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En bauta i Odd Fellow arbeidet 
på Sørlandet er gått bort 

 DDRP Sonja Irene Pedersen døde 
09.02.2014, nær 81 år gammel 
Hun ble tatt opp i Ordenen 27.05.1969. 
I Rebekkaloge nr. 7 De Hvite Liljer. 
I 4 år var hun logens OM og i 2 år var 
hun HM i leir nr. 8 Agder. 
I perioden 1990 til 1997 var hun 
Distrikts Deputert Råds President for  
Distrikt 14 som omfattet både Aust‐ og 
Vest Agder. 
Sonja Pedersen var veldig dyktig i sitt 
arbeide og hun besøkte logene stadig, 
også her i Aust Agder. 
Selv etter at hun hadde gått av som 
DDRP, besøkte hun logene. 
Hun satte veldig stor pris på Terjenytt 
og var veldig opptatt av hvordan det 
gikk, og fulgte med så godt hun kunne. 
Hun hadde en stor opplevelse da hun 
var på møtet i den Europeiske Storloge 
og mottok Visdommens Grad, Den 
Europeiske Storlogegraden, 28. mai 
2010. Vi minnes henne i takknemlighet.  
 
 
 
 

 
Leir nr. 22 Viljen 

Barmhjertighetens Grad 06.02.2014: 
Solveig Øvrebø Svendsen  
51 Fortuna 
Troens Grad 06.03.2014: 
Emilie Terjesen, 93 Kaprifol 
Kirsten Moe, 104 Måken 
På møtet 03.04.2014 ble ”Et Ørkenliv” 
presentert for matriarkene av EksDSS 
Jan A. Nilsen. 

 
 
 
 
 
 

 

Leir nr. 22 Aust Agder 
Leirens protokoll 
På møtet 09.01.2014 underrettet HP 
Kåre L. H. Andersen om at protokollen 
fra møtene heretter vil bli distribuert til 
alle patriarker med Epost. For dem som 
ikke har Epost, vil protokollen bli lagt ut 
sammen med fremmøteprotokollen. 
Protokollen vil ikke bli lest opp under 
møtet, men kommentarer/spørsmål til 
protokollen kan tas opp i påfølgende 
møte. Han anmodet derfor alle om å ha 
lest gjennom protokollen før en 
leirslagning.  
 

Patriark Grad 13.02.2014: 
Johnny Olsen og Oddvar Hegland,  
61 Terje Vigen.  
 

DGL Grad 13.03.2014: 
Claus Westphal Rasmussen, 61 Terje 
Vigen.                                                   
Denne kvelden fikk vi et helt uventet 
besøk av Eks Europeisk Stor Sire 
Harald Thoen. Han kom sammen 

med sin gode venn EksHP Bjarne 
Borge som jo fra nyttår flyttet fra loge 
Mærdø, og vår leir, tilbake til logen og 
leiren i Drammen. 
Det ble en hyggelig og mimrende kveld 
i samværet med gamle og nye venner.  
 

UNP 2014. 
United Nations Pilgrimage for Youth 

Hvert år sender Odd Fellow ungdom til 
USA og Canada. 
Det var fruen til den amerikanske 
president Roosevelt som startet det 
hele. Ellinor Roosevelt, som var 
Rebekkasøster, tok kontakt med 
daværende generalsekretær i FN, 
Trygve Lie. Hensikten var å arbeide for 
at ungdommene skulle få en 
fellesforståelse for en bedre verden.  
Det er Odd Fellow Ordenen som 
finansierer det hele ved at hver loge 
betaler et årsbeløp til formålet. 
Ungdommene kommer fra Europa og i 
Norge får hvert Odd Fellow distrikt 
anledning annen hvert år, gjennom en 
spesiell konkurranse, å sende en 
representant. Distriktene veksler på 

dette ved de ulike distriktsnumre. Vårt 
distrikt er nr. 22 og kan sende en 
representant i årstall med like tall, som 
2014, 2016, 2018, osv. 
Distriktsrådene har bestemt at det hele 
går på omgang og i år er det loge 107 
Torungen som er den arrangerende 
logen. De har plukket ut Sam Eyde 
videregående skole som skal få tilbudet. 
De som får reise må være under 18 år og 
ha gode kunnskaper i engelsk, både 
skriftlig og muntlig. 
Helseerklæring og foreldrenes skriftlige 
samtykke må foreligge. 
Hensikten er at de skal kunne ta i mot 
kunnskaper og være med i en 
sosialgruppe. De bør også kunne formidle 
videre det de opplever. Vi i Odd Fellow vil 
gjerne ha besøk etter på der den som har 
reist kan fortelle om sine opplevelser. 
Konkurransen i år var et spesielt opplegg, 
nemlig: 
”Lag et multimedia opplegg med temaet: 
«Den gyldne leveregel i vår tid»” 
Påmeldingsfristen var i oktober 2013 og 
etter det har det vært arbeidet med 
temaet for den enkelte ungdom. 
Og så i februar 2014 fant finalen sted. 4 
ungdommer kom så langt og deres 
opplegg ble fremført for en jury. 
Juryen bestod av 2 språklærere fra skolen 
og 2 representanter fra logen, Storrepre‐
sentant Christian Grundesen og OM Ole 
Skjævestad. Alle besvarelsene var meget 
gode. To kandidater fremførte på engelsk 
og to på norsk. Juryen synes imidlertid at 
en kandidat skilte seg ut, både når det 
gjaldt den digitale presentasjonen og den 
muntlige fremføringen og det på et 
perfekt engelsk (amerikansk).  
Distrikt 22 Aust‐Agders UNP representant 
i 2014 ble Renate Tjelta og går på VG2 
restaurant og matfag ved Sam Eyde vgs i 
Arendal. 

På bildet sees fra venstre Storrepr. i Loge 
107 Torungen Christian Grundesen, UNP 
representant Renate Tjelta og OM i Loge 
107 Torungen Ole Skjævestad. 
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På vegne av de 4, avla EksOM Emmy 
van der Zalm det høytidelige løftet. 
DSS Ingeborg Baust foretok så 
tildelingen av Storlogegradens emblem. 
Følgende embedsmenn fungerte: 
DSS  Ingeborg Baust 
Eks DSS Kari Rose 
Fung. Dep SS Bjørg Kling 
Fung. Stor Marsjall Else Salvesen 
Fung. Stor Kap. Kirsti Lykre 
Fung. Stor V.    Anne Marie Gaustad 
Fung Stor Org. Lise Schulz 
Ved taffelet ble det avholdt 3 taler. 
DSS Ingeborg Baust gratulerte de 4 
med graden ved at de i dag var blitt 
fullverdige medlemmer av Den Norske 
Storloge. Hun la vekt på at de til nå 
hadde stått på for deres loger på en 
utmerket måte. De hadde vandret i 
logesalen mange ganger og vært 
forbilder for sine søstre. Det måtte de 
selvsagt fortsette med. Men de har 
også nå en meget viktig oppgave foran 
seg, som medlemmer av logens 
Styrkelse og Ekspensjon. Skal logene 
bestå må vi ha nye medlemmer og 
helst yngre. 
Logemøter uten noen gradspasseringer 
ville bli lite givende for oss alle 
EksOM Emmy van der Zalm takket med 
velvalgte ord, på vegne av de 4, for 
mottaket av graden. 
EksOM Else Byholt takket på sin fine 
måte for maten 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
På vegne av de 7, avla EksOM Jarle 
Christiansen det høytidelige løftet. 
DSS Tom Schulz foretok så tildelingen av 
Storlogegradens emblem. 
Følgende embedsmenn fungerte: 
DSS  Tom Schulz 
Eks DSS Jan A. Nilsen 
Fung. Dep SS Leiv Per Olsen 
Fung. Stor Sekr. Inge Kongsbakk 
Fung. Stor Skm. Jan Tore Solheim 
Fung. Stor Marsjall Kai Salvesen 
Fung. Stor Kap. Finn Fr. Erichsen 
Fung. Stor Vakt Arne Bjørge 
Fung Stor Org. Christian Grundesen 
Ved taffelet ble det avholdt 3 taler. 
DSS Tom Schulz gratulerte de 7 med 
Storlogegraden og takket dem for 
innsatsen så langt. 
Denne graden er den høyeste 
tjenestegrad i Norge. 
Ordenen har bare en tjenestegrad til, 
Visdommens Grad, d.v.s. Den Europeiske 
Storlogegraden. 
DSS takket også våre gjester for at de var 
med på å gjøre denne kvelden til en 
festkveld.  
Mens ceremonien pågikk, snakket 
Sogneprest Åsta Ledaal til gjestene 
omkring temaet ”Den gyldne leveregel 
i vår tid”. DSS takket henne og overrakte 
en gave til henne 
EksOM Jarle Christiansen takket med 
velvalgte ord, på vegne av de 7, for 
mottaket av graden. 
EksOM Jan Tore Solheim takket 
humoristisk for maten 

                       Følgende mottok Storlogegraden: 
Bak fra v.: Erik Steller loge 135 Mærdø, Geir Skaala loge 98 Henrik 
Ibsen, Torgeir Boye loge 61 Terje Vigen og Steinar Christoffersen 
loge 152 Fjære 
Foran fra v.: Geir Skyttemyr loge 135 Mærdø, Jarle Christiansen 
loge 152 Fjære og Olav Brottvedt loge 107 Torungen 

      DSS sammen med dem som mottok Storlogegraden: 
Fra v.: Ruth Hjellset loge 93 Kaprifol, Borghild Omdal  
loge 104 Måken, DSS Ingeborg Baust, Emmy van der Zalm 
loge 51 Fortuna og Wenche Rødland loge 116 Navigare 
  

                                           Storlogegraden 2014 i Distrikt 22         
For søstrene 20. februar For brødrene 7. februar

ODD FELLOW REISER 
AUST‐AGDER 

inviterer til årets tur 2014 
i samarbeid med  

Dag Aasbø Travel. 
 

Turen går til 

Solskinnsøya 
Bornholm  

20 – 26. AUGUST 2014. 
 

Pris kr. 7.690,‐ pr. person 
(Tillegg for enkeltrom og for 

havutsikt på hotellet) 
 

Påmelding: 
Torsdag 8. mai 2014  

fra kl. 09.00 
til telefon 37 15 70 31  

(Dag Aasbø Travel) 
Begrenset antall plasser. 

(Førstemann til mølla…………)
 

Med hilsen 
Reisekomiteen for Odd 

Fellow Reiser Aust‐Agder 
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Loge nr. 51 Fortuna 
 

Hilsen fra OM. 
Av alle de fire, er våren den beste. Den 
varsler så mye, gir håp til det meste. 
Jeg elsker å finne den første blomst 
Som i hellingen varsler sin ankomst 
Et logeår er snart over og vi ser frem til 
sommer og ferietid. Jeg takker alle, 
både valgte og utnevnte embedsmenn 
for innsatsen så langt. Vi har hatt 
gleden av å ønske fire nye søstre 
velkommen en overgang og en står på 
vent for opptak i april. Det spirer og 
gror hos oss, så vi kan gå sommeren i 
møte med god utvikling. Vil til slutt 
benytte anledningen til å ønske alle en 
god og varm sommer, det gjelder også 
til de vi ser sjelden av forskjellige 
grunner. Vi tenker på dere.          B.J. 
 
Åremålsdager – Vi gratulerer! 
60 år: 
28.04.14: Wenche N. Martinsen. 
65 år: 
30.05.14: Daniela Jensen. 
70 år: 
25.07.14: Reidun Aamlid Lund. 
80 år: 
19.05.14: Randi Selmer‐Olsen. 
85 år: 
18.04.14: Agnes H. Knutsen. 
10.05.14: Judith Andreassen. 
 
Fellesmøte med Navigare 
Onsdag 12.02.14 hadde vi fellesmøte 
med Navigare og 20 søstre kom fra 
Tvedestrand. Denne kvelden hadde vi 
opptak av 2 nye søstre, og det var et 
flott møte med en like flott seremoni. 
Rundt bordet etter møtet gikk praten 
høylytt, og det kan jo alle tenke seg når 
75 damer er samlet. Det ble servert 
velsmakende lettsaltet torsk, og til 
dessert sitronfromasj. En særdeles 
munter takk‐for‐maten tale med 
nostalgisk Margrethe‐Munthe‐innslag 
gjorde stor suksess, vel utført av OM 
Ragnhild Bjellås. 

Nye søstre 12.02.14: 

 
Bak fra ve: faddere Unn‐Elin Birkeland 
og Eli Doris Jacobsen. 
Foran fra ve: Ragnhill Gabrielsen 
Tysseland og Anita B. Storhaug 
 
Møte i Klanen og Veteranjuvel 
03.02.14 
Kl 1100 samlet det seg mange damer til 
kaffe med hjemmelaget brød med godt 
pålegg, som søster Edle Johannessen 
hadde laget, samt nydelig bløtkake fra 
søster Marie Ø. Olsen. Denne 
mandagen var spesiell for søster Bjørg 
Thygesen skulle feires da hun har 40 år 
i logen. Hun ble tatt opp 21.01.74 i De 
Hvite Liljer. Hennes fadder var søster 
Karin Myhre. Hun kunne dessverre ikke 
komme til markeringen. 
DSS Ingeborg Baust kom sammen med 
jubilanten, og hun holdt en fin tale før 
40 års veteranjuvelen ble overrakt. OM 
Brit Johansen holdt deretter en tale og 
takket for at Bjørg kunne komme. 
Etterpå var det kaffe og historiene gikk 
livlig rundt bordet, og stemningen var 
lun og god. Så var det utlodning. Og 
hvem vant? Jo, alle sammen gikk hjem 
med gevinst i vesken. Alle koste seg og 
søster Bjørg uttrykte at hun var svært 
fornøyd og hadde hygget seg veldig 
denne formiddagen.  

Ingeborg Baust, Bjørg Thygesen og Brit 
Johansen. 

Møte 12.03.14, med Jan A. Nilsen 
Vi fikk en meget interessant gjennom‐
gang av våre symboler i logesalen. Jan A. 
Nilsen var denne kvelden foredrags‐
holder, og han fortalte og forklarte 
hvordan salen er utstyrt, symbolene og 
de forskjellige stolene. Det ble noen 
«aha’er» og nikking hos mange av 
søstrene. Mye var kjent for mange, mens 
andre som er nye i logen fikk vite mye 
nytt.  
Etter møtet var det som vanlig koselig 
søstermåltid hvor Jan A. Nilsen også 
deltok. Takk for en veldig fin logekveld.  
 
Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhets grad: 
26.02.14: Ingrid Taraldsen, Randi F. 
Westvik og Anne Berit Olsen 
 
Det Gode Vennskaps grad: 
26.03.14: Emmy Stenhagen og Kari 
Syvertsen. 
 
Jeg velger meg april! 
av Bjørnstjerne Bjørnson                          
Jeg velger meg april 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 
det volder litt rabalder,‐ 
dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil. 
 
Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter,‐ 
i den blir somren til!  
 
Har du noe du vil fortelle og som vil passe 
godt som «Terje Nytt – stoff», så send 
det gjerne til UM.  
Vi ønsker alle en riktig god påske. 

 

Vi minner om 17. mai tilstelningen i 
Logehuset fra kl 1100. 

Sett av 21.05., da skal vi på vår årlige 
sommertur.  

Vårt første logemøte etter 
sommerferien er onsdag 27.08.14.  God 
sommer! 
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Loge nr. 93 Kaprifol 
Gradspasseringer 
10.02.2014. 3.grad    
Marit Håland og Lisbeth Rosmo  
10.03.2014. 1.grad 
Marit Olsbø Holen Friisø og Karin 
Margareth Fiane                                                                        
Gratulerer 
03.05 Kirsten I. Heimdal 65 år 
16.05 Lill Nord  55 år 
15.06 Helga Olsbu 80 år 
21.06 Aslaug Haaland 80 år 
25.06 Aud H. Terkelsen 70 år 
28.06 Marit Bratteng 65 år 
20.07 Elna Josephsen 65 år 
02.08 May Elin H. Engø 55 år 
 

Foredrag 
På vårt logemøte 24.februar var vi 
heldige å få Anders Bjørnholmen fra 
Lillesand på besøk. Han holdt et meget 
interessant foredrag om en forfatter 
som hadde nær tilknytning til flere 
steder i Aust‐Agder, også Arendal, 
nemlig Gabriel Scott.  Et svært forkortet 
referat av foredraget følger:  

GABRIEL SCOTT 1874 ‐ 1958 
Han kom til verden 8. mars 1874 i en 
forstat til Edinbourg i Skottland der 
faren Sven Holst Jensen virket som en 
av landets første sjømannsprester. 
Moren Karoline Schytte Jensen var 
pianist og komponerte melodi til 
mange sanger. En av dem er 
barnesangen ”Lille Petter edderkopp”. 
En annen er ”Venter på Far” eller ”Tre 
søte småbarn”. Familien kom til Høvåg 
like før jul i 1882. Faren var blitt 
utnevnt til sogneprest der. Nå begynte 
livet for Gabriel. Han hadde hele livet 
en sterk kjærlighet til bygda, og 
besøkte Høvåg så ofte anledningen bød 
seg. Etter konfirmasjon i Høvåg, ble han 
sendt til Kristiansand for å gå på 
latinskolen. Det var her vennskapet 
med Wilhelm Krag startet. Gabriel gikk 
lei av all skolegangen og hoppet av 
skolen da han kom til gymnaset. Faren 
fikk ordnet en plass som smedlærling 
ved et verksted i Kolbjørnsvik. Etter 
kort tid bryter han også opp herfra og 

drar til Christiania, her får han innpass i 
bohemmiljøet. Han skriver og skriver 
og drømmer om å bli forfatter.  
Han gir ut boka ”Fugl Fønix” i 1898. 
Boka vakte stor oppstandelse i 
Grimstad, der faren nå var sogneprest. 
Boka skildret folk og forhold i byen 
”Lyngstrand”, men enkelte Grimstad‐
borgere følte seg gjenkjent. Resultatet 
ble at Scott nærmest ble kjeppjagd fra 
Grimstad.  
Scott slet økonomisk. Han skriver og 
skriver, og gir ut minst en bok i året. 
Men det blir ingen salgsuksess. Han har 
giftet seg og fått tre sønner. Han er 
rastløs og bytter stadig bopel. Dette 
tærer på familielivet, og kona Ellen tar 
guttene med seg og reiser til Oslo. Etter 
to år dør hun brått. Scott må nå ta seg 
av guttene. Han får i 1917endelig kjøpt 
seg hus og blir bofast. Stedet kaller han 
”Maagereiret”. Det ligger ved 
Brattekleiv på Tromøya.  Her blir Scott 
boende resten av livet.  
Mandalspiken Birgit Gabrielsen 
forelsker seg i forfatteren og selv om 
hun er 22 år yngre enn sin mann, blir 
dette et livsvarig ekteskap..  
Scotts forfatterskap er på hele 56 bok‐
utgivelser.  Boka ”Kilden” eller ”Brevet 
om fiskeren Markus” er nok hans mest 
kjente og leste bok. ”Jernbyrden l og ll” 
regnes som hans hovedverk. Vi kjenner 
igjen boktitlene ”De vergeløse”, ”Fant 
og Josefa” og ”Tante Pose”. Disse tre 
romanene er filmet. Språket, humoren 
og skildringene gripes en av, når en 
leser ham. 
Gabriel Scott døde 84 år gammel den 9. 
juli 1958. Scotts forfatterskap var i ferd 
med å bli glemt, men for snart 17 år 
siden tok noen ildsjeler i Høvåg og 
Lillesand opp arbeidet med å ta 
dikteren og hans litteratur frem fra 
glemselen. Gabriel Scott Selskabet ble 
stiftet med det formål å fremme 
Gabriel Scotts litteratur. Nå er 23 av 
hans bøker gitt ut på nytt, og nærmere 
20.000 bøker er solgt. 
 

Måltider i vår loge 
Det er nødvendig å presisere rutiner 
når det gjelder beskjed til 
privatnevnden og til de aktuelle 
matgrupper. Dersom en ikke skal spise, 
skal en alltid melde fra til den som har 
ansvar for mat til kvelden. Det gjelder 
enten det er varm mat, snitter eller 
annet. På den måten kan vi være mer 
presis ved beregning av mat.        

Blomsterkveld i logen 
Mandag 24.mars hadde vi besøk i vår 
loge av Eva og Bjørg Willumsen fra His 
Blomster. 
Eva tryllet frem de flotteste buketter og 
dekorasjoner, som ble loddet ut mot 
slutten av kvelden.   

 
 

Vår 
Nå er den endelig her – VÅREN, som vi 
har ventet på så lenge. Vinteren har vært 
vår og mørk, så nå lengter vi etter lyset, 
solen og varmen. Vi gleder oss til 
fuglesang og turer i skog og mark. 
 

”Tross alt seirer våren og varmen og 
viljen. 

Tross alt seirer livet som grønnes og gror. 
Og er du en slektning av blåveisfamilien, 
så har du en gjerning å gjøre på jord.” 
  Arne Paasche Aasen 
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Loge nr. 104 Måken 
Jubilanter: 

75 år: 
12.01.1939 Randi Lysnes Brautaset 
03.03.1939 Lina Elsa Aune 

 
Vi gratulerer! 

 
Nytt fra Søster sekretær 
Fung. Eks. Overmester Borghild Omdal 
fikk storlogegraden 20.02‐14.  
 
Matriark Kirsten Moe ble innviet i 
Troens grad, i leir 22 Viljen, 06.03‐14.  
 
 

Motevisning 

 
  
Torsdag 15.02.2014 gikk Loge 104 
Måkens "nesten årlige" moteshow av 
stabelen. 
Modellmamma Gro Tveita Clausen 
inntok catwalken med sine 
håndplukkede modeller til stor 
jubel fra måkesøstrene. 
Det knyttet seg stor spenning til 
visningen av den nye vårkolleksjonen 
for 2014. Arbeidet med kolleksjonen 
hadde pågått over en lengre periode, 
men ingen informasjon eller detaljer 
hadde lekket ut. Det er slik det fungerer 
i moteverdenen har vi forstått. 
  
Den nye vårkolleksjonen viste seg å 
være "hot kotyre" av ypperste klasse. 
Stoff, snitt og sømkvalitet holdt 
utvilsomt Parisstandard. 
 
Kolleksjonen inneholdt kreasjoner for 
de fleste anledninger ‐ alt fra fest til 
hagearbeid. 

 Vårens "in‐stoffer" viste seg å være 
crimpeline, jersey og blank musselin. 
Spenstig og utrolig lekkert i tekstur og 
kvalitet. Dette er stoffer som både 
fører seg og "faller" med eleganse.  
De fleste kreasjonene var tilvirket i 
disse delikate stoffene. Som kontrast 
og blikkfang var benyttet detaljer i 
mere ordinære stoffer som ull, bomull 
og lin. Det er tydelig at også blonder, 
rosetter og sløyfer er på full fart inn i 
motebildet igjen. 
Vårens "hotteste" farger kan synes å 
befinne seg i skalaen sterk gul ‐ knall 
grønn ‐ over i delikat, frisk oransje. 
Spennende, men kanskje et noe 
utfordrende fargespekter! 
  
Modellmamma Gro førte sine 
sveisne modeller over catwalken med 
sikker hånd og stilsikre kommentarer. 
De høstet stor applaus for en fantastisk 
visning ‐ og vi gleder oss allerede til 
høstkolleksjonen. 

Februar2014 I.A.  
 
 
 

Tema på vårens foredrag – 
Demens 

 

 
 

Vår alderdom begynner den dag da vi 
ikke lenger har full rådighet over våre 
evner, og vi fanges av våre minner og 

vår fortid.  (Victor Cherbulies) 
 

Den 13. mars engasjerte 
underholdningsnevnda 
Demenskoordinator i Grimstad 
kommune, Birgitte Nærdal, til å holde 
foredrag om demens. Hun holdt et 
interessant foredrag for en lydhør 
forsamling. Søstrene fikk høre at 
 Demens er en av våre største 
folkehelseutfordringer og at det er 
viktig med mer kunnskap om 
sykdommen. Demens er noe alle 
kommer i befatning med enten som 
rammet selv, som pårørende, venn 
eller kollega til en som utvikler en 
demenssykdom. Demens er en 
samlebetegnelse på tilstander hvor 

hjernen er skadet slik at de mentale 
evnene svekkes.  
 
Det finnes mange ulike former for 
demens, og en rekke andre tilstander 
som kan gi demenslignende symptomer.  
                                                                                           
Det er viktig å få en riktig diagnose så 
tidlig som mulig. Diagnosen kan gi tilgang 
til ressurser og informasjon fra 
kommunen, er en forutsetning for 
eventuell medisinsk behandling, gjør det 
mulig å planlegge fremtiden og gjør det 
lettere for omgivelsene å forstå 
situasjonen slik, at pasienter og 
pårørende kan få hjelp og støtte. 
Utredning for demens starter hos 
fastlegen. 
 
10 tidlige tegn på demens: 
• Hukommelsestap som påvirker 

arbeidsevnen 
• Problemer med å utføre vanlige 

oppgaver 
• Desorientering om tid og sted 
• Svekket dømmekraft 
• Problemer med abstrakt tenkning 
• Feilplassering av gjenstander 
• Forandringer i humør 
• Atferdsendringer 
• Tap av initiativ og engasjement for 

både aktiviteter og mennesker 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er 
interesseorganisasjonen for personer 
med demens og deres pårørende – 
www.nasjonalforeningen.no.  
Det blir jevnlig arrangert pårørendeskole 
i kommunene.  

                                             Mars 2014 H. R  

Gradspassering 
Det Gode Vennskaps Grad:  
27. mars 2014  Hilde Rørvik 

Vennskap.  
En dyrebar balsam – 

som kommer med lys og musikk, 
midt i dissonans og mørke – 
en stjerne som ikke beveges  

når alt skakes. 
Himmelen alene; et kjært lys, 

 en ensomhet, en tilflukt,  
en glede. 

 
P. B. Shelley 

 

Koordinator Seniortreffet: 
Kirsten Moe                        372 70332 
kirstemo@online.no         951 69734 
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REBEKKALOGE                              
nr. 116 NAVIGARE 

Møteprogram  1. Halvår 2014                                       
Onsdag:                                               
09.04   ≡+   Galla                                     
23.04   Arb.møte 
14.05   =+                                                     
04.06  Sommertur 
 
FORFREMMELSE TIL GRADER:                
Den Høye Sannhets Grad 26.02.14                                                                        
Aslaug Hagane Loftesnes 
Aud Irene Bødker                                             
LOGEN GRATULERER!  
 

PASS PÅ M…………!  
En gjeng golfspillere er samlet i 
garderoben og så ringer plutselig en 
mobiltelefon som en mann svarer på 
høytalermodus, mens han snører 
skoene sine.   
Alle de andre kan lytte til samtalen! 
Mannen: Hallo….! 
Kvinnen: Hei kjære, det er bare meg. Er 
du i klubben? 
Mannen: Ja! 
Kvinnen: Jeg står på Aker Brygge og har 
funnet en skjøøøøøn lærjakke. Den 
koster bare 7.500 kroner. Er det OK at 
jeg kjøper den? 
Mannen: Jada, naturligvis, hvis du liker 
den så godt så…….! 
Kvinne: Siden jeg har deg her, så var jeg 
også innom Mercedes for å få en ny 
stjerne til bilen vår. De hadde akkurat 
fått inn 2014‐modellene, og der var det 
en kjempestilig sort SL500. Akkurat en 
sånn bil som jeg alltid har ønsket meg!. 
Mannen: Hva kostet den? 
Kvinnen: 2,2 mill. kroner i 
standardutgaven! 
Mannen:  OK, så kjøp den da, men til 
den prisen må du få med vinterdekk! 
Kvinnen:  Å tusen takk, kjære! Du er så 
søøøøt, men så var det bare en ting til!. 
Det huset vi så på i fjor er til salgs igjen 
til 10,5 millioner! 
Mannen: OK, tilby dem BARE 10 
millioner. Det vil de sikkert akseptere!  

Hvis ikke, så bare gi de siste 500 tusen 
også. Det er jo en OK pris for det huset! 
Kvinnen: OK!  Vi sees senere, 
åååååååååå som jeg elsker deg! 
Mannen: Ha det bra. Jeg elsker deg 
også! 
Telefonsamtalen slutter. Alle de andre 
mennene i garderoben sitter måpende 
og ser på han, inntil mannen sier med 
et stort smil: 
ER DET NOEN AV DERE SOM VET HVEM 
SOM EIER DEN TELEFONEN? 
 

«My Fair Lady» 
Den 4. april 2014 har loge Navigare 
invitert med alle søstrene til 
Kulturhuset i Arendal for å se 
oppsettingen av musicalen «My Fair 
Lady».  Det er hele 49 logesøstre som 
har meldt seg på. 
Vi har store forventninger til kvelden 
og gleder oss veldig. 
 
EN HYGGELIG INVITASJON! 
Det er sendt ut en hyggelig invitasjon 
fra loge nr. 51 Fortuna om en tur til 
Dresden 15‐18 august 2014. Det er i 
regi av Nevnd for Styrkelse og 
Ekspansjon og invitasjonen går til alle 
søstre i distrikt nr. 22. 
 Det vil bli påmelding i den enkelte 
loge. 
Dette er et initiativ for å styrke 
samholdet mellom søstrene i distriktet. 
 
Sosialaften. 
 Nevnd for utadvendt arbeid hadde 
ansvaret for Sosialaften 
 12 mars.  Denne gangen ble også 
brødrene i Loge nr. 128 Lyngør invitert. 
 
Det ble en vellykket aften. 
Menyen for kvelden var Tacosuppe 
m/tilbehør og tilhørende drikke. 
 Alle søstrene var blitt oppfordret til å 
ta med en gevinst til lotteriet. 
Loddsalget gikk over all forventning og 
det ble solgt lodd for hele 8.070 kroner 
som går i sin helhet til Fondet for 
«Nevnd for utadvendt arbeid». 
I tillegg til sang og musikk var det 
underholdning av Arendalsmannen 
Øyvind Wettergreen. Bildene i den 3. 
spalten viser at det var god stemning. 
 
Koordinator Seniortreffet: 
   Else Margrethe Ramsdal  371 50648 

ola‐ram@online.no           479 08196 
 

Seniortreffet 27. februar 
Seniorkino i Arendal. 

Filmen ”12 år som slave” samlet mange 
Odd Fellows med ledsagere. 
Etterfølgende lunchtallerken på 
naborestauranten Egon var midt i 
blinken. 
Et meget vellykket seniortreff som loge 
Kaprifol hadde ansvar for 
 

Seniortreffet 27. mars 
Besøk og omvisning på  

Sam Eydes videregående skole. 

 
 

Assisterende rektor Nils Inge Øyna tok 
oss i mot og gjennomgikk data vedr. 
skolen  
Deretter fulgte han, godt assistert av 
verneleder Sigmund Baasland, oss rundt i 
skolen. Det var en mektig flott skole. 
Seniortreffet for de ca 50 fremmøtte, ble 
avsluttet i restauranten med en særdeles 
god fiskesuppe m/hjemmelagde rund‐
stykker, for en meget rimelig penge. Et 
meget vellykket seniortreff som loge 
Torungen hadde ansvar for. 

Fiskesuppa smakte fortreffelig 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 
Dødsfall 
Vår bror Reidar Jordell, født 
29.01.1918, døde 01.03.2014. 
 
Vi gratulerer jubilantene! 
Kommende: 
03.06: Arild Furuholt – 70 år 
07.05: Nils Klem Nilsen – 70 år 
07.06: Arvid Engenes – 60 år 
05.08: Georg W. M. Jacobsen – 70 år 
14.09: Arne Kruse – 75 år 
29.09: Oddvar Vistad – 75 år 
20.11: Kåre Midttun – 95 år 
30.12: Oddbjørn Fjellmyr – 80 år 
 
Utmeldelser 
05.02.2014: Charles Gjerland 
19.03.2014: Fred McTillmann 
 
Gradspasseringer 
Den Edle Kjærlighets Grad: 
19.03.2014: Karl Gustav Thorkildsen 
 

 
 
Leiren 
13.02.2014: Oddvar Hegland og Johnny 
Olsen ble opptatt. 
13.03.2014: Claus Westphal Rasmussen 
ble befordret til DGL. 
 

 
Nye patriarker 

Etter opptaket av Oddvar Hegland og 
Johnny Olsen leste Eldrup A. Hansen et 
av sine egne dikt til hver av brødrene – 
hvor av det ene heter  
 
Mitt liv – vil du? 
Evna til å sjå. 
Evna til å høyra. 
Evna til å smake 
alt godt. 
 
Evna til å gå – springe. 
Evna til å røra seg. 
Evna til å elska 
alt godt. 
 
Det vil eg seia til mitt liv. 
På denne måten vil eg leva livet mitt. 
Det er mi eiga avgjerd. 
Eg vil det, eg. 
Vil du? 
 
40 års veteranjuvel 
05.03.2014: Svein Sørensen 

 

 
Fellesmøte med loge 17 Dag 
2. april var det fellesmøte med 
moderloge 17 Dag i Porsgrunn. 24 brødre 
reiste med buss fra Arendal – 23 fra 61 
Terje Vigen og en fra 107 Torungen. 
Møtet var 0 +, og tre nye brødre ble 
opptatt. 
 
Frelsesarmeens arbeid 
På ettermøtet 5. februar holdt Kjell Arne 
Nordbø fra Frelsesarmeen et interessant 
foredrag om Frelsesarmeens bruk av 
innsamlede midler gjennom julegrytene, 
og om armeens sosial arbeid i Arendal og 
omegn. Han uttrykte takknemlighet over 
Odd Fellows innsats ved grytene, og 
inspirerte brødrene til fortsatt innsats for 
å samle inn penger til Frelsesarmeens 
sosiale arbeid. 
 

 
Kjell Arne Nordbø 

 
Møteprogram frem til sommeren 

NB! Fra januar 2014 er møtedagene hver 
1. og 3. onsdag i måneden.  

07.05: O + ‐ Galla 

21.05: � + ‐ Galla 

31.05: Sommerfest (gjerne shorts)  
 
 
 
 
 

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 
 
Asbjørn Sodeland døde 15.3.14 

 
Minneord: 
Ja, så kom dagen da den triste 
beskjeden kom. Asbjørn Sodeland 
hadde gått ut av tiden nær 73 år 
gammel. Vi visste vel alle at Asbjørn var 
syk, utrolig syk, og at utfallet ville bli 
det verste. Det var nok bare et 
spørsmål om når dette skulle skje, men, 
det gjorde det ikke noe lettere. Asbjørn 
var en fantastisk person. Han kunne alt, 
han visste alt, det var aldri nei i hans 
munn. Det er som vi sier: ” Det var nok 
en klok og erfaren……. det gjør glede å 
møte slike menn”. Og slik var det, det 
ga glede å møte Asbjørn. I mine 4 år 
som CM i Loge 98 Henrik Ibsen, nøt jeg 
stor glede av Asbjørn. Når det ”buttet” 
imot med folk til ”spilla”, var Asbjørn 
aldri langt vekk. ”Hei, kan du være…”, 
og svaret alltid det samme ,” jada 
joda.” Asbjørn hadde nok vært med på 
det meste i sine 33 års fartstid. Når 
hans ordensvita ble lest i Loge salen, så 
var det en utrolig ”karriere”. Asbjørn 
startet sikkert sin ” Loge vandring” i 
privatnevnden, som alle oss andre. Det 
var bare det at han sluttet den også 
her. Han elsket logen, og han elsket 
privatnevnden. Slik var Asbjørn. Han 
ble stedt til hvile i gamle Fjære kirke 
fredag 21/3 2014. Det var møtt fram 

mange Logebrødre og søstre for å vise 
ham den siste ære. OM sa noen gode 
ord og la ned en krans, og med 
bårevakter på plass, så var vel ringen 
sluttet. Takk for alt, Asbjørn. Vi lyser 
fred over Asbjørns gode minne. 
UM 
 
Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhets Grad 

 
Viggo Trøftbråten  
ble forfremmet til DHSG 1.4.14 
 
Det Gode Vennskaps Grad 

 
Johan Christian Gundersen 
ble tildelt DGVG 4.3.14 
 

 
Ragnar Risbruna 
ble tildelt DGVG 4.3.14 

Fødselsdager – runde år 
50 år:  Arnfinn Bjørkegra 15.06.14 
60 år:  Finn Kristian Skage 11.04.14 

Einar Aanonsen 20.08.14 
65 år: Otto Birkenes 07.06.14 
70 år: Torbjørn Lykre 24.04.14 

Olav Inge Sandnes 14.08.14 
80 år: Arve Willy Gran 11.06.14 

Jon Birger Hauge 12.07.14 
Olaf Dagfinn Gangenes 05.08.14 

 

Vi gratulerer! 
 

Terminliste 1. halvår 2014 
22.04. Arbm. 
06.05. O + G 
17.05. Treff på huset – 17. mai  
20.05. Arbm. Fd 
08.06. Sommertur. NB! Søndag 
02.09. = + 
 
Meny 
22.04. Lapskaus 
06.05. Kokt laks 
17.05. Kake, is og kaffe. 
20.05. Kjøttkaker 
08.06. Selvvalgt 
02.09. Lettsaltet torsk. 
 
Nye medlemmer 
Den 6. mai får vi 3 nye medlemmer. Ta på 
kjolen og bli med å ta disse i mot. Det blir 
hyggelig!  
 
Økende entusiasme for Leiren 
Klipp fra Nettavisa, skrevet av DSS Tom Schulz 

Med inspirasjon fra et opplegg i 
Stavanger som også blir fulgt opp i 
Bergen ganske snart, ble vi på initiativ av 
den nye leirs HP, Arne Bjørge, enige om å 
lage en samling for alle medlemmene i 
embedskollegiene, for medlemmene i de 
tre leirenes Nevnder for SE og de to 
distriktsrådene. Hensikten var å gi en 
bredere forståelse for de prøveordninger 
som har vært gjennomført og for å få en 
bedre forståelse av leirens egenart. Vi 
inviterte Stor Redaktør Kjell‐Henrik 
Hendrichs for å gjennomgå det nylig 
utgitte heftet om Leirinstitusjonens 
tilblivelse og utvikling og holde det 
foredraget som han holdt på HM/HP 
samlingen siste vår. Likeledes 
gjennomgikk han PowerPoint‐
presentasjonen om Et Ørkenliv. Selv om 
det ble mye stoff på en gang, fikk 
deltakerne en kraftig innsprøytning av 
kunnskap, bakgrunnstoff og visjoner for 
det kommende leirarbeid. 
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Loge nr.107 Torungen 
 

Thorbjørn Skjævestad til minne 

 
Thorbjørn Skjævestad 

27.03.14 kom budskapet om at vår 
logebror, Thorbjørn Skjævestad, var 
gått bort. Han døde på Myratunet 
knapt to uker før han skulle ha fylt 88 
år. Br. Thorbjørn hadde vært syk lenge 
og den siste tiden ble han stadig 
dårligere. Han ble opptatt i Odd Fellow 
23.05.1959 og var bror nr 3 som ble 
overført til loge 107 Torungen. Han var 
logemann til det fulle, og rakk alle disse 
år å sette mange og varige spor etter 
seg. Han var en fantastisk bror som 
alltid var først til å besøke en syk bror. 
Da hadde han alltid med seg en 
Kvikklunsj. Var du på besøk hos ham 
ble det alltid avsluttet med en 
kvikklunsj til hjemveien. Slik var bror 
Thorbjørn. 
Med sin rolige og sindige måte å være 
på, inga han stor tillit. Han gledet seg 
alltid over å være en god Odd Fellow. 
Det viste han i all sin ferd. Det er 
mange brødre som har fått stoppet et 
hosteanfall med et drops fra br. 
Thorbjørn. 
Br. Thorbjørn kunne fortelle de for‐
underligste historier ved broder‐
måltidene etter logemøtene. Han inn‐
ledet alltid med: Dette er en helt sann 
historie.” Br. Thorbjørn var en logebror 
man ble glad i. Vi lyser kjærlighetens 
fred over br. Thorbjørns minne. 

Br. Henry & br. Frank. 

Ny bror i Loge 107 Torungen. 
På logens møte 03.02.2014 ble Kurt 
Asbjørn Hellvik innviet i 
Troskapsgraden med 46 brødre til 
stede med OM Ole Skjævestad og 
resipiendens fadder, Torjus Siring i 
spissen. Det var den første opptagelsen 
i 2014 og vi vet at flere vil komme. På 
ettermøtet ble brødrene traktert med 
fersk torsk, lever og rogn, og det var 
tydelig at det var en etterlengtet rett 
som ble servert. 

 
 

Vår nye bror: Kurt Asbjørn Hellevik 
 

Ny 2.‐grads bror 
På møte 17.02.14 ble bror Harald Odd 
Arvid Rindal tildelt Den Edle Kjærlighets 
Grad. 44 brødre var til stede på den 
høytidelige seremonien som ble ledet 
av OM Ole Skjævestad.  
På brodermåltidet ble vi traktert med 
laks og aktuelt tilbehør. 
 
Fellesmøte m/loge Fjære 
Mandag 03.03.14 ble det holdt 
fellesmøte med loge 152 Fjære. Møtet, 
som for øvrig var loge 107 Torungens 
møte nr 500, var O+ og resipiend var 
Kristen Haugland. 52 brødre var til 
stede, hvorav 11 gjester fra Grimstad 
med OM Tom Rud i spissen. 

 
Vår nye bror, Kristen Haugland 

 

 

Tildeling av Storlogegrad 

 
Fung. Eks. OM Olav Brottveit 

 

Vår Fung. Eks. OM, Olav Brottveit, ble, 
sammen med flere av distriktets nye Eks. 
OMer, tildelt Storlogegraden ved en 
høytidlig seremoni 06/02‐2014 på 
logehuset i Arendal. Vi gratulerer! 
 
Ny bror av DEK grad. 
På logens møte 17.03.14 ble vår bror, 
Bernt Egil Tharaldsen tildel DEK grad i 
nærvær av OM Ole Skjævestad og sin 
fadder SR Christian Grundesen, som 
sammen med 53 brødre hyllet vår bror 
ved gradspasseringen. Ved broder‐
måltidet ble det servert erter, kjøtt og 
flesk til brødrenes velbehag. Det er en 
rett som ofte serveres på logehuset i 
Grimstad, og den menyen kan vi gjerne 
gjenta på et senere brodermåltid. 
 

Husk møtet 21.05. i Tvedestrand 
Møtet 21.05. er et fellesmøte med loge 
128 Lyngør og holdes i logehuset i 
Tvedestrand. Møtet er satt opp som 
arbeidsmøte, men vi kan se frem til en 
opptagelse. Husk at det til dette møtet vil 
bli påmelding, noe vi kommer tilbake til 
med egen info. 
 

Sommerfest 2014 
Sommerfesten 2014 holdes i år 24/5 og vi 
skal i år som i fjor til Torjus Sirings fine 
sted på Gartha. Privatnevnda kommer 
tilbake med ytterligere informasjon i 
løpet av april måned, men vi håper flest 
mulig kommer, og allerede nå holder av 
denne lørdagen. 

 
Seniortreffet: 
Vår kontaktperson er John Heien 
Tlf nr 37023611/94124007 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 

 
50 – års Veteranjuvel 
Bror Jan Gunnar Dalhaug ble tildelt 
ordenens 50‐ års veteranjuvel i sitt 
hjem. På grunn av en noe svekket 
helsetilstand kunne tildelingen ikke skje 
i Logehuset. Likevel ble det en 
høytidelig og verdig markering av 50 – 
års medlemskap i Odd Fellow.  

 
Jan Gunnar Dalhaug 

Storrepresentant Arne Bjørge stod for 
den høytidelige tildelingen. Venner og 
ordensbrødre møtte opp og overvar 
tildelingen av Veteranjuvelen.  

 
På bildet ser vi fra venstre Helge 
Haldorsen, Storrepresentant Arne 
Bjørge, bak står John Olsen, Jan 
Sandven, Dag Øian, OM David Knudsen 
og Johan Næser. Jubilanten i sentrum. 
 
I tillegg til selve juvelsmykket får Jan 
Gunnar Dalhaug også et innrammet 
diplom som bevis på 50‐års medlem‐
skap i Odd Fellow. 

 

Vinsmaking 
Et årlig vårtegn i Loge Gabriel Scott er 
vinsmaking i godt lag. Årets sosiale 
høydepunkt ble også denne gangen 
avviklet hos bror Lars Anfinn 
Ekornsæter. I flere år har han åpnet sin 
kjellerstue for oss hvor vi i hyggelig lag 
har blitt loset gjennom ulike nye, og 
noen kjente viner. Bror Torbjørn Ribe 
er vår eminente vinkjenner. Torbjørn 
Ribe introduserte hvite og røde viner 
sammen med informasjon om vinenes 
opprinnelse, smak og bruksområde. 
Han kan vin som få av oss andre. 
Torbjørn har i mange år reist rundt i 
Europas vindistrikt og samlet kunnskap 
om vin og har dermed opparbeidet seg 
betydelig kompetanse på området. 
 
Årets vinsmakingskveld samlet 30 
brødre. I tillegg til å smake og lære om 
vin ble brødrene underholdt med 
musikalske innslag. Lars Anfinn spilte 
gitar og sang kjente og kjære melodier. 
Kvelden var som alltid preget av godt 
humør og god stemning. Selv om 
rammen rundt kvelden foregår i 
sømmelige former, er det neppe feil å 
hevde at både humør og stemning 
hadde en «stigende kurve». En stor 
takk til brødrene Lars Anfinn 
Ekornsæter og Torbjørn Ribe! 
 

Nye brødre 
Loge 127 Gabriel Scott har fått to nye 
brødre. Jørn Thore Solås og Thomas 
Danielsen ble innviet i Odd Fellow som 
brødre av loge 127 Gabriel Scott den 
19.02.2014.  
Embedskollegiet gratulerer! 
 
Gradspassering 
Bror Svein Eide ble tildelt Den Høye 
Sannhets grad på vårt møte den 19. 3. 
2014.  Embedskollegiet gratulerer! 

 

Danmarksbesøk 
Embedskollegiet vil med dette minne om 
besøk fra vår vennskapsloge Koldinghus. 
Lørdag 26.4. kl. 1900 blir det festloge 
med partnere i logehuset i Grimstad. Vi 
håper at så mange som mulig av 
brødrene finner anledning til å møte. 
Våre danske brødre med partnere 
kommer til Lillesand den 25.4. og vil bli 
fordelt på sine respektive vertsfamilier.  
 
Det er lagt opp til et enkelt program for 
lørdags formiddag, bl.a. med lett lunsj på 
Fiskebrygga i Lillesand for gjester og for 
brødre som har lyst å delta.  
      Torstein Wille – OM 127 Gabriel Scott 
 

Runde år 
20.02. Sørbotten, Nils Bernt   60 år 
23.02. Thomassen, Ove    50 år 
28.02. Wille, Torstein    60 år 
09.03. Christensen, Johnny   60 år 
29.03. Kirkeng, Atle    65 år 
02.04. Lunde, Jarl Rudi    45 år 
11.04. Hagner, Nils Fredrik   75 år 
01.05. Tobiassen, Vidar Andreas   65 år 
17.05. Haugan, Stein Egil    65 år 
24.05. Nørsett, Anstein Jarl   75 år 
13.06. Brunner, Ferenc    75 år 
11.07. Birknes, Knut Olav Grefstad  65 år 
15.07. Folkvord, Dag    65 år 
06.08. Solås, Jørn Thore    40 år 
15.08. Tvedt, Harald John    70 år 
29.08. Dalhaug, Jan Gunnar   85 år 
 
Vi gratulerer! 
 
Koordinator Seniortreffet: 
Anders Bjørnholmen         372 71421 
signeanders@gmail.com  958 81824 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leir nr. 27 Homborside 
DKP Grad 26.02.2014: 
Jan Andersen, 98 Henrik Ibsen. 
 
Patriark Grad 26.03.2014: 
Torbjørn Thorsen, 127 Gabriel Scott 
Finn Andersen, 152 Fjære 
Harald J Tvedt, 127 Gabriel Scott 
Jarle Siring, 98 Henrik Ibsen 
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Loge nr. 128 Lyngør 

Gode brødre! 
Så er snart ett år gått som OM i 
Lyngør. Det har vært et givende og 
interessant år, men arbeidsomt. Det er 
også utviklende å besøke andre Loger 
og få besøk. Det vil vi fortsette med. 
Vår vennskapsklubb i Larvik, 120 Colin 
Archer, er 25 år i år, og OM er invitert i 
jubileet. 
Det var i 1995, da Bjørn Røisland var 
OM i Lyngør, og Dagfinn Bjørsvik var 
OM i Colin Archer, at de tok initiativ til 
å besøke hverandre årvisst. Disse var 
venner fra Tvedestrand, ‐ og da 
Dagfinn flyttet til Larvik, begynte han i 
Logen der. 
Takket være disse to, har vi hatt 
kontakt og besøkt hverandre årvisst i 
all disse årene. Det nærmer seg 20 år 
nå. Jeg er sikker på at det har vært har 
vært en berikelse for våre Loger. 
P.g.a. en tidlig vår, er vi også blitt 
lettere og lystigre til sinns, og vi ser 
fram til sommeren, ‐ med alt det 
positive som den fører med seg. 
Takket være gode innspill fra brødrene 
i Logen, synes jeg det har blitt en ny 
hiv på møtene, og det har vært svært 
positivt. Takk skal dere ha, gode 
brødre, for hyggelige og positive 
møter. 
 

Tilslutt vi jeg få ønske embedsmenn og 
brødre en riktig god sommer, ‐ og så 
ser vi fram til et nytt logeår, ‐ med 
mange gode og hyggelige møter. 
God sommer! 
 

Med sommerlig hilsen i V. K og S 
Tore L. Dalen OM 
 

Vaardag 
Aa nei, for Himil rein og klaar! 
Aa sæle meg, no er det Vaar! 
No spelar Liv um Land og Strand; 
aa sæle meg, at upp eg vann! 
 

Sjaa Maaken ror fraa klaare Nut 
i stille Tak mot Have ut; 
og Fugl det kvitrar, kved og syng 
i Tun og Tre, i Lund og Lyng.   
Fra Haugtussa av Arne Garborg 

        GRADSPASSERING: 
DEN HØYE SANNHETS GRAD 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

        Leif Fage, Tvedestrand.  
                  Den 05.03.2014 

                  Vi gratulerer! 
 
 

           VI  GRATULERER OGSÅ: 
27.01. Bengt Tore Mikkelsen       60 år 
18.02.  Inge Kongsbakk            65 år 
26.02.  Aslak Tore Løvdal            75 år 
03.03.  Karl‐ Arthur Huseby          65 år 
14.03.  Vidar Ausland                    80 år 
17.06.  Ernst Petter Nygren          65 år 
28.06.  Nils Røysland                     70 år                 

 
 

     
   En rundreise i Peru. 
Vi landet i Lima etter en lang flyreise 
fra Amsterdam. Det var et virvar av 
folk og biler, og mange flotte 
katedraler og bygg fra spansketiden. 
Vi flyr videre til Arequipa, som lå 
2400 m. over havet, flott omkranset 
av snødekte vulkaner.  Der besøker vi 
det kjente Catalinaklostret, hvor over 
400 nonner bodde, hvor 3‐4 år 
 gamle piker flyttet inn til et trygt 
 liv. Videre dro vi med buss over Alto 
Plano ‐ 4910 m over havet ‐ til Colca 
canyon, for å beskue en av verdens 
største fugler ‐ kondoren. 

Deretter dro vi med buss til Puno, hvor 
Titicacasjøen ligger. En fantastisk innsjø, 

ca. 4000 m. over havet med siv – øyer, 
hvor 
Uros folket bor. De dyrker  poteter og 
grønnsaker.  
Ferden gikk videre med buss til Cusco 
med masse Inka minnesmerker 
underveis. I  
Cusco besøkte vi Sacsayhuman byen med 
massevis av Inkamystikk.                                 

Vi ble imponert over de enorme 
steinmurene. Derfra til den hemmelige 
dalen med indianer ‐ marked og 
inkaterrasser, og tusenvis av trappetrinn. 
Der nærmer og vi oss turens høydepunkt, ‐      
                      Machu Picchu. 

Den var fantastisk, mystisk, storslagen,  
og med enormt mye stein. Det       var en 
kjempeopplevelse å gå der inkaene levde 

og arbeidet for flere hundre år    siden. 
Etter dette ble det noen dager i 
Amazonasjungelen, ‐ før vi avsluttet med 
en uke i Brasil.      

 Reisehilsen fra    
Jan Ivar Beisland 
   UM  
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Loge nr. 135 Mærdø 

Det Gode Vennskaps grad ble tildelt 
bror Oddbjørn Jensen den 10.12.2013 i 
vår vennskaps Loge 145 Høgenhei. 
Med seg på turen hadde han 12 brødre 
som ble kjørt bort i minibuss. 
Vi fikk en god mottagelse. 
Seremonien ble gjennomført med god 
innlevelse og presisjon. 
På ettermøtet ble det tradisjonen tro 
servert Fårikål med tilbehør. 
Vi returnerte Arendal rundt 23.30. 

  
Oddbjørn Jensen 

 
Dansk Frokost 
Den 18.01.14 var det igjen klart for 
Dansk Frokost på Madam Reiersen i 
Arendal. Denne gangen møtte det 8 stk 
til god mat og hyggelig selskap. 
Trubaduren spilte opp kjente slagere 
fra tider vi husker godt. Litt allsang på 
Madam Reiersen ble det også etter 
hvert. Værgudene var ikke helt på vår 
side denne dagen, så det ble avsluttet 
ganske tidlig. 
Men vi kommer kanskje sterkere 
tilbake neste gang, når det er varmere i 
luften og oppholdsvær. 
 
Dødsfall 
Vår Bror Rolf Berle Christiansen er ikke 
lenger blant oss, etter lengre tids 
sykdom. 
Han ble tatt opp i Loge 18 Varna i Moss 
den 29.03.1993. Han døde 01.02. 2014 
Under bisettelsen sto 6 Brødre Æres –
vakt ved kisten. 
Fred med hans minne. 

Åremålsdager 
Flere av våre Brødre i 135 Merdø har 
hatt fødselsdag med runde tall hittil i 
år. 
Eks Storrepresentant Leif Arild Sell 75 
År, 09/01. 2014 
DSS Tom Benkestok Schulz 70 År. 
15/01. 2014.  
Storrepresentant Kai Salvesen 65 år 
28/01.2014  
Finn Sandberget 65 år 28/01.2014 
Håkon Opsahl 70 år  02/03. 2014 
Asbjørn Ølnes 75 år  18/04. 2014 
 
Gradspassering 
DEK grad. 
Den 04.02.2014 fikk Bror Ronny 
Røyseth tildelt Den Edle Kjærlighets 
grad. 
Det var en flott seremoni og en 
hyggelig kveld. 

 
Ronny Røyseth 

DHS grad 
Den 18.02.2014 ble Brødrene Rune 
Simonsen og Odd Jacobsen tildelt Den 
Høye Sannhets grad. 
Seremonien ble gjennomført på en 
flott måte. 
Det ble en flott kveld med fine taler og 
god mat med tilbehør. 
Gratulerer så mye begge to. 

 
Odd Jacobsen 

 
Rune Simonsen 

 
DGV grad 
Bror Jan Olav Støyhl ble forfremmet til 
Det Gode Vennskaps grad den 
18.03.2014. 
Seremonien ble kvalitetsmessig bra, 
skuespillere og andre aktører holdt et 
høyt nivå. 
God mat og godt drikke gjorde kvelden 
vellykket, og flotte taler er heller ikke å 
forakte. 
Gratulerer så mye. 

 
Jan Olav Støyhl 

 
Fellesmøte 
I begynnelsen av mars, nærmere bestemt 
den 05.03.2014 satte 14 Brødre fra Loge 
135 Merdø kursen mot Grimstad. 
Formålet var et fellesmøte med Loge 127 
Gabriel Scott fra Lillesand. 
Alltid spennende å komme til andre loger 
for å se hvordan de gjør loge arbeidet. 
Kan anbefales å prøve, mange nye 
impulser å ta med seg. 
 
Ord til ettertanke 
Hastverk 
Er lastverk 
Du er her bare på et kort besøk 
Pass på å stoppe opp for å lukte  
På blomstene. 
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Loge nr. 152 Fjære 
 

Terminliste Våren 2014 
 
28.04 Arbm. m/Fd ‐ Ølsmaking 
07.05 Festloge I  

Felles m/�127 Gabriel Scott 
Galla  
NB! Onsdag 

26.05 = + Fellesmøte med 
 �135 Mærdø. Grimstad 
08.09 ≡ + 
 

 
 

Embedsmenn 2013‐2015 

Foto: Helges Studio 

Endelig kan også Loge � 152 Fjære 
presentere sitt embedskollegie i samlet 
tropp. Bildet er tatt i forbindelse med 
Festloge I, 24. februar. 
 
Eks OM  Jarle Christiansen 
OM  Tom Rud 
UM  Geir Nerbø 
Sekr.  Geir Hovind 
Skattm.  Bjørnar Birkedahl 
Kass.  Tor Kleivene 
CM  Terje Søyland  
 
 
 

Opptak og gradspasseringer 
Det Gode Vennskaps Grad 
27.01.14 Arild Reinertsen 
10.02.14 Jan Frode Bergsø 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
24.03.14 Vidar Madshaven 
24.03.14 Kurt Værholm 
24.03.14 Lars‐Audun Olsen 
 
Storlogegraden 

 
Foto: Helges Studio 
07.02.14 Eks OM Steinar Christoffersen 
 

Foto: Helges Studio 

07.02.14 Eks OM Jarle Christiansen 
 

 
 

 

Fellesmøte 
Mandag 24. februar ble det avholdt 
Festloge I med Rebekkaloge � 104 Måken 
og Odd Fellow loge � 152 Fjære. 
 
26 søstre og 21 brødre hadde funnet 
veien til logehuset. I tillegg var det 2 
gjester fra loge � 127 Gabriel Scott og 2 
gjester fra loge � 98 Henrik Ibsen 
 

 
OM Tom Rud ønsket velkommen til 
kveldens festmåltid. Privatnevnden med 
bror Tore Wickstrøm i spissen sørget for 
et fortreffelig måltid bestående av 
lettsaltet torsk med tilbehør. 

 
Kirsti Lykre hadde påtatt seg ansvaret for 
«Takk for maten» talen. 
 
Alle var enige om at det var en spesiell 
kveld, og begge logene er innstilt på at 
dette skal bli en fin tradisjon. 
Dermed går stafettpinnen over til Loge � 
104 Måken. 
Vi, brødrene i Loge � 152 Fjære, gleder 
oss allerede til neste Festloge! 
 
Koordinator Seniortreffet: 
Finn Fredvig Erichsen           
finnfredvig@gmail.com     91130291 
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Oversikt over 

 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
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 

 
 

 
  

 

Terjenytt skifter Trykkeri
 

Atl Grafisk AS 
 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær - Arendal 

 
 

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 

 
 

 
 
 

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

Terjenytt Våren 2014   
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.  
Red. sekr. Per Jetlund Jørgensen. 

Neste Terjenytt, Høsten 2014, 
kommer i sept. 2014.  

Frist for innlevering av stoff fra 
enhetene er  

13.september 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 

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            

 Prosent medlemmer som er med i Odd Fellow Ordenen 
i forhold til innbyggertallet. 

Oversikten viser noen Distrikter vi kan sammenligne oss med og hele landet. 
Ordenens store mål er at 1 % av Norges befolkning skal tilhøre Ordenen. 
Av kommunene i Aust Agder er det bare Tvedestrand som har nådd det målet med 
1,16 % av innbyggerne som er med i Odd Fellow Ordenen. 
Tabellen under viser at 0,74 % av Aust Agder fylkes innbyggere er med l Ordenen.

Distrikt  pr. 01.01.2014. Innbyggere Reb. OF 
Sum 

medl. % 
 

5 Telemark 171469 603 594 1197 0,70  
6 Trøndelag 306197 473 561 1034 0,34  
8 Vestfold 240860 613 741 1354 0,56  
12 Finnmark 75207 332 310 642 0,85  
14 Vest‐Agder 178478 300 365 665 0,37  
17 Nord‐Trøndelag 135142 480 485 965 0,71  
18 Nordmøre og Romsdal 261530 467 581 1048 0,40  
22 Aust‐Agder 113747 324 519 843 0,74  
Hele landet 5109056 10716 11998 22714 0,44  
Her er bare tatt med Distrikt som er rene fylker.   
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                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 | Epost: 
firmapost@badenett.no 

 
 

 

 

 

       

         
 
 

 
 

Retur adresse: Kongleveien 12, 4844 Arendal

Til: 

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 

Lagervare 

Jan Stangeland 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen  

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18 
4790 Lillesand

Tlf. priv: 37 27 01 87 
Mobil    : 936 17 613 

Bookkeeper Agder AS Olav Brottveit 
                                                              Aut.regnskapsfører 

   Bedriftsrådgiving       Tlf./Fax 370 12 244 
   Regnskapsførsel       Mobil    959 30 276 
   Etablering                  E-post   olav@obokonomi.no 
   Kurs                          Adr.  Teknologiveien 1, 4846 Arendal


