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25 år
Loge nr. 107 Torungen feiret dagen 

1. november 2008 
m/festloge og stor bankett 

Thorleif Bredesen hadde 
mange forslag til segl i 1983

for loge Torungen 
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Loge nr. 51 Fortuna 
En gledens tid 

Kjære søstere! 
Vi nærmer oss med raske skritt fram 
mot jul. Tiden går og vi følger med. 
I året som er gått, har vi spiret og 
knoppene skyter ut. Vi har fått 6 nye 
søstere, men dessverre mistet 2 ved 
dødsfall, en overflytting fra oss og en 
utmelding. 
Men vi har flere skudd i vente i 2009. 
Den store høytid venter oss. Men først 
skal vi ha vårt koselige julemøte med 
juleevangeliet, mye sang og vår DSS 
leser de 4 vise menn. 
Når det er gjort, da kan julen komme. 
Jeg vil takke alle søstrene for godt 
frammøte og takk til alle søstrene for 
godt samarbeid i året som har gått. 
Jeg sender en god og varm juleklem til 
dere alle. 
Så vil jeg ønske alle søstre og brødre 
m/familier en riktig god og fredfull jul 
og et velsignet godt nyttår. 

Hilsen i Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet 

Inger Røisland - OM 
 

25 Års Veteran 
Turid Hegland Salvesen 

 
Onsdag 1. oktober ble søster Turid 
Hegland Salvesen tildelt 25 års Veteran-
juvel. Den høytidelige seremonien ble 
ledet av DSS Kari Rose. 
 

Turid har hatt følgende embeder: 
CM  1989-93.  
Sekretær 1995-97. 
 

Det var et nydelig festdekket bord som 
ventet oss i spisesalen, og menyen var 
bestemt av dagens jubilant. Tradisjonen 
tro holdt OM Inger Røisland en fin tale 
for vår nye Veteran og overrakte gave 
og de tradisjonelle tre rosa nellikene. 

Søster Turid takket deretter for en 
høytidelig seremoni i logesalen og for 
Veteranjuvelen. 
 

I anledning dagen, hadde vi besøk av 5 
søstre fra nr. 104 Måken. De hadde hatt 
et nært samarbeid med søster Turid 
under hennes periode som CM. OM 
Anne Marie Gaustad talte på vegne av 
søstrene og takket for den fine tiden de 
hadde hatt sammen. 
 

Vi takker søster Turid for det arbeidet 
hun har lagt ned for logen og ønsker 
henne lykke til videre. 

UM 
Kristine Aune til minne. 
Det var med sorg vi mottok budskapet 
om at vår søster Kristine Aune omkom i 
en ulykke 30. oktober. 
Hun var født 26.4.1943 og ble opptatt i 
Ordenen den 30.4.1986. 
Søster Kristine var UMs høyre ass. i 
perioden 1991-93 og CMs venstre ass. 
1993-95. 
Vi vil alle huske Kristine som en god 
logesøster og hun vil bli dypt savnet. 
Ved bisettelsen i Stokken kirke var 
logen representert med æresvakter og 
kransepålegging ved OM Inger 
Røisland.   
Fred med Kristines minne. 

UM 
Medlemsnytt  
Åremålsdager 
50 år 12.01.09 Sissel M. Bøe 
55 år 01.01.09 Solveig Ø. Svendsen 
65 år 10.01.09 Inger Brit Bekkelund 
70 år 06.01.09 Rannveig E. Steller 
80 år 08.12.08 Berit A. Moldenes 
 

Vi gratulerer! 
 

Ny søster:15.10.08  

 
Inger Brit Bekkelund med sin fadder 
Inger Marit Kristensen. Hjertelig 
velkommen til oss. 
 

Møteplan våren 2009 
04.01. 16.00 Juletrefest      
07.01. 19.00 O 25 års Ve. Ju. 

Galla      
21.01. 19.00 Arbm. Rapport 

Nevnder/komiteer 

04.02. 19.00 ≡ +  Galla        
18.02. 19.00 – +                  
04.03. 19.00 O + Galla 
18.03. 19.00 = +                  
01.04. 19.00 Arbm.  
15.04. 19.00 –  +   N               
06.05. 19.00 =  +   NV          
17.05. 11.00 Sammenkomst 
28.05. 18.00 O F   Galla 

m/ledsager  
 Merk tiden! 

03.06.  Sommertur 
02.09. 18.00 O EI Galla Merk 

tiden! 
Inger Røisland – OM 
E-mail: r51om@oddfellow.no 
  

Vera Margrethe Thorkildsen – UM 
E-mail: r51um@oddfellow.no 
 

Wenche Venaas – Sekr. 
E-mail: r51sekr@oddfellow.no 
 

Laila Kongsvik – Kass. 
E-mail: r51kass@oddfellow.no 
NB: Legg merke til at alle 
embedsmennene har fått nye mail 
adresser. 
 

Bilder fra Jubileumsfesten til 
loge Torungen. 

 
 
 

 
 
 

Ved dette bordet finner vi OMene m/ 
ledsagere fra logene Fortuna og Navigare, 
flankert av brødre m/ledsagere fra jubi-
leumslogen, Torungen. 

Fra venstre: Eks DDRP Vivi Thoen, Stor 
Sire Harald Thoen, Martha F. Søndenaa, 
OM Svein Harald Søndenaa, OM i Kaprifol 
Wenche K. Nilsen og DSS Jan A. Nilsen 
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Loge nr 93 Kaprifol 
Som en julehilsen til alle i år, vil jeg 
trekke fram noen ord fra Politimesterens 
tale til innbyggerne i Skomakergata. 
”Julen er en fin tid, det blir mørkere ute 
og lysere inne i oss.” 
For nå er vi midt oppi det – de få ukene 
i året hvor vi forbereder og feirer jul, da 
verden blir litt forandret. Den trosser 
vinterkulden og blir et varmere sted å 
være. Ønskene om forsoning og fred 
kjennes sterkere, både i våre egne liv og 
i den store verden utenfor. 
For vår loges vedkommende føler jeg at 
vi er på rett vei. I år har vi tatt opp syv 
nye søstre og flere er på vei. Dette lover 
godt for det videre logearbeidet. En 
inderlig takk til alle våre søstre. Takk 
for det gode vennskap, og takk for 
oppmuntringen dere gir meg ved å møte 
så flittig opp til våre møter. Takk også 
til embedsmennene. Dere gjør en flott 
jobb. Takk for mange hyggelige og 
konstruktive embedsmøter. Dere er med 
på å skape en god atmosfære i logen. 
La oss være takknemlige for at vi har så 
mange venner, både søstre og brødre 
som har en felles plattform og som har 
til formål og utbre VENNSKAP, 
KJÆRLIGHET OG SANNHET. 
Så ønsker jeg for alle en koselig 
førjulstid uten stress og mas og en 
GLEDELIG julehøytid. 
                                Wenche Nilsen OM 
Nye søstre:27.10.08 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Anne Grethe Nygaard 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Inger Anne Werner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Brit Kristina Terjesen 
Gratulerer og velkommen til oss. 
 
Åremålsdager 
50 år 
04.02.09 Eiri S. Stene 
Vi gratulerer 
 
       25 ÅRS VETERAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandag 13.10.08 ble søster Lise B. 
Shulz tildelt veteranjuvelen i en høy-
tidelig og stilfull seremoni, ledet av 
DSS Kari Rose. 
Hun takket vår kjære nye veteran for alt 
arbeidet hun har gjort for logen i alle 
disse årene. 
Lise ble innviet i loge nr. 31 Cecilia 
10.10.83. Våren 88 ble hun overført til 
loge nr. 51 Fortuna. Hun var med å 
starte loge nr. 93 Kaprifol 02.11.91.  
Lise ble valgt til vår logen`s Storrepr. 
fra 27.08.07. 
Etter seremonien i logesalen, samlet vi 
oss rundt et festdekket bord i spisesalen. 
Etter middagen holdt OM en fin og 
personlig tale til vår kjære veteran. Hun 
takket Lise for alle årene hun hadde gitt 
til logearbeidet. 
Jorunn Andsem sa også noen velvalgte 
ord til vår nye veteran og overrakte 
henne tulipaner. 
Tilslutt holdt vår nye veteran Lise en 
morsom og flott tale. 
Hun takket DSS for en fin seremoni 
oppe i logesalen.  Takket for blomster 
og fin musikk, og TAKK at alle dere er 
til. 
Alle søstre i loge Kaprifol som er så 
heldige å få være med i dette felles-
skapet, gratulerer med veteranjuvelen.       
M.Th. 

 
Julegjesten 
 
Det er hellig jul igjen 
Over by og dal og grend!  
Stille sne i skog og streder  
senker tepper og bereder  
oss en salig jul igjen! 
 
Klare stjerner over sne –  
Der er sammenheng i det! 
Sneen selv er bygd av stjerner, 
stjerneslør som våren fjerner 
og lar solens vekster se! 
 
Julens fryd er bygget inn 
i et luftig himmelspinn,  
sne om veggen, him'len over, 
og fra skogene som sover  
er et ensomt tre tatt inn! 
 
For en selsom julegjest  
kledd av mennesker til fest, 
som vil elske det og dyrke  
i dets grønne, enkle styrke  
det de vil og håper mest! 
 
De vil se det som symbol  
på en salighet, en sol, 
på en snar og deilig sommer, - 
på det evige som kommer 
vil de se det som symbol! 

Se dets karske, rene kropp! 
Helt til stjernen i dets topp  
lover evighetens farve  
to slags liv som vi skal arve! 
Smykk dets grønne, rene kropp! 
 

Olav Bull 
Fra "Ord ved juletid" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitasjon 
Julemøte 2008 
Til søstrene i Kaprifol. 

 

Vi vil gjerne invitere deg til vårt 
Julemøte med etterfølgende 

Julemiddag. 
 

Mandag 8. desember 2008 
Kl. 18.oo 

 

Om ønskelig med ledsager. 
 

Påmelding starter på vårt møte 
24.11.08. 

I tillegg kan påmelding skje til 
UM Elin Halvorsen 

Tlf. 37 02 28 95 
I perioden 24.11 – 30.11 

 

Velkommen! 
 

Embedskollegiet
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Loge nr.104 Måken 
 
Julehilsen til søstre og brødre i 
distrikt 22 
 
Nå om ikke lenge er igjen julehøytiden 
over oss med alt hva det innebærer av 
forberedelser av den store høytiden. 
Forberedelsene er en viktig del av 
juleritualet. En lager tradisjoner, noe 
som jeg anser som meget viktig i vår til 
tider stressede hverdag.  
Den roen som faller over en når huset 
står ferdig pyntet, alle forventningsfulle 
øyne, og den gode lukten har spredd seg 
rundt i alle kroker mens forberedelsene 
pågikk. Den deilige følelsen når en kan 
sette seg ned og nyte freden og roen når 
alt er ferdig, den er deilig. 
 
Spesielt ønsker jeg alle søstre i Loge 
104 Måken en riktig deilig jul med mye 
hygge sammen med familie og venner, 
og et fredfylt GODT NYTT ÅR! 
 
OM 
Anne Marie Gaustad 
 
 
Festloge 
Fredag 31.10. 08 arrangerte Loge 104 
Måken festloge for sine søstre med 
ledsagere. Det ble en flott, høytidsstemt 
og humørfylt kveld. 
 
Jubileumsfest for Loge 107 
Torungen 
UM representerte vår loge under 
jubileumsfesten. Vi gratulerer så mye 
med jubileet og takker for at vi fikk 
være til stede. Det var en utrolig flott 
opplevelse! 
 
Leirmøte 
04.11.08. ble det av holdt møte i Leir 
nr.22 Viljen i Grimstad. Der var første 
gang i ”historien” at Leiren ble satt i 
Grimstad. Spesielt, og vakkert gjen-
nomført. Vi håper på flere møter hos 
oss. 
 

Nytt fra søster sekretær: 
 
Opptakelse 
18. september 2008 ble  
Barbro Margareta Tønnevold og  
Birgit Stene tatt opp i vår loge.  
Vi ønsker de nye søstrene velkommen, 
og håper at de vil trives hos oss. 

Birgit Stene 

Barbro Margaretha Tønnevold 
 

Gradspasseringer: 
Den Høye Sannhets Grad 
02.10.08 Torunn Margrethe Sandsdalen 
02.10.08  Anlaug Jåtog Thorsen 
 

Det Gode Vennskaps Grad 
16.10.08  Grete Guldal 
16.10.08  Bjørg Torkildsen 
  

Leir nr.22 Viljen 
Ny matriark fra vår loge 
Troens grad 
04.11.08 Tove Birgitta Birkenes 
 

Barmhjertighetens grad 
07.10.08   Inger Helene Dybfest 
07.10.08   Randi Gran 
07.10.08   Borghild Omdal   

Førjulsdager 
 
Av Arthur Klæboe 
Åh, Maria, desse herlige forkava førejuls-
dagane med armane fulle av julepapir – 
pynta pakkar og posar opp og ned rulle-
trappane i stormagasina, akkompagnert av 
Jingle Bell og White Christmas, traskande 
tungføtt i såpesleipt snøslaps i gatar som 
kryr av folk og bilar, tett som i ei maur-
tuve, gatar pynta med grøne girlander og 
lysande stjerner, som venta vi ein framand 
fyrste på statsbesøk i hovudstaden, hilt 
opp på fjernsynsantennene med bod-
skapen sin om barnet i Betlehem. 
 
Å ja, det er slutt på kvelden for den som 
er stor og! 
For når det stilnar etter ståket, då kallar 
høgtida på oss med dei små klokkene som 
ringjer minna inn i hjartet. Det er som om 
sjølve den rastlause tida stoggar da, ei lita 
stund, av undring kan hende. 
Då spør vi oss sjølve om denne jule-
feiringa er bryet verdt, og eg trur dei 
fleste kjem til det resultatet; at det er den 
faktisk. 
For vi veit kva som bor bakom det heile,  
den løyndomsfulle vona som vi ikkje 
nemner med namn, men som er der i all 
æva. 
Velkomen du som vi ser så gjerne! 
 
Møteplan for våren 2009 
08.01.  Arb.møte. Rapport fra Nevnder  
22.01.  Opptak 
05.02.  Arb.møte. Instruksjon v/DSS 
05.03.  Den Edle Kjærlighets Grad 
19.03.  Den Høye sannhets  Grad 
02.04.  Det Gode Vennskaps grad 
16.04.  Arb.møte  N 
07.05.  Opptak  NV 
28.05.  Festloge 
04.06.  Sommertur 
03.09.  EI    NB kl.18.00 
 

 
 

 
 

Fra Jubileumsfesten til loge Torungen.
Bordet der bl.a. UM i loge Måken satt 
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Loge nr. 116 Navigare 

KJÆRE SØSTRE 
Året 2008 er på held og jeg går inn i 
min siste periode som OM. Det har vært 
utfordringer og mye å sette seg inn i, 
men også en veldig lærerik tid som OM. 
Jeg har hatt og har ett dyktig embeds-
kollegiet som har hjulpet meg i de ut-
fordringer som har kommet. Tusen takk 
til mine embedsmenn for god hjelp og 
støtte. Vår Loge har i løpet av året 2008 
fått 5 nye søstre og det er vi stolte av. 
Vi trenger rekruttering i tiden fremover 
også. Så kjære søstre, se dere om, 
kanskje er det en aktuell kandidat i ditt 
nærmiljø. Vi har dette året mistet 1 søs-
ter. Søster Astrid Dalen døde i mai Vi 
savner en varm og verdig søster. Takk 
til søstrene for et godt fremmøte og godt 
arbeid i nevnder og komiteer. Det er 
dere som gjør at vi har en så fin loge. 
Takk også til vår eminente organist som 
gjør møtene våre så spesielle med 
vakker musikk. Tusen takk. Til slutt vil 
jeg ønske alle søstrene med familie en 
fredfull jul og ett riktig godt nytt år.                 
OM Jorunn Andsem  
 
Det er ikke pakker og mat som er 
best. Det er ikke gløggen som varmer 
meg mest. Men en ting man ikke kan 
ta tak i. Tanken på Dem man er glad 
i. 
Julehilsen fra 
 Søster Tove Eikeland                         
 
Nye søstre 
22.10.08 
Anne Kristin Langstrand 
Laila Zøllner 
 
Gradspasseringer 
24.09.08 
Den Edle Kjærlighets Grad 
Marit Synnøve Marcussen 
 
GRATULERER 
 
BESTEMORS FORKLE 
 Bringer med seg mange minner 
Den viktigste bruken av bestemors 
forkle var å beskytte kjolen under, men 
dessuten var det kjekt som gryteklut når 
hun skulle ta varme ting fra ovnen. Det 
var flott til å tørke tårene til gråtende 

barn, og en gang i blant kunne det også 
bli brukt til å tørke skitne ører. Fra 
hønsehuset kunne det brukes til å bære 
egg, brysomme kyllinger og noen 
ganger et halvklekt egg som skulle 
klekkes ferdig i den varme ovnen. Når 
det kom gjester, var forkleet det ideelle 
gjemmested for sjenerte barn, og når det 
var kalt i været viklet Bestemor det 
rundt armene. Disse svære gamle for-
klærene tørket mange en svettende pan-
ne, bøyd over den varme ovnen. Opp-
tenningsved og småved ble båret inn i 
kjøkkenet i det forkleet. Fra hagen bar 
det alle slags grønnsaker. Etter at ertene 
hadde blitt renset, ble det brukt til å 
bære ut belgene. Om høsten ble forkleet 
brukt til å bære inn epler som hadde falt 
ned fra trærne. Når uventende gjester 
kom til gårds, var det utrolig hvor man-
ge møbler det gamle forkleet kunne tør-
ke støv av i løpet av noen sekunder. Når 
middagen var ferdig, gikk Bestemor ut 
på trappa og viftet med forkleet, og da 
visste mennene at det var på tide å 
komme inn fra jordene til middag. 
Det blir nok lenge til noen finner opp 
noe som kan erstatte forkleet fra gamle 
dager. Det var nyttig til så mangt.                                    
 
GOD JUL 
Med disse gode ord, om bestemors 
forkle og om praktiske løsninger, er noe 
vi alle kan ta med oss inn mot en hek-
tisk førjulstid. Men vi må ikke glemme 
å la julefreden få senke seg over oss al-
le. Mange har også stått på gjennom he-
le høsten, og en stor takk går til privat-
nevnd og matgrupper, som har skapt 
den gode rammen rundt søstermål-
tidene, med pyntede bord og servering 
av glimrende mat. For å skape denne 
rammen, blir det lagt ned mye arbeid og 
omtanke. Dere viser alle en varm glød 
og gjør et glimrende arbeid. Uten dere 
ville ikke søstermåltidene vært det de 
er. 
Jeg ønsker alle søstrene i 116 Navigare 
og deres familier, en riktig fredfull og 
god jul. Et godt nytt år, med gode 
forsetter som vi kan få ved å sette opp 
et livsbudsjett. 
                     UM Venke Fone Holum 
 
LIVSBUDSJETT 
 Lag livsbudsjett der du prioriterer 
postene ansvarlig arbeid, virkelige 
venner og fyldige fritid. 
Vurder virkningene ved romslige ram-
mer, tid til tanker, og rom for 
realisering. Bærekraftig budsjett 
prioriterer partneren, har konto for 

kjærlighet, og salderer sjelden søndagene. 
Dessuten du, regn med revisjon, vrak 
vonde vendinger og summer solsidene. 
Lag livsbudsjett og lev livet langsomt. 
Ragnhild Bakke Waale 
 
Å flytte til en annen Loge 
Det er et kvantesprang i livet når man 
flytter fra stedet mann i over 30 år har hatt 
sitt yrkesaktive liv og sosiale virke. I 
2005 realiserte familien det som mange i 
pressområder tenker og ønsker, nemlig å 
”flytte på landet”. Mannen min og jeg var 
begge godt etablert i våre loger i Ski. Da 
kjøp av ny eiendom i Gjerstad var et 
faktum, tok vi for oss matriklene for Odd 
Fellow- og Rebekkaloger for å finne noen 
som hadde det samme postnummer som 
vi kom til å få. Selv om det meste ville bli 
nytt og fremmed ved flytting, hadde vi 
visshet om at vi kom til å få tilhørlighet til 
logen også på nytt bosted. En telefon til 
en for oss da ukjent logebror var det som 
skulle til for straks å føle oss velkomne og 
inkludert i nye loger. En er egentlig 
privilegert som medlem av logen; for 
hvor en som fremmed skulle komme og 
der er en loge i nærheten, så kommer en 
til noe kjent og en inkluderende krets. Det 
har vi virkelig fått erfare er sant! Her var 
medmenneskelig hjertevarme og raus 
omtanke fra første møte. Små forskjeller 
og ulikheter fra loge til loge vil der vel 
alltid være, og den største forandringen 
for oss er at vi kom fra et logehus hvor 
resturatør leide selskapslokalene. Det 
utgjør en stor forskjell i arbeidsbyrde for 
privatnevndene. Vi har erfart at her er god 
dugnads-ånd! En stor og varm takk til 
loger og leire i dette distrikt for varm og 
vennlig mottagelse av allerede godt 
etablerte medlemmer av Ordenen. 
Vil du at en ting skal vare,- må du spare, 
alltid spare-. Men om KJÆRLIGHET PÅ 
JORD gjelder omvendt dette ord-; hvis du 
vil at den skal vare, må du GI og ikke 
spare! 
Hilsen i V. K. og S. 
Ragnhild Bjellås, 116 Navigare og Tom 
Cato Rasmussen, 128 Lyngør. 
 

 
Fra Jubileumsfesten til loge Torungen. 
Bordet der bl.a. OM i loge Navigare satt 
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Loge nr. 61 Torungen 
Julen 2008 

Det stunder mot jul og 2008 går mot 
slutten. 
Det har vært et begivenhetsrikt år både i 
og utenfor logen. 
Vi har fått 3 nye brødre i løpet av året.  
Det er vi veldig glade for, og det ser ut 
til at alle tre har funnet seg vel til rette 
hos oss.  Men, vi har også opplevd å 
miste to brødre i 2008.   Rolf Johansen 
døde i januar, og Einar Olsaker døde i 
april.  Begge to var brødre og venner 
som vi stadig savner og minnes. 
 
Embedskollegiet har jobbet godt sam-
men, og har fått mye glede og lærdom 
av hverandre.  Som OM vil jeg benytte 
anledningen til å takke dere alle for 
innsatsen i 2008, både valgte og ut-
nevnte. Jeg gleder meg til fortsettelsen. 
 
På vegne av embedskollegiet ønsker jeg 
alle brødrene i loge nr. 61 Terje Vigen 
God Jul. Håper dere får en fin og fred-
full høytid sammen med deres kjære. 
 
Og vel møtt til et nytt logeår i 2009 med 
nye utfordringer og nye muligheter. 
                                   Otto Baust OM 
 
Terminliste Våren 2009 
14. jan.  = +.  
28. jan.  Arbm.  
11. febr.  O + Galla.. 
25. febr.  ≡ + Galla. 
11. mars  O + Galla. 
25. mars  - + m/ 127Grimstad 
22. april  Instr., N. 
13. mai  50 års Ve.Ju. Galla. 
17. mai  Tilst. OF huset fra kl 1100  
27. mai  N V, 25 års Ve.Ju. Galla. 
  6. juni  Sommertur. 
  9. sept. EI. Galla. 

 
Åremålsdager våren 2009 
70 år:  
Arne Kruse 14. sept. 
65 år  
Nils Klem Nilsen 7. mai 
Arild Furuholt 3. juni 
Georg W. M. Jacobsen 5. aug. 
40 år  
Claus Westphal 
Rasmussen 

15. jan. 

UM Jan Petter Røinaas tale til 
loge nr. 107 Torungens  

25 års jubileum                                          
Jeg står her i dag 
som bestemor, men 
ikke minst som mor. 
Som representant 
for moderlogen 61 
Terje Vigen skal jeg 
holde tale til jubi-
lanten på vegne av 
slekta. Og siden jeg 
da representerer de 
øvrige 5 herreloger 

og leiren i Aust-Agder, så er jeg ikke 
bare mor, men jeg er mor på farsiden! 
En øvelse selv Espen Ester Pirelli 
Benestad skal slite med å matche. 
Hva sier en mor i en sådan stund? Jo 
hun skryter av jubilanten, og hiver 
gjerne et par gode råd med på vegen. 
Først en kort familiehistorikk. Odd Fell-
low Ordenen brukte 79 år på å komme 
til Norge, med midlertidig rot i Sta-
vanger. Det er altså 110 år siden. I de 
første 61 av disse 110 årene var Aust-
Agder en hvit flekk på kartet. Først i 
1959 ble loge nr 61 Terje Vigen inn-
stiftet. Den var så den eneste loge i 
Aust-Agder i 20 år, til vi ble mor for 
første gang i 1979 da en velskapt sønn, 
loge 98 Henrik Ibsen, slo seg ned i 
Grimstad, og 4 år senere kom så loge nr 
107 Torungen til verden. Og har for 
øvrig aldri flyttet hjemme fra. 
Med disse to andregenerasjonsloger 
begynte Odd Fellow eventyret i Aust-
Agder. I løpet av 20 år fra 79 til 99 gikk 
vi fra 1 loge til 6 loger og egen leir. 
Dette eventyret har loge nr 107 
Torungen mye av æren for.  Vi har opp-
levd at Torungen selv har blitt mor, og 
at dets brødre er en drivende kraft i leir 
22 Aust-Agder. Og på den måten har 
Torungen bidratt sterkt til den eks-
pansjon og vitalisering som vi har 
opplevd i disse årene. 
Aust-Agder som først 140 år etter at 
Odd Fellow Ordenen ble etablert, fikk 
en egen loge, er i dag et av Norges mest 
vitale områder, og for å være litt 
utypisk sørlandsk og skryte litt, slik 
situasjonen nå er for Ordenen, faktisk 
da et av de mest vitale områder for 
Ordenen i verden.  
Spørsmålet nå er, når loge nr 107 
Torungen om 25 år har sitt 50 års jubi-
leum, vil man da se tilbake på denne 
tiden som da vi som Orden i Aust-
Agder var på middagshøyden, eller vil 
vi si at du verden, vi kalte utviklingen 
den gangen et eventyr, men det var jo 

bare begynnelsen. Svaret på det spørs-
målet, er det bare vi selv som kan gi. 
Vi ser noen utfordringer nå som først har 
vist seg i de største byene, men som i 
økende grad også vil nå oss i Aust-Agder. 
Ordner som vår er ikke lenger attraktive 
for nettverksbyggere som er ute etter å 
bygge egne karrierer og utøve makt i det 
lukkede rom. Utmerket! 
En utfordring som derimot er reell, og 
som vi må ha et svar på, er at kampen om 
folks tid er stadig hardere, og fritid blir 
stadig mer dyrebar. Nye kjønnsrolle-
mønstre, og en krevende barne- og 
ungdomstid for foreldre gjør dette spesielt 
fremtredene i de årsklasser som vi gjerne 
ønsker å rekruttere fra. 
Vi har imidlertid noen faktorer som er på 
vår side. Våre verdier, som er grunnlaget 
for vår eksistens, og våre ritualer som 
formidler dem, er av edelt metall, og de er 
like viktige og like riktige i dag som for 
3000 år siden. Vår utfordring er å levere 
på kvalitet i våre møter oppe i logesalen.  
Når det gjelder brodermåltidene, er fri-
hetsgradene større, selv om vi selvfølgelig 
må følge etiketten. Her kan vi imidlertid 
kunne dyrke vår egenart, det gjør ikke 
minst våre fellesmøter mer interessante. 
Vi i Terje Vigen ser tydelig at vi er minst 
en generasjon eldre en de andre logene i 
Aust-Agder. For vi opplever til vår 
hoderystende forundring at andre loger 
drikker rødvin av karaffel, og har også 
andre retter på menyen en torsk. Det hele 
er uforståelig for oss, men slik har vel 
foreldre ristet på hodet over den 
oppvoksne slikt til alle tider. 
Når det gjelder eftermøtene, er regien 
enda løsere, og ballansen mellom sosialt 
samvær, og strukturerte opplegg også opp 
til den enkelte loge å finne. 
Imidlertid er en grunnleggende verdi et 
absolutt krav til oss alle, nemlig at våre 
møters ulike deler bygges på broder-
kjærlighet, der vi finner plass til alle 
brødre. Eller for å si det med en mer lokal 
koloritt, det er ikke nok å si halleluja, vi 
må gjøre det også! 
Og med denne moderlige formaning går 
jeg over til gaveoverrekkelsen. Som 
typisk for unge voksne som ikke er helt 
ferdig med etableringsfasen, så ønsker 
loge 107 Torungen seg penger, for de vil 
handle skjøl. Og slekta gjør jo som den 
får beskjed om, og pengene er på konto.  
 
På vegne av brødrelogene  og leiren over-
rakte han så en symbolsk gave. Lederne 
for enhetene reiste seg etter hvert som han 
sa deres navn. 
Han avrundet det hele med en skål for 
jubilanten 
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Loge nr. 98 Henrik Ibsen 
- nå i 100! 

 
25 år Veteranjuvel 2008 

Den 4. september 2008 har br. Børge 
August Thorsen vært medlem av 
Ordenen  i 25 år. 
Den 6. desember 2008 har br. Willy 
Gran vært medlem av Ordenen i 25 år, 
og begge vil bli tildelt 25-års 
Veteranjuvel på vårt møte tirsdag 16. 
desember 2008. 
 
Opptak og Gradspasseringer 
 
Ny bror - Troskapsgraden 
07.10. 2008   
Leif  Wilhelm Løvik 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
16.09. 2008 
Ådne Olav Gundersen 
Harald Støyl 
Kjell Arne Nyhus 
 
Den Edle Kjærlighets Grad 
02.09. 2008 
Trond Toftland 
Tor Ivar  Kleivene 
 
Opptak i Leiren: 
 
Patriarkgraden 
13.11.  2008   
Finn Kristian Skage   
 
Fødselsdager 
 
50 år: 
Jarle Siring  11.10. 2008 
 
65 år: 
Jan Tore Solheim  20.01. 2009 
Anders Terkelsen  25.02. 2009 
 

Vi gratulerer!  
 
 

Terminliste 2. halvår 2008 
12.11 M □ felles m. □ 127 Gabriel 
Scott. NB! Onsdag  
18.11 – +  
02.12 Arb. M. (NB! Endring) 
16.12 Ο 25 års Ve. Ju. Galla 
 
Møtet 2. desember er endret til 
arbeidsmøte. Det er da vanlig 
logeantrekk. 
 
Terminliste 1. halvår 2009 
04.01  Juletrefest kl.16.00. Søndag 
06.01  Nyttårsspill m. ledsager 
20.01  Ο Arb. m. /Instr 
03.02  ≡ + Galla 
10.02   Info. m 
17.02  = + 
03.03  –  + 
17.03  Ο  25 års Ve.Ju. Galla 
21.04   = + N 
05.05  Ο + Galla 
17.05  Treff på huset   
19.05   Arb. m NV 
14.06  Sommertur 
01.09  Ο + EI  Galla  
 
Meny høsten 2008 
18.11. Reker 
02.12. Erter, kjøtt & flesk 
16.12. Pinnekjøtt 
2009 
04.01. Kake 
06.01. Lammesteik 
 
Til alle nevndene v/formannen: 
Husk at årsrapporter og protokoller skal 
være ferdige til arbeidsmøte 20.01.09 
 
Litt informasjon om møtene 
over nytt år. 
 
Søndag 4. januar kl.16.00 er det jule-
trefest. Pent antrekk. Ta med ledsager, 
barn, barnebarn m. fl. Kanskje kommer 
julenissen?  
 
Tirsdag 6. januar kl. 19.00 er det 
Nyttårsspill. Vanlig logeantrekk. Ta 
med ledsager, eller kom alene. Etter 
spillet i logesalen, blir det festmiddag. 
Det pleier å være mange tilstede og god 
stemning. Meld deg på til en i privat-
nevnden. Det blir også sendt ut egen 
invitasjon senere. 
 

 
 
Loge nr.82 James Ridgely, 
Grindsted, Danmark, som er vår 
Danske vennskapsloge, har sendt oss 
følgende invitasjon:  
 
Kære br. Overmester Trygve Haugland.  
 
Loge nr. 82 James Ridgely, dens embeds-
mænd og brødre, har hermed den store 
glæde at kunne invitere alle brødre med 
hustruer/samlever, i Loge nr. 98 Henrik 
Ibsen, til at besøge os i det nye år. Vi vil 
foreslå dagene d. 8-10 maj 2009. 
Hvordan vil det kunne passe jer? 
 
Med hensyn til et mer detaljeret program 
vil dette følge senere. 
 
Vi glæder os til at høre fra jer og til 
gensynet næste år. 
 
Grindsted den 13. oktober 2008 
 
Med broderlig hilsen i VKS. 
         Arne Jacobsen 
            Overmester 
                               Bent Seemann 
                                    Sekretær 
 
I embedsmannsmøte 28.10.  
ble det bestemt at vi takker ja til 
invitasjonen, med de foreslåtte dagene. 
Svarbrev er sendt til Danmark. Merk av 
dagene 8. – 10. mai 2009 på kalenderen 
og bli med til vår vennskapsloge! Mer 
informasjon senere. 
 
Privatnevnden – aktuelle navn: 
Anders Fløystad, formann.  
Tlf. 37 04 14 63. 97594311 
Asbjørn Sodeland, nest formann. Tlf. 37 
04 20 19 
Trond Toftland, kass./sekr. 
Tlf. 404 01 953 
 Jan Andersen, innkjøp.  
Tlf. 37 04 77 03. 91104305 
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Loge nr. 107 Torungen 
28. oktober 1983 ble □ 107 Torungen 
instituert og dette ble feiret med 
Festloge lørdag 1. november 2008. 106 
brødre og gjester med Stor Sire Harald 
Thoen og DSS Jan A. Nilsen i spissen 
ble ønsket velkommen i logesalen, 
mens 43 gjester utenfor vår orden var 
invitert til foredrag i kjellerstua. 
Etter seremoni/foredrag ble alle trans-
portert fra Stintaveien til Sjømann-
skolen. Bror Vidar Josephsen hadde en 
sikker hånd om dette og alle kom trygt 
frem. Der ble brødre og gjester ønsket 
velkommen av UM Sigurd Ledaal, 
Sekr. Per Jetlund Jørgensen og Insp. 
Ove Louis Wroldsen. Etter en aperitiff 
ble gjester og brødre ledet til et fest-
dekket taffel iht gjeldende etikette. 
Program for festen, utarbeidet av Insp. 
Ove Wroldsen, og et jubileumsskrift 
vedr. logens historie, utarbeid av DSS 
Jan A. Nilsen, lå på kuverten. 
Etter at OM Svein Harald Søndenaa 
hadde ønsket velkommen, Stor Sire 
Harald Thoen hadde utbrakt Kongens 
skål m/etterfølgende kongesang og 
Storrepr. Frank Liltved hadde utbrakt en 
skål for Odd Fellow Ordenen, ble 
aftenens toastmaster, HP Åge Munch-
Olsen, introdusert. Han gjennomførte 
alle introduksjoner på rim og ledet det 
hele med en fin og fast hånd. 

Den første som fikk ordet var Sekr. Per 
Jetlund Jørgensen, som hadde skrevet 
og fremførte aftenens prolog: 
 

I Arendal vi hadde en loge for menn 
Men lokalene de ble for små, min venn 
Terje Vigen han tenkte som så: - 
Kan vi ikke enda en loge nå få. 
 

En søknad ble sendt og et utvalg satt ned 
En broderforening ble dannet, der mange ble 
med 
Nå hadde man startet, man hadde sagt A 
Hvor mange av brødrene ville svare JA? 
 

Broderforeningen ble startet tjuesjette april 
nittenåttito 
23 brødre var samlet, nå skulle det gro 
Til stiftelsen var de blitt trettiseks 
Det må jo kalles en god ettervekst 
 

Og broderforeningen kom snart i sving 
De ordnet opp i alle slags ting 
Med nemnder og navn, segl og særlov 
De klarte å dekke opp alle behov 
 

Det kom mange forslag på den nye logens 
navn 
Det måtte historisk ha vært til allmenn gavn 
Gabriel Scott, Torungen, Marcus og 
Tyholmen var med 
Og ved avstemning blant brødrene, 
Torungen det ble 
 

I halvannet år de jobbet i lag når skulle vår 
loge bli dannet? 
Den tjueåttende oktober nittenåttitre var 
dagen de steg opp av vannet 
I spissen bror Oscar, bror Nils Odd, bror 
Jan, bror Olav Magnus og bror Thorgrim, 
sto 
De tok et stort ansvar alle som en – for de, 
de var i god tro 
 

Når disse er nevnt så er saken den: de er alle 
et chartermedlem 
Det er nå slik at disse fem, brakte vårt 
charterbrev frem 
De øvrige brødre gjorde innsats så stor, vi 
skylder dem takk hver især 
En takk fra de brødre, som sammen i dag, 
kan feire med dem de har kjær 
 

Det som startet det hele i åttitre, var en 
prolog, som var skrevet på rim 
Det var bror Oscar som skrev den, og selv 
sto han frem med ord som fosset i stim 
Jeg har sakset noen strofer så hør bare selv 
hva han skrev, og fremførte med stil 
Jeg har hørt så sagt at bror Oscars prosa, 
alltid fremkalte smil 
 

”Men glemmes må ikke våre skjønne 
kvinner 
Hvis make vi neppe finner 
Uten dem, var vi på alle vis fortapte 
Hadde sittet her, og vært forgapte 
Vi hilses fra øst og fra vest, -  fra syd og fra 
nord 
Som dels kort, dels langt, på reisen hit for 
Et vennskaps takk, fra fjern og nær 
Vi bringe vil, til hver især 
Som beriker vår aften 
Og gir oss kraften 
Som et styrkende streif, av varmende sinn 
Gir oss vårt motto:”Se lengre og dypere 
inn” 
Brorskapets sterke ånd, som rekker 
For oss, skal være en vekker!” 
 

Disse ord kunne vært uttrykt i dag 
De passer inn når vi er samlet i lag 
Jeg ber dere alle bror Oscars ord erindre 
De gjelder fortsatt i dag, verken mer eller 
mindre 
 

Se Torungen fyr der det hever sitt bryn, er 
sangen vi synger så glad  

Som vårt symbol står det frem for oss hver 
eneste dag, et symbol det er godt å ha 
Det viser oss vei på vår daglige ferd, både i 
glede og sorg 
Når tiden er vanskelig fatt da ditt håp, i 
Torungens samlende borg 
 

De sjømenn som seilte på fremmede hav, i 
Torungen fikk en venn 
Et vennskap ble knyttet og minnet på, når de 
kom tilbake igjen 
Og når de igjen la ut på ny tur, så ble de fulgt 
varsomt av sted 
For Torungen fyr tok vemodig farvel, og 
varslet om reise i fred. 
 

Hva Torungen engang for sjømenn betød, var 
sikkert et tegn på den havn 
De mange forlot og reiste av sted, og familien 
den ble et savn 
Den kjærlighet, som de reiste i fra, fikk 
betydning for all’ og enhver 
Den ble vekket opp når de atter fikk se, kjære 
Torungen med sine skjær 
 

I all sin tid og for gammel og ung, har 
Torungen satt sine spor 
De reiser med båter på alle hav, rundt om på 
vår Moder Jord. 
At det er ett syn de liker å se, når de atter 
vender nesen hjem 
I sannhet de fryder seg, alle som en, når 
Torungen igjen dukker frem. 
 

Da Torungen så var instituert, begynte vår 
ekspansjon 
Vi skulle bli flere den saken var klar, men uten 
noen eksplosjon 
Og sakte men sikkert de flere ble, og arbeidet 
gikk som en lek 
Etter femten år var det atter en gang, tid for å 
sette en strek 
 

Atter en gang skulle en loge ble dannet, i 
Arendal vår by 
Der vi før var to skulle vi nå bli tre, som skulle 
aksle Odd Fellows ry 
Der Terje Vigen først alene sto frem, og 
Torungen fulgte på 
Skulle snart en ny Loge – med navnet Mærdø, 
i nittenittni oppstå 
 

I mange år har møtene, vært grobunn for vårt 
samvær 
Men også sosiale tiltak, har gitt næring til vår 
”hær” 
Fredagstreff og reiser har gitt oss mang en 
opptur 
Der vi i alvor og lek, alltid har hatt smilet på 
lur 
 

Vår loge har nå i tjuefem år, vært brødrenes 
tilholdssted 
Hver annen mandag vi kommer i lag, og nyter 
i sammen den fred 
Som knytter oss sammen og gir oss en 
timeout, fra hverdagens jagende kav 
I broderlig forening vi gleder oss sammen, der 
vi kommer fra hvert vårt hav 
 

Når logen vår nå, runder tjuefem år, er det en 
milepæl som er nådd 
Hvordan ser vår fremtid ut etter det frøet, som 
den gang ble sådd 

25 
år 

Toastmaster 

Prolog 
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Når hverdagen atter en gang dukker opp 
Bør vi ikke deles – og sette en knopp? 
 

Jeg stiller det spørsmål, - men venter ei svar 
Men håper en dag at logen er klar 
Til atter en gang å starte en ny 
Odd Fellow-loge her i vår by 
 

Til slutt vil jeg be om å få låne et vers, fra en 
som er gjest ved vårt bord 
Fra loge Fidelitas, som ved sine 50 år, sluttet 
sin prolog, med no’n ord 
Som jeg synes kan stå også som slutt, på den 
prolog jeg har fremført i dag 
Til alle som er samlet rundt dette taffel, til 
Odd Fellowordenens velbehag 
 

”Vi takker de som fungerte som logens 
mødre 
Som har gitt oss fine stunder, blant gode 
brødre 
I arbeid under Den Gyldne Leveregel, blant 
annet.  Ikke minst under vårt motto: 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet” 
 

Middagen ble inntatt og den treretters 
herligheten besto av: Smørstekt kam-
skjell *Brasert hjort*Hjemmelaget is 
m/skogsbær, selvfølgelig med tilhør-
ende drikke Mellom 1. og 2. gangs ser-
vering av hovedrett ble det fremført et 
knippe Torungeninspirerte (Rundt Tor-
ungensangen) melodier satt sammen av 
vårt utmerkede ”husorkester” bestå-
ende av Knut Ribe fra loge Gabriel 
Scott, Per Rosmo, Ole Skjævestad  og 
Fred Egil Hansen fra vår loge. Det mus-
kalske innslaget ble avsluttet ved at 
Torungensangen ble fremført unisont. 
Vakkert! 
Vi gikk etter 2. gangs servering av 
hovedretten over til talene.  
Først Stor Sire Harald Thoen som 

 
gratulerte med dagen og takket for 
invitasjonen og sa videre: 
25 år kjære brødre, det er knappe 25 % 
av den tid vår Orden har bestått i Norge. 
Odd Fellow Ordenen i Norge har, ikke 
minst sammenliknet med andre juris-
diksjoner, hatt en fin ekspansjon, tuftet 
på et populært utrykk fra dagens sam-
funn, bærekraftig vekst. 
De 25 årene som er gått siden loge Tor-
ungen ble instituert, har da også vært 
meget aktive og gode år for vår Orden. 

Det viser nummeret den siste Odd 
Fellow loge har fått, nr. 151 
Tilsvarende vekst har Rebekkainsti-
tusjonen hatt, med sine 125 loger. 
Jeg skal ikke gå tilbake i historien, det 
gjør sikkert logens egne brødre. Men 
det er naturligvis ønskelig fra Stor-
logens side å rette en takk til de som tok 
initiativet til Arendal Broderforening, til 
de som var loge Torungens Charter-
medlemmer og til logens første embeds-
menn. Jeg har ikke kunnskap om alle de 
tre gjenlevende Chartermedlemmene er 
tilstede her i aften. Men jeg vet at disse 
tre: Brødrene Olav Myhre, Nils Olsbu 
og Jan Nilsen samt brødrene Oscar 
Bernstein og Thorgrim Sataslaatten, 
som begge er gått bort, også i ettertid 
var særdeles aktive Ordensbrødre i dette 
distriktet. Blant annet i kraft av deres 
mange embeder i denne loge, leir 
Sørland og leir Aust-Agder. 
Jeg har hatt gleden av å besøke Arendal 
og de øvrige byene i Aust- Agder hvor 
vi har Ordensenheter opptil flere gan-
ger. Mange gode venner har jeg fått, og 
etter hvert har en del av dere lært meg å 
kjenne. 
Jeg er en person som naturligvis verd-
setter gode egenskaper, og jeg håper jeg 
ofte nok gir uttrykk for Den Norske 
Storloges takk til alle de som utfører et 
godt og viktig arbeid for vår Orden. 
I tillegg er jeg kjent for å være en 
person, som selv ved høytidelige og 
kanskje festlige anledninger, kommer 
med et alvorlig budskap. 
Kjære brødre i loge Torungen og alle 
gjester: Jeg er, med ansvar for alt som 
skjer innen Odd Fellow Ordenen, svært 
takknemmelig for alt arbeid våre med-
lemmer gjør, og hva de har gjort gjen-
nom årene. Men jeg har også ansvaret 
for at vår Orden møter fremtiden på 
best mulig måte. Og hvorledes kan vi 
trygge våre logers fremtid? Hvorledes 
kan vi trygge vår Ordens fremtid? Ja, 
hvorledes kan vi være med på å for-
bedre den verden vi alle er en del av? 
Det siste er jo faktisk en av Ordenens 
oppgaver. 
Alle dere, som er Ordensmedlemmer 
kjenner vår Ordens formålsparagraf. 
Denne formålsparagrafen krever at et 
Ordensmedlem stadig må arbeide på 
seg selv. Til hjelp i dette tilbyr Odd 
Fellow Ordenen et etisk opplærings-
program, som formidles i våre møter. 
En god Odd Fellow skal kjennes på sine 
holdninger i dagliglivet og ved sin 
væremåte vise at Ordenens etikk er noe 
mer enn teori. Svært mange foreninger 
og organisasjoner har en formålspara-

graf. Firmaer eller selskaper har sine 
businessplaner. Odd Fellow Ordenens 
formål og innhold er imidlertid noe langt 
mer enn de jeg nettopp nevnte, ikke minst 
på det personlige plan. Har dere tenkt 
tanken at innholdet i denne formålspara-
grafen gjelder nettopp deg og meg, noe 
enhver av oss har lovet å etterleve? Har 
dere, mine brødre, tenkt tanken, at vi som 
medlemmer i Odd Fellow Ordenen har 
pålagt oss langt større forpliktelser her i 
samfunnet enn de fleste andre? 
Har dere tenkt ut hvorledes dere skal gå ut 
i samfunnet å utbre Vennskapets, Kjærlig-
hetens og Sannhetens grunnprinsipper? 
Eller er dette bare en frase? Har dere tenkt 
over at ord om kjærlighet til alle mennes-
ker ikke er nok, men at dere må vise dette 
i handling? 
Jeg har ved flere anledninger gitt uttrykk 
for at den beste synliggjøring av vår Or-
den, det er når dere og jeg, synliggjør Or-
denen ved vår oppførsel i det daglige liv. 
Vi bør søke å komme i en situasjon at 
andre mennesker sier; han der, han er Odd 
Fellow og det er et godt menneske. 
Det bør være slik at andre mennesker øns-
ker å bli en Odd Fellow, eller en Rebek-
kasøster, fordi jeg er det, og fordi vi opp-
trer i samfunnet slik Ordenen påbyr oss. 
Så kjære brødre, jeg tror det ligger langt 
mer i formålsparagrafen enn svært man-
ge til daglig tenker igjennom. 
Kjære brødre i loge Torungen. Jeg vet 
dere har forberedt dere til dette jubileet 
gjennom lang tid. Jeg vil tro at dere har 
spart penger, dere har hatt mange møter 
hvor jubileet har vært diskutert, dere har 
planlagt, og ikke minst dere har gledet 
dere. Nyt denne tiden rundt jubileet. Gled 
dere over deres loge. La vennskapet vise 
seg og utvikles. Alt dette er grobunn for 
en driftig og fremtidig loge Torungen. 
Et arbeid i Odd Fellow Ordenen er et 
arbeid i det godes tjeneste. Jeg ønsker 
brødrene og loge Torungen alt godt i dette 
arbeidet på vei mot neste milepæl. 
Jeg bringer med meg bror Overmester, 
Storlogerens gave ved en anledning som 
denne. Storlogens plakett, som jeg tør 
håpe det vil være mulig å finne plass til. 
Kan jeg be dere alle om å reise dere, i det 
vi utbringer en skål, med de beste ønsker 
for årene som kommer. Måtte loge nr. 107 
Torungen fortsatt vise bærekraftig vekst 
til glede for vår Orden. 
 
Deretter gikk ordet til bror Eks Stor-
representant Olav Magnus Myhre, som 
holdt hovedtalen: 
Loge 107 Torungen fylte 25 år den 28. 
oktober 2oo8 og i dag, 1.nov. (4 dager for 
sent) feires det. Gratulerer til dere alle, 
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gjester, søstre og brødre som i dag er 
med på vår Jubileumsfest.  
Og en spesiell gratulasjon til brødre av  
Loge 107 Torungen, det er vi mine 
brødre, som er logen, og den er for 
mange av oss, vårt annet hjem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gleden, og den gode følelsen, er å sam-
les 2. hver mandag, til gjensyn med 
hverandre, til logemøtet med alle dets 
ritualer, og hva det gir oss, til broder-
måltidet, og til slutt hyggen i kjel1eren. 
Alt dette gir oss følelsen av, igjen vårt 
annet hjem. 
For å bli 25 år må det ha vært en fortid. 
Aust Agders første Odd Fellow loge nr. 
61 Terje Vigen ble instituert 10. oktober 
1959 med loge nr. 17 Dag i Porsgrunn 
som moderloge. 
20 år senere, den 10. november 1979 
fikk loge Terje Vigen sitt første barn, 
loge nr. 98 Henrik Ibsen i Grimstad. 
Odd Fellow Ordenen i Aust Agder har 
alltid hatt aktive medlemmer. 
Rebekkaloge nr. 51 Fortuna ble insti-
tuert i Arendal den 31. mai 1975, og har 
i dag mange av1eggere 
Med oppslutningen om, og interesse for 
ordenen og logearbeidet, var det mange 
brødre som gjerne ville være mere ak-
tive. De ville “bruke seg selv” til beste 
for sin egen utvikling og til beste for 
logearbeidet, Ordenen og våre budord 
V. K. S. 
Rundt om 1980 var Terje Vigens for-
mann i logens styrkelse og ekspensjon 
samt Storrepresentant, br. Oscar Bern-
stein. Han var pådriveren i oppstarten 
av Arendal Broderforening, og senere 
loge 107 Torungen. Bror Oscar ble kalt 
loge 107 Torungens FAR. 
Arendal Broderforening ble stiftet 
26.april 1982 med 23 brødre som var 
oppsatt på å gjøre en god innsats for en 
evt. ny loge. 
Vi hadde 15 møter, ett hver måned i 
logesalen, med forretningsorden og ar-
beide med å forberede oppstart av vår 
tiltenkte loge. De første møtene ble 
holdt i Frimurerlogens lokaler i Østre 

gate, senere i vår egen logesal i Odd 
Fellow huset. 
Stikkordet den gang var DUGNAD. 
Dugnad for å få vårt ny innkjøpte 
ordens hus innvielsesklart (godkjent av 
alle instanser), og ekstra innsats fra oss 
brødre i broderforeningen for å få vår 
nye loge “klarert”. 
Dette samarbeidet, dette fellesskapet fra 
stiftelsen av broderforeningen til insti-
tuering av loge, unner jeg dere alle å 
være med på. 28 oktober 1983 ble vi 
loge nr. 107 Torungen, med 33 med-
lemmer ved institueringen. Chartermed-
lemmene var brødrene Oscar Bernstein, 
Jan A. Nilsen, Olav Magnus Myhre, 
Nils Odd Olsbu og Thorgrim 
Sataslaatten. Dessverre er ikke brødrene 
Oscar og Thorgrim med oss lengre, men 
vi 3 som er igjen, står alle på for vår 
loge og Orden. 
Bror Jan, logens første EksOM og andre 
Storrep, vi kjenner deg alle, men vil du 
vennligst reise deg. 
Bror Nils Odd, logens første UM, vil du 
også vennligst å reise deg og jeg selv, 
Olav Magnus, logens første OM. Vi er 
alle glade for att vi ble valgt til å bli 
med i lederskapet for vår nye loge, og at 
vi har kunnet være, jeg håper, gode 
representanter for vår loge og vår orden. 
Vår loge 107 Torungen vokser. Brødre 
trives og det er tid for knoppskyting. 
Det er alltid vanskelig å gi fra seg ak-
tive og engasjerte brødre, men den 27. 
nov 1999 ble loge 135 Mærdø instituert. 
Det var vårt første fadderbarn. 
Dette var bare litt av fortiden, hva med 
nåtiden? Nåtiden er i dag for loge l07 
Torungen, med. 25 års fortid og ukjent 
fremtid. 
Aust Agder er ett lite fylke, men likevel 
har vi: 6 Odd Fellow loger + leir 22 
Aust Agder. 4 Rebekka loger + leir 22 
Viljen med til sammen ca. 780 søstre og 
brødre. 
Slår vi oss på brystet og sier: Se på oss, 
er vi ikke flinke? Nei. Vi engasjerer oss, 
og jobber ufortrødent videre. Vi unner 
mange flere å få del i disse godene som 
Odd Fellow livet er og gir. 
Nåtiden er bare ett øyeblikk, fremtiden 
venter. Kjære Festlyd: Vi er fremtiden. 
Hva venter vi den vil gi oss? Fremtiden 
gir oss tilbake, alt etter hva vi gir den. 
For å få noe, må vi først gi. Dette 
gjelder i alle livets forhold. Gi, så skal 
du få. Loge 107 Torungen er underlagt 
de samme sannheter. 
Vi opplever på hvert logemøte så mye 
positivt, så stor giverglede fra brødre at 
vi føler: Det går “vår vei”. Likevel har 

jeg ved noen anledninger ønsket å være 
“dirigent” for loge 107 Torungen. 
Vi har alle våre tanker og meninger, og til 
tider, la disse komme frem. 
Men vi har alle valgt våre “dirigenter”, 
embedskollegiet, nevndene, våre utnevnte 
embedsmenn, kort sagt: Alle som styrer 
våre loger. 
Jeg håper, tror og vet at alle våre utvalgte- 
både de utnenvnte og de valgte, vil ar-
beide til beste for våre loge og vår Orden. 
Kjære søstre, brødre og gjester, la oss alle 
stå på for Odd Fellow Ordnen og våre 
loger. Og i kveld må jeg spesielt nevne 
loge l07 Torungen. 
Tilslutt utbrakte han en skål for 
jubilanten. 
 
Storrepresentant og HM Lisbeth Brune 
hilste fra alle søstrene i Distrikt 22: 

Gratulerer med jubileet og takk for invita-
sjonen. Som HM og Storrepresentant i 
Rebekkaleir nr. 22 Viljen, som jo er den 
hittil yngste enheten i distrikt 22, bare 3,5 
år, er jeg blitt tildelt oppgaven med, på 
vegne av alle Rebekkasøstre og Matri-
arker i Distrikt 22 å overbringe våre 
hjerteligste gratulasjoner. Jeg vil få frem-
heve det gode samarbeide og samholdet 
logene mellom her i Distrikt 22. Våre tre 
logehus har alle blitt ombygget eller pus-
set opp i den senere tid, og det med en be-
tydelig dugnadsinnsats fra brukerne. Fell-
lesmøter, serveringshjelp og felles reiser 
har jo også gjort sitt til at vi blir bedre 
kjent. Vi har jo også vært så heldige å ha 
gode moderloger som forhåpentligvis har 
gitt oss en riktig og god oppdragelse slik 
at vi kan videreføre det gode og viktige 
arbeidet som vi er satt til å forsøke å 
utføre. 
 Så ønsker jeg lykke til med det videre 
arbeidet i de neste 25 år og overbringer 
noen hilsener: 
Fra Rebekkalogene nr. 51 Fortuna ved 
OM Inger Røisland, nr. 93 Kaprifol ved 
OM Wenche Nilsen, nr. 104 Måken ved 
UM Ingunn Andersen og nr. 116 
Navigare ved OM Jorunn Andsem og til 
sist fra Rebekkaleir nr. 22 Viljen 
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Vi vil også få lov til å utbringe en skål 
for Loge nr. 107 Torungen.  
 
 UM Jan Petter Røinaas hilste fra 
brødrelogene og leiren. Hans tale finnes 
på loge Terje Vigens side. 
 
OM Thor Olav Bjåland hilste fra loge 
57 Fidelitas, som er vår vennskaps loge 
fra Skien, og overrakte gave: 
Vennskap er en fin ting. Den er akkurat 

som en rund ring. 
Evig bånd, som 
aldri slipper din 
hånd. Slik er vårt 
vennskap. 
Vårt liv kan ikke 
være fullkom-
ment uten venner. 
Loge 57 Fidelitas 
er som kjent 

vennskapslogen 
til Loge 107 Torungen. Det var en gang, 
ja slik begynner alle eventyr og vårt 
vennskap er virkelig et eventyr. 
Vår daværende sekretær, Odd 
Rasmussen, hadde kontakt med loge-
bror EksOM Torjus Skjævestad, de had-
de nemlig avtjent verneplikt sammen på 
50-tallet. Derfor kom ideen om å få et 
vennskapsforhold våre loger imellom. 
Så høsten 1986, tok vår daværende OM, 
Rolf Amundsen, kontakt med OM i 
Torungen, Nils Odd Olsbu. 
6. oktober samme år, satte brødre fra 
loge 57 Fidelitas seg i 6 biler og kjørte 
til Arendal for å besøke loge 107 
Torungen for første gang. Det var 
innvielse i troskapsgraden og kanskje 
vedkommende er her i kveld. Menyen 
var får i kål.  
Etter hvert har det blitt en tradisjon hos 
dere, og hos oss er det wienersnitsel 
som er menyen. 
Og på våren 87 kom dere på besøk til 
oss for første gang. Slik fortsatte det i 
mange år fram til år 2000, da vi etter 
nok et høstbesøk i oktober, hvor noen 
av brødrene som hadde vært med fra 
starten av, begynte å få litt problemer 
med å kjøre i høstmørket. Og etter å ha 
kjørt ned et rådyr og en rev, ble det 
besluttet at vi skulle komme på besøk 
om våren. Så nå har det blitt slik at vi 
besøker hverandre annen hver gang om 
våren. 18-20 brødre fra hver loge er 
flinke til å ta turen, når det er besøk 
enten her i loge 107 Torungen eller i 
loge 57 Fidelitas.    Hva er et vennskap? 
Toleranse er en vesentlig betingelse for 
et godt vennskap, men den må ikke mis-
forstås. Vi gjør ikke våre venner en 
tjeneste ved å godta alt som blir sagt 

eller gjort. Det er vår plikt å si fra når 
noen er i ferd med å gjøre noe som ikke 
tåler dagens lys. Vi skal hjelpe og råde 
dem. 
Hva du enn måtte finne av egenskaper 
hos din venn, så forsøk ikke å støpe han 
om i en annen form. 
Vi skal være trygge på hverandre. Hvis 
en venn betror seg til deg om forhold 
som han ønsker skal bli mellom dere, så 
la det bli mellom dere. Og dersom du 
ikke har noe godt å si om en venn, så la 
være å si det. 
Husk at bakvaskelse er det farligste 
våpen i verden! 
Et spansk ordspråk sier; “Vil du vinne 
en venn, så lukk det ene øyet. Vil du 
beholde han, så lukk begge.” 
Profeten Kahlil Gibran sier: ”Gi din 
beste venn det beste i deg selv. Hvis 
han må kjenne ditt tidevanns ebbe, så la 
han også bli kjent med dets flo. For hva 
er en venn hvis du oppsøker han for å 
slå tiden i hjel? Oppsøk han alltid for å 
få tiden til å leve. For han skal fylle ditt 
behov, men ikke din tomhet. Og i det 
søte vennskap skal det være latter og 
gleder som dere deler. For i små tings 
dugg finner hjertet sin morgen og sin 
fornyelse.” 
Alle er vi opptatte av å søke det rette, 
og det er gjennom fellesskapet, ved å 
dele med hverandre, at vi får de beste 
forutsetninger for å kunne dyrke de 
etiske prinsipper som ligger i våre 
ritualer og belæring som danner 
grunnlaget for det virkelige vennskap. 
Derfor skal vi være ydmyke i forhold til 
den arv som vi har overtatt fra våre 
Ordensfedre. 
Noen bevingede ord for resten av 
festen: Vennskap er som to stoler som 
står tett sammen for en hyggelig prat. 
Vennskap er som en herlig dag, uten 
spesiell grunn til å bli husket, men det 
gjør den. Vennskap er som en regnbue 
mellom hjerter. Hva skulle vi gjort uten 
venner som dere? 
Så vil jeg be bror OM Svein Harald 
Søndenaa om å motta en gave fra deres 
venner i 1oge nr. 57 Fidelitas, med takk 
for godt vennskap våre loger imellom. 
Jeg vil be alle reise seg og utbringe en 
skål for loge nr. 107 Torungen og gra-
tulere med 25 års jubileet, fra brødrene i 
loge nr. 57Fidelitas. 
 
Leder av festkomiteen Eks CM Per 
Olai Seines overrakte deretter gave fra 
alle logens brødre samt fra loger, 
Rebekkaloger, leir 22 Aust Agder og 
Rebekkaleir 22 Viljen. Vår lokale 
marine kunstner, Ants Lepson hadde 

malt et dramatisk bilde med utgangspunkt 
i åpningsstrofene i Torungensangen: ”Se 
Torungen fyr der det hever sitt bryn i 
storm og i stille mot hav, og stolt viser vei 
og leder vårt syn gjennom mørke og livets 
kav…..” 
 
Søster Torunn Sandsdalen fra loge 104 
Måken leste så 2 nydelige dikt. 

OM Svein Harald Søndenaa takket for 
mottatte gaver. 
 
Etter dessert med kaffe og avec ble 
Arendalssangen avsunget og kveldens 
taffel avsluttet med ”takke for maten”-tale 
av Storrepresentant Leif Sell fra vår 
datterloge 135 Mærdø. Han sa bl.a.: 
En inderlig takk for at min kone og jeg 
ble bedt til dette jubileum og at jeg fikk 
lov å avrunde dette måltid. Det er gildt å 
feste. Det er gildt å være med å feire 
bursdag, og særlig det å feire jubileum. 
Og når det er foreldrene mine som skal 
feires er det jo ekstra gildt. 
Jeg ble tatt opp i loge Torungen for 23 år 
siden og var i Torungen i 12 år. Da var vi 
så mange brødre i logen at vi kunne dele 
oss for å starte en ny loge. Jeg var da med 
og startet broderforeningen til en ny loge, 
loge 135 Mærdø den 27. november 1999 
og som neste år har 10 års jubileum. 
Deretter gikk han over til sitt hoved-
oppdrag: Å takke for maten. Det gjorde 
han i velkjente stil med passende omtale 
av maten og humoristiske vitser. 
 
Takk for den fine festen dere har laget for 
oss i dag. Gratulerer med de 25 år. Takk 
for at dere laget slikt et herlig måltid. En 
hjertens takk for maten! !  
 
Selskapet forflyttet seg til restauranten, 
der husbandet, forsterket med bror 
Thorleif Guttormsen på trekkspill, spilte 
til dans til ut i de små timer. En hyggelig 
avslutning på en praktfull og prikkfri 
ettermiddag og kveld. 
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Loge 127 Gabriel Scott  
Ord fra Undermester. 
Da dette er det siste nummeret av 
Terjenytt i 2008, faller det naturlig å 
gjøre opp et lite regnskap. 
Loge 127 Gabriel Scott har hatt et godt 
år, med en veldig positiv vekst av med-
lemmer. Nye brødre har kommet til 
gjennom hele året, og denne trenden 
virker som også skal holde seg også inn 
i neste år. For å sikre at nye brødre blir 
tatt vare på, har hver ny bror fått sin 
egen oppfølger, som skal virke i tillegg 
til fadder. 
 
Det som vi også må jobbe målrettet 
mot, er å engasjere eksisterende brødre. 
Det slik at det å velge et møte i logen 
blir det som prioriteres fremfor annet. 
Her må kjørelagene bli sitt ansvar 
bevisst. Det å ta en telefon i forkant kan 
ofte være det som gjør valget lettere for 
noen. Fadderne må også være aktiv 
dersom noen begynner å møte mer 
sjeldent. Husk at det å være fadder varer 
logelivet ut. 
                                                    UM 
Årets julemøte med ledsager 
Årets julemøte med ledsager er beram-
met til Fredag 5. Desember. 
Som vanlig starter buss fra Høvåg og 
bringer oss til Logehuset i Grimstad, 
etter å ha plukket opp brødre med 
gjester underveis. Returen samme vei er 
kl.24 fra Grimstad. 
Det blir som vanlig et møte i salen, 
sterkt preget av forestående høytid. 
Videre vil det i år bli foredrag av Berit 
Eide Johnsen, som skal opplyse oss om 
”Prisonen”, hvori blant andre Terje 
Vigen måtte tilbringe mange år. Dette 
sees det frem til med forventning.   
Måltidet vil også bære preg av tradisjon 
hva meny angår, med dertil ”julete” 
følge. 
Vi håper mange har anledning til å 
komme, og det sees frem til en hyggelig 
og givende kveld. 
Bindende påmelding til Bror Atle Auby 
Hagen eller Bror Hans Henriksen 
 

Nytt fra Sosialnevnda 
Sosialnevnda i 127 Gabriel Scott har 
denne høsten både nyheter og gamle 
travere på programmet. 
Syltelaging hos Bror Hans Eide har i 
mange år vært et sikkert tegn på at julen 
er nær forestående. Her legges det mye 
flid og vilje i produktet, og det får ofte 
et veldig personlig preg.  Som vanlig 
blir dette avviklet over to kvelder i 
begynnelsen av desember. Sosialnemda 
kommer tilbake med mer informasjon 
og mulighet for påmelding. 
Videre er det også planlagt en tur til 
Tallin før jul. Denne går med buss fra 
Lillesand til Stockholm med en over-
natting underveis. Fra Stockholm blir 
det å reise med topp båt til Tallin, og 
her bor vi også om bord på denne delen 
av turen. Det blir en dag med juleshop-
ping i Tallin, før nesen vendes hjem-
over, og turen følger samme rute også 
denne veien.  
Prisen for dette er heller ikke avskrek-
kende, for det blir sjeldent det, når vi er 
så heldige å ha en reiseoperatør iblant 
oss.  
Det ryktes også at nevnda har begynt å 
tenke på enkelte ting som kan skje til 
våren. Det syntes at et besøk i den nye 
operaen er veldig aktuelt, så vi ser med 
glede fram til hva som skjer. 
 
Aust-Agders Logetur på Volga 
Årets tilbud fra Reisekomiteen i Odd 
Fellow i Aust-Agder var en tur på 
Tsarens vannveier fra St. Petersburg til 
Moskva. 
Blant totalt 67 reisende var det en stor 
delegasjon fra vår loge. Drøyt 20 hadde 
således tilhørighet til 127 Gabriel Scott. 
Etter en tidlig start med første fly fra 
Kjevik (fremmøte 0430), begynte folk å 
våkne da vi nærmet oss København. 

Etter et kort opphold her, hvor 
nødvendige mageregulerende artikler 
ble handlet, bar det videre til St. 
Petersburg. Her ble vi møtt av to veldig 
hyggelige guider, og brakt til båten som 
skulle bli vårt hjem de neste 10 dagene.  

De to første dagene gikk til rundturer i 
dette området, med avstikkere til det ene 
palasset finere enn det andre. Både 
Peterhof, Puskin og Vinterpalasset ble 
besøkt, og de fleste syntes vel at godene i 
den tids Russland med fordel kunne vært 
jevnere fordelt. 
Den tredje dagen begynte turen mot øst 
som med enkelte avstikkere skulle ende 
opp i Moskva 6 dager senere. Hver dag 
ble det gjort strandhogg til forskjellige 
severdigheter. Vi fikk både se byer, 
markeder og klostre, men felles for dem 
alle var at det fantes ikoner overalt. Flotte 
kunstverk som man ikke kunne annet enn 
å la seg imponere over.  
Etter mange mil på vei, med sluser opp og 
ned, endeløse skoger og lite bebyggelse, 
ankom vi Moskva på ettermiddagen 
fredag. Noen kan kanskje tro at båt-turen 
kunne bli langtekkelig, men det var 
absolutt ikke tilfelle. Her ble det tid til å 
sitte på soldekket og snakke med gode 
venner og bare kose seg   
I Moskva var det igjen severdigheter som 
skulle besees, med tur i Kreml som 
høydepunktet. Igjen overdådige byggverk 
og mengder med ikoner. 

  
 
Søndag ettermiddag gikk så turen tilbake 
til Norge, igjen med innlagt tid for handel 
i København. 
 
Vi som var med på turen kan bare 
anbefale denne på det varmeste, og da det 
vites at det også til neste år vil bli en 
liknende tur, så er det bare å melde seg 
på, for det er et minne for livet. 
 
Åremålsdager 
60 år. 
John Olsen  15.10.2008 
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Loge nr. 128 Lyngør  
Hilsen fra OM 
Vinteren nærmer seg med raske skritt 
og snøen har allerede ”yppet” seg litt. 
Førjulstiden er en hektisk og travel tid 
for de fleste, men glem ikke de, som i 
denne tiden ikke har det så greit. Litt 
omtanke og litt oppmerksomhet koster 
så lite, men betyr så mye. Jeg vil benytte 
anledningen til å ønske alle søstre og 
brødre en riktig fredlig og god jul. 
                                      Odd Holum/OM 
  

 
Odd Fellowhuset: Larvik 
Nedre Torvgate 1, 3251 Larvik  
Loge 128 Lyngør var på besøk hos loge 
120 Colin Archer 22. oktober. 
Det var 24 brødre som var med. 
Vi ble som vanlig godt mottatt av 
brødrene der, og vi har som tradisjon å 
reise til Larvik på høsten og de kommer 
til oss på våren. 
Det var et kort og koselig arbeidsmøte. 
Det ble servert saltkjøtt og ertesuppe 
som var helt fortreffelig. 
Vi gleder oss til neste tur. 
                     Jon-Eirik Johansen - UM 

 
Leir 22                      
Aust Agder      
 

 
Gradspasseringer:      
DGL- grad 09.10.2008      
Fra loge nr. 61 Terje Vigen: 
Jan Oskar Kvist                  
Jan Petter Røinås    
Fra loge nr.128 Lyngør: 
Georg Lindtveit               
Fra loge nr.135 Mærdø: 
Finn Sandberget 

               
Leir 22 
Viljen 
 

 
Gradspasseringer:  
Barmhjertighets Grad 07.10 2008: 
Fra loge nr. 51 Fortuna: 
Emmy van der Zalm       
Vera Thorkildsen                                           
Fra loge nr. 93 Kaprifol:  
Åshild Gregersen Moe  
Fra loge nr.104 Måken:                                 
Randi Gran 
Inger Helene Dybfest                                     
Borghild Synnøve Omdal       
 
Seniortreff – Litt historikk 
Den 9. november 1995 ble det første 
Odd Fellow Seniortreff avholdt på Odd 
Fellow huset i Arendal. 
Det møtte 28 brødre. Olav Magnus 
Myhre ønsket velkommen og gav ordet 
til Terje Noddeland som redegjorde for 
tanken med slike treff. Han listet opp en 
del punkter som ble diskutert og kon-
klusjonen ble: Treffene skulle være en 
anledning for seniorbrødrene til å møtes 
uformelt kl 1200 en torsdag i hver 
måned. Det skulle prates om løst og 
fast, drikkes kaffe og spises litt. Det var 
også enighet om å føre protokoll fra 
møtene og om å fastsette neste treff. 
Denne ideen har nå fått utvikle seg 
gjennom 13 år og i mange retninger. 
Fra de enkle treffene på Odd Fellow-
husene til store arrangementer og turer. 
Alle logene i distrikt 22 er nå med i 
ordningen og vi trives godt sammen. 
Det er blitt skrevet protokoll fra alle 
sammenkomstene og en god del er 
referert i Terjenytt. 
Det siste treffet i vårterminen ble av-
holdt den 17. april 2008 i det store nye 
fjøset på Voie. 59 personer møtte frem 
og alle ble gitt en grundig informasjon 
om moderne fjøsdrift. Kaffe og påsmur-
te rundstykker ble servert på fjøsloftet. 
Nå ser vi frem til de neste treffene, hvor 
det måtte bli. 

Hilsen 
Terje Noddeland  

 
Seniortreffet 

18.september 2008. 
32 deltagere møtte fram ved 
Hasseldalen Maritime Samling i 
Grimstad hvor vi ble møtt av br. Jan 
Stangeland som ønsket alle velkommen 
til det første treffet i høstterminen 2oo8.  
Samlingens lokaler er fra et gammelt 
skipsbyggeri og en vesentlig del av 

samlingen er verktøy og redskaper fra den 
tids drift, men det var også mye red-
skaper og gjenstander fra skipsfarten i 
seilskutetiden og framover.  
Inne i lokalene var Berit Bugge på plass. 
Hun ga oss først en historisk oversikt fra 
verftsdriften og skipsfarten, siden var hun 
til stede og svarte på spørsmål fra interes-
serte. Ett meget vellykket besøk bakover i 
tiden. 
Etter omvisningen forflyttet vi oss til Odd 
Fellow Huset i Grimstad hvor br. Jan 
Stangeland hadde rigget til med kaffe og 
rundstykker, noe som smakte veldig godt. 
Alt dette for kun kr. 65,00.pr. person. Br. 
Terje Nodeland oppfordret Rebekka-
logene i Aust-Agder å bli delaktig i 
Seniortreffene og komme med forslag og 
ideer til framtidige treff. Til slutt fikk de 
som ønsket det, se logens nye kjøkken og 
spisesal. 
Takk til Jan Stangeland for et interessant 
og hyggelig Seniortreff. 
                                            Ref. Sigurd. 
 
 Seniortreffet 16. oktober 2008. 
Dette seniortreffet fant sted på logehuset i 
Arendal. 
Temaet var Odd Fellow turen til Russland 
med cruise fra St. Petersburg til Moskva 
(Se omtale under loge Gabriel Scotts side) 
Odd Fellow Ordenens Webmaster 
Anstein Nørsett viste Eks Storrepre-
sentant Svein Sørensens bilder fra turen. 
Bildene ble behørig kommentert av Svein 
Sørensen og andre deltagere på turen. 
Det var møtt fram nesten 40 deltagere 
som etter ”kåseriet” koste seg med kaffe 
og rundstykker. Det hele laget og servert 
av en liten seniortreffkjerne. Dermed var 
kostnadene på et minimumsnivå.  
Takk til dere som gjennomfører slike 
seniortreff!                                       J.A.N. 

Fra Jubileumsfesten til loge Torungen.
Ved dette bordet finner vi OMene m/ 
ledsagere fra logene Gabriel Scott og 
Lyngør, flankert av brødre m/ledsagere 
fra jubileumslogen, Torungen. 
Aulaen i Sjømannskolen på Fløyheia i 
Arendal fungerte som bankettsal og 
bestod av 12 slike 12 mannsbord pluss ett 
8 mannsbord. 
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Loge nr. 135 Mærdø 
 
Fra Overmester. 
Vi nærmer oss nå Julehøytiden. Og 
enda et år er på hell. 
Høstterminen er også snart forbi. 
Da vår OM Erik Steller flyttet til 
Sarpsborg, valgte han å fratre sitt 
embede som OM. 
Høstterminen begynte da med nomi-
nasjon og valg, og senere innsettelse av 
ny OM og UM, samt ny Storrepre-
sentant, da vår nåværende måtte trekke 
seg på grunn av sykdom. Da vår sekre-
tær ble valgt til UM, måtte vi da ha en 
ny. Det ble da en ny omgang med 
nominasjon og valg.  
Vår seremonimester Per Knudsen valgte 
også å fratre, på grunn av visse omsten-
digheter. Ny kapellan måtte vi også ha. 
Så høstterminen har vært ganske hektisk 
for en nyvalgt OM. 
Sammen med embedskollegiet, og ikke 
minst dere brødre, ser jeg frem til å ta 
fatt på vår terminen, med ønske om at vi 
blir enda flere brødre i Loge 135 
Mærdø. 
 
Kjære alle brødre i Loge 135 Mærdø! 
Jeg ønsker dere alle med familier en 
riktig god Jul og ett godt nytt år. 
Det samme ønskes søstre og brødre i 
andre loger. 
                               Hilsen i 
           Vennskap, kjærlighet og sannhet 
                          Olav Halvorsen 
                                  OM 
Nye embedsmenn: 
Storrepr. Leif A. Sell 
OM  Olav Halvorsen 
UM  Nils Olav Stensrud 
Sekr.  Alf Ivar Andersen 
Kap.  Vidar Gullovsen 
CM  Sverre Kvalevåg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye bror 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.10.08   Olaf Ragnar Andersen 
 

Sekretæren informerer. 
Gradspasseringer 
Den Høye Sannhetsgrad 
23.09.08     Torleif Nordmyr 
                   Roy Gabrielsen 
Den Gode Vennskapsgrad 
28.10.08 Per Øystein Eik 
 

Åremålsdager 
70 år 
09.01.09    Leif Arild Sell 
 

Mærdø Open i Golf 17.09.08 
Onsdag 17. september 2008 gikk årets 
verdenskjente golfturnering av stabelen 
ved Nes Verk. Til tross for høstens 
regntunge dager, viste værgudene sitt 
blide åsyn denne vakre onsdag i midten 
av september.  
Vel framme på Nes Verk, noe forsinket, 
møtte vår innleide Pro Eirik Walle oss 
til en innføring i golfens hemmelig-
heter, men som han sa; "Mission 
Impossible," å lære noen golf på ca 1/2 
time.  
De 18 fremmøtte fra Loge Mærdø, både 
brødre og familie, tok fatt på oppgaven 
som Indiana Jones ikke kunne klart 
bedre! 
Vi spilte 7 av de 9 hullene og normert 
antall slag vil da bli 7 x 3  = 21, hvis 
man da er en veldig god spiller og "går 
på par." Men her var vi en svær gjeng 
som aldri hadde spilt golf før, likevel 
ble resultatene  23 ("Superlaget,") som 
best, deretter 2 lag på 24 og siste laget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(This Years Loosers") kom på 28 slag. 
Totalt sett veldig bra innsats av alle de 
fremmøtte. 
Oppe på Golf-kafeen avsluttet vi med et 
herlig "Brodermåltid" som denne kvelden 
bestod av en herlig omlett tilbredt av Le 
Chef de Cuisine mens vi diskuterte de 
fantastiske slagene vi hadde gjort og hvor 
gode golfere vi var blitt, deretter bar det i 
vei hjem til Arendal. 

Vi håper at dette kan bli en årlig tradisjon 
med "Mærdø Open," men at vi kanskje 
med hell kan flytte det til vårparten mht 
vær, lys etc, mulige at vi eventuell skulle 
flytte det til en søndag ettermidag, vi er 
åpne for innspill og forslag. 
Tusen takk for nok en herlig golfaften på 
Nes Verk med gode venner, ser frem til 
"Mærdø Open 2009!" 
 
Hilsen Douglas Garcia Woods. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Jubileumsfesten til loge Torungen.
Ved dette bordet finner vi OMene m/ 
ledsagere fra logene Mærdø og Fidelitas, 
flankert av brødre m/ledsagere fra jubi-
leumslogen, Torungen. 
Elevene ved skolens servitørlinje var 
kjempeflinke servitører og hele festen ble 
gjennomført stilig og elegant. 
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 Logeantrekk fra FRISLID ZACHARIASSEN AS 
 

-Livkjole komplett kun   4600.-  LANGBRYGGEN 1 
-Mørk dress+skjorte+slips 3000.- 4841 ARENDAL 

TLF 37021462
UTENOM ÅPNINGSTID RING FOR AVTALE: 

TLF .91 79 75 30 
 

 

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

Nye og brukte biler 
                                         
                 

 
OPEL                    CHEVROLET 

 

Kvia Bil 
Sørlandsparken 38 05 80 00 

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

 

 

EINAR BERGE  

 

 

 

 
 

Tlf. 37015166        www.ferdigmatas.no 
Lapskaus.Gryterett.Laksesuppe.Komper.Frokost.Lunch 

AGDERPLAN A/S 
RÅDGIVENDE INGENIØRER I 

BYGGETEKNIKK 
KOMMUNALTEKNIKK OG GEOTEKNIKK 

 
Storgaten 2 – 4890 Grimstad 

Tlf. 37 04 36 00 . Telefax 37 04 49 16 
Knudsen`s 
                                   
 

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

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

Der stopper vi først! 
God tur! Vi sees! 

Agder Bensin as E-18 
ALT i elektrisk installasjon 

 
AUTORISERT EL.INSTALLATØR HÅKON LARSEN 

 
Kirkeveien 140   Telefon:37011581 Mobil: 91169673 

4817 HIS                      E-post: hisel@online.no 

 

 
 
KÅRE VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

BEDRE RÅVARER 
BEDRE SMAK 

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

arrangementer

 NITTEDAL TORVINDUSTRI AS 

Salgskonsulent Einar Berge 
 
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

Julen 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, Vinteren 2009, kommer i feb. 2009. 
Frist for innlevering av stoff fra enhetene er  31. jan. 2009. 

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 – Døgnsevice 
Faste oppdrag til faste priser 

 
 
 

 

  ARENDAL 
     MAXITAXI 

SKREDDESYDDE 
GRUPPEREISER 

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

Erik Granhaug 
Hestetorget 
Tlf. 37 04 17 33 

 

Ta kontakt 
Grøgårdsmyrveien 18 
4790 Lillesand 

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

Lagervare 

Jan Stangeland 
Loge nr. 98 Henrik Ibsen

 

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

Retur adresse:  Postboks 32,  4801 Arendal  

Aut.el.inst. Knut Friis-Jacobsen 
Tlf. 37 01 07 30  Fax 37 01 18 21 

Mob. 94 58 28 80  priv. 94 58 75 00
- Elektrikeren på Hisøy - 




