Brottveit 
     Eks SR Frank Liltved 
     Br.   John Heien 
     Br.  Henry Nicolaisen 
     Br.  Edgar Aksel Larsen 
     Nevnd for anskaffelser 
     Br.  Per Rosmo (leder) 
     Br.  Willy Kristiansen 
     Br.  Hans Carlsen 
     Husnevnd 
     Br.  Geir Krøger 
     Br.   Thorleif Guttormsen 
     Br.  Torjus Siring 
     Reisekomité 
     Br.  Per Jetlund Jørgensen 
     Br.  Vidar Josephsen 
     Fører 
     EksOM Svein Harald Søndenaa 
 
Veteranjuveltildeling 
02.12. Kåre Tonstøl (ny dato) 40 år 
 

Åremålsdager 
20/11 Kåre Lillejord  45 år 
23/11 Per Rosmo  55 år 
03/01 Olav Reiersølmoen 70 år 
12/01 Bernt Finckenhagen 70 år 
10/02 Karl Petter Evensen 60 år 
 

HUSK!!! Vi markerer loge 107 
Torungens 30 års jubileum med 
FESTLOGE II 4. januar 19:00. 
Festlogen er med ledsagere!!!!!!!       
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
 
Hvem er jeg, og hvem er min bror? 
I informasjonsmappen som alle nye 
brødre får når de tas opp i vår Orden 
gjengis et sitat fra Albert Schweitzer. 
Den innledende setningen i sitatet 
lyder som følger: «Finn veien til deg 
selv, og vær deg selv!» (bilag 6‐2‐2/99). 
Hva vil det så si å være seg selv? Hvem 
er jeg egentlig? Og hvordan oppfatter 
andre meg som meg selv? Dette er 
sentrale og svært grunnleggende 
spørsmål i livet vårt.  
 
Fra skjortesnippen til skosålene 
fremstår vi brødre som svært like på 
logemøtene. Men hva med innsiden 
vår? Hvordan er vi oss selv? Hvor like 
eller ulike er vi? Hvordan fremstår vi 
som enkeltmenneske i vår noe 
uniformerte tilstand på møtene?  
 
På ettermøtene kan vi oppleve enkelte 
brødre som stille, forsiktig smilende og 
litt lavmælte, mens andre kan slå 
latterdøra på vidt gap og være svært så 
taleføre og høyrøstede. Hvorfor trives 
«noen med noen», men ikke så godt 
med andre? Hvorfor sitter noen 
sammen med få, mens andre med 
mange? Hvorfor sitter jeg ved dette 
bordet og ikke ved det andre? Kjenner 
du deg igjen her? 
 
Vårt «selv» er en konsekvens av våre 
personlige preferanser, altså den vi er, 
og det vi foretrekker å være og gjøre 
under «frie» omstendigheter. Med 
andre ord betyr det hvordan vi 
foretrekker å innrette våre liv, og 
hvordan vi fremstår for andre – kort 
sagt hvordan vi er, og ønsker å være. 
I dette innlegget skal jeg forsøke å 
formidle tanker over trekk ved 
mennesket som beskriver vår 
væremåte, slik at vi bedre kan forstå 
hvorfor vi er som vi er, og hvorfor 
andre slik de er. Mitt utgangspunkt er 
UM sitt ansvar i forhold til ettermøtene 
hvor formålet er at vi skal; «lærer 

hverandre å kjenne, at vi lærer å ha 
respekt og forståelse for andres 
meninger og at vi lærer å være åpne for 
hverandre» (Informasjonsmappens 
bilag 3‐12‐1/99). 
 
Dette innlegget dreier seg om hvordan 
vi på ulikt vis har tendens til å være 
forskjellig i omgang med hverandre, og 
konsekvensen av det.  
Tankene har rot i teori om menneskets 
indre vesen, utviklet av psykiatrikeren 
Carl Gustav Jung (1876 – 1961).  Jungs 
typologi har til hensikt å søke å forstå 
hvorfor vi i utgangspunktet er ulike 
typer. Begrepet typer refererer til hans 
typeklassifisering, hvor Jung mente at 
alle mennesker (i den vestlige verden) 
er «satt sammen» av fire ulike 
personlighetsegenskaper i form av 
psykologiske preferanser. 
 
Ekstrovert eller introvert 
Den preferansen som beskrives her, 
dreier seg om at mennesket er enten 
ekstrovert eller introvert, aldri begge 
deler samtidig. Likevel er det mulig å 
være mer introvert og noe mindre 
ekstrovert, men altså ikke like mye av 
det ene som det andre. Disse trekkene 
er i flg. Jung relativt stabile over tid, og 
viser «en tendens» til å ville foretrekke 
det ene fremfor det andre. 
 
Ekstroverte mennesker henter og 
bruker sin energi ved å være sammen 
med flere mennesker samtidig. De er 
generelt sett interessert i og opptatt av 
andre og trives med det. De innleder 
gjerne samtaler med andre, også nye 
og ukjente, de byr på seg selv og har 
ofte mye å snakke om og fortelle. 
Ekstroverte mennesker engasjerer seg i 
folk og i saker. De trives best sammen 
med mange andre og et godt glass i 
godt lag. De oppleves ofte som festlige 
og rause.  
 
Introverte mennesker kjennetegnes av 
at de henter, og bruker sin energi 
sammen med få, og helst mennesker 
de kjenner og føler seg trygge sammen 
med. De nyter gjerne et godt glass vin 
alene med en god bok foran ovnen i 
godstolen fremfor å være i selskap med 
andre. Introverte tenker seg om før de 
snakker, i motsetning til ekstroverte 
som tenker mens de snakker. De er 
heller ikke umiddelbart åpne, og gir 
heller ikke mye av seg selv i samtale 

med andre – de må som oftest 
«intervjues», etter at tillit til 
samtalepartneren er etablert. Introverte 
mennesker oppfattes ofte som dype, 
rolige og tålmodige, av og til også, svært 
feilaktig, som «treige».  
Slik ulikhet kan bidra til misoppfatninger 
av brødre. Ved å være klar over 
bakgrunnen for forskjell i væremåte vil vi 
lettere kunne bli bedre kjent, skape 
større forståelse og være mer åpen for 
hverandre. 
 
Gjør noe nytt på neste møte 
En viktig hensikt med brodermåltidene 
og ettermøtene er som nevnt å lære 
hverandre å kjenne, at vi lærer å ha 
respekt og forståelse for andres 
meninger og at vi lærer å være åpne for 
hverandre. I lys av dette mener jeg at det 
er viktig å ha litt kjennskap til de nevnte 
preferansene, ekstrovert og introvert 
personlighet. Innsikten kan gjøre det 
enklere å forstå hverandres væremåte og 
gjøre det lettere å bli bedre kjent med 
andre brødre.  
 
Med denne smule innsikten som jeg har 
forsøkt å formidle vil jeg oppfordre deg til 
å bruke litt energi på å lære deg selv og 
andre å kjenne. Er du introvert eller 
ekstrovert? Mennesker med like 
preferanser på dette området trives best 
i hverandres selskap. Men søker vi bare 
kontakt med likesinnede, blir vi ikke kjent 
med andre. Oppfordringen er derfor: sett 
deg på et nytt sted ved neste 
brodermåltid, og et annet kaffebord enn 
hva du bruker å gjøre. Snakk med en du 
sjeldent snakker med. Innled samtaler 
med nye brødre, lær dem å kjenne, vis 
omsorg og respekt for din nye bror.  
 
Torstein Wille, UM. 127, Gabriel Scott. 
 

Endring i møtedagen. 
Fra og med 01.01.2014 bytter Gabriel 

Scott møtedagen fra 2. og 4. onsdag, ‐ til 
  

1. og 3. onsdag i måneden. 
 

Dermed kan leir 27 Homborside ha 
møtedag 4. onsdagen i måneden. 
 

Runde år 
 

70 år  
Toralf Aas 01.02.2014 
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Loge nr. 128 Lyngør 

Kjære, gode brødre! 
Etter innsettelsen av nye embedsmenn i 
høst, har tiden flydd av gårde, og det 
nærmer seg plutselig jul og ett nytt år. 
Det har vært en travel, men også en 
lærerik og spennende høst som ny OM. 
 
Vi har fremdeles store utfordringer 
fremfor oss med å få nye resipienter. 
Men jeg tror også vi har fått en ny og 
interessant vinkling på ettermøtene. Jeg 
håper at brødrene setter pris på dette, 
slik at frammøtet blir ennå bedre. 
 
Nå er det vakt ved Frelsesarmeens 
JULEGRYTE på Grisen Storsenter, som vi 
har påtatt oss i år også. Og kjenner jeg 
brødrene rett, stiller de opp igjen. 
 
Jeg synes vi har hatt et godt og innholdsrikt 
høstsemester med nye ideer og ny 
giv fra vår nye UM, og en god stemning 
blant brødrene på møtene våre. Og jeg  
vil takke dere alle for godt fremmøte, 
samarbeid og positiv velvilje. 
 
Kjære, alle gode brødre og embedsmenn! 
Julen står nå for døren, og jeg vil få benytte 
anledningen til å ønske dere alle med 
familie: 
 

EN GOD OG FREDFULL JUL 
OG ET VELSIGNET GODT NYTTÅR. 

 
Piet Hein sier det så treffende: 
Det er dage hvor man intet når, 
da føler man at tiden går. 
De dage, ‐  hvor ens virke flommer, 
da føler man at tiden kommer. 
 
Mvh i V. K. og S. OM Tore Leo Dalen 
 

 

 

 
 
 

Noen enkle ord fra moder Theresa, 
Som man bør tenke over hver dag. 
  
Theresas anmodning om livet. 
Livet er et dristig eventyr ‐ Våg det. 
Livet er lykke‐ Fortjen det. 
Livet er kjærlighet. Nyt det. 
Livet er et løfte ‐ Hold det. 
Livet er dyrebart‐ Ta vare på det. 
Livet er en utfordring ‐ Ta imot den. 
 Livet er en plikt‐ Utfør den.  
Livet er en drøm ‐. Realiser den. 
Livet er et Liv‐ Bevar det. 
 

            
 

Gratulerer til bror Leif Fage 
med 2. grad 02.10.13. 

.  
Terminliste 1. halvår (Vår) 2014.  
15.01.  Arbm. Fd. 
10.02. = + Fm. med 152 Fjære  

NB mandag i Grimstad. 
19.02  Arbm. Regnskap. Nevnder.  
05.03 ≡ + G 
19.03. Arbm. Fd. 
02.04. O + G   
30.04.  Arbm.  
14.05. Besøk til □ 125 Colin Archer. 
21.05 Arbm. Fd. Fm. med  

107 Torungen. 
07.06.    Sommeravslutning. 
03.09.    – + 
 
Er noen brødre syke?  
Kontakt en av disse: 
Nevnd for omsorg: 
Kjetil Rødland.  Tlf: 97994308.  
Kjell Lund.  Tlf: 90656825.  
Svenn Lundberg:   Tlf: 48027257. 
Tore Eikeland.  Tlf: 45430468. 
Knud Skole.  Tlf: 91740354. 

Kontaktperson Seniortreffet: 
Lyngør: Ragnar Lofstad. 371 64152.  
Mob: 481 44495 rlofsta@online.no  
 

Dagene 
som lyser opp i mørket, 

En ny vinter er her med kortere dager, 
lange mørke netter og frost. Da er det 
godt å glede seg til jul, den store  
høytiden som lyser opp i årets  
mørkeste periode.  
Tenk hvor mye tristere desember ville 
vært uten julen. 
I Norge står julefeiringen sterkt. For 
nordmenn flest er det viktig å 
opprettholde gamle juletradisjoner. Vi 
feirer julaften som julens store 
høydepunkt. Den dagen er alle norske 
kirker fulle, og etter gudstjenesten 
samles familiene rundt festdekkede bord, 
I stuene skinner juletreet med glitter og 
tente lys, omkranset av årets 
julepresanger‐ og kanskje dukker selveste 
julenissen opp. 
Ingen annen høytid lukter som julen, 
julens krydder, kakebaksten, julematen, 
alle sanseinntrykkene er med på å gi oss 
ekte julestemning, enten vi er unge eller 
gamle. 
Juletiden gir oss de gode minnene som 
lyser opp gjennom et helt liv. 
Med ønske om en hyggelig og fredfull 
julefeiring i VKS fra UM 
 

 

 
UM julenøtt. 

Ingen vet hvem som kom først høna eller 
egget.  
Men kan noen svare meg på hvilken vei 
egget kommer ut av høna. Er det med 
den butte eller spisse enden først??  
Svar sendes til janivar@beisland.org 
Løsningen kommer i neste nummer av 
Terje nytt. 
 

Runde år 
 

60 år 
Bengt Tore Mikkelsen 27.01.2014, 
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Loge nr. 135 Mærdø 
Veteranjuvel 

 
Bror Asbjørn Ølnes ble tildelt 25 års 
Veteranjuvel 24/9 2013.  
Seremonien ble gjennomført på en flott 
måte.  
 

Dansk Frokost 
Lørdag 14/09‐2013 var alle brødrene 
invitert på Dansk Frokost på Madam 
Reiersen i Arendal. 
Selv om værgudene ikke ville stille opp, 
gjorde 11 brødre fra loge Merdø det. 
Vi hadde en kjempehyggelig etter‐
middag med god mat og forsvant hjem 
etter som det passet hver enkelt. 
Det blir nok flere slike ettermiddager i 
fremtiden. 
 
UM Tom Espedal  
 

Gradspasseringer 

 
Rune Simonsen 

 
Odd Jacobsen 

Den 8. Oktober 2013 ble brødrene 
Rune Simonsen og Odd Jacobsen tatt 
opp i Den Edle Kjærlighetsgrad. 
Det ble en flott seremoni, der det nye 
Embedskollegiet i 135 Merdø fikk sin 
første gradspassering. 
Vi ønsker de 2 Brødrene av Den Edle 
Kjærlighetsgrad lykke til videre. 
 

Åremålsdager. 
50 år Roar Gundersen 20/10 
 

Nevnder 
Nevnd for styrkelse og ekspansjon 
Storrepr Kai Salvesen 
Eks. OM Nils Olav Stensrud 
Eks. Kasserer Alf Jørgensen 
Eks. Sekretær Alf Ivar Andersen 
Eks. OM Geir Skyttemyr (vara) 
 
Nominasjonsnevnd 
EksOM Geir Skyttemyr 
EksOM Nils Olav Stensrud 
EksCM  Sverre Kvalevåg 
EksSkm Roar Heen 
Bror      Odd Bendik Tengelsen 
EksOM Olav Halvorsen (vara) 
 
Finansnevnd 
Svein Arne Eikevoll 
Svein Arne Slokvik 
Torleif Nordmyr 
Per Arne Monsen (vara) 
 
Revisjonsnevnd 
Eks OM Nils Olav Stensrud 
Helge K. Aass 
Michael Lenz 
 
Nevnd for Hjelp og Støtte 
Olav Ragnar Andersen 
Arild Gauslå 
Finn Sandberget 
Roy Gabrielsen 
Øyvind Mossing 

Besøk i Loge 152 Fjære 
Mandag 14/10 var 5 Brødre fra Loge 
Merdø på besøk i Grimstad, for å 
overvære et opptak fra 1700 tallet. 
Det var oversatt fra originale ritualer og 
laget så autentisk som overhodet mulig. 
Eks OM Jarle Christiansen fra Loge 152 
Fjære hadde drakter og kostymer til alle 
aktørene, som kom fra alle Loger i distrikt 
22. 
Det var en stor opplevelse for alle som 
hadde tatt turen dit. 
De hadde øvet mye og gjennomførte 
spillet på en utmerket måte. 
Kvelden ble avsluttet med et godt måltid, 
med lokalt drikke i flere varianter, samt 
et veldig artig lotteri. 

Ny Bror 

 
Den 22/10‐2013 fikk vi en ny Bror av 
Troskapsgraden. 
Jan Olav Støyhl ble tatt opp i Loge 135 
Merdø. 
Det var en flott og høytidlig seremoni 
med gjester fra Loge 98 Henrik Ibsen. 
Kvelden ble avsluttet med en vel‐
smakende torskemiddag. 

 
Seniortreffet 3.‐5. november 
Cruise til Kiel med Color Fantasy. 

43 seniorer fra logene i distriktet deltok i 
et hyggelig og vel gjennomført cruise. 
Gode lugarer og gode buffetfrokoster 
samt en nydelig 2 retters lunch på vei 
sydover, var planlagt på forhånd. 
Flesteparten gjennomførte et overdådig 
julebord hjemover. Dag Aasbø Travel 
hadde sendt med sjåføren som reiseleder 
og han gjorde en utmerket jobb 
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Loge nr. 152 Fjære 

OMs hjørne 
Vi har kommet godt i gang, og allerede 
gjort en del morsomme oppgaver.  Det 
siste var å sette opp Logespill anno 
1748 med 80 brødre i salen. 
 

Vi vil satse på å samarbeide så godt 
som mulig med alle logene som tilhører 
logehuset i Grimstad.  Samtidig vil vi 
også ha møter sammen med andre 
loger i distriktet. 
 

Nå banker vinteren snart på døren og 
med den følger julen.  Det er en fin 
høytid for familie og venner til å møtes.  
Det er viktig at vi passer på hverandre, 
så ingen behøver å være alene. 
 

Siden dette er siste nummer for året så 
bruker jeg anledningen til å ønske alle 
søstre og brødre med familier en riktig 
God jul og et Godt nytt år! 
 

Med broderlig hilsen i V. K. og S. 
Tom Rud OM 
 

Terminliste Høsten 2013 
25.11 O Fest □ Galla 

Felles med � 61 Terje Vigen  
09.12   
13.01 O Arbm. Instr. Regnskap Fd. 
 

Opptak og gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 

 
23.09.13  Roger Tvedten 
Det Gode Vennskaps Grad 

 
28.10.13  Lars Audun Olsen 

 
28.10.13 Vidar Madshaven 
 

 
28.10.13 Kurt Værholm 
 

Fødselsdager – runde tall 
65 år: 
01.01.2014 Karl Dagfinn Fossum 
 

London 1748 
I mars måned i år hadde jeg en 
interessant samtale med br. Tore Lund 
Andersen fra loge nr 89 Skagerak om 
ordenshistorie og regalier. I den 
forbindelse fikk jeg tilsendt et ritual fra 
Storbritannia 1748. Det var et ritual 
som Tore hadde tilpasset og oversatt til 
norsk. 
Det var et åpningsritual med 
påfølgende opptak av en ny broder i 
Lodge no. 9 Aristarcus, London mars 
1748. 
Jeg fant dette manuset så interessant 
at jeg vurderte å sette det opp som et 
spill i logen. 
I løpet av 2011‐2013 har jeg vært 
produksjonsdesigner for filmen ”Anne 
& Alet, giftmorderne fra Arendal”, et 
dokumentardrama fra Arendal på 
1760‐1770 årene. 
Med hovedansvaret for tidsbildet, 
kostymer/drakter, parykker, rekvisitter, 
interiør etc. var veien kort til å 
kombinere min tilgang på kostymer fra 
filmen, til å bruke dette til spillet i 
logen. 
Fra første stund ønsket jeg at dette 
skulle være en dugnad fra hele Distrikt 
22. Aust‐Agder. Jeg sendte et utkast for 
gjennomføring til DSS Tom B. Schulz 
med anmodning om å sette det opp i 
logen høsten 2013.  
Kort tid etter fikk vi startsignalet.  
Deretter tok jeg meg den frihet å kalle 
inn potensielle skuespillere som jeg 

viste ville passe kostymene. Noen hadde 
sågar sine private kostymer. Loge nr 152 
Fjære påtok seg rollen som vertskap og 
minimum en aktør fra hver loge stilte opp 
i distriktsdugnaden. 
Gledelig var det også at DSS Tom B. 
Schulz var så entusiastisk i prosjektet helt 
fra starten. Han ble den selvskrevne 
fortelleren som skulle binde sammen 
handlingen. 
UM Per Jetlund Jørgensen påtok seg 
rollen som Inspiserende Ceremonimester 
og dermed en selvskreven instruktør for 
selve spillet. De øvrige rollene ble fordelt 
og øvelsene var i gang. 
Plutselig var premieredagen der mandag 
14.oktober. Det ble en suksess med 80 
gjester til stede.  
Men den historien er mer en godt nok 
dekket i dette nr. av Terjenytt. 
Som initiativtager vil jeg avslutningsvis 
rette en hjertelig takk til Tore Lund 
Andersen for godt samarbeid i prosessen, 
til DSS Tom B. Schulz for sin entusiasme 
og deltakelse, og alle dere andre positive 
aktører som gjorde spillet levende og 
godt. 
Takk også til OM Tom Rud for positiv 
medvirkning som både aktør i spillet og 
som vertskap. 
                            Jarle Christiansen Eks OM 
 

Historisk begivenhet i 
Grimstad 14. oktober 2013 

Etter at et ordinært møte i loge nr. 152 
Fjære var avsluttet, fremførte logebrødre 
fra distrikt 22 vår Ordens første, kjente 
åpnings‐ og Innvielsesritual. Oversatt fra 
engelsk og tilrettelagt av Tore Besse Lund 
Andersen, Loge 89 Skagerrak.  
Alle distriktets 7 loger var representert 
blant de medvirkende. Hele møtet ble 
gjennomført mest mulig historisk korrekt, 
der de deltagende brødre var iført 
tidsriktige drakter. 
Loge Fjære hadde invitert, som tilskuere, 
inntil 9 brødre fra hver av de 7 logene. 
Flere av logene brukte kvoten fullt ut, 
mens andre stilte med noen færre 
brødre. 
Dessuten fant man blant de besøkende 
også representanter fra Storlogen og Odd 
Fellow Akademiet, nemlig SDSS Randulf 
Meyer, Stor Redaktør Kjell‐Henrik 
Hendrichs og EksOM Espen Rud.   
Ved taffelet etter det historiske møtet 
satte DSS Tom Schulz frem 2 teorier vedr. 
navnet til logen, Aristarcus, der 
logemøtet i mars 1748 fant sted. 
                                                                (Forts side 15) 
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KÅRE    VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

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 

 
 

 

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 
 
 

 
 
 

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

        Nils Terkelsen 
Bieveien 16, 4878 Grimstad
Tlf: 37044402 
www.agdervet.no 

Julen 2013  Terjenytt 42 årgang 
Medlemsbladet for Odd Fellow 

Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust‐Agder.  
Bladet utgis 4 ganger i året: I februar, i 

april, i september og i november 
UM er redaktør for stoff fra sin loge.  

Hovedredaktør er EksDSS Jan A. Nilsen. 
Neste Terjenytt, Vinteren 2014, 

kommer i feb. 2014.  
Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er  
1. februar 2014.  

Stoffet sendes:  Jan A. Nilsen, på E‐mail: 
jan.a.n@online.no  

eller adr.: Kongleveien 12.,  
4844 Arendal.  

BEDRE RÅVARER 
BEDRE SMAK 

Vi lager og leverer ferdige måltider til:
Stevner, turneringer og andre typer 

arrangementer

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

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

 

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00     Lørdag stengt 
E-post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430    

Storkiosk om sommeren                 

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 

BRØDRENE 
  SOLBAKKEN 
V/MOLTEMYR 
ARENDAL           

 Han syntes det var en 
fornøyelse å se og en fornøyelse 
å være til stede. 
Det kunne egne seg utmerket til 
å forklare våre ritualer og han 
avrundet sine ord med å ønske 
til lykke med Ordens fordypning.
OM Tom Rud takket bror Tore B. 
Lund Andersen og alle ja 
mennesker i distriktet. 
Dessuten takket ham alle som 
kom og EksOM Jarle 
Christiansen spesielt. 
EksDSS J. a n. har laget egen 
dokumentasjon fra logemøtet 
1748. Kan fåes på Epost.                 
                                    J.a.n. 

 Enten var navnet hentet fra 
astrologen Aristarcus eller St. 
Aristarcus som var med på 
Paulus 3. reise. 
Stor Redaktør Kjell‐Henrik 
Hendrichs mente at det var 
astrologen som var opphav til 
navnet p.g.a. at astrologi var 
mye oppe i den tiden. 
Redaktøren fattet mot da han så 
brødrene. Dette logemøtet har 
aldri vært vist i Norge, derfor er 
det historisk. Ritualet hører 
hjemme i et historisk perspektiv. 
”Tryllefløyten” for eksempel, er 
en Ordens opera, ikke spesielt 
Frimurerlogen.  

Historisk begivenhet i Grimstad (forts) 
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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   

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 




