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Fra Rebekkadistrikt nr. 22 
Aust-Agder 

Tiden går og vi Rebekkasøstre i Aust-
Agder har nå vært eget distrikt i 16 
mnd. 
I denne tiden har vi hatt 6 distrikts-
rådsmøter. 
Medlemmene i RDR nr. 22 er Storre-
presentantene  
Inger Marie Sørensen         51 Fortuna 
Lisbet Brune                leir  22 Viljen  
Lise Bjørnson Schulz  93 Kaprifol  
Kirsti Lykre         104 Måken 
Ellen Aas         116 Navigare 
DSS Kari Rose. 
  
En høst med installasjoner av nye  em-
bedsmenn er alltid hektisk, det ble det 
også for oss høsten 2007. 
Dette var første gang vi ”klarte oss 
selv” med embedsmenn til å fungere på 
alle stolene. 
 Videre var det instruksjon for nye em-
bedsmenn som vi hadde en lørdag i 
oktober på Odd Fellow Huset i Arendal. 
Alle storrepresentantene tok seg av hver 
sin gruppe med embedsmenn,  vi brukte 
de opplegg vi hadde fra tidligere møter  
i Kristiansand. Dette ser ut til og 
fungere greit etter de tilbakemeldingene 
vi har fått. 
  
UNP for 2008  faller denne gang på 
distrikt nr. 22. Etter avtale mellom 
DSS’ene i distriktet ble det bestemt at vi 
skulle være ansvarlige denne gang og 
brødrene  neste gang i 2010. 
Loge nr. 93 Kaprifol påtok seg den 
store oppgaven, og dette er  nå avsluttet. 
En stor takk for innsatsen. 
(Se innlegg side 3 til Eks OM Else 
Byholt) 
  
En lørdag i januar fikk vi besøk av Stor 
Marsjall Erna Steffensen og Stor 
Skattmester Svanhild Ljosland. 
Vi var 85 søstre fra distrikt nr. 14 og nr. 
22 som var samlet i Loge Huset i 
Grimstad. 
Vi gjennomgikk spillene i 2 av gradene 
våre, her var det søstre fra nr.104 
Måken som tok seg av alt, fra servering 
av mat og til å være aktører i spillene. 
  
 

 
 
En stor takk til søstrene i Måken for 
flott arrangement. Vi fikk mye nyttig 
innformasjon av Stor Marsjall. Stor 
Skattmester hadde møte med alle 
skattmestrene. 
 Den 27. mars 2008 var det tildeling av 
Storlogegraden til 2 Eks OM’ere i 
distriktet. Vi var en liten forsamling på 
15 søstre som hadde en høytidelig stund 
i logesalen, og et meget hyggelig etter-
møte med god mat og god drikke. 
Jeg er sikker  på  at Eks Om Else 
Byholt og Eks Om Else M. Ramsdal vil 
huske denne kvelden som ble veldig 
spesiell for oss alle. (Se foto) 
  
En god sommer ønskes alle brødre og 
søstre i Distrikt nr. 22 
  
Med søsterlig hilsen i V. K. og S 
Kari Rose   DSS 
  

 
Eks Om Else Byholt og  
Eks Om Else Margrethe Ramsdal 
etter tildelingen  av Storlogegraden 
sammen med  
DSS Kari Rose 
 

 
Storlograden, for Odd Fellow brødrene i 
vårt distrikt, ble i møtet fredag 29.02.08 
tildelt 5 av våre nye EksOMer. Den 6. 
fungerende EksOM, Kåre Pettersen i loge 
Henrik Ibsen, ble tildelt graden allerede 
17. januar i Kristiansand. 
Tildelingen i Arendal ble gjennomført på 
tradisjonelt vis. Alle innehavere av 
Storlogegraden i vårt distrikt ble invitert 
med ledsagere. Dette er en tradisjon som 
ble innført av DDSS Thorleif Bredesen da 
vi ble eget distrikt. Så vidt en vet er det 
nokså unikt i Norge at ledsagere er med 
som gjester på middagen etter selve 
møtet. 
Det er også blitt tradisjon at mens 
Storlogemøtet pågår i logesalen, blir  
ledsagerne underholdt med et bildekåseri 
omfattende siste Odd Fellow tur. Denne 
gangen var det tur til Sør-Afrika som var 
temaet. Eks Storrepresentant Svein 
Sørensen hadde vært fotograf og hans 
kone Storrepresentant Inger Marie 
Sørensen var kåsør sterkt støttet av andre 
deltagere på turen 

Menyen i år var svinesteik m/grønsaker. 
Privatnevnda i loge nr. 107 Torungen stod 
denne gang for arrangementet med egne 
servitører 

Storlogegraden 29.02.2008 

Bak: De fungerende Storembedsmenn som stod for tildelingen 
Fra v.: Stor Marsjall Bjørn Røisland, Stor Sekretær Arild Furuholt, Eks DSS 
Sigurd Holthe, DSS Jan A. Nilsen, Stor Kapelan Sverre Ohrvik, Stor Organist 
Odd Axelsen, DepSS Helge Baust, Stor Vakt Frank Liltved og Stor Skm Fritz 
Steller 
Foran: De 5 EksOMer som fikk tildelt Storlogegraden. Se logesidene. 
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Leir Nr. 22    
Viljen 

Ute går det nå hastig mot vår og dermed 
også mot sommeren, og det er snart 
slutt på det første året av vår embeds-
termin.  
Ingen tenkte vel i høst at det skulle gå 
så fort. Mye har jo også skjedd både i 
Leirsammenheng og i Odd Fellow-
husene  både i Grimstad og Arendal, og 
det er gledelig.  Begge steder er blitt 
veldig fine og bruker- vennlige.   Nå er 
vi bare spente på hvor Rebekka-leiren 
skal få lov til å henge opp sine bilder i 
Arendal. Vi venter vel til alle de andre 
har hengt opp sine bilder.  Da finner vi 
vel en plass til oss også.  Arbeidet i 
Rebekkaleiren går jevnt og trutt.  Stort 
fremmøte av matriarkene, men vi kunne 
vel ønske at noen flere sa ”ja” til å bli 
med. Det får bli vårt ønske for det neste 
året. Så vil vi bare ønske alle lesere av 
Terje Nytt en riktig god, varm og 
energi-fremmende sommer. 
                             Lisbet Brune    HM 
Nytt fra sekretæren: 
Opphøyet til Barmhjertighetsgraden  
04.03.08: 
fra loge nr. 93 Kaprifol: 
Anne Grethe Lofthus,  
Karen Astri Rasmussen,  
Wenche Magnussen  
Anne Grethe Therjesen 
fra loge nr. 104 Måken:  
Marit Solheim 
Håpets Grad den 01.04.2008: 
Fra loge nr. 51 Fortuna: 
Milrid Lyngstad 
Fra loge nr. 93 Kaprifol: 
Anne M. Haugland 
 
 
 
                            Leir 22 Aust 
Agder 
 
Nytt fra sekretæren: 
Gradspasseringer 
DGL-Grad den 10.01.2008: 
Fra 61 Terje Vigen: 
Kristian Eimind 
Eldrup Hansen.                       
Sven Erik Pedersen 
Fra 98 Henrik Ibsen: 
Arne Solheim.                 
Knut Lindtveit.                       
127 Gabriel Scott: 
Øystein Børresen.          

Sven Helge Svendsen. 
Fra 128 Lyngør:   
Asbjørn Angelstad. 
Tom Cato Rasmussen.  
Fra 135 Mærdø 
Nils Olav Stensrud. 
Geir Skyttermyr.                       
Odd Bendik Tengelsen 
 
Nye patriarker 14.02.2008: 
Fra 98 Henrik Ibsen: 
Ådne Lauris Håland   
Njål Igland    
Tore Wikstrøm        
Edvard Terkeldsen     
Finn Kristian Skage  
Fra 107 Torungen:              
Ove Louis Wroldsen     
Per Rosmo                 
Fra 128 Lyngør: 
Ernst Petter Nygren      
 
DKP-Grad den 10.04.2008: 
Fra 61 Terje Vigen: 
Svein Rasmussen  
Helge Lyngstad  
Fra 107 Torungen:  
Kai Reidar Yttrelid  
Karl Otto Berntsen  
Fra 135 Merdø: 
Frode Salvesen  
Sverre Kvalevåg  
Helge Kopstad Aass  
Douglas Ljunggren  
 

UNP 2008 
Sluttrapport fra UNP-komitéen 

 
Her er han – vinneren av UNP 2008 

fra Distrikt 22 Aust-Agder: 
Håvard Liltved Dalen 

 
Håvard går i 2. klasse på Arendal 
videregående skole. Han er elev ved IB-
linja, en internasjonal linje som hadde 
sin oppstart i Arendal i august 2007.  
Han er realfaglig orientert, men har ikke 
bestemt seg enda for hva han skal bli 
når han blir stor. Foreløpig er han fullt 
beskjeftiget med skolearbeid, spiller 
piano, spiller i band, skriver frilans for 
Agder-posten m.m., og er storebror til 
tre yngre søsken. 

Han gjorde et meget godt inntrykk på 
komitéen, og vi er viss på at vi har funnet 
en kandidat som vil representere vårt 
distrikt på en utmerket måte. 

Når det er sagt, må vi også si at alle tre 
finalistene var flotte ungdommer. 
Sympatiske, høflige, flinke, engasjerte, så 
her hadde vi valg fra ”øverste hylle”. Det 
ble vanskelig – vi ønsket sterkt at vi 
kunne sende av sted alle tre. De to andre 
finalistene, Eline Hansen Næset og 
Kristine Norlund Andersen, var to 
skjønne jenter som vi ønsker alt godt for. 
Håvard setter seg på flyet fra Kjevik til 
Gardermoen fredag 27. juni. På 
Gardermoen samles alle UNP-vinnerne, 
og flyet deres letter lørdag 28. juni med 
kurs for New York. 
Så ønsker vi han god tur – vi vet at store 
opplevelser venter !  
                                   Else Byholt Eks OM 
 

Prolog Odd Fellow Huset i Arendal 
Tilpasset og lest av  

OM Wenche K. Nilsen i Kaprifol 
Fra Norsk Odd Fellow Blad 1. nov. 1961. 
(Noe tilpasset forholdene i Arendal) 
 
Var det hasard å skulle lappe på et 
gammelt hus  
da vi heller kunne flytte til byen med 
mann og mus 
Det var vel kanskje dem som mente ja,  
men hvorfor ikke tolke det dit hen at 
meningen var motsatt hva de sa? 
For huset vårt det står her trygt og godt.  
Og det har skiftet ham så det kjens 
Fra å være et Odd Fellow Hus 
til å være en Odd Fellow Residens. 
Så vakkert pusset opp! Så vårforynget 
flott! Kort sagt: Tipp-topp! 
Det er vel ikke nettopp comme il faut,  
å rose huset som det gjøres nå,  
men la det være tillatt denne ene gang,  
at vi så åpenhjertig viser slik en selvisk 
hang.  
Dugnad — innsats — vilje til å ta et tag,  
ære være de som strevet hardt så mang en 
dag.  
Jo, dugnad var nærmest som en fest, 
for smil og godt humør var alltid gjest. 

DSS Kari Rose flankert av de 3 finalistene
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Huset står her ferdig, rede til å fylle sin 
idé,  takkes skal vår arkitekt, 
byggmester og byggekomité.  
Ingen ønsker å bli nevnt, vi er alle så 
inderlig kry,  
men det er så fristende å bringe frem en 
lavmælt takk til vår Boss Henry. 
Måtte huset bli til ære,  
virke slik som det er ment å skulle 
være: 
et arbeidsfelt for Ordenens lære!  
De verdier som forvaltes her,  
i lys av kjærlighetens skjær,  
bli den faste rettesnor  
og prege hver en søster og bror.  
Her skal vi hente hjelp og inspirasjon  
til motvekt mot dagens ofte fristende 
situasjon.  
I salen hører vi den manende appell,  
at vi skal lære å glemme oss selv  
til beste for vår neste. 
Største glede er å glede andre.  
Det er veien vi skal vandre.  
La oss vennskap dele,  
kjærlighet og glede sprede,  
Søke sannhets smale led,  
finne sjelens fred. 
Måtte Odd Fellows kjederinger,  
bli det symbol som lykke bringer.    
 

Seniortur til Oslo  
8. – 10. februar 08. 

Kl 15:25 (5 min før tiden) forlot 39 
unge seniorer Harebakken med tur for 
Oslo. De fleste medlemmer av Odd 
Fellow, og noen heldige ledsagere. 
Underveis skulle vi plukke opp ytter-
ligere 9, slik at vi etter å ha passert 
Vinterkjær ved Risør, så skulle 48 av 
bussens 51 seter være opptatt. 
Turen var organisert av loge nr. 107 
Torungen ved bror Olav Magnus 
Myhre, som sammen med sin Karin, 
hadde ordnet kroppslig føde for turen 
innover. Som medhjelpere for selve 
turavviklingen hadde han avtalt med 
brødrene Frank Liltved og Per Jetlund 
Jørgensen og deres ektefeller om, å ta 
seg av det meste av det praktiske for 
turen. På de to stoppene som var 
organisert, ble det servert hjemme-
lagede varer, og i mellom slagene var 

det allsang og lett underholdning. DSS 
orienterte om lørdagens besøk i 
Storlogen og Stortingsgt 28. Underveis 
markerte vi at Eldri Sataslaatten rundet 
år denne dagen og gratulasjonene satt 
løst.  
Bror Per Jetlund Jørgensen orienterte 
om lørdagens teaterbesøk, da vi samlet 
skulle se Singin’ in the Rain” på Oslo 
Nye Teater. 
Vel fremme i Oslo gikk de fleste til 
nærliggende spisesteder, umiddelbart 
etter at vi, etter en del problemer, hadde 
losjert oss inn på Royal Christiania, 
som skulle være vår base under besøket. 
Lørdag opprant med strålende vær og 
ca 30 av deltagerne dro i samlet flokk 
til Stortingsgt. 28, der vi ble mottatt av 
Stor Arkivar Sverre Hjetland i den 
Grønne sal for en liten orientering. 
Senere ble vi delt i 2 grupper der 
forretningsfører Svein Solberg viste oss 
rundt i bygget og S. Hjetland i det nye 
Odd Fellow museet. Etter på byttet vi 
guide for til slutt å samle oss i den 
Grønne sal for noen takkens sluttord av 
DSS Jan A. Nilsen. 
Ettermiddagen var preget av teaterbe-
søket. Kl 18:00 gikk teppet opp for 
sceneversjonen av den kjente film-
musikal fra 1958. Og hvilken fore-
stilling! Det ble en opplevelse som vi 
kan kose oss og mimre om i lange tider. 
Turen gikk fra teateret til hotellet der vi 
inntok en bedre middag, i samlet flokk, 
og selv om vi var advart om at det ville 
bli vanskelig med taler med mer, så 
gikk praten både rundt og over bordene 
i tiden vi satt til bords. 
Søndag morgen var alle ute i god tid før 
avgang, og vi satte kursen mot Sverige 
og Nordby handlesenter mellom 
Svinesund og Strømstad. En disiplinert 
gjeng inntok senteret, og de fleste kom 
ut med poser som ble stuet inn under 
bussen. Brødrene Frank Liltved og Per 
Jetlund Jørgensen fant en egen butikk 
for innkjøp av gaver til hjemturen. Det 
var tross alt morsdag og det måtte 
markeres. I god tid før bussavgang var 
alle på plass i bussen og vi satte kursen 
mot Strømstad for fergeoverfart til 
Sandefjord. En meget god lunsj ble 
inntatt om bord før vi tok fatt på siste 
etappe: Sandefjord – Arendal. En liten 
håndsopprekning viste at de fleste var 
interessert i å være med på tur også i 
2009, og Olav Magnus Myhre, Frank 
Liltved og Per Jetlund Jørgensen er 
allerede i gang med å planlegge en tur 
med diverse innhold i januar/februar 
2009.             Per Jetlund  Jørgensen 

 

Seniortreff  17 april 
Over 60 smitteløse deltagere (Fikk 
plastikk på sko og seg)  var med på besøk 
til det automatisk fjøset i Austre Moland. 
Og det ble en fantastisk opplevelse for oss 
alle. 202 frittgående kyr i et 2000m² fjøs 
med en liten terrasse. Kuene vandret, 
spiste frisk høy og kraftfor, drakk vann, 
lot seg melke, klø på ryggen, ta en tur ut 
og lå på madrass for å hvile seg, osv med 
alt som er vanlig for ei ku som trives.  
Alt sammen drives av en datamaskin der 
en brikke, som dyrene har på et halsband, 
spiller en stor rolle. 
Alt er under kontroll og kan overvåkes av 
et menneske fra et kontrollrom. 
Datamaskinen fortalte om det var noe galt 
med et dyr. 

 
 
 
 
Fjøset var flott organisert for at de 3 
basiselementer for fjøshold skulle fungere 
best mulig, nemlig Melking, Foring og 
Skjøring.  
- Melking: Kua gikk til melkeroboten når 
den hadde lyst, dvs. hadde lyst på noe 
godt kraftfor i roboten eller den følte 
melkespreng. Hadde den ikke nok melk 
for melking, måtte den pent gå videre 
uten noen godbit, men den fikk adgang til 
høyet. 
- Foring: Dersom kua trengte det, slapp 
den gjennom en port for å ta høy og den 
fikk kraftfor i et lite avlukke. Det var 
datamaskinen som avleste brikka rundt 
halsen. Nytt høy ble satt ut automatisk 
hver 3. time og kraftforet kom automatisk 
fra en stor tank utenfor fjøset. 
- Skjøring: Var også automatisk. All 
møkk ble samlet i en kum på utsiden av 
fjøset på 1000m², som kunne romme 4000 
liter. Det var nok til å dekke gjødsel-
behovet for de tre eierne av fjøset. 
 
Der var også avdelinger for kalver, kuer 
klare til naturlig befruktning(En stut hjalp 
til), kunstig inseminasjon, og syke dyr. 
Vi avsluttet med rundstykker og kaffe. 

Mange bilder ble tatt og det er vanskelig å 
velge ut ett. Selv om melkeroboten var 

impo-nerende, var det   mange som 
smeltet for klømaskinen som kuene selv 

betjente. 
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Loge nr. 51 Fortuna 
Ja nå er våren kommet, og dette se-
mesteret er nesten ferdig. Tiden går.  
I første halvdel av 2008 er det mange 
positive ting som har skjedd. Vi har fått 
3 nye søstre, og det er veldig koselig å 
vite at det spirer og gror hos oss.  
Vi er også stolte over at vi har fått ny 
spisesal og kjellerstue. Så nå kan vi 
huse mange.  
Jeg vil rette en takk til alle søstre i 
Fortuna som har stilt opp på dugnad, ja 
vi har noen flinke søstre, så her er ånden 
god.  
Men jeg vil også takke alle andre søstre 
og brødre for den gode innsatsen.  
Jeg vil takke Privatnevnda og alle andre 
som har bidradd til våre logemøter slik 
at det er koselig å komme på møtene.  
Så håper jeg vi stiller opp til høsten med 
en god logeånd.  
Jeg vil få ønske alle søstre og brødre en 
riktig god og varm vår og sommer. 
God klem til dere alle. 
Inger Røisland 
OM 
 
Møteplan høsten 2008 
03.09 19.00 ≡ +  Galla 
17.09 19.00 – + 
01.10 19.00 O 25 års Ve. Ju. 

Galla 
15.10 19.00 Arb. møte 
22.10 19.00 O +  felles med 

 nr. 116 
Navigare 
NB: i 
Tvedestrand 

05.11 19.00 O M  
fellesmøte med 

 nr. 116 
Navigare 

19.11 19.00 = + 
03.12. 18.00 O +/Julemøte  

Galla  Merk 
tiden! 

04.01.09 16.00 Juletrefest 
07.01.09 19.00 O 25 års Ve. Ju. 

Galla 
 
NB:  Møte 03.09. er endret 
 fra Arbeidsmøte til  
 ≡ +   Galla 
 

 
På grunn av flytting til Grimstad har vår 
kjære søster Ragnhild Ellefsen nå gått 
over til loge nr. 104 Måken.  
Søster Ragnhild begynte i vår loge i 
1981. Allerede i 1985 overtok hun 
embedet som Organist. Dette embede 
hadde hun helt fram til 2003. Fra 2005 
– 2007 var hun Skattmester. 
Vi takker søster Ragnhild for alle de 
årene hun med sin musikk, både i loge-
salen og ved søstermåltidene, skapte en 
nydelig ramme om våre møter.  
 Som takk for alt hun har gjort for loge 
Fortuna fikk hun på vårt møte den 6. 
februar overrakt gave og blomster. 
Vera Thorkildsen 
UM 
 
Medlemsnytt  
Åremålsdager 
60 år 
11.09.08 Anne Marie Guttormsen 
 
75 år 
20.06.08 Marie Ødegård Olsen 
 
85 år 
25.06.08 Klara Langfeldt Andersen 
 
Gradpasseringer: 
Det Gode Vennskaps Grad 
20.02.08 Unn-Elin Birkeland 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
05.03.08 Signe Morka og  
  Marit Larsen 
 
Den Høye Sannhets Grad 
06.02.08 Solveig Ø. Svendsen 
 
Nye søstre: 

 
16.01.08 Britt Johansen 

 

16.04.08 
     Anne G. Lindbach  Syvertsen 

 
 

16.04.08 Karin Øvernes 
 
ODD FELLOW KLUBBEN 

TRES ENCANEDADOS 
Gran Canaria 

Odd Fellow Klubben Tres Encanedados 
avholdt Årsmøte den 20. februar 2008, og 
valgte nytt styre for kommende to år. 
 
Det nye styre består av: 
   Leder Str. Berit Skjærgård 
   Nestleder Br. Jan P. Christiansen 
   Sekretær Br. Sindre Olsbø 
   Kasserer Str. Anne Hals 
   Revisorer Str. Toril Åhjem og  
                   Br. Eivind Lutnes. 

1. vararepresentant til styre  
       Br. Sigmund Dekkerhus 
2. vararepresentant til styre  
       Br. Hans-Olav Skjærvold 

Ny adresse til Klubben er: 
Leder Berit Skjærgård,    
tlf. +34 928 72 50 08 –  
mobil +34 635558490 
Bahia Azul Apt.307  
 E-mail ( hskjaerg@online.no ) 
Avda.de la Cornisa 
35130 Puerto Rico 
Gran Canaria 
Sekretær Sindre Olsbø, 
tlf. +34 696231980  
E-mail ( sindrejohan@hotmail.com )  
Vi ber om at alle hendvendelser til 
Klubben skjer til det nye styre. 
Med Broderlig hilsen i V. K. og S. 
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Loge nr 93 Kaprifol 
OM har ordet 
Det nærmere seg slutten på mitt første 
år som OM, og jeg føler for å takke alle 
embedsmenn både valgte og utnevnte 
for flott innsats og godt samarbeide i 
denne perioden. En inderlig takk også 
til alle søstrene for deres positive 
holdninger. Takk for det gode venn-
skap, det fine samarbeidet, den gode 
tonen som vi har. Også en takk til alle 
som er med og bidrar til at seremoniene 
blir så høytidelige og stemningsfulle. 
Mye positivt og flott har skjedd. Da 
kanskje med opptak av 4 nye søstre i 
fellesmøte med Fortuna som et av 
høydepunktene. Det var fantastisk å se 
over 80 søstre  fylle salen. 
Jeg ønsker alle sammen en god og varm 
vår og sommer.    Wenche Nilsen  OM 
 

Fire nye søstre. 
Mandag 10.03.08 hadde vi fellesmøte 
med vår moderloge Fortuna. 
På programmet sto opptagelse av fire 
nye søstre. Seremonien i loge salen var 
stemningsfylt og høytidlig. 
Wenche Halvorsen Aass og Else M. 
Fossnes holdt hver sin fine tale på 
vegne av de nye søstrene. Måltidet ble 
avsluttet med en festlig takk for maten 
tale av Eks OM Eva Werner fra 
Fortuna. Resten av kvelden ble tilbrakt i 
den nyoppussete kjellerstuen med kaffe 
og avec. En flott logekveld, og svært 
hyggelig å være sammen med søstrene 
fra Fortuna igjen. 

 
Nye søstre 10.03.08. 

 
Wenche H. Aass 

 

 
May Brit Jørgensen 

 
Else M. Fossnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten M. Fredriksen 
 
Gratulerer  og velkommen til oss. 
 
Nytt fra sekretær 
Gradspassering. 
Den Høye Sannhets Grad 
11.02.08  Astrid A. Andersen 
 
Åremålsdager 
60 år 
26.04.08 Ingeborg Baust. 
70 år 
17.06.08   Anne M. Haugland 
29.06.08  Brit Gangnes 
75 år 
13.05.08  Anna Skjævestad 
 
Vi gratulerer! 
 
VETERANJUVEL 
26.05     25 års Ve. Ju. Galla 
Bjørg Lauvland Knutsen 
 
      STORLOGEGRADEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår Fung. Eks. OM Else Byholt ble 
tildelt Storlogegraden 27.03.08. 
Else har hatt hele sitt loge liv i 
Loge Nr.93 Kaprifol. 
Innviet  11.04 1994 
1. grad  13.02 1995 
2. grad  13.11 1995 
3. grad  14.11 1996 
Opptatt i Leir Nr.8 Agder. 
T  27.02 2003 
H  30.10 2004 
B  01.11 2005 

Else har hatt følgende embeder i Loge Nr. 
93 Kaprifol. 
CM V. ass.   1997 – 1999 
CM    1999 – 2003 
UM    2003 – 2005 
OM    2005 – 2007 
Fung. Eks OM  2007 - 2009  
 
Hjertelig til lykke. 
 
          25 ÅRS VETERAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandag 31.03.08 ble søster Anne Dagny 
Fløygir tildelt veteranjuvel i en høytidelig 
og vakker seremoni ledet av Stor-
representant Lise Schulz. 
Anne ble innviet i loge nr. 51 Fortuna 2. 
februar 1983 og ble medlem i loge 93 
Kaprifol da den ble stiftet 2. november 
1991. Anne bodde noen år i utlandet og 
da hun flyttet hjem til Norge og Vestfold 
ble hun 19.02.2003 overført til loge nr. 95 
Kristin i Tønsberg. 
Da Anne flyttet tilbake til Arendal, fikk vi 
i loge Kaprifol gleden av å ha henne som 
gjest noen ganger før hun 25.09.2006 
igjen var medlem hos oss. 
Søster Storrepresentant berømmet Anne 
for hennes deltakelse i spillene. Hennes 
roller ble gjennomført med en unik 
innlevelse som vil bli husket. Hun sa også 
at selv om Anne bodde mye utenlands 
brøt hun aldri med logen og derfor står 
hun her i dag som veteran. Hun ønsket at 
Anne ville ha gleden av logen og dens 
nettverk i mange år fremover og at logen 
vil få gleden av hennes vennskap. 
Ved et nydelig pyntet festbord takket 
Anne for en fantastisk seremoni i loge 
salen og hun ble gratulert av sin fadder i 
Fortuna, Else Jørgensen, som talte varmt 
og engasjert om det å være logesøster og 
om løftene våre. 
Eldri Sataslaatten gratulerte og hilste fra 
søster Inger Lise Bjørgsvik i Larvik som 
ble opptatt i loge Fortuna sammen med 
Anne. 
Fung. OM Elin Halvorsen hyllet også den 
nye veteranen for hennes innsats og 
gleden over å ha henne mellom oss igjen. 
Tilslutt ble Anne overrakt 3 rosa nelliker i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
                                 Ref. Kirsten Heimdal 
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Loge nr. 104 Måken 
 
Spor 
Fotavtrykkene 
står ikke i passet. 
Men i ansiktet  
på dem som står deg nær  
kan en lese 
om du sparket  
eller danset 
eller bare gikk deg 
gjennom  livet. 
 

Annie Riis 
 

 
 
Nytt fra søster sekretær: 
 
Åremålsdager: 
Siden forrige utgave av Terjenytt har 
Loge 104 Måken hatt usedvanlig mange 
jubilanter blant søstrene. Gratulerer 
hjerteligst til dere alle sammen! 
 
 
17.02.  Kari Ness Skaug  65 år 
04.03.  Borghild E. Lunde  55 år 
16.03.  Gerd. S. Christophersen  75 år 
24.03.  Toril Erna Eskedal   60 år 
29.03.  Aud Jenny Berge Olsen  55 år 
04.04.  Else-Berit Lunde  65 år 
 
Nye søstre: 
Siden sist har vi også fått flere nye 
søstre. Først av alt ønsker vi hjertelig 
velkommen til to flotte damer som er 
overført til oss fra andre loger. 
07.02.2008 ble søster Ragnhild Ellefsen 
overført fra Loge nr.51 Fortuna, og 
03.04.2008 ble søster Solveig Borgland 
overført fra Loge nr.116 Navigare. 
Vi håper  de nye søstrene vil trives hos 
oss! 
 
03.04.2008 ble søstrene Birgit Arentz-
Grastvedt og Tora Hageman Husby tatt 
opp i vår loge. Vi ønsker også disse 
søstrene hjertelig velkommen, og håper  
de vil føle seg hjemme hos oss. 

Gradspasseringer: 
07.02.2008 ble søstrene Randi Lysnes 
Brautaset, Kirsten Moe og Bodil Irene 
Kolding forfremmet til den Høye 
Sannhets Grad. 
06.03. ble søster Anne Kristi Rasdal  
forfremmet til Det gode vennskaps 
Grad. 
Gratulerer! 
 

 
 
Besøk fra Loge nr.116 
Navigare 
Torsdag 7. april hadde vi storfint besøk. 
24 søstre hadde navigert seg fra 
Tvedestrand og Risør til Grimstad for å 
være sammen med oss. Vi hadde gledet 
oss lenge til dette, men vi hadde vel 
ikke drømt om at det skulle komme så 
mange som 24 stykker. Utrolig koselig! 
Vi hadde et flott møte med opptak av to 
nye søstre. Søster Solveig Borgland fra 
nr.116  Navigare hadde søkt om 
overgang til nr.104 Måken, og 
overgangen ble utført  i dette møtet. Det 
ble spesielt både for oss og søstrene fra 
Navigare. 
Med så mange gjester fikk vi virkelig 
testet den nye spisesalen vår. 
Privatnevnda hadde dekket vakkert og 
vårlig til 85 feststemte damer. Det var 
latter og prat rundt bordene, laks og 
sjokoladepudding gikk ned på høykant - 
trivselsfaktoren var høy.  
I etterkant kan en gjøre seg noen tanker 
om betydningen av slike besøk: 
Å invitere, planlegge, stelle i stand, 
gjøre det fint, ønske velkommen,  ta 
ansvar  for at noen hygger seg, åpne 
seg, bli kjent med nye søstre…..så 
viktig, så verdifullt. 
 
”Å kjenne noen her eller der som du 
føler samhørighet med på tross av 
avstand eller tanker som ikke kan 
uttrykkes—det kan gjøre denne 
verden til en hage”. 

                                       J.W.von 
Goethe 

 

 
Minneord 
26.01.2008 avgikk vår søster Grethe 
Sandkjær ved døden. 
Vi minnes henne som en vennlig, 
hyggelig og svært kreativ søster. Hun 
var av de som aldri sa nei, men stilte 
trofast opp for logen så sant hun kunne. 
Vi savner henne, og lyser fred over 
hennes gode minne. 

Kloke ord 
To venner gikk i en ørken. I løpet av turen 
begynte de å krangle, og den ene gav sin 
venn en lusing. 
Vennen følte seg såret, men uten å si noe 
skrev han i sanden: ”I dag gav min beste 
venn meg en lusing”. 
 
De gikk videre til de fant en oase, og der 
badet de. Vennen som hadde fått seg en 
lusing var nær ved å drukne, men ble 
reddet av sin venn. Da han hadde kommet 
seg, skrev han i en stein: ”I dag reddet 
min beste venn meg fra å drukne”. 
 
Vennen som hadde gitt ham en ørefik og 
reddet ham fra å drukne, spurte: ”Da jeg 
slo deg, skrev du i sanden, og nå skriver 
du på en stein. Hvorfor det”? 
 
Og den andre svarte: ”Når noen gjør deg 
vondt, bør du skrive det i sanden, der 
tilgivelsens vind kan slette det. Men når  
noen gjør deg godt, bør du gravere det i 
en stein, der ingen kan slette det. 
 
Lær deg å skrive dine sår i sanden og 
gravere din lykke i stein. 

(ukjent) 
 

 
 
Gjenbesøk fra Stavanger 
I mars  2004 hadde vi en særdeles 
vellykket tur til Stavanger  for å besøke 
Loge nr.22 Noomi. Vi ble tatt svært 
vennlig og godt i mot. Byen viste seg fra 
sin beste side og det samme gjorde  
søstrene fra Noomi. Vi fikk oppleve en 
festaften i logen vi sent glemmer. 
I juni  kommer ca. 60 søstre på gjenvisitt. 
Planleggingen er i gang. Aktuelle nevnder 
og komiteer arbeider på høygir for å lage 
en fin sommerfest for våre venner fra 
vest. 
Med stolthet skal vi vise fram byen vår: 
vi skal nok innom både Ibsen og  
Hamsun,  Dømmesmoen og Fjære kirke, 
og kanskje kommer Terje Vigen hvis vi er 
heldige - hvem vet? 
Så skal vi gjøre så godt vi kan for å 
utvikle vennskap og bli bedre kjent med 
søstrene fra Stavanger. 
 
”Å kjenne noen her eller der som du 
føler samhørighet med – det kan gjøre 
denne verden til en hage”! 
Så ønskes en god sommer til alle 
søstre og brødre i vårt distrikt! 
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Loge nr. 116 Navigare  
                        
Noen ord fra OM. 

Ja så nærmer vi oss avslutning på mitt 
første Loge år som OM med stormskritt. 
Hvor har dette året blitt av? Det har 
mye å lære. Jeg må innrømme at jeg 
både gruet og gledet meg til dette 
vervet. 

Med så utrolig dyktige søstre i nevnder 
og komiteer, samt dyktige Embedsmenn 
har det vært et fantastisk og lærerikt år, 
for meg. Jeg føler vi er en sammen-
sveiset Loge som tar ansvar for hver-
andre og for samholdet oss søstre i mel-
lom. Jeg er utrolig stolt av vår Loge. 

Et av våre hovedmål er å øke antallet 
søstre i Logen vår. Så jeg henstiller til 
søstrene, se Dere om blant venner og 
familie, kanskje en ny søster er der. La 
andre få ta del i den gleden vi har som 
Loge søstre. La oss dra mot samme mål. 

Takk for det gode vennskapet, det fine 
samarbeidet og den gode tonen som vi 
har i vår Loge. Videre takk til Embeds-
mennene for den flotte innsats som 
Dere gjør. Vi har alle et felles ansvar for 
at Logen vår skal fungere på best mulig 
måte. 

Jeg vil også benytte anledningen til å 
ønske alle søstre med familie en riktig 
god og varm sommer, og vel møtt til 
høsten for nye oppgaver. 

Ordtak 
Jeg tror at jeg vil sette godhet høyest av 
alle menneskelige egenskaper. Jeg vil 
sette den høyere enn slikt som mot og 
tapperhet, sjenerøsitet eller hva som 
helst. 
                                      Roald Dahl 
 
 Hilsen i V. K og S 

Jorunn Andsem O.M. 

Sammendrag fra våren 2008 fra UM 

Våren 2008 har vært en begivenhetsrik 
periode for Loge 116 Navigare. Vi har 
feiret vår 5-års dag, og det ble en verdig 
og flott markering. Vi hadde med våre 
ledsagere, noe som dannet en fin ramme 
om festen. 

Fung. UM for kvelden, Else-Margrethe 
Ramsdal, ledet taffelet med det samme 
manuskript, selvfølgelig på rim, som 
hun benyttet under institueringen for 5 
år siden. 

Fung. OM for kvelden, Venke Fone 
Holum, benyttet anledningen til å takke 
søster Grethe og bror Erland Jonassen, 
for den innsats og tid, som de har lagt 
ned, til stor nytte og glede for Loge 116 
Navigare.

 

Takk til alle for en vellykket og 
hyggelig kveld. 

Den 3. april hadde vi fellesmøte med 
Loge 104 Måken. Fellesmøter gir 
inspirasjon og motivasjon, og er alltid 
like hyggelige. Det var spesielt hygge-
lig for oss å være til stede, da søster  
Solveig Borgland ble overført fra vår 
Loge, til Loge 104 Måken. 

Den 7. april, besøkte vi Leir nr. 21 
Christiania. Vi var 3 matriarker, 
Ragnhild Bjellås, Else-Margrethe 
Ramsdal og Venke Fone Holum. Det 
var en fantastisk hyggelig kveld for oss 
alle. En tur til Oslo, med besøk i 
Loge/Leir, anbefales på det varmeste. 

Jeg vil benytte anledningen til å ønske 
alle søstre og brødre, en riktig god 
sommer. 

Med søsterlig hilsen    i V. K. og S. 

Venke Fone Holum/UM 

Gradspasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 
070208 Kirsti Grændsen 
Det Gode Vennskaps Grad 
270208 Inger Turid Salvesvold  
Åremålsdager 
50 år 
250408 Evy Fone Bråten 
             Venke Fone Holum 
                                     Vi gratulerer! 
 
NB! Rettelse i møteprogram 
23.04 – Sosialaften 
14.05 – 0+ Galla 
 
Gleda 
eg veit hu fins eg veit hu e 
hu har forført meg av og te 
hu komme i små, lette sko 
og fylle meg med tru og ro 
eg ane kor fint livet e 
og smake litt på fryd og fred 
eg smile blidt 
med gleda på visitt 
 

det e`kje pauker og salutt 
alt det trista tar`kje slutt 
eg rammes av ein varme vind 
som tine litt av angsten min 
eg ser at den kan levas med 
og treng ikkje strevas med 
eg kvile litt 
med gleda på visitt 
 

og når eg ber hu om å bli 
så sei hu –hu har gode tid 
hu har`kje tenkt å dra sin veg 
så om hu blir det står på meg 
eg fatte fort kor sant det e 
det e opp te meg å slepp`hu te 
eg vokse litt 
med gleda på visitt 
 

En sang av Bjørn Eidsvåg, jeg er blitt 
veldig glad i. 
Med søsterlig hilsen  
Grete Ausland 
 

Storlogegraden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fung EksOM Else Margrethe 
Ramsdal ble tildelt Storlogegraden under 

møtet 27.03.2008 i Arendal. 
 
Logen gratulerer! 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 

50 års veteran Jahn Senum 

27. februar fikk Loge 61 Terje Vigen’s 
eneste gjenlevende chartermedlem Jahn 
Senum 50 års veteranjuvel. En flott og 
høytidelig seremoni ble ledet av Stor 
Sekretær Knut Borgen.  
I en ny og festpyntet spisesal ble 50 års 
veteranen hedret av stort antall brødre 
fra egen og andre loger. Stor Sekretær 
Knut Borgen og Overmester Otto Baust 
blant flere holdt taler til jubilanten. Jahn 
Senum holdt en takketale der han blant 
annet trakk linjene tilbake til oppstartet 
av Odd Fellow Ordenen i Aust-Agder. 
Han understreket også styrken i vår 
orden som en som er åpen for alle 
nasjonaliteter og trosretninger.   
Logemøtet ble en flott hyllest til en av 
loge 61 Terje Vigen og Odd Fellow 
Ordenens i Aust-Agder fremste 
pionerer. 
 

Jahn Senum Ordensvita: 

Einar Olsaker til minne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einar er gått bort 68 år gammel. 
En logebror og god venn døde av kreft 
6. april 2008 etter et kort sykehus-
opphold. 
Einar ble tatt opp i Loge 61 Terje Vigen 
12. mai 1976 og i leieren 1. desember 
1994. Han var logens skattmester i 
perioden 1999 til 2001 og fikk 25 års 
veteranjuvel 23. mai 2001. 
Hele hans yrkeskarriere var viet til 
sjøen. Som vanlig i den tiden dro han til 
sjøs rett etter konfirmasjonen. Hans 
første tur var fra Svalbard med kull. 
Siden gikk han alle gradene og ble 
maskinsjef i meget ung alder. Han til-
brakte også lange perioder med in-
speksjon av nybygg, bl.a. i Japan hvor 
hans kjære Turid var med. Einar forlot 
oss altfor tidlig. Vi vil huske hans fritt-
talende og klare meninger fremført på 

en god måte og også huske hans omtanke 
for sine venner. For oss som hadde han 
som nær venn og "bror" vil han bli sårt 
savnet.             
Fred med Einars minne. 
 Storrepresentant         Helge Baust 
Eks Storrepresentant  John Friis-Jacobsen 
 
Logen fyller 50 år 10.10.2009 
Arbeidet med planlegging av jubileet er 
allerede i gang. På selve jubileumsdagen 
som faller på en lørdag blir det fest-
middag med damer på Strand Hotell 
Fevik og fire dager senere holdes ordinær 
festloge.  
For å subsidiere festmiddagen slik at 
prisen ikke skal bli for høy, har vi satt 
opp prisen på ordinære brodermåltider 
med 20 kr. Vi ønsker også å påta oss jobb 
som privatnemnd for Leiren. 
Det er også bestemt at logen vil markere 
jubileet ved å gi en gave til et veldedig 
formål. Vi er så heldige at logen har 
mottatt flotte gaver som blir loddet ut 
gjennom hele 2008 for å delfinansiere 
jubileumsgaven. 
Det er en egen komité som arbeider med 
et jubileumsskrift som skal ta for seg 
logens historie.               Arild Furuholt 

                                    Storrepr.  
Terminliste høsten 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storlogegraden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EksOM Odd Fjeldstad ble tildelt Stor-
logegraden fredag 29. februar 2008. 

Logen gratulerer! 

Innviet i Orden 16.02.1958 i loge nr. 
17 DAG 
Den Høye Sannhets Grad  
06.05.1959 
Embeder i logen: 
Sekretær               1960 – 1961 
Skattmester          1962 - 1963 
UM                      1970 – 1971 
OM                      1972 – 1973 
Fung EksOM       1974 – 1975 
Storrepresentant  1982 – 1987  
Opptatt i leiren 29.09.1963 i leir nr. 
5 KLIPPEN 
Den Konglige Purpur Grad 
08.11.1965 
Embeder i leiren: 
1. HM i leir nr.   5 Klippen 1975 – 77 
1. HM i leir nr. 14 Sørland 1978 – 81 
HP 1981 – 1983 
EksHP i 2 perioder 1983 – 1987 
Storrepresentant 1986 – 1990 
Storlogegraden   1978 
Rebekkatrinnene 1978   (2.nov og 29. 
nov i loge Fortuna) 
25 års veteranjuvel tildelt 23.03.1983 
40 års veteranjuvel tildelt 16.02.1998 

10. september  -  +. 
24. september  ≡  + Galla. 
  8. oktober  O + Galla. 
22. oktober  =  + m/ 98 

Arendal. 

12. november  25 års Ve.ju. 
Galla. 

17. november  M□ m/ 107 
og nr 135  

  6. desember  Julemiddag. 
10. desember  O + Galla. 
14. januar  2009 =  +.  

50 årsjubilanten og Stor Sekretær Knut Borgen 

Jubilanten og de fungerende Storembeds-
menn som stod for tildelingen 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
 
Pr. 12. april 08 er vi 96 brødre! 
 
Veteranjuvel 
 
50 år 
Den 31. mai 2008 har br. Arne 
Bjørklund vært medlem av Ordenen i 
50 år, og han blir tildelt 50-års 
Veteranjuvel på vårt møte tirsdag den 3. 
juni 2008. 
 

 
 
Medlem nr. 1 i Loge Nr. 98 Henrik 
Ibsen, Arne Bjørklund. 
 
Arne Bjørklund ble opptatt i vår orden 
31.mai 1958, i Loge nr. 17 Dag. I 1958 
meldte han overgang til Loge Nr. 61 
Terje Vigen hvor han var medlem av 
broderforeningen og ble dens medlem 
nr.17. Han var også medlem av 
broderforeningen da Loge Nr. 98 
Henrik Ibsen ble stiftet 10. november 
1979. 
  
Arne Bjørklund har hatt følgende 
embeter i vår Loge: Undermester fra 
01.08 1979 til 31.08 1981. Skattmester 
fra 01.08 1981 til 31.07. 1983. 
 
Under krigen ble han tatt til fange av 
okkupasjonsmaktene og sendt til 
konsentrasjonsleirer i Tyskland. Han 
overlede dette, ble reddet, og kom hjem 
med de hvite busser til Grev Bernadotte. 
 
Som pensjonist deltok han i mange år 
som sannhetsvitne på skoleturene til 
Tyskland og Auschwitz, som ble 
arrangert av Stiftelsen Hvite busser. 
 

Br. Arne Bjørklund er en rakrygget 
hedersmann, og god ambassadør for 
Ordenen som vi gjerne vil hedre.  
 
25 år 
Den 4. september 2008 har br. Børge 
August Thorsen vært medlem av 
Ordenen i 25 år, og han vil bli tildelt 
25-års Veteranjuvel på vårt møte tirsdag 
16. desember 2008. 
 
Opptak og Gradspasseringer 
 
Nye brødre - Troskapsgraden 
4.4.2008 
Ådne Olav Gundersen      
Kjell Arne Nyhus 
Harald Støyl 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
15.04.2008 
Trond Toftland 
Tor Ivar Kleivene 
  
Den Høye Sannhets Grad 
19.2.2008 
Hallvard Halvorsen 
Nils Terkelsen 
 
Fødselsdager 
 
80 år 
Einar Arnfinn Gard           17.06.08 
 
70 år 
Thorleif  Sverre Knudsen  07.05.08 
Trygve Haugland  14.06.08 
 
60 år 
Roar Fiskerstand  10.09.08 
 
Vi gratulerer! 
 
Terminliste 1. halvår 2008 
 
06.05 O + G. NB! Endret!  
17.05 Treff på huset 
20.05 ≡ + G 
03.06 50 år Ve. Ju. G 
25.05 Sommertur. (Søndag).  
NB! Ny dato! (Invitasjon med detaljer 
blir sendt ut) 
02.09 = +  
 
Meny 
 
06.05. Svinesteik 
17.05. Bløtkake 
20.05. Laks 
03.06. Lammesteik  
25.05. Fiskesuppe (Alf) 
02.09. Lettsaltet Torsk 
 

Sommertur søndag 25. mai  
 

 
Homborsund fyrstasjon 
Opprettet: 1879 
Status: Automatisert og avfolket 1992 
Funksjon: Kystfyr 
Eier: Staten 
Vernestatus:  
Fredet etter lov om kulturminner 
 
Fyrbygningen i betong har et 20,1m høyt 
fyrtårn bygget inntil gavlen. Fyret har 3. 
ordens linseapparat og opplegg for diafon 
tåkesignal intakt. Homborsund fyrstasjon 
ble oppført samme år som Lyngør 
fyrstasjon og fyrbygning og lyktehus på 
de to stasjonene er nesten identiske. 
Stasjonen omfatter foruten fyrbygningen 
med bolig, tofamiliebolig, uthus, brønn, to 
landinger og et naust, samt molo. 
Bygningene ligger tett samlet med den 
kraftige fyrbygningen som et domi-
nerende element i leden. 
I 1997 ble avtale om drift av Homborsund 
fyr bragt i havn. Avtalen går ut på at 
Eidekammeratene, Eide Sognelag og 
Kystlaget Terje Vigen skal drive fyret 
sammen. 
  

I år går altså turen til 
Homborsund fyr. 

Det blir satt opp båt for felles transport.  
Frammøte på Homborsund 

brygge kl.12:00. 
Derfra vil vi bli fraktet trygt og godt ut til 
fyret i ei gammel  ærverdig skøyte med 
semindiesel motor. Bror Alf Jensen lager 
sin berømte fiskesuppe, og privatnevnden 
sørger for tilbehøret. Det overlates til den 
enkelte å ta med seg passende drikke. 
Alle brødre med ledsagere m.m. er 
velkommen til å være med.  
Ta med redningsvest. Har du ikke 
dette, så gi beskjed ved påmelding. Vi 
skaffer noen ekstra.  
Påmelding til  
Anders Fløystad tlf. 37041463, 97594311, 
eventuelt til  
Jan Andersen tlf. 37047703, 91104305, 
innen 15. mai.  
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Loge nr. 107 Torungen 

Ny bror 
På vårt møte 03.03.08 ble bror Arne 
Fredrik Rasmussen tatt opp som bror i 
vår Orden.  
52 brødre overvar seremonien som ble 
ledet av OM Svein Harald Søndenaa og 
vår CM Øystein Ytterdal. 

 
Arne Fredrik Rasmussen 
 
Vi ønsker bror Arne Fredrik Rasmussen 
velkommen til Odd Fellow. 
 
Gradspasseringer 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
04.02.08 
Eivind Eidbo 
Ivar Fløistad 
Willy Kristiansen 
 
Åremålsdager 
02.06.08 Karsten Sunde 35 år 
06.06.08 Tor-Alf Nykvist 70 år 
03.08.08 Christian Grundesen 60 år 
15.09.08 Kai Reidar Yttrelid 60 år 
 
Terminliste for høsten 2008 
Terminlista er nå klar og dette er hva 
høsten har å by på: 
 
01.09  25 års Ve. Ju. G 
15.09 O+ G 
18.09 Info. Møte NB! Torsdag 
06.10 ═ + 
22.10  ─ + Besøk hos □ 127 Gabriel 

Scott NB! Onsdag 
01.11 O Jubileumsfestloge G Lørdag 
17.11 O M □ Felles m/ □ 61 og □ 135 
29.11 Julemiddag m/ Damer 
01.12 ≡ + G 
15.12 O Arbm. Fd. 
04.01 Juletrefest 
2009: 
05.01 O+ G 

Foredrag om Torungen 
Mellom logemøte og brodermøte holdt 
Ulrik Kirkedam fra Hisøy Historielag et 
meget interessant fordrag om de 2 
fyrene i innseilingen til Galtesund. 
Foredraget ble på en fin måte ledsaget 
av bilder, tale og musikk, og skildret 
bakgrunnen for fyrene, menneskene 
som bodde der, husdyrhold og hvordan 
hverdagen forløp for både voksne og 
barn. Gjenhøret med tåkeluren var en av 
opplevelsene, og både havis og Canal-
street viste mangfoldet rundt fyrtårnene. 
Foredraget ble avsluttet med allsang og 
mange påfølgende spørsmål viste at 
emnet var perfekt og foredragsholderen 
likeså. 

Storlogegraden 

Vår fungerende EksOM Karl Petter 
Evensen fikk tildelt Storlogegraden 
29.02.08. Vi gratulerer! 

Overlevering av logehuset 

Stor stas i Odd Fellow Huset i Arendal 
fredag 22.02.2008. 
Dugnadsgjengen markerte avslutningen 
på sitt arbeid med huset i en enkel liten 
feststund midt på dagen. Det har stort 
sett vært pensjonister, med et par heder-
lige unntak, som har gjennomført dug-
naden. Det første bilde viser en stolt 
arbeidsleder, Henry Nicolaisen(Bossen) 
fra vår loge, som overrekker det ende-
lige bevis fra dugnadsgjengen til bygge-
komiteens formann, Walter Jacobsen 
Teksten på beviset er for sikkerhets 
skyld skrevet på 2 språk, norsk og 
engelsk. Beviset lyder: 

Ferdigstillelsesattest 
Vi, de få – de utvalgte, overleverer 
herved Logehuset til Byggekomiteen, 
ved Walter Jacobsen, I ferdig  oppusset 
og restituert stand. 
Huset er fra vår side klar til full benyt-
telse for våre brødre og søstre i Odd 
Fellow Arendal fra kl. 1200 den 
22.02.08. 
Under står det navnene til de som har 
vært ivrigst i dugnadsgjengen. Blant 
navnene er det  representanter fra alle 5 
logene i Arendal. 
Det var først et felles måltid med 
smørbrød og tilbehør oppe i spisesalen, 
sponset av de 3 herrelogene. 

Der var som seg hør og bør en prolog og 
flere talere. Prologen, se side 3 

Etter taffelet var det kaffe avec i 
kjellerstua 

3 stolte karer som har fått et nytt Odd 
Fellow hjem i Arendal. 

OM Wenche Nilsen i Kaprifol leser prologen 
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Loge nr.127 Gabriel Scott 
Ord fra Undermester. 
I forrige nummer av Terjenytt var jeg 
inne på at tiden gikk fort.  
Dette kan bare gjentas her og nå.  
Det er med glede jeg ser på det som har 
skjedd i løpet av et snaut år. Når dette 
leses, er det kun noen få møter igjen av 
vårterminen 2008.  
For å bruke skøytespråket, så syntes jeg 
dagens kollegie har hatt en god 
startside, og en godt gjennomført første 
sving. Nå venter en vekslingsside, for så 
å ha full fart inn i siste sving. Vi får 
prøve å ta noen hvileskjær i løpet av 
sommeren, slik at vi kan yte fullt også 
til neste losje-år og helt til mål. 
I året som har ”gått” har vi fått fire nye 
brødre. Dessverre har også en bror falt 
fra, men vi har allikevel en fin vekst 
med en økning på tre medlemmer.  
Videre har vi hatt noen gode 
venneaftener hvor vi har hatt godt 
fremmøte, og en positiv reaksjon på 
forespørsel om medlemskap. Totalt fem 
nye medlemmer kan i kommende 
måneder ønskes velkommen til  
Loge 127 Gabriel Scott. 
Jobben med å få nye medlemmer ligger 
mye hos faddere og embetskollegiet. 
Jobben med å få alle nye brødre, og  
også eldre, til å trives og føle seg vel-
kommen og vel tilpass er en felles 
oppgave. 
Alle må være oppmerksomme på at 
ingen skal få stå alene eller føle seg 
utenfor. Dette er vel så viktig ved frem-
møte før oppmarsj som på ettermøtet og 
ved kaffebordet.  
Ingen vil med vilje la dette skje, så kast 
gjerne et blikk rundt og forviss deg om 
at nye brødre et tatt hand om.  
Er de det ikke, er det din plikt å sørge 
for at så skjer. 
 
Med disse ord takker undermester, på 
vegne av Overmester og det øvrige 
Embetskollegiet for dette første året.  
Er litt tidlig ute med denne hilsenen, 
men som tidligere nevnt.  
Tiden går fort i godt lag. 
 

UM 

Småplukk fra Embetsmannsmøtet. 
Møte 28.mai blir endret fra vanlig 
arbeidsmøte til utdeling av 25-års 
Veteranjuvel. 
Tidlig i mars ble forslag til terminliste 
for høsten  2008 satt opp. Dette ble så 
oversendt DSS for godkjenning. 
Listen ble som følger: 
27.08     0  Arbeidsmøte 
10.09     0 +   Galla   
24.09     ≡ +   Galla 
15.10    ─ +   Felles m/loge 128Lyngør    
        i Tvedestrand. NB! Merk datoen 
22.10 ─  + Fellesmøte m/ Loge 107 

Torungen i Grimstad 
12.11. Minneloge sammen med loge 

98 Henrik Ibsen 
26.11. 0  Arbeidsmøte 
05.12. Julemøte med damer 
10.12. = +   
2009 
14.01.  ─ + 
 
Forestående Logetur til Danmark 
Forberedelsene til vårt besøk til Loge 
115 Koldinghus i Danmark går sin 
gang. Reisebeskrivelse med priser er 
sendt ut, og liste for påmelding lå ute på 
møtene 27.februar og 12. Mars. 
Etter dette var det ca. 45 påmeldte, 
inklusive bedre halvdeler. 
Dette er videre formidlet til vår kontakt, 
Bror Egon Eltved i Kolding, som var 
meget glad for antallet, og ønsket oss 
hjertelig velkommen. 
Vertslogen har lagt opp et artig pro-
gram. Det begynner med velkomstdrink 
i Bystyresalen på fredag, og avsluttes 
med festloge og gallamiddag på lørdag. 
Programmet på lørdag formiddag får 
være en overraskelse, men det kan loves 
at det blir interessant. 
På avreise dagen må vi tidlig opp. 
Bussen går fra Tingsaker kl. 0630, og 
følger vanlig rute til Kristiansand, hvor 
vi går ombord på nye Superspeed. Her 
har vi felles frokost på overfarten.  
Vi ankommer Kolding ca. kl. fem, og 
har da som før sagt en time til seks, før 
det offisielle programmet begynner. 
Det sees frem mot dette besøket, som 
sikkert vil bli vellykket. Dette mye 
grunnet en grei og flink sjåfør, og ikke 
minst et meget hyggelig reisefølge. 
Natteravn i Lillesand 
Liste for natteravn ligger nå ute for 
påtegning. Da den ene helgen vi har 
påtatt oss å gå sammenfaller med turen 
til Kolding, anmodes de ”hjemmevær-
ende” å ta et ekstra tak denne helgen. 
Det trenges kun 12 brødre fordelt på 4 
kvelder, så dette skal vi klare. 

Storlogegraden 

Vår fungerende EksOM Helge Haldorsen 
ble 29. Februar tildelt Storlogegraden.  
Vi i Loge 127 Gabriel Scott gratulerer. 
Gradpasseringer 
Den Høye Sannhets Grad 12.Mars:  
Nils B.Sørbotten og  Jarl Rudi Lunde 
Servering i andre loger. 
Serveringshjelp våren 2008 pr.10.3.08. 
Logene stiller med 3 personer hver. Frem-
møte kl.20.00 hvis ikke annet er avtalt.  
98 Henrik Ibsen 
06. mai: Opptagelse. Galla.  
03. juni: 50 års Veteranjuvel. Galla. 
104 Måken 
15. mai: 25 års Veteranjuvel. Galla.  
Vi stiller etter utdelt liste, basert på kjøre-
lagene. Ved tvil om hvilket kjørelag som 
møter på nevnte datoer, så kontakt UM. 
 
Privatnemnd og Kokker 
Vi i Gabriel Scott har alltid vært så hel-
dige at vi både har og alltid har hatt gode 
privatnemnder. Det arbeidet de gjør er 
virkelig beundringsverdig. Det gjelder så 
vel det ”usynlige” som planlegging, inn-
kjøp og  organisering, som det synlige  
ved  pådekking, servering og opp-
rydding. 
Vi andre lar oss ofte imponere over at 
trauste mannfolk kan klare dette så 
suverent uten hjelp fra noen mer 
kvinnelige hender. 
Når det kommer til menyen, så varierer 
denne fra loge til loge. Noen har det 
relativt enkelt, mens vi i Gabriel Scott 
alltid har hatt en hang til den gode 
middagsopplevelsen. Heldigvis har vi 
ikke mindre enn 3-4 fullbefarne kokker i 
våre rekker, som gjerne trår til et par 
ganger hver i løpet av terminen. Med 
dette i tillegg til vår faste kokk utenfra er 
vi aldri skuffet når vi en sen kveldstime, 
mette og fornøyde, finner veien hjem.  
Så kjære privatnemnd og kokker, takk for 
god pleie av både skjel og gane. 
Vi ser frem til fortsettelsen. 
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Loge nr.128 Lyngør 
Storlogegraden 

Vår fungerende EksOM Lars Rødland 
ble 29. februar tildelt Storlogegraden.  
Logen gratulerer! 

Gratulerer med  
25 års veteranjuvel. 

Det var stas da den niende 25 års 
veteranjuvel i 128 Loge Lyngør ble 
tildelt Frank Andersen av Storrepre-
sentant Bjørn Røisland.  Gratulerer! 

    
 
 
 
 

Ny Logeinfo i Loge Lyngør 
Loge Lyngør har nå gått over fra den 
gode gamle papirutgaven av medlems-
matrikkelen til en datautgave av den 
samme. Den gamle ble oppdatert bare 
hvert annet år, mens den nye utgaven 
blir oppdatert på minuttet. Ved å gjøre 
det på denne måten blir man utrolig 
fleksibel og kan gi brødrene nye 
meldinger om endringer eller hva som 
helst som er til beste for alle i vår loge. 
Denne logeinfoen må ikke forveksles 
med en hjemmeside, da den kun er 
ment for internt bruk i vår loge og alt 
blir sendt pr. e-post til den enkelte bror. 
Dessverre har ikke alle bredband, men 
de 8-10 stykkene det er snakk om får 
heller få en utskrift på papir av det 
viktigste. Hele infoen er laget i Exel, og 
er det noen web.ansvarlige i våre andre 
Loger i distrikt 22 som er interessert, er 
det bare å ta kontakt så sender jeg en 
info til dem for selvsyn. 
 
Med hilsen i V.K.ogS. 
Erland Jonassen  (sig-jon@online.no) 

 
ETTERJULEMØTE  

Tema KJÆRLIGHET 
Det har vært mye festligheter i Loge 
128 Lyngør i det nye året. 
Det startet med etterjulemøte 20. januar 
som Loge 128 Lyngør arrangerte med 
dame og Loge 116 Navigare med menn.  
Temaet der var kjærlighet. 
Det startet i Logesalen med opplesning 
Svein Tore Stiansen og Olav Hovland 
og nydelig sanger om kjærlighet av 
Hilde Stenersen 
Røkt svinekam med fløtemarinerte 
poteter ble det servert og til dessert 
var det Tiramisu som er verdens mest 
kjente dessert, som på lokalt i Italia 
betyr PLUKK MEG OPP.   NYDELIG 
                        UM Jon-Eirik Johansen 
 
 

 
 
 
 

 

Sommerhilsen fra OM 
I går, 14. april, kom sommeren, i det 
minste på kalenderen. Det føltes ikke helt 
slik med -3 og  glatte veier om morgenen. 
Selv om det er kalt ute, varmer det å kun-
ne forberede seg til et Logemøte med 
opptak. For selv om der er kalt ute, var-
mer det meg at hver opptagelse er en stor 
begivenhet, og det er også et Sunnhets-
tegn for enhver Loge.  
Det første året for dette embedskollegiet 
er snart unnagjort, og det har vært et 
hektisk, men begivenhetsrikt år. Jeg vil 
benytte anledningen til å takke brødrene 
og embedsmennene i Loge 128 Lyngør, 
for den innsats og det samhold vi har. 
Jeg vil ønske alle søstre og brødre en 
riktig god sommer. Benytt sommeren til å 
lade batteriene for både kropp og sjel. 
 
GOD SOMMER!  Med broderlig hilsen  
i V. K. og S. Odd Holum/OM 
 

Bilder fra etterjulemøtet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilde Stenersen sang om kjærlighet 

Alle koste seg 

Familien Rasmussen  
hovedpersonene i festkomiteen 

 
 

Fra veterantildelingen 

                                       Jubilanten flankert av fra venstre  
Eks Storrepresentant Arne Aas                                   OM Odd Holum 
Storrepresentant Bjørn Røisland                                 EksOM Olav Hovland 
Valg av medlemmer til nytt husstyre Odd Fellow Huset Tvedestrand 
1 styrerepresentant for et år: Frode Ausland valgt enstemmig. 
2 styremedlemmer for to år:  Jon-Eirik Johansen og Ole Pettersen valgt enstemmig. 
2 vararepresentanter for to år:  Ivar Akselsen og Tore Leo Dalen valgt enstemmig. 
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Loge nr.135 Mærdø 
 

Kjære ordensbrødre! 
Kjære ordensbrødre og søstre.  
Nå er snart årets første termin over og 
vår og sommer står for døren. Jeg må si 
at vi har hatt en god termin med ett 
spennende program.  Takk til alle som 
har deltatt.  
Selv har jeg fått nye utfordringer i livet. 
I dag pendler jeg til hvert møte fra 
Sarpsborg hvor jeg nå bor og jobber.  
Jeg har fått en ny og spennende jobb 
innen salg som jeg trives så godt med.  
Turene jeg har ned til Arendal benyttes 
til å tenke og planlegge. Mange tanker 
kan komme frem og en prøver å finne 
eventuelle løsninger eller ser på 
muligheter. 
Men kjære brødre, for meg er det alltid 
godt å komme til Arendal for å treffe 
dere og nyte deres samhold i logen og 
dens arbeid. Godt å se at det også er 
begynte å gro igjen i vår medlemsmasse 
etter vårt informasjonsmøte. 

Når en kveld brer seg over himmelen 
og solen sunket har i hav, 
da kryper tanker - mange - 

rundt i vrimlen 
av alle inntrykk fra en hektisk dag: 

Den effektive - med sin mappe 
og sitt stress, 

den sindige - så rolig uten press. 
Den ene løper rundt i full panikk, 

  den andre roer allting med et blikk! 
Tenk om vi kunne lære å forstå 

at vi som høster, 
har vi engang sådd. 

Det er vår skjebne - og det blir vår 
lodd! 

Jeg ønsker alle brødre og søstre en 
riktig god vår og en riktig god sommer. 

Hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet         

Erik Steller   OM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storlogegraden 

Fungerende EksOM Ebben Johansson 
ble 29. februar tildelt Storlogegraden.  
Logen gratulerer! 
 
Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer: 
Den Edle Kjærlighets Grad 
12.02.08            Finn Tore Pedersen             
Rainer Nilsen 
Den Høye Sannhets Grad 
11.03.08            Jarle Husefest 
            Gunnar Nygaard 
Nye brødre: 
08.04.08              Per Øysten Eik 
 
Åremålsdager: 
60 år 
28.04.08  Gudmund Nygaard 
 

Tanker 
Jeg har nå vært medlem av Odd Fellow 
i mer en 7 år, og har gjort meg noen 
tanker om det å være en Odd Fellow. 
Har det svart til forventningene? 
Umiddelbart vil jeg nok svare ja, men 
det har nok hendt jeg har vært i tvil. 
Idealismen jeg hadde etter opptak i Odd  
Fellow er ikke svekket, men også i Odd 
Fellow må man forholde seg til 
realiteter, og livet i en Odd Fellow loge 
er nok ett speilbilde på livet utenfor. 
Her finner man alle typer mennesker, 
som en skal prøve å forholde seg til. 
Dette kan av og til være en utfordring.  
Odd Fellow har tre viktige ord som vi 
bygger vårt arbeid på: Vennskap, 
kjærlighet og sannhet. For meg er dette 
tre ord, som sammen med ”vær mot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

andre som du ønsker at andre skal være 
mot deg”, gir hele grunnlaget for neste-
kjærlighet. I mine år som Odd Fellow har 
min tro på nestekjærlighet ikke blitt 
svekket, heller det motsatte. 
 
Selv om dette høres flott ut, må jeg også 
innrømme at jeg av og til har blitt skuffet 
over hva jeg har opplevd som Odd 
Fellow. Det er mulig at jeg er naiv i min 
tro på mennesker, men jeg har alltid trodd 
på det gode i mennesker til det motsatte er 
bevist. Min skuffelse er myntet på opp-
levelser jeg har hatt: 
 
Sannhet er ikke alltid sannhet. 
Embeder/verv = makt/prestisje 
 
For meg er alt jeg sier JA til av oppgaver i 
Odd Fellow ett sterkt ønske om å gjøre 
dette til det beste for logen. 
 
                         Med hilsen i V.K.S 
                         Nils Olav Stensrud 
                     Sekretær Loge 135 Mærdø 
  
Terminliste videre i 2008 
22.04      – + m/ Høgenhei (Arendal) 
13.05      = +  
17.05      Treff på Huset kl. 19.00 
19.05      –  +  m/107  (Nb Mandag) 
14.06 Sommerfest (Lørdag) 
09.09 =  + 
23.09 ≡  +  Galla 
14.10 0  +  Galla 
28.10 –  + 
17.11 0  M□  m/□61 □107 
             NB: Mandag 
25.11 ≡  +  Galla 
09.12 =  +  Felles med Høgenhei 
13.12 Julemøte med damer. 
 
2009 
13.01 ≡  +  Galla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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
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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 RØISLAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

 

 

  

  

 
 

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 

        EINAR BERGE 
        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 

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

Vår 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, Høsten 2008, kommer i sept. 2008.  
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er 13. sept. 2008. 

Stoffet sendes: Jan A. Nilsen, på  E-mail: jan.a.n@online.no eller adr.: 
Kongleveien 12, 4844 Arendal.   
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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 – Døgnservice 
Faste oppdrag til faste priser 

 
 
 

   ARENDAL 
     MAXITAXI 

SKREDDERSYDDE
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 


