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F O R O R D.
Loge nr. 107 Torungens historie har jeg tidligere skrevet slik:
1. Torungen
- En beretning om logens tilblivelse og de første 5 år i 1988
2. Torungen
- En beretning om logens tilblivelse og de første 10 år i 1993
5års beretningen(nr.1)er tatt inn i dette heftet.
3. Torungen
- En beretning ved 20 års jubileet, omfatter årene 1993-2003
4. Torungen
- En beretning ved 25 års jubileet, omfatter alle de 25 årene.
Denne historien(nr. 4) ble laget som et jubileumshefte til 25 årsjubileumet. Den lå på hver
kuvert ved jubileumsmiddagen 1. november 2008, dvs. en til hver familie. Heftet var på 100
sider i A5 format, et format alle utgavene har vært i.
Side 99 i heftet var en annonse side, og sammen med disse inntektene og et støttebeløp fra
leir nr. 22 Aust Agder, fikk en midler til hele trykkingen.
Det ble laget så mange hefter at en hele tiden etter 25 års jubileumet har kunnet gi et
eksemplar til hver ny bror som ble medlem av logen. Enda holder denne utdelingen på.
Ved opprettelsen av NOFA, 18. juni 2011, fødtes idèen med at jeg ville ta historieskrivingen
inn i Akademiet og starte med å oppdatere ”En beretning om loge 107 Torungen” som en
fortløpende oppdatering ved å lage en versjon annethvert år, etter embedsperioden.
Jeg var som medlem av Storlogens Nevnd for Kunnskapsløftet til stede på institueringen av
NOFA i Oslo.
Situasjonen for meg var nok på det tidspunkt veldig arbeidsomt, for det var først etter at
redaktøransvaret for Terjenytt var overlatt til en annen at jeg hadde muligheter for å sette
idèen ut i praksis.
Først den 30. januar 2015 ble jeg medlem av NOFA med min idè som prosjekt.
Første gang beretningen ferdigstilles er derfor etter 2015.
Beretning dekker tiden fortløpende fra oppstarten og tilblivelsen i 1983 og frem til dato.
Motivet mitt er å få samlet arkivstoff, systematisert det og gjøre det tilgjengelig for
logemedlemmene og andre interesserte.
Jeg tror det er riktig å gjøre dette i en enkel form ellers vil evt. trykkekostnader bli alt for
store.
Embedskollegiet i logen har gitt klarsignal om at beretningen settes inn på logens sider i
Oddfellow.no. For øvrig er det opp til logen å bruke stoffet på den mest formålstjenelige
måte.

Arendal, 31. desember 2015
Jan A. Nilsen
EksDSS

2

En beretning om loge nr. 107 Torungen

INNHOLD
Forord
Innhold
Innledning
Grobunnen blir til
Frøet blir sådd
De første spirer
Broderforeningstiden
Loge nr. 107 Torungen
5 års jubileum
Oscar Bernstein. Vår loges far
10 års jubileum
15 års jubileum
20 års jubileum
25 års jubileum
30 års jubileum
Logens nåværende veteraner
Brødre med 50 års medlemskap
Embedskollegiene
Vår første 50 års veteran
Storembedsmenn fra loge nr. 107
40 års veteranjuvel tildelt DSS
Storrepresentanter
Den Europeiske Storlogegrad
EksOMene
Embedsmenn
Bibelen
Møtene
Fremmøteprosenten
Ettermøtene
Sanggruppa Øste Gab
Gave til runde år

Side
2
3
4
5
5
6
8
12
19
20
24
33
36
39
49
49
49
50
55
56
56
57
57
58
61
63
63
65
66
70
71

Særloven
Samarbeid med andre
Terminlista
Terjenytt
Fredagstreffet
Juletrefester
Familiesammenkomst
Odd Fellow huset
Turer
Sangbok
Ny sangbok
Seniortreffene
Sosialt arbeid
Grytevakt Frelsesarmeen
Vedaksjonen
Tilstelning vanskeligstilte
Kontingenten
Tre gilde gaver
Kirkebesøk
Loge Lyngør – ”nevø”
Loge Gabriel Scott – ”nevø”
Loge Mærdø – Torungens barn
Forhold til leiren
Distrikt 22
Innehavere av Storlogegraden
Nevnder 1983-2015
Vi minnes
Medlemstand
Logens medlemmer, bilder
Enhetene i Aust-Agder

Side
72
73
73
73
74
75
75
75
77
79
79
80
81
82
82
83
83
84
84
84
85
85
86
87
88
89
92
93
94
96

3

En beretning om loge nr. 107 Torungen

INNLEDNING.
Foruten de 4 beretningene om loge 107 Torungen(Se forord s. 2), har jeg 2 ganger skrevet
loge nr. 61 Terje Vigens historie, ved 25 års jubileumet i 1984 og ved 40 års jubileumet i
1999. Begge historiene ble laget i A5 format som hefte. I 1987 ga loge Terje Vigen historien
ut i bokform.
Det har i denne tiden vært en eventyrlig utvikling for Odd Fellow i Arendal og vårt distrikt.
Loge Terje Vigen var eneste loge i Arendal og Aust-Agder fra oktober 1959 til mai 1975, da
Rebekkaloge nr. 51 Fortuna så dagens lys i Arendal.
Etter dette, har Arendal fått 2 Odd Fellow loger og 1 Rebekkaloge i tillegg, Grimstad har 2 og
Lillesand har fått en Odd Fellow loge, Grimstad/Lillesand området en Rebekkaloge,
Tvedestrand/Risør området en Odd Fellow loge og en Rebekkaloge. Dessuten har vi fått Odd
Fellow leir i Arendal og en i Grimstad.
Eget Odd Fellow distrikt, distrikt nr. 22 Aust-Agder, ble det i 1997. I mars 2005 fikk vi egen
leir for Rebekkasøstrene og eget distrikt i 2006.
Det betyr at vi i løpet av de 39 siste årene, etter at loge Terje Vigen har rådet grunnen alene i
16 år, har fått en tilvekst på hele 13 enheter.
En annen måte å se den store Odd Fellow utviklingen i vårt distrikt på, er følgende:
I 1967 bodde jeg i Arendal.
I 1967 ble jeg tatt opp i loge nr. 61 Terje Vigen i distrikt nr. 5.
I 1974 ble jeg tatt opp i leir nr. 5 Klippen
I 1978 ble jeg overført til leir nr. 14 Sørland i distrikt nr. 14
I 1983 ble jeg overført til loge nr. 107 Torungen
I 1995 ble jeg overført til leir nr. 22 Aust-Agder
I 1997 tilhørte jeg distrikt nr. 22 Aust-Agder
En vandring i 2 loger, 3 leire og 3 distrikt uten å flytte.
Jeg bor fremdeles i Arendal, med samme adresse som i 1967.
Jeg takker logens sekretærer, opp gjennom tidene, for vel utført arbeid i sin funksjonstid.
Beretningen føres fortløpende.
Jan A. Nilsen,
EksDSS

Fotografer har vært brødre av logen, først og fremst:
Åge Munch-Olsen
Ole Skjævestad
Per Jetlund Jørgensen
Jan A. Nilsen
Dessuten:
Svein Sørensen fra loge nr. 61 Terje Vigen
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GROBUNNEN BLIR TIL.
Et tilbakeblikk på loge nr. 107 Torungens historie og tilblivelse er en del av Odd Fellow
Ordenens historie i Arendal. Jeg finner det derfor riktig å ta et punktvis tilbakeblikk på hva
som har skjedd i Arendal før vår nye plante ble til.
Høsten 1926 finner vi den første navngitte Odd Fellow bror i Arendal. Det var VICTOR
HERLOFSEN, som ble tatt opp 20.09.1926 i loge nr.8 Harald Hårfagre i Haugesund. Han var da
en 8. grads frimurer, som hadde vært frimurer i 16 år. 13. september 1920 ble han valgt som
CM i den nye frimurerlogen som ble stiftet i Arendal, Fraternitas til de tvende Fyrtårn. Dette
skjedde 25 år etter at Arendal St. Johannes broderforeningen ble stiftet
Første gang det høres om Odd Fellows i Arendal, er i 1928-29 en gang. Da ble det holdt et
orienteringsmøte på Grand hotell som ikke resulterte i noe særlig.
Før 2. verdenskrig kom også THOMAS TOLLEFSEN med i Ordenen idet han 22.03.1939 ble
opptatt i loge nr.17 Dag i Porsgrunn.
Etter krigen foregikk der en viss aktivitet mellom disse to brødre og EksOM P.E.HAGEN fra
Porsgrunn.
I 1956 ble det mer fart i sakene. Skattefogd EIRIK GUSTAD kom til Arendal. Han ble
krumtappen i det videre arbeidet.
Den 02.02.1958 ble den første Arendal Broderforening stiftet med 11 medlemmer og den
10.10.1959 var vår moderloge, loge nr.61 TERJE VIGEN, et faktum med 33 medlemmer.
Også blant kvinnene begynte det etter hvert å bli feste for Odd Fellow groer. 01.10.1972 ble
Arendal Rebekkaforening stiftet og 31.05.1975 så loge nr.51 FORTUNA dagens lys.
Kjøp av eget hus, vedtatt på et fellesmøte mellom logene Fortuna og Terje Vigen 11.02.1981,
ble nok av stor betydning for dannelsen av frøet som skulle gi ny Odd Fellow plante i
Arendal.
FRØET BLIR SÅDD.
Valgperioden 1979-81 hadde loge nr.61 Terje Vigen følgende embedskollegium:
STORREPRESENTANT
OSCAR BERNSTEIN
FUNGERENDE EksOM
ARNE MOSBERG
OM
JAN A. NILSEN
UM
SIGVALD NORMANN HANSSEN
SEKR.
TOR-ALF NYKVIST
KASS.
ERIK BRØDHOLT
SK.M.
ØIVIND OLSEN
CM
KÅRE MIDTTUN
Nevnd for logens styrkelse og ekspensjon så slik ut:
EksOM
OSCAR BERNSTEIN
EksOM
THORLEIF BREDESEN
EksOM
OLAV ESPESTØYL
EksOM
JAHN SENUM
EksOM
ARNE MOSBERG, varamann
Storrepresentant Oscar Bernstein hadde i en tid syslet med tanken om å danne en ny loge i
Arendal.
På logemøtet 11.mars 1981 kunne han fortelle at nevnd for logens styrkelse og ekspensjon
hadde hatt møte, og var enstemmig kommet fram til at tiden nå var moden for en ny loge i
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Arendal. OM kunne fortelle at denne opplysningen ble gitt i full forståelse med
embedskollegiet.
Nevnte møte i nevnda fant sted hjemme hos Oscar Bernstein tirsdag 03.03.1981 kl.1900.
Foruten verten var Jahn Senum, Thorleif Bredesen og Arne Mosberg til stede. Møtet ble
ledet av formannen og Jahn Senum fungerte som sekretær.
Referatet forteller bl.a.: "Spørsmålet om å dele logen og danne en broderforening i Arendal
ble diskutert. Det var enighet om at tiden var moden til å gå til et slikt skritt, spesielt nå som
vi om kort tid ville få våre egne lokaler."
I referatet heter det også:
"Med tanke på å danne ny broderforening ville det være ønskelig at de av brødrene som
kunne tenke seg å være med, melder seg til logens Storrepresentant ---"
I logemøtet 23.09.1981 kunne så Storrepresentant Oscar Bernstein redegjøre for planene
om en ny broderforening i Arendal.
Han ba de brødrene som var interessert, å ta kontakt med ham på ettermøtet.

DE FØRSTE SPIRER.
MØTET 24.02.1982.
Høsten 1981 fant det nok sted en rekke uformelle samtaler om dannelse av ny
broderforening i Arendal. Sentral i samtalene var hele tiden Storrepresentant Oscar
Bernstein. Først onsdag 24. februar 1982 kl. 17.00 fant det første formelle møtet sted, i det
Bernstein hadde kalt inn 4 brødre som hadde sagt seg villige til aktiv hjelp for å danne en ny
loge i Arendal.
Møtet fant sted i Frimurerlogens lokaler i Vestregate, og følgende 5 var til stede:
OSCAR BERNSTEIN
NILS ODD OLSBU

JAN A. NILSEN OLAV M. MYHRE
THORGRIM SATASLAATTEN

Thorgrim Sataslaatten ble valgt til referent. Oscar Bernstein gjennomgikk statuttene for
broderforeninger.
Det ble vedtatt å sette opp følgende forslag til styre for broderforeningen:
Formann
Varaformann
Sekretær
Kasserer
Arkivar

:
:
:
:
:

OLAV MAGNUS MYHRE
NILS ODD OLSBU
THORGRIM SATASLAATTEN
FINN MØLLER KRISTOFFERSEN
FRITZ STELLER

Som konsultativt medlem av styret ble Oscar Bernstein foreslått. Det var klart at 26 brødre
fra loge nr. 61 Terje Vigen hadde ytret ønske om medlemskap i en ny broderforening i
Arendal. En oversikt over disse ble lagt fram.
Møtet ville anbefale en kontingent på 100 kr. fram til stiftelse av ny loge fant sted.
Det ble vedtatt å innkalle til stiftelsesmøte mandag 15. mars 1982 kl. 19.00 på Høyres kontor
i Tollbodgata i Arendal.
Følgende søknad ble vedtatt sendt til Stor Sire:
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MØTET 15.03.1982.
Dette møtet var egentlig ment som
stiftelsesmøtet
for
den
nye
broderforeningen.
Innkalling var sendt de brødrene som
tidligere hadde tilkjennegitt at de var
interessert i å arbeide for en ny loge.
Kopi av innkallingen var sendt DDSS
Arthur Neverdal.
Storrepresentant Oscar Bernstein ledet
møtet og Åge Munch-Olsen ble valgt til
referent.
Referatet er plassert som nr. 1 i
broderforeningens møteprotokoll.
Kl. 19.43 ble det ved håndsopprekking
vedtatt
å
danne
Arendal
Broderforening.
Styrets sammensetning ble som foreslått på møtet 24.02.82.
Kontingenten ble fastsatt til 100 kr. Det ble pekt på at denne burde sees på som en
startkapital med mulighet for senere forandring.
Fra møtereferatet sakser vi videre:
"Den nyvalgte formannen overtok ledelsen av møtet, og takket Bernstein for det arbeidet
han hadde utført i forbindelse med opprettelsen av broderforeningen. Han pekte også på
betydningen av samarbeid og aktivisering av brødrene
Det ble ikke fattet noe vedtak angående fast møtedag. Formannen anmodet brødrene om å
gi skriftelig tilkjenne hvilke(n) ukedag(er) som passet best, - også med tanke på senere
logedag.
Tilslutt leste sekretæren opp lista over innkalte brødre, og ba hver enkelt gi til kjenne om de
ville være med i Arendal Broderforening.
Bernstein avsluttet ved å takke, - og ønske det nye styret lykke til med arbeidet. Møtet ble
avsluttet kl. 20.39 og etterpå ble det en hyggelig prat med kaffe, smørbrød og kake."
MØTET 26.04.1982.
Dette møtet ble egentlig startmøtet for den nye Arendal Broderforening.
Vi tar her med det vesentlige fra foreningens referatbok satt i pennen av Åge Munch-Olsen:
”Tilstede på møtet var:
DDSS Arthur Neverdal, Storrepr.i "Skagerrak" Anton Ersdal, Storrepr. i "Eterna" Osvald Røed,
Storrepr. i "Henrik Ibsen" Harry Lindegaard, OM Odd Olsen, UM Olav Christiansen, Arne
Bjørklund, HP i Leir "Sørland" Jahn Senum, EksOM Arne Mosberg, EksOM Olav Espestøyl,
John Friis-Jacobsen, Bernt Grønlie, Karl Fredrik Røed, Storrepr. i "Terje Vigen" Oscar
Bernstein, Erling Bjorbæk, John Sigvart Endsjø, Tore Fremmerlid, Salve Gauslå, Tor
Jørgensen, Martin Knutsen, Asbjørn Kristiansen, Finn Møller Kristoffersen, Åge Munch-Olsen,
Olav M. Myhre, Anfinn Nilsen, Jan A. Nilsen, Hans Kjell Reistad og Thorgrim Sataslaatten.
Oscar Bernstein ønsket alle velkommen til møtet, og overlot ordet til DDSS Arthur Neverdal
som refererte brevet fra Storlogen i hvilket det ble gitt adgang til å stifte ny broderforening i
Arendal.
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DDSS Arthur Neverdal redegjorde så for Odd Fellow Ordenens historie og utvikling gjennom
tidene. Til slutt ble statuttene for en broderforening referert. Bernstein foreslo at navnet på
broderforeningen burde bli Arendal Broderforening. Ved håndsopprekking ble navnet valgt."
Styret, foreslått i møtet 24.02.82, ble enstemmig valgt.
Vi sakser videre fra referatet:
"DDSS Neverdal anmodet Åge Munch-Olsen om å være referent. Det valgte styret ble spurt
om de ville ta vervet, - alle svarte bekreftende på dette. DDSS instruerte så de nyvalgte
styremedlemmene om deres plikter.
Kl. 19.37 den 26. april 1982 ble Arendal Broderforening stiftet.
Følgende brødre ble referert som medlemmer i foreningen:
Øistein Andersen
Fridtjof Bakkegaard Oscar Bernstein
Erling Bjorbæk
John Sigvart Endsjø Tore Fremmerlid
Salve Gauslå
Asbjørn Kristiansen
Martin Knutsen
Tor Jørgensen
Finn M. Kristoffersen Åge Munch- Olsen
Olav M. Myhre
Anfinn Nilsen
Jan A. Nilsen
Tor-Alf Nykvist
Nils Odd Olsbu
Jørgen Pedersen
Hans K. Reistad
Thorgrim Sataslaatten
Fritz Steller
Thorbjørn Skjævestad Odd Werring Werner
Følgende nevnder ble valgt:
Finansnevnd:
Anskaffelsesnevnd:
John S. Endsjø
Martin Knutsen
Fridtjof Bakkegaard
Tor Jørgensen
Salve Gauslaa
Anfinn Nilsen
Thorbjørn Skjævestad
Kjell Reistad
Tor-Alf Nykvist
Revisjonsnevnd:
Privatnevnd:(Ble utnevnt)
Jørgen Pedersen
Asbjørn Kristiansen
Tore Fremmerlid
Thorgrim Sataslaatten
Odd Werring Werner
Åge Munch-Olsen og Tore Fremmerlid ble utnevnt henholdsvis til kapellan og dørvakt.
Følgende hilsener kom til den nye broderforeningen:
Olav Christiansen overrakte blomster fra Rebekkaloge nr. 51 Fortuna. Anton Ersdal hilste fra
nevnd for Ordenens fremme og fra logene i Kristiansand. OM Odd Olsen overrakte blomster
fra loge nr. 98 Henrik Ibsen.

BRODERFORENINGSTIDEN.
Det første ordinære møte fant sted 24.05.82 i Frimurerlogens lokaler. 14 brødre, hvorav en
gjest, Thoralf Nitter Walther fra loge nr. 61 Terje Vigen var til stede og ble behørig hyllet idet
han 05.05.82 hadde fylt 90 år.
Formannen leste opp brev fra Odd Fellow Huset A/S der det ble meddelt at
broderforeningen hadde gratis husleie inntil ny loge ble stiftet. Høsten 1982 ble huset tatt i
bruk. Dermed ble møtet 24.05.82 det siste Odd Fellow møte i Frimurernes lokaler.
Alt i starten ble det gjort klart fra moderlogen at det ikke var nødvendig for den nye
broderforeningen å arbeide med å skaffe nytt utstyr som var generelt for logearbeidet.
Dette gjorde at foreningen kunne konsentrere seg om arbeidet for å få en skikkelig
"plattform" å stå på. Dessuten ble det nokså snart klart at broderforeningstiden ikke
behøvde å bli noen lang tid. Den nye logen burde kunne starte så snart embedsperioden for
loge Terje Vigen var over høsten 1983. At det var naturlig å vente til embedsperioden var
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over, skyldtes det faktum at flere av brødrene i den nye logen var embedsmenn eller aktive i
logen Terje Vigens nevnder.
MEDLEMSVEKSTEN.
Arbeidet med å skaffe nye brødre til foreningen ble intensivert. Storlogen hadde i brev av
03.06.82 gjort det helt klart at broderforeningen selv skulle fungere som undersøkelsesnevnd for dem som gjennom foreningen søkte opptagelse i Ordenen. Rent praktisk
ville det si at søknadene skulle refereres både i foreningen og moderlogen, men foreningen
skulle selv utnevne undersøkelsesutvalget.
Som tidligere nevnt ble det klargjort på møtet 24.02.82 at 26 brødre fra loge Terje Vigen
hadde ytret ønske om å være med i den nye broderforeningen. På møtet 26.04.82 var det
klart at bare 23 brødre ble med som medlemmer. Etter hvert ble det klart at ytterligere 3
brødre trakk seg. På den annen side viste det seg i løpet av broderforeningstiden at
ytterligere 7 av de "gamle" brødrene i loge Terje Vigen søkte om opptagelse i
broderforeningen.
I løpet av den forholdsvise korte broderforeningstiden kom der 9 nye brødre, slik at det
endelige tall over til den nye logen ble 36 brødre
Det ble tidlig bestemt at nummereringen av medlemmene skulle følge ansienniteten på
medlemskap i Ordenen for dem som var medlemmer i broderforeningen. Brødrene som kom
til etter hvert skulle nummereres fortløpende. Dette førte til at de 20 første brødrene fikk
medlemsnummer bygd på den dato de ble tatt opp i Ordenen, de øvrige er nummerert i den
rekkefølge de er tatt opp i broderforeningen.
MØTENE
Fra høsten 1982 ble samtlige møter holdt i det nye Odd Fellow Huset. Fram til høsten 1983
ble det holdt et møte i måneden, unntatt i sommermånedene. I september og oktober 1983
ble det avholdt 2 møter i måneden, første og tredje mandagen. Fra og med
institusjonsmøtet 26.04.82 ble det i alt avholdt 15 medlemsmøter.
Selve foreningsmøtet ble holdt i logesalen med den høytidlighet og verdighet slike møter
skal ha. Brodermåltidet hørte alltid med og dette ble helt fra starten meget viktig for
brødrenes samhold.
Foreningens privatnevnd bestod av Thorgrim Sataslaatten og Asbjørn Kristiansen. Disse to
gjorde et fremragende arbeid både når det gjaldt menyvalg, praktisk gjennomføring og
økonomi.
Brodermåltidene ble holdt i en åpen og god atmosfære som var med å sveise brødrene
sammen.
Fra første stund forsøkte en å gjennomføre at alle som ikke kunne komme på møtene, skulle
melde fra til privatnevnda. Dermed unngikk man unødvendige innkjøp og brodermåltidene
kunne gjennomføres innen en rimelig økonomisk ramme.
Mot slutten av broderforeningstiden fødtes dessuten ideen med utveksling av
serveringshjelp mellom logene.
Det startet egentlig på møtet 19.09.83 ved at det ble vedtatt følgende prøveordning:
Når logen hadde gallamiddager skulle serveringsdamer brukes i tillegg til kjøkkenhjelp.
Ved vanlige møter skulle serveringen foregå ved hjelp av logens egne brødre
Allerede på møtet 03.10.83 ble denne tanken ført videre ved at Thorgrim Sataslaatten
foreslo at privatnevndene sto for serveringen for hverandre ved gallaarrangementene.
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Dette fikk positiv mottagelse og privatnevndene i de tre logene ville bli informert slik at
saken kunne drøftes videre i de tre Arendalslogene.
NAVN PÅ DEN NYE LOGEN.
På møtet 27.09.82 la Oscar Bernstein følgende forslag fram:
"Det vil selvfølgelig komme inn mange forslag til navn på vår fremtidige loge i Arendal. Når
navnet "Torungen" etter min mening så klart peker seg ut, har det mange grunner.
For det første er Arendals beliggenhet ved sjøen det primære moment i en slik tankegang.
Men Arendal har også i sin historie ry som en sjøfartsby med alle de aspekter det innebærer.
Fyrtårnet Torungen ikke bare viser den riktige led ved sitt lys om natten, ved sitt hvite tårn
om dagen, men er også et symbol på det medmenneskelige. Arendal vil gi deg en
beskyttelse, en vennligsinnet gestus. En menneskelig handling er det lys som leder våre
medmennesker sikkert gjennom mørkets farer - gjennom utrygge båer og skjær - til
tryggheten og roen, til en fredelig havn, der vennligheten og smilet vinker deg velkommen.
Slik betyr Torungennavnet for oss på denne del av Sørlandet ikke bare et symbol, men et
levende merke som vi kan samles om. Jeg vil derfor foreslå navnet "Torungen" på vår nye
loge i Arendal."
Mange følte nok da at dette var det rette navnet. Likevel ble det gitt gode frister til å fremme
nye forslag. En loges navn er viktig for brødrene identitet og samholdsfølelser. Derfor føltes
det også så veldig riktig da det etter hvert kom flere "midt i blinken" navn.
På møtet 18.10.82 ble navnet GABRIEL SCOTT foreslått av Odd W. Werner. Dessuten foreslo
Thorgrim Sataslaatten navnet TYHOLMEN. I tillegg foreslo sistnevnte i møtet 13.12.82 navnet
MARKUS.
Dermed var det duket for valg av navn i møtet 17.01.83.
I prøvevoteringen ble resultatet først slik:
Torungen
10 stemmer
Gabriel Scott
4 stemmer
Marcus
2 stemmer
Tyholmen
1 stemme
Etter prøvevoteringen trakk Thorgrim Sataslaatten sine 2 forslag og anbefalte Torungen som
navn.
Ved den endelige voteringen fikk vi følgende resultat:
Torungen 14 stemmer
Gabriel Scott 2 stemmer
Tyholmen 1 stemme
SÆRLOV.
Arbeidet med å lage særlov til den nye logen startet på møtet 27.09.82 idet formannen
refererte at styret hadde nedsatt en nevnd for særlov. Nevnda bestod av: Oscar Bernstein,
John Endsjø og Erling Bjorbæk.
Den 14.02.83 ble forslaget til særlov lagt fram for medlemmene. Hver enkelt fikk en kopi og
det ble bestemt at loven skulle behandles på aprilmøtet. Dette ble gjennomført og den
18.04.83 kunne særloven enstemmig vedtas slik nevnda hadde foreslått den.
NEVNDER.
Den 18.10.82 ble nevndene revidert noe da det viste seg at enkelte likevel ikke ble med i den
nye broderforeningen.
Bakkegård utgikk fra finansnevnda og Åge Munch-Olsen ble i stedet valgt som varamann til
nevnda. Dermed fikk finansnevnda 3 medlemmer og 1 varamann.
Øistein Andersen og Tor-Alf Nykvist ble valgt til nye medlemmer i stedet for Pedersen og
Fremmerlid.
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SEGL:
Også valg av segl for den nye logen ble gjenstand for grundig behandling.
På møtet 14.02.83 ble det framlagt en del tegninger. Valget ble utsatt til aprilmøtet. Flere
forslag kunne komme. 18.04.83 ble det lagt fram 24 nummererte forslag til segl. Nr. 1-14 var
laget av EksOM T. Bredesen og nr. 15 av Bjørn Stangeby. Resten var laget av Åge Munch-Olsen.
På nevnte møte ble valget av segl foretatt.
Prøvevoteringen viste:
Tegning nr. 1 - 9 stemmer. Tegning nr. 2 - 1 stemme. Tegning nr. 14 - 4 stemmer.
Tegning nr. 15 - 1 stemme.
Resultat fra endelig votering:
Tegning nr. 1 - 10 stemmer. Tegning nr. 14 - 5 stemmer.
Godkjennelse fra Storlogen ble mottatt 30.05.83. Storlogens arkitekt Roald Aasheim ba om
at seglet ble rentegnet. På møtet 17.10.83 ble det vedtatt å kontakte Storlogen vedrørende
lyset på fyret. Det var nok noe vanskelig for Storlogen å godta at det var det ytterste (altså
det bakerste) fyrtårnet som skulle ha lyset. Brødrene ønsket det slik. Det stemmer jo med
virkeligheten. Store Torungen har lyset. Slik ble det.
Valg av embedsmenn til den nye logen.
Den 22.11.82 fortalte formannen at foreningens nominasjonsnevnd bestod av
broderforeningens to EksOMer:
Oscar Bernstein og Jan A. Nilsen.
Nominasjonene til den kommende loges embedsmenn ville være i mars- og aprilmøtet med
valg i maimøtet.
11.03.83 la nominasjonsnevnda fram sitt forslag. Ingen endringer fant sted underveis og den
16.05.83 fikk vi følgende enstemmig valg:
OM
UM
SEKRETÆR
SKATTMESTER
KASSERER

OLAV MAGNUS MYHRE
NILS ODD OLSBU
THORGRIM SATASLAATTEN
FINN MØLLER KRISTOFFERSEN
FRITZ STELLER

Valg av chartermedlemmer.
På møtet 16.05.83 ble Chartermedlemmene valgt.
Finn M. Kristoffersen foreslo at de fem brødre som den 24.02.82 vedtok å sende søknad om
godkjennelse av stiftelse av Arendal Broderforening ble valgt.
Følgende ble dermed valgt enstemmig:
OSCAR BERNSTEIN
JAN A. NILSEN
OLAV M. MYHRE
NILS ODD OLSBU
THORGRIM SATASLAATTEN
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L o g e n r. 1 0 7 To r u n g e n
28. Oktober 1983.
Dagen ble delt i to deler.
Den første delen, som styret hadde ansvaret for, var selve institueringen som fant sted i
logesalen i Odd Fellow Huset, Stintaveien 9, fra kl. 16.00.
Den andre delen, som en festkomite hadde ansvaret for, var en etterfølgende gallamiddag
m/damer som fant sted på Strand Hotell, Fevik, fra kl. 19.00.
Festkomiteen, som gjorde et utmerket arbeid, bestod av:
JOHN ENDSJØ(formann), MAGNE AMDAL, HEINZ MEYER, SVEIN HARALD
SATASLAATTEN, ASBJØRN KRISTIANSEN, ODD WERRING WERNER
INSTITUERINGEN.
Kl. 16.00 åpnet Storlogen dørene til logesalen til den høytidlige institueringen av loge nr. 107
Torungen, og overrekkelse av FRIBREVET til den nye logen ved CHARTETERMEDLEMMENE:
Bak:
Nils Odd Olsbu
Olav M. Myhre
Thorgrim Sataslaatten
Foran:
Oscar Bernstein
Jan A. Nilsen
Embedsstolene var for
anledningen inntatt av
Storlogen ved:
Dep.Stor Sire EINAR BROVOLL
Stor Sekr. BJARNE BRUNBORG
DDSS
ANTON ERSDAL
Stor Skm. EINAR MATHISEN
Eks Stor Sire ARNE ESPELUND
Stor Mars. ODDVAR S. ARNESEN
Dessuten fungerte Eks.DDSS
ARTHUR NEVERDAL som Stor
Kap. og Storrepresentant JAHN SENUM som Stor Vakt.
Etter denne seremonien ble det en kort pause mens logen ble gjort rede til installasjon av
loge nr. 107 Torungens valgte embedsmenn:
EksOM JAN A. NILSEN
OM OLAV M. MYHRE
UM NILS ODD OLSBU
Sekr. THORGRIM SATASLAATTEN Kass. FRITZ STELLER Skm. FINN M. KRISTOFFERSEN
Deretter innsatte OM sine utnevnte embedsmenn:
CM ÅGE MUNCH-OLSEN Kap. HARRY SANNÆS Insp. ASBJØRN KRISTIANSEN
IV MARTIN KNUTSEN YV HANS A. MYHRE Arkivar ERLING BJORBÆK
OM h.ass. ØISTEIN ANDERSEN OM v.ass. THORBJØRN SKJÆVESTAD
CM h.ass. ODD W. WERNER CM v.ass. TOR JØRGENSEN Org. OSCAR BERNSTEIN
UM utnevnte sine assistenter:
UM h.ass. THORLEIF GUTTORMSEN UM v.ass. ANFINN NILSEN
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LOGE NR. 107 TORUNGENS FRIBREV:

I en liten takketale sa OM OLAV M. MYHRE bl.a:
"Først vil jeg rette en hjertelig takk til Storlogen v/ Dep. Stor Sire for den høytidelige
seremoni vi har opplevd ved institueringen av loge nr. 107 Torungen, og ved installasjon av
dens embedsmenn. Jeg ber deg også overbringe logens hilsen til Stor Sire med ønske om god
bedring. Vi vil, når det måtte passe ham, ønske ham velkommen til vår loge og våre
ordenslokaler.
Dernest vil jeg takke representanter for Storlogen, representerende leir nr. 13 Nordland, leir
nr. 14 Sørland og tilstedeværende loger for nyttige og verdifulle gaver og hilsener.
Jeg vil be dere alle ta med vår hilsen tilbake til deres respektive leire og loger. På loge
Torungens vegne vil jeg også rette en takk til vår moderloge nr. 61 Terje Vigen v/OM Kåre
Midttun, for hva den har betydd for hver enkelt av oss.
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Vi sier ikke takk for oss, men på gjensyn hos hverandre.
Til alle brødrene i Torungen: Midt ønske er nå en god og levende loge hvor vi alle vil trives og
føle oss hjemme."
GAVER DEN NYE LOGEN FIKK.
GIVER
Storlogen
Storlogen
Moderlogen, 61 TERJE VIGEN
Moderlogen, 61 TERJE VIGEN
Alle leire i NORGE
Leir nr. 14 SØRLAND
Loge nr. 106 BODIN
Loge nr. 103 LISTER
Loge nr. 98 HENRIK IBSEN
Loge nr. 89 SKAGERAK
Loge nr. 72 ETERNA
Loge nr. 51 FORTUNA
Loge nr. 28 AGDESIDEN
DDSS ANTON ERSDAL m/frue

GAVE
Gavesjekk. Forhand.protokoll
Boken om ODD FELLOW ORDENEN
Koffert m/inngr. sølvplate
Klubbe m/inskripsjon
Gavesjekk og adresse
Klubbe m/inskripsjon
Askebeger laget i Sulitjelma
2 lyseslukkere
Koffert m/kodelås
Gavesjekk
Løftebok
Gavesjekk og blomster
Blomstervase med blomster
Gavesjekk

GALLAMIDDAGEN
Etter at det seremonielle i logehuset var avsluttet, brakte busser festdeltagerne til Strand
Hotell. Her ble så den nye logen feiret ved at nærmere 140 mennesker var samlet til en
storstilt gallamiddag med etterfølgende dans. Festkomiteen med formann, John S. Endsjø,
i spissen, hadde nedlagt et enormt arbeid. Dette ble virkelig kronet med hell idet det hele
utviklet seg til en minnerik kveld.
Taler ved bordet var disse:
Velkommen
JOHN S. ENDSJØ, formann festkomiteen
Kongens skål
EksOM OSCAR BERNSTEIN
Prolog
EksOM OSCAR BERNSTEIN
Øvrige
OM loge nr. 107 Torungen OLAV M. MYHRE
taler:
OM loge nr. 61 TERJE VIGEN, KÅRE MIDTUN
OM loge nr. 51 FORTUNA, MARIA CHRISTIANSEN
Takk for maten:
EksDDSS, ARTHUR NEVERDAL
Toastmaster var FINN MØLLER KRISTOFFERSEN.
MENYEN var: SHERRY - ASPARGESSUPPE - KALVESTEK GARNI
KARAMELLPUDDING KAFFE
- RØDVIN/FARRIS
Vi vil i det etterfølgende gjengi noe av det som ble sagt ved bordet og starter med
prologen til OSCAR BERNSTEIN.
PROLOG
Høre I alle:
La det høyt gjalle
fra verdenshjørner fire
og da bli're
med toner så sterke

markert det kjempeverket
som atter har skjedd
at et nytt kjedeledd
er smidd i vårt distrikt
og ordet så rikt
som talte til oss

om å bygge en kjærlighets bro
så nå er vi to
i Arendal by
så la det lyde til morgengry
en ny loge til landet er lagt
og det være sagt:
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Vi ga hverandre vårt hjerte
og lærte
at det sprutet hellig varme
fra vår åpne Odd Fellow dør
her sør
og hvis du spør
så hør
som seg hør og bør
At vi meningsfyllt maste
og kjaste
og av og til raste
for det vi satte så høyt
vi startet en brøyt
for det vi var nøyt
og jorden vi pløyet
i vårens vorden
til ære for vår kjære Orden
var sunn og god
og den modne jord
ga plass til to.
Frøet vi sådde
og frem vi nådde
ble til den 107-ende
derfor er vi samlet her
den 28-ende
og vel er det sagt,
men ikke for mye
å tiljuble loge
nr. 107 Torungen den nye
Torungen, fyret der ute
mange ganger besungen
har gitt navnet til
den nye logeungen
den pleies skal
som småbarn de fleste
med vanlig ømhet
og til Ordenens beste
Torungen vil lyse
som vårt idol
og mane frem til
kjærlighetens symbol
som er våre drømmers merke
for vennskap, sannhet
og gjør oss sterke.
Dagen i dag er en verdig dag
Odd Fellow samlet i festelig lag
ikke en hvemsomhelst dag
vekk fra tidens evig jag
men i gledens store appell
til oss selv
I dager og netter så lange
lyder de evige minnenes klange
strømmer som et ekko
gjennom Odd Fellow stue
her vi benket til bords er mann og
frue
Vi lyttet til vår Ordens røst
og det var for oss en trøst
at lyset det ga oss

denne høst
var Torungens skinn
gjennom nattehavet
splittet mørket
i menneskehavet
og skjenket Odd Fellows lysets gave.
En gave til vår broderverden
en del ting å ta med på ferden
når bror står ved bror
en tanke og gleden så stor
at vi må rope det ut
over det ganske land
her vi samlet er på Strand
At i Arendal er vi no
mannsloger to.
Så frøet vi sådde
skal være en takk fra oss
til dem som kastet loss
i spissen sto
og ga oss loge nr. to
men, må jeg be
med Henrik Ibsen er vi jo 3
og med Fortuna er vi fire
her på det lokale Bierget
det vil vi forsverge
Så der vi går, søster og bror
vi plantet her
i Odd Fellows spor
hvor det gror og gror
for alle dage
i Ordenens veldige hage
Og, hvis vi en stund formår
å glemme heltene
og verden utenfor
her vi går og står
skal vi atter en gang
synge gledenes sang
sette de rette i høysete
der trengs ikke å lete.
Så hvis det heretter vanker
noen strøord om hint og dette
før vi er mette
sånn smått om sent
så er det iallfall godt ment.
Vi gamle står
med en fot i fortiden
med den andre hilser
vi fremtiden siden
det skal mange ganger
litt mot til
å mane frem den rette profil
Men hvis vi lytter til
er det ikke levnet tvil
om at følgende skjedde
som ga oss det nye

kjedeleddet.
Det nevnes skal i fleng
at en bestemt femmanns gjeng
med Storlogen korresponderte
og tillatelses brev arriverte
en broderforening
seg nær sagt formerte
og det helt store presterte
ledelsen vi derfor gratulerer
som hittil best håndterer
Torungen gjennom den gode
seilas moverer.
Og til moderlogen en hjertens takk
Loge Terje Vigen
som oss hjalp og rakk
en varmende hånd
i beste Odd Fellow ånd
til vår broderforening
ga livet mening.
Men først av alt
til våre Storlogevenner
våre tanker vi sender i kveld
under stjernenes veld
og en takk som rekker så langt
og betyr så mangt
i fra ifjor da DDSS vår
Broderforening instituerte
og oss mektig inspirerte
til våre verdige
Storlogerepresentanter
hele seks i tallet
lot seg kalle
og som sant er
skaper en egen glorie
om denne dagens historie.
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 hilser fra øst og
fra vest, fra syd og fra nord
som dels kort dels langt
på reisen hit for
en 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
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som rekker
for oss skal være en vekker
Alt som stråler og varmer
i høstlige daler
skal utkrystalliseres
i disse saler

Og når Odd Fellowtanken
i livets kveld
har gitt oss andre
og deg selv
hjertenes hjerte
og gledenes glede
så hør alle
som her er til stede:
Kan vi ønske oss noe bedre?

Derfor vi hever vårt glass
det er på sin plass
og skåler for Ordenens
lykke og fromme
og dermed er prologen omme.

Av talene ved festbordet tar vi med det vesentlige fra to av dem, talen fra den nye OM og
talen fra moderlogen.
OM i loge Torungen, OLAV M. MYHRES, tale:
"I dag, 28. oktober 1983, er vi alle med på å feire institueringen av loge nr. 107 Torungen, den
foreløpig siste tilvekst på Odd Fellow Ordenens 75 årige historie her i Norge.
Loge nr. 1 Norwegia ble stiftet 18. februar 1908, Sørlandet fikk sin første loge, nr. 28
Agdesiden i 1949, og den første loge i Arendal, nr.61 Terje Vigen, ble instituert 10. oktober
1959.
Som mennesker har vi alle behov for et fast holdepunkt i livet, et mål å arbeide mot. Vi har
de siste 30-40 år opplevd et stadig økende velferdssamfunn. De materielle godene som før
var en del av våre mål - er innfridd, mens vi føler at de moralske, etiske og religiøse verdier
ikke blir nok verdsatt. Det er nettopp ut fra disse verdier Odd Fellow Ordenen har valgt sitt
motto: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Kjære venner! Rundt oss i dag har vi en venneflokk som stiller høye og verdifulle mål. Det var
derfor naturlig for oss å bli med i Odd Fellow Ordenen.
Odd Fellow Ordenen har hatt vind i seilene i vårt distrikt. I 1975, den 31. mai, ble loge nr. 51
Fortuna instituert. 10. nov. 1979 var turen kommet til Grimstadlogen, nr. 98 Henrik Ibsen. Og
i dag, etter ytterligere 4 år, har den 4. loge i Aust-Agder sett dagens lys. Det er i dag 70
søstere og 190 brødre tilsluttet de 4 Aust-Agder logene, en økning fra 30 til 260 på 24 år.
Enhver loge har en nevnd for logens styrkelse og ekspensjon. Oscar Bernstein var med i den
nemnden i Terje Vigen. Som pensjonist, med relativt god tid, men mest p.g.a. sin store
interesse for Odd Fellow Ordenen, har han vært ildsjelen i arbeidet med å få startet ny loge i
Arendal.
I mars 1982 ble det holdt et orienterende møte for en del interesserte brødre om muligheten for å danne en broderforening. Daværende DDSS, Arthur Neverdal, var invitert, og han
redegjorde for broderforeninger, deres arbeide og mål. Han har hele tiden siden, sammen
med nåværende DDSS Anton Ersdal, fulgt oss, og gitt oss gode råd og vink.
Min tale i kveld skal være et tilbakeblikk - en historisk beretning om vårt arbeide i Arendal
Broderforening fra starten frem til institueringen av loge Torungen i dag.
Det er en kort historie, bare på 1 1/2 år. Men det er en god historie, spesielt for de av oss
som har fått være med fra starten.
Arendal Broderforening ble stiftet 26. april i fjor, samme dato som Odd Fellow Ordenens
grunnlegger Thomas Wildey 163 år tidligere startet loge nr. 1 Washington i Baltimore i
Amerika.
Vi har hatt 15 arbeidsmøter i logelokalene, og i tillegg sammenkomster og utflukter. Det
mest gledelige er at medlemstallet har gått opp fra 20 ved starten til 36 i dag.
Det har vært skjær i sjøen, men her som ellers i livet - det er de hyggelige minnene som
huskes. Vårt arbeid med å forberede en loge har også vært lettere enn for de fleste
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broderforeninger, når det gjelder nyanskaffelser av utstyr, og derav også økonomi. Vår
moderloge, Terje Vigen, har stilt alt sitt utstyr til vår disposisjon. Og vi har de beste
Ordenslokaler vi kan ønske oss.
Vi ser fram til gjensidige besøk til felles beste i årene som ligger foran oss.
Hva skal logen hete? Forslagene var mange - argumentene gode - men en loge kan bare ha
ett navn.
Et fyrtårn er en veiviser, et lys og en rettesnor som leder våre tanker og handliger. Ikke bare
et symbol - men et levende merke vi kan samles om. Fyrtårnet Torungen er alt dette. Vi er
stolte av og glade for navnet på vår nye loge, loge nr. 107 Torungen.
Odd Fellow Ordenens oppbygning kjenner de fleste av oss, men ikke alle. Arendal har en
dameloge, Fortuna, og 2 herreloger. Terje Vigen og Torungen hører til distrikt 14 Sørland,
sammen med ytterligere 5 herreloger. Øverste leder er DDSS Anton Ersdal. I Odd
Fellowgården i Oslo har Storlogen sitt sete med Stor Sire som øverste leder for Odd Fellow
Ordenen i Norge.
Kjære Dep Stor Sire! Jeg føler at ord ikke strekker til når jeg nå skal takke dine
Storembedsmenn og deg for den store ære dere har vist oss, og den glede det har gitt oss, at
dere nå har instituert loge nr. 107 Torungen, installert dens embedsmenn og nå deltar i vårt
festmåltid. Som et minne vil jeg få lov å overrekke deg et symbol på vår takknemlighet. Jeg
vil nå utbringe en skål for Storlogen, og retter den til DEP. STOR SIRE EINAR BROVOLL".
OM i loge TERJE VIGEN, KÅRE MIDTUNs, tale:
"Jeg har enkelte ganger prøvet meg som skuespiller. Ingen store roller. Og om resultatet får
andre uttale seg. Når jeg nu skal spille mors rolle, tror jeg den overstiger mine evner. Ja, det
spørs om morsrollen i det hele tatt kan spilles, den må nok leves. I dag har jeg forresten noe
av den følelsen en mor har når et av hennes barn skal dra ut i verden for å finne sin plass
som selvstendig individ. Som moderloge er vi spent på den nye logen som skal etablere seg.
Men vi er ikke i tvil om at det skal gå bra, idet vi vet at den har dyktige embedsmenn i
ledelsen.
Vi har fått et nytt kraftsenter i Arendal for utbredelse av Ordenens idealer. Begge logene er
knyttet sammen med sterke bånd, og jeg håper og tror at denne samhørigheten vil gi et godt
og fruktbringende samarbeid for oss alle i årene som kommer.
Det er viktig at logen og spesielt logesalen blir et sted hvor vi kan søke ro og høytid, og hvor
man kan lukke hverdagen ute. Som embedsmenn er det viktig at vi går inn for å gi våre
brødre noe av verdi; noe som kan gi styrke for å møte de krav livet stiller til oss alle i vår daglige dont. Det er i hverdagen vi skal praktisere det vi prøver å finne frem til i logen. Det er der
vi har det egentlige ansvar, og hvor vi har muligheten til å bære idealene videre.
Jeg håper embedsmennene i våre loger vil hjelpe hverandre også i det seremonielle, slik at vi
kan gjennomføre vårt arbeide til beste for våre brødre, og dermed til beste for logen.
Jeg vil da be dere alle drikke en skål for loge nr. 107 Torungen. Jeg ser frem til et
fruktbringende samarbeid."
LOGESANGEN.
Det ble fort klart at den nye logen har en egen husdikter. Et stort bevis for nettopp det er
logesangen. Både tekst og melodi er av Oscar Bernstein. Han hadde ment å lage melodien overlate den til logen i håp om at en annen kunne lage tekst til den. Heldigvis følte ingen
andre seg kallet til dette, og det endte med at han selv også måtte lage teksten. Ved 25

17

En beretning om loge nr. 107 Torungen

årsjubileet kan vi bare konstatere at logen med dette virkelig har fått en juvél som gir
brødrene en opplevelse hver gang den synges.
Her er teksten:
SE Torungen FYR........
1
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.
Og lyset som leder er Odd Fellows vei,
det skinner for deg og for meg –
vi tror på vår neste
og vil ham det beste.
Brødre vi er i dag.
2
Så knytter vi vennskapets
kjede her sør
og smir den med varmende hånd
til alle på jord vi roper de ord:
Hør om Ordenens mektige ånd.
La brorstankens manende kraft i ditt sinn
GJESTENE VED GALLAMIDDAGEN:
Dep.Stor Sire EINAR BROVOLL
Stor Sekretær BJARNE BRUNBORG
Stor Marsjall ODDVAR S. ARNESEN
Eks DDSS ARTHUR NEVERDAL
JOHN HUNSTAD
SIGURD JENSSEN
KÅRE MIDTTUN
MARIA CHRISTIANSEN
PER TØNNESEN
ANKER LINDEBERG
EGIL OSTAD
HELGE TALLERÅS
THORALF N. WALTHER
HARRY LINDEGAARD
THORLEIF BREDESEN
ARNE MOSBERG
MARIA SONGEDAL
KARIN MYHRE
ELDRI SATASLAATTEN
ERLING ENGEBRETHSEN

da pløye din glede her inn.
Nu tenn i ditt hjerte
en lysende kjerte
Evige vennskaps sang.
3
Odd Fellows vi er og vår
kjærlighets pakt
den grenseløs er i seg selv.
For sannhetens sak står vi nå på vakt
under evige stjernenens veld.
Så syng nu min bror
på din Odd Fellow vei
og tanken blir lyset for deg.
Å tro på sin neste for deg blir det beste
til brødrenes velbehag.
Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet. S A N N H E T

Eks.Stor Sire ARNE ESPELUND
Stor Skattmester EINAR MATHISEN
DDSS ANTON ERSDAL
HP leir nr. 13 NORDLAND(Repr.leir)
HP leir nr. 14 SØRLAND
OM loge nr. 61 TERJE VIGEN
OM loge nr. 51 FORTUNA
OM loge nr. 28 AGDESIDEN
OM loge nr. 72 ETERNA
OM loge nr. 98 HENRIK IBSEN
OM loge nr. 103 LISTER
EksOM loge nr. 61 TERJE VIGEN
EksOM loge nr. 61 TERJE VIGEN
EksOM loge nr. 61 TERJE VIGEN
EksOM loge nr. 61 TERJE VIGEN
EksOM loge nr. 51 FORTUNA
EksOM loge nr. 51 FORTUNA
EksOM loge nr. 51 FORTUNA
EksOM loge nr. 28 AGDESIDEN
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NILS AASVOLD RØD
EksOM loge nr. 72 ETERNA
EVALD LARSEN
EksOM loge nr. 89 SKAGERAK
SVENN SVENDSEN
EksOM loge nr. 89 SKAGERAK
ALF B. BERG
EksOM loge nr. 89 SKAGERAK
MARTINIUS ENGENES
EksOM loge nr. 103 LISTER
Dessuten 13 brødre fra Terje Vigen og 5 brødre fra HENRIK IBSEN. Fra loge Torungen deltok
25 brødre. De fleste av deltagerne hadde sine ektefeller med, slik at bort i mot 140
mennesker var til stede.
DE FØRSTE 36 BRØDRE:
1. Oscar Bernstein
2. Erling Bjorbæk
4. Thorbjørn Skjævestad 5. Nils Odd OLSBU
7. Olav Magnus Myhre
8. Martin Knutsen
10. Jan A. Nilsen
11. Tor-Alf Nykvist
13. Tor Jørgensen
14. Salve Gauslå
16. Asbjørn Kristiansen
17. Jon S. Endsjø
19. Arnfinn Nilsen
20. Fritz Steller
22. Magne Amdal
23. Halfdan. Nærø
25. Svein H. Sataslaatten 26. Kåre T. Tonstøl
28. Carl H. Carlsen
29. Arnfinn Pedersen
31. Egil Bøe
32. Thorleif Guttormsen
34. Sigurd Christensen
35. Hans Myhre
Fordelt på gradene: 6 i 0, 4 i 1., 1 i 2. og 25 i 3.grad.

3. Øistein Andersen
6. Finn Møller Kristoffersen
9. Thorgrim. Sataslaatten
12. Åge. Munch-Olsen
15. Hans Kjell Reistad
18. Odd Werring Werner
21. Heinz. Meyer
24. Alf Magne Venemyr
27. Harry Sannæs
30. Ole Ragnar Bjornes
33. Kåre Vatne
36. Tor Brekke

DISSE 4 VAR MED Å STARTE BÅDE TERJE VIGEN OG TORUNGEN:
Oscar Bernstein
Erling Bjorbæk
Harry Sannæs
Thorbjørn Skjævestad

5 ÅRSJUBILEUMET FREDAG 28.10.88
Dette ble feiret med festloge m/damer. 69 personer deltok, deriblant følgende gjester:
DDSS Trygve Flaa m/frue, EksDDSS Arthur Neverdal, EksHP Sigurd Jensen m/frue,
RRP Karin Myhre fra nr. 51 Fortuna, CM Karl E. Larsen m/frue fra 61 Terje Vigen
Etter selve festlogen ble det servert et glass sherry i de nedre gemakker før det ble ønsket
velkommen til bords.
OM Thorgrim Sataslaatten ønsket velkommen ved bordet og ga ordet til aftenens
toastmaster Torjus Skjævestad. Servitørene kom fra logene Fortuna og Terje Vigen.
Ved bordet lå sanger, 5 års beretningen og meny.
Menyen var: Lammestek m/grønnsaker (servert 2 ganger). Iskrem til dessert. Rødvin til
drikke.
Eks Storrepresentant Oscar Bernstein holdt festtalen. DDSS Trygve Flaa overrakte blomster.
Eks DDSS Arthur Neverdal overrakte 3 røde roser.
EksHP Sigurd Jensen hilste fra leiren og overrakte blomstervase m/blomster.
CM Karl E. Larsen hilste fra moderlogen og overrakte 2 fine tegninger med motiv fra Pollen.
Tegningene er utført av EksOM Thorleif Bredesen og er i glass og ramme.
Søster Rigmor Nilsen overrakte en fin regaliepute hun selv hadde sydd.
Følgende brødre som var forhindret i å møte sendte hilsener:
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Thorbjørn Skjævestad på telefonen fra et sted i Asia. Kåre Tonstøl og Leif Sell med telegram
fra båten de seilte på. John Arnesen sendte en flott blomsteroppsats.
Oscar Bernstein framførte en nykomponert festvals han hadde laget for anledningen, VALSE
NOSTALGICA.
OM takket for gaver og hilsener og DRRP Karin Myhre avrundet bordet med å takke for
maten. Festen ble avsluttet med dans og hyggelig samvær i salongen.
OSCAR BERNSTEIN - VÅR LOGES FAR.
Det faller helt naturlig å la vår kjære Oscar Bernstein få et
eget kapitel i vår loges historie. Hans navn er uløselig
knyttet til loge Torungen og vil for alltid være det.
Han "går igjen" når det gjelder vår loges tilblivelse og utvikling.
Vi vil trekke fram to store begivenheter. Den første fant
sted 27.08.90 og den andre fant sted 15.03.93.
80 ÅR.
I begynnelsen av august 1990 kunne medlemmene i vår
loge motta innbydelse til en festmiddag på logen 27.
august for å feire, vår loges far, Oscar Bernsteins 80 års
dag.
76 personer var benket til festmåltid med jubilanten og
hans kone i spissen.
Gjester var DDSS Trygve Flaa m/frue, HP Finn H. Wolles m/frue, OM Bernt Grønlie m/frue,
EksOM Thorleif Bredesen m/frue, EksOM Jahn Senum m/frue og EksSekretær Svein Sørensen
m/frue. Øvrige deltagere var brødre fra vår loge med ledsagere.
Festmåltidet åpnet med følgende seremoni som var skrevet for anledningen av J.A.N.:
ÅPNING AV FESTMÅLTID.
MedStorrepresentant(STR),
Overmester(OM),
virkende:
Undermester(UM), Toastmaster(TM).
De reiser seg ved sin første replikk og blir stående til og med fellesskålen. (3 drinker med
3 forskjellige farger gjøres klar på forhånd. GRØNN: Vennskap - foran OM, RØD:
Kjærlighet - foran STR, HVIT: Sannhet - UM)
UM: Vi er samlet i dag til et festmåltid og jeg hilser dere alle hjertelig velkommen. Et slikt
måltid var allerede hos våre forfedre en høytidelig handling som ble inntatt ved spesielle
anledninger. Hvorfor, bror OM, er vi samlet nettopp i dag?
OM: OSCAR, vår loges far, fyller 80 år i dag, 27. august 1990. Vi ønsker å hedre ham og hans
hustru med denne feststunden. Festmåltidet er den enkeltes brors gave til vår kjære
logestifter. I VENNSKAPETs navn ønsker vi dere begge velkomne, SARA og OSCAR.
(Han tømmer den GRØNNE skålen)
UM: Du verden, 80 år. Hvor lenge har bror OSCAR vært med i Ordenen og hvordan har hans
logeliv artet seg? Bror Storrepresentant, hva kan sies?
STR: Bror Oscar startet sitt logeliv 10. mars 1953. Allerede før loge nr. 61 Terje Vigen ble til,
befant bror OSCAR seg i Arendal. Han har derfor faktisk vært med å starte 2 loger i
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Arendal. Han har innehatt et stort antall embeder og vært med i en mengde nevnder.
En ODD FELLOW innsats, bror Oscar, som vi er deg stor takk skyldig. Videre detaljer
fra hans logeliv vil sikkert dukke opp i løpet av måltidet. I KJÆRLIGHETENs navn er
vi inderlig glade for at dere begge to ville være loge Torungens spesielle gjester denne
dagen. (Han tømmer den RØDE skålen)
UM: Takknemlighet og broderkjærlighet har ført oss sammen i dag. Vi gleder oss til
festmåltidet sammen med SARA og OSCAR. I SANNHETENs navn ber vi om at
kvelden skjenker dere stor glede.
(Han tømmer den HVITE skålen)
OM: Bror TOASTMASTER, er alt vel forberedt til måltidet?
TM: Bror OM, alt er vel forberedt.
OM: Erklær festmåltidet for åpnet.
TM: På bror OMs oppfordring erklærer jeg festmåltidet for åpnet, og jeg ber dere alle være
med å skåle for et godt måltid.
(Alle reiser seg og skåler. Deretter setter alle seg og serveringen starter.)
EksOM Thorgrim Sataslaatten var aftenens toastmaster. Han presenterte talerne på rim, noe
han behersket fortreffelig.
OM Åge Munch-Olsen var først ut av talerne. Storrepresentant Jan A. Nilsen holdt logens
jubileumstale. DDSS Trygve Flaa overrakte blomster og hilsen. HP Finn H. Wolles overrakte
blomster og hilste fra leiren. OM Bernt Grønlie hilste fra loge nr. 61 Terje Vigen og overrakte
en tinntallerken. EksOM Nils Odd Olsbu overrakte et logeslips og hilste som bror og pasient.
Bror Tom Schultz hilste som bror og legevenn. Gitte Sachs Olsen hilste fra damene og
overrakte en haug med lyserøde pikekyss. EksOM Thorleif Bredesen trakk fram de
legendariske ordene "Kjære Oversøster" som kirurgen Oscar uttalte da han skulle hilse fra
logen ved institueringen av "Camilla Collett".
OM kunne hilse fra 3 brødre som var forhindret fra å møte.
Inne mellom talene ble vår logesang, loge Terje Vigens logesang og leirsangen avsunget.
Dessuten ble diverse "telegrammer" lest av Eldri Sataslaatten, Gitte S. Olsen og Wenche Nilsen.
Jubilanten rundet selv av festbordet ved å takke for ord, gaver, etc. Festen fortsatte i de
nedre gemakker.
40 ÅRS VETERANEN.
Den 15.03.93 fant der sted et stort fellesmøte mellom logene Terje Vigen og Torungen. Vi
hadde den første tildeling av en 40 års veteranjuvel i vår loges historie.
Mange brødre fra de to logene var møtt fram. Likeledes kom der en del gjester fra
Kristiansand med EksDDSS Arthur Neverdal og EksOM Per Tønnesen i spissen.
Og for første gang i vår loges historie var Stor Sire til stede.
Han kom alene i ens ærend for å overrekke vår alles kjære OSCAR BERNSTEIN
veteranjuvelen.
Det ble et minnerikt logemøte med mange taler og hilsener.
Her gjengis den talen som de fire Chartermedlemmene i vår loge holdt som hilsen fra logen.
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Introduksjonen av denne talen ble av toastmaster Martin Knutsen foretatt som om
ettermøteprotokollen skulle komme.
JAN: Stor Sire, bror OM, kjære veteran! Ja, referenten er klar med denne uvanlige
ettermøteprotokoll som til forveksling ligner på den vanlige ettermøteprotokoll som den
knivskjærende Odd Fellow jubilanten har sett sitt snitt til å produsere mang en gang ved
dette bord. Denne ettermøteprotokollen omfatter de siste 40 åra av et nær sagt omflakkende, omfattende, Odd Fellow liv. Referenten har ikke forfattet denne protokollen mellom kl.
12.00 og kl. 13.00 en eller annen dag, men han har brukt over 26 år på den. Og det er han
veldig glad for, for det har vært en fantastisk tid som egentlig ikke kommer klart fram i en
skriftlig framstilling. Nei, den må oppleves, derfor er den umulig å beskrive. Men siden
jubilanten mang en gang har gjort det umulige mulig, tiltross for at hans muligheter har vært
mye mindre enn de foreliggende fakta, har referenten tatt sjansen på å klore ned noen
betraktninger. Den starter lenge før, altså denne ettermøteprotokoll, før Odd Fellows tilblivelse i denne stad, et ganske annet sted.
Likevel var han her, i denne stad, da det første Odd Fellow tre ble plantet og slo rot. Han ble
loge Terje Vigens medlem nr. 4. Dessuten ble han raskt dens organist. Deretter ....
Nei, nei, det her nytter ikke. Referenten kan ikke bruke en hel masse plass i denne
ettermøteprotokollen for å beskrive bror Oscars forskjellige gjøren og laden i dette 40 årige
Ordens liv. Det er jo nettopp derfor en har latt utarbeide det lille heftet som finnes på hver
kuvert, hvor jubilantens tidløse kontrafei topper siden.
Nei, det er mye riktigere å bruke tida til å takke vår kjære jubilant, vår loges far, bror Oscar,
for det han har ofret av tid og krefter for å være med å utbre vennskapets, kjærlighetens og
sannhetens grunnprinsipper blant menneskene. Odd Fellow mennesket OSCAR!!
Vennskapet og OSCAR.
Mangt kan sies, men hva har du lyst til å si storrepresentant Olav Magnus Myhre.
OLAV MAGNUS: Telefonen ringer.... Olav Magnus her! Du, det er'n Oscar. Hvordan står det
til? Jeg hørte du ikke var i form! Vennlige, omtenksomme ord som varmer og hjelper. I den
andre enden av linjen med et telefonrør i handa er det en som har omtanke for deg som
tenker på deg - som bryr seg om deg. EN VENN!
Kjære 40 års veteran, bror Oscar! Du har faktisk mange flere venner enn du vet om. Med din
rett fram måte å være på - du kaller ting med det rette navn. Du riser, men også roser. Du
har dine meninger og dine meningers mot. Svært mange av dine søsken, spesielt dine
pasienter, men også dine ordensbrødre m/familier og jeg tror også dine trosfeller - har følt og nytt godt av disse egenskaper. Ditt overskudd til å engasjere deg - i nettopp meg. Du viser
på denne måten i praksis - det vennskap vi hører om i våre ritualer. Kjære bror Oscar!
Du er et eksempel til etterfølgelse - både som menneske, som logebror og som venn.
JAN: Kjærligheten og OSCAR. Jeg vet at du er klar til å komme med dine tanker EksOM Nils
Odd Olsbu.
NILS ODD: Å skulle si noe til deg om nestekjærlighet er ikke enkelt. Du som har opplevd så
mye. For om lag 50 år siden opplevde du det motsatte av nestekjærlighet. Da måtte du selv
rømme landet og en stor del av din slekt ble utsatt for de grusomste ting. Og selv i dag
opplever vi paralleller rundt omkring i verden.
Likevel har du fått den lykke å få et langt og godt liv. Et liv også i det godes tjeneste der du i
kraft av dine kunnskaper og yrke har kunnet hjelpe mange. Ofte har du også vært en slags
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skjebnens medspiller. Det krever styrke når du tidvis nærmest kunne vite om fremtiden for
dine medmennesker og særlig om denne fremtid ikke var så hyggelig. Noe av den styrke har
du kunnet hente og utvikle fra Odd Fellow. I alle dine verv innen Ordenen har du kunnet gå
dypt inn i ritualenes tankegang og der hente inspirasjon og kraft til din hverdag og din egen
utvikling som menneske. Jeg nevnte at vi i dag har paralleller til tidligere tiders grusomheter
rundt om i verden. Det som skremmer meg er den likegyldighet vi ofte får for andre
menneskers lidelser når avstandene blir store nok eller mennesker er av annen rase
hudfarge eller religion. Ja eller er en uvenn av vårt folk. Du skal ikke tåle så inderlig vel, den
urett som ikke rammer deg selv.
Takk, Oscar Bernstein, for hva du har gitt oss og vært for oss, dine medmennesker. Vi følger
deg gjerne på din videre ferd mot den høye sannhet.
JAN: Sannheten og OSCAR. Nå må du få slippe til EksOM Thorgrim Sataslaatten.
THORGRIM: Hva var vel logen uten deg? Jeg vet du lever på en sannhetsvei. Jeg vil også
dvele litt ved dine ettermøteprotokoller og som vi setter umåte pris på. De er noe helt for
seg selv: De er preget av din ordrikdom og fantasi. Jeg sitter ofte og lurer på om jeg var til
stede, men hovedtingene gjenkjennes jo. Du har ordet i din makt og derfor har jeg tatt med
et dikt som heter ORD KAN VÆRE:
Ord kan være strå i sommerbris, spinkelt, men pålitelig bevis på at sommeren, skjønt mild og blid,
forbereder seg på høstens tid.
Ord kan være jordbær på et strå uten fløte eller sukker på men hvert bær så fullmodent og rødt
at det i seg selv er sunt og søtt.
Ord kan være gyldne fulle aks ikke alle modnes like straks likevel skal alle bli til brød
og bli redningen mot sult og nød.
Ord kan være sten på sten for brød. Noen knuste gleder slik de lød. Noen slukker lyset for en venn.
Det blir kanskje aldri tent igjen.
Ord er levende. Bevar alt liv. Gransk ditt hjerte, sinnelag, motiv, før du som en såmann gir vår jord
sæd til gode og til onde ord.
Engang skal du samle dine nek du som sto på post og du som svek. Må du sanke grøde rik og skjønn:
Ordet høst, din rike såmannslønn

JAN: Og her står vi så, vi fire, som sammen med deg, bror OSCAR, er loge Torungens
Chartermedlemmer. Vi takker deg inderlig for det du har gjort for alle dine brødre.
Deretter gikk alle fire mot jubilanten. Olav Magnus og Thorgrim på den ene siden.
Nils Odd og Jan på den andre siden.
JAN: Vi takker deg inderlig, bror OSCAR, i:
OLAV MAGNUS:
VENNSKAP Setter en blomst i vasen.
NILS ODD:
KJÆRLIGHET Setter en blomst i vasen.
THORGRIM:
SANNHET
Setter en blomst i vasen.
JAN:
Men størst av alt er kjærligheten. Vår kjærlighet til deg, bror OSCAR,
er stor. Vi er rett og slett glad i deg.
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10 årsjubileum.
Leir nr. 14 ”Sørland” bevilget kr. 1.500,- til trykking av 10 årsberetningen. Denne lå på hver
kuvert under festmiddagen.
10 årsberetningen ble av OM Martin Knutsen sendt Storlogen, DDSS, medlemmene i
distriktsrådet og leir nr. 14 ”Sørland”.
Terjenytt kom ut med et ekstranummer, som i sin helhet tok for seg loge Torungens 10
årsjubileum. Undertegnede var redaktør for utgaven og det som ble skrevet den gang, tas
med i sin helhet i denne beretning, på de følgende sider.
Terjenytt nr. 5 1993:
FESTLOGE m/damer
Jubileumsfeiringen startet med festloge lørdag 30. oktober 1993 kl. 17.30. Dette var Loge
Torungens logemøte nr. 170. 111 festkledde personer var til stede, deriblant 45 av logens
brødre.
Seremonien ble meget stilfullt og høytidelig gjennomført og det ble en minnerik opplevelse
for alle tilstedeværende.
Etter festmøtet ventet biler på å frakte deltagerne til Arendal Rådhus. Valget av Arendal
Storstue som rammen rundt selve feiringen viste seg å være særdeles vellykket.
I denne ekstrautgaven av Terjenytt gjengir vi det meste av det som skjedde denne kvelden.
Deltagerne ble servert en nydelig velkomstdrikk ved ankomst rådhuset. Praten gikk livlig.
Festkomiteen, som forøvrig bestod av EksOM Olav M. Myhre, EksOM Thorgrim Sataslaatten
og OM Martin Knutsen, hadde alliert seg med profesjonell assistanse ved utformingen av et
vakkert bordtablå som viste bordplasseringen. EksOM Thorleif Bredesen i moderloge Terje
Vigen var "proffen".
Kl. 19.20 ble de 122 gjestene ønsket velkommen tilbords. Toastmaster var EksOM Thorgrim
Sataslaatten og han gjorde en utmerket jobb.
Tiden som ble tilbrakt ved bordet, strakk seg godt over 3 timer. Likevel føltes det som tiden
fløy av gårde.
I det etterfølgende gjengir vi det meste som skjedde ved bordet, innrammet med
toastmasters introduseringer.
BORDET.
Ved kuverten var det plassert en folder som gjenga menyen og sangene: Kongesangen,
Torungensangen, Arendalsangen og "Här är gudagott att vara"
Menyen: Rekecoctail
Rensdyrstek m/grønnsaker
Karamellfromasj.
Viner: Liebfraumilch - Côtes du Rhône - Fin gammel portvin.
Bordkortet var forøvrig siste utgave av loge Torungens historie.
Plassene ble inntatt ved bordet, og velkomstordene kom fra OM Martin Knutsen:
DDSS, DDRP, kjære gjester, embedsmenn, mine brødre og søstere!
Det er en stor glede for meg i kveld og ønske denne festkledde forsamling hjertelig
velkommen til vårt 10 års jubileum.
En spesiell velkomst til DDSS, DDRP, HP samt OMene i våre nabologer.
Sist, men ikke minst vil jeg ønske våre damer velkommen. Uten dere blir det ingen fest. Vi
setter pris på at dere er med på vår feiring i kveld.
10 år er ingen lang tid for en loge, men med den fremgang og vekst vår loge har hatt, så
synes vi at det er grunn til å markere vårt jubileum.
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Vi var lenge i tvil om stedet for vår feiring, men vi kom frem til at Arendal Storstue var det
rette stedet for vårt jubileum.
Med den rammen vi her skaper om vår fest, håper jeg at alle vil hygge seg, og at det vil bli en
markering som vi sent vil glemme.
Bror Thorgrim er kveldens toastmaster og jeg vil overlate til ham den videre dirigering av
bordet.
KONGENS SKÅL.
Første gjøremål til toastmaster var å gi ordet tilbake til bror OM, som utbrakte en skål for
kong Harald V. Skålen ble etterfulgt av Kongesangen.
PROLOG.
Toastmaster grep igjen ordet:
Loge Torungen har sin fremragende "FAR"
som også til dette jubileum en prolog produsert har.
La oss høre bror EksOM Oscar hva du denne gang har laget
Av erfaring vet vi du er en mester i faget.
Du er også i musikkverden et unikum
og en hymne er det også blitt til dette jubileum.
Vi sitter andektig og venter
hva du fra ditt Odd Fellow hjerte henter.
Bror OSCAR:
Jeg satt på Hisøy og tenkte prolog
i hele oktober nitti tre endog
blitt ferdig til festen sånn passe
og falt ikke helt av lasset
men, burde vel begynt for ti år iden
med å fordrive tiden
slik peut en peut
å så de første prologorøse frø
å jø å jø, men siden
det etter min ringe viden
skal skje noe her i aften
og arbeidet kan hende
kjære vene
har suget det meste av åndskraften
med tanke på rim og sådant mere
for noe må man jo prestere
evaluere og effektuere
i en stund som denne
for det jeg i sannhet brenne
Så vil jeg i stor ærbødighet
for saken invitere
til en kavalkadenes revy
dog ikke irritere
men fremkalle på ny
litt alvor og litt skjemt
om det som kunne være glemt
tildels bortgjemt
Kjære medhørere, så lytt til

Oscar den gamle
som forsøker å famle
seg igjennom aftenens tema
uten å ramle
utfor kanten
ja minsanten
for et dillema
jeg udi gerådet ere
dessverre
nemlig på rim å være sublim
Ja, alle kjære
før vi skal trede dansen
uten stansen
skjønne kvinner og brave menn
slik smått om senn
Jeg Eder belære
men ikke besvære
hver "isære".
Omsider
kommer jeg innom gamle tider
Som dere nu oppdaget har
og jeg dere mere eller mindre betar
har jeg det som sport
å gjøre innledningen kort
En ide krystallisertes ut i Odd
Fellownatten
de fleste ble "betatten"
det nemlig
ikke svært hem'lig
at loger må deles sånn aven og te
for å få det bedrè

for, mine kjære
å ta vare på Ordenens liv og lære
Noen, brødre fem
bragte ideen hjem
og frem
til modning og mere enn det
Yeh, yeh
De gikk inn for den hellige saken
selv om det vanket litt ris på baken
mulig ufortjent
men ikke så galt ment
akk ja
man må jo si ifra
sånn i etterkant
vi i grunnen fant
at, la nå det være en parentes
nu skuer vi bare glade fjes
Som sagt, brødre fem og mange
flere
sier jeg dere
og jeg
på denne lei
sier takk og ja og amen
for vi sto unektelig sammen
og laget den herligste rammen
om vår Ordens viktigste bud
bring Odd Fellowtanken herud
til så mange vi kan
i vårt deilige land
og, til alle på vårt eget sted
der Arendal ligger og ånder av fred
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Vi har lykkes og bygget vårt bo
og de fleste den gang forsto
en fødsel var nær og
nu er "barnet" som vi alle har kjær
Torungen, ti år vorden
så det er i orden
at vi møter opp
i sluttet tropp
gir vår salutt
med futt
for, dagen er vår
akkurat i år.
Vi smiler alle til vår ti års unge
og lar gjallende horn runge
med skikkelig festglad humør
fra vårt lille sted her sør
Våre vare drømmer preges
av nostalgi
det jeg nu prøver å si
La oss i denne høstlige
kveld
ta farvel
til fortid som gikk forbi
som et sakte sus av fallende blad
og minnes at i denne stad
28.oktober åtti tre
var vi med
å plante et nytt Odd Fellow tre
så varsomt med fine tanker og ord
i Odd Fellow ordenens varmede
jord
Her vi står med ti år på nakken
og ti års pynt på stakken
Deilig det er å dvele ved starten
og ikke minst den dristige farten
for målet å nå
rette veien å gå
hellig inspirasjonsglød holdt oss
fangen
der vi nynnet på fremtidssangen
den gangen
en prestasjon av "rangen"
Hvilken glede å gjennomleve
derfor takk for alt strevet
til dem som heiste Torungen fanen
Ja, den klanen
må merkes i aften ved navn
Og derfor Torungenbrødre:
I begynnelsen var vi

så ble vi
og nu, er vi
takket være følgende gjeve menn
På kommando, reis dere en etter en
når jeg dere kaller
Rekkefølgen er helt vilkårlig
ingen bedre og ingen dårlig
Så sku disse fire bolde
som ny loge ville volde
Reis deg logens første mester ex
du aftenens super rex
Bror Jan A.
Tarata tarata tarata
Bror Nilsen til deg en kjærlig hilsen
fra alle på ballet
Hør alle gjester
Reis deg:
Jeg kaller logens første overmester
Bror Olav Magnus Myhre
der du gjekk fyre
Og nu. Reis deg:
Jeg kaller logens første
undermester
Bror Nils Odd
meget meget betrodd
sist, men ikke minst
Reis deg. Jeg kaller logens første
sekretær
Bror Thorgrim Sataslaatten
som ikke bare gjør blott en
men nesten timanns verk
fordi han på ymse vis er så gresselig
sterk
Se på dem er ikke skjønne
det kan av og til seg lønne
å bringe disse gode brødre på bane
som reiste vår fane
da det aller mest gjaldt
de er Odd Fellows pepper og salt
Nu har jeg talt om det aller meste
forhåpentlig til alles beste
I nostalgiens evige "det var engang"
et ekko: lytt til historieklang
slik gikk åra de ti
men, når er jeg så fri
kobler over til nutids sfære
det får briste eller bære
Så stopper vi opp
på nåtids topp

og spør
ja hør
på en slik festens dag for oss alle
sammen
så jamen
tenner vi lys i gledens pakt
la det være sagt
med det beste for tiårs barnet vel
og gratulerer oss selv
tenner vi lys i gledens pakt
og gratulerer oss selv
Vår Vandring videre, en ulest saga
hva bringer vel den, kjære venn
ja slik er vi laga
at vi blar rundt til nutids kapittel
med følgende tittel:
Gjør det beste mot andre
så ingen deg klandre
Gi Vennskap plass
på vårt felles Parnass
ta Kjærlighet med på ferden
Rop Sannhets bud ut for all verden
Ja slik må vår videre vandring gå
vi skal fortsatt stå på i vår loge
som bærer lysets kilde
og symbol i sitt navn
til glede og gavn
inntil sikker havn
Nu er det på tide
for rent å si det
Torungen i mulm og mørke skinner
som det også heter "inntil vi vinner"
og gevinsten er Odd Fellows edle
ånd
må vi gå hånd i hånd i en urolig
verden
og derfor er den i dag
selv i lystig lag
et fait accompli
vi storgratulerer oss selv
i denne høstlige vinterkveld
på dette punkt i dette gledens
kalass
vi hever vårt glass
Trivsel og vekst vårt fremtids mål
loge Torungens skål

Etter prologen spilte bror Oscar sin egen kontate: INTRATA
Deretter grep Toastmaster ordet:
Det er for meg en glede og en ære
toastmaster ved vår loges jubileum å være
vi er samlet i Arendals storstue til loge Torungens 10 års fest
og håper brødre med/ledsager og ellers hver gjest
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vil bidra til at det kan bli en uforglemmelig kveld
det er ikke akkurat det store jubileum, men dog allikevel.
En talerekke har jeg fått
og jeg regner med at alt som blir sagt - kommer fra hjertet
og er velment og godt
men før noen får ordet - skal forrett og hovedrett på bordet
hovedretten blir servert to ganger - og innimellom blir det noen sanger
Røyking kan med fordel begrenses - så ikke luften forurenses
Slutten på måltidet er topp aktuell:
Da får vi hjemmelaget pudding a la karamell
I salongen fortsetter vi med kaffe - og til den er det selvsagt nogot "affe"
La nå mat og drikke bekomme dere vel - og nå gjentar jeg meg selv:
La oss sammen lage en uforglemmelig kveld.
Praten gikk livelig og hyggelig gjennom hele måltidet.
Stemningen var av beste merke.
Etter annen gang servering grep Toastmaster igjen ordet:
Kveldens festtale ser jeg frem til
selv om det er litt av et lotteri-spill
han har ikke vanskelig med ordet å styre
vår kjære storrepresentant Olav Magnus Myhre
Du får dine tilmålte 5 minutter
så får vi da se når du slutter.
All right, ta den tid du trenger
vi tåler nok at det varer litt lenger.

FESTTALEN
v/OLAV M. MYHRE
For 10 år og 2 dager siden ble vår kjære loge 107 Torungen instituert, og dens valgte og
utnevnte embedsmenn installert og innsatt i deres embeder.
Ved denne seremoni var ca.70 brødre samlet i logesalen. De 8 storembedsmenn som foresto
installasjonen skapte en høytid som ingen av oss vil glemme.
Den etterfølgende gallamiddag med damer ble holdt på Strand Hotell. Der hygget vi oss med
god mat og godt drikke - musikk og dans til langt ut i de små timer.
I dag har vi igjen vært samlet i vår logesal. Vi har deltatt i en festloge sammen med våre
damer. Det er en glede for oss brødre å kunne gi våre kjære ett lite innblikk i - og inntrykk av
- hva vi bruker annenhver mandagskveld til. Vi dresser oss opp og går på logemøte. Vi samles
i logesalen.
Våre embedsmenn i Torungen sammen med resten av brødrene er med på å skape alvor og
høytid over våre møter. Disse møtene har forskjellig innhold. Noen er rene arbeidsmøter,
andre er mere seremonielle med opptagelse av nye brødre og forfremmelse i grader.
Våre ritualer (det er ritualene som er litt hemmelige) gir oss alle "åndelig føde" både på det
moralske- det medmenneskelige - og det etiske plan. Odd Fellow er en lukket orden, men i
de senere år har Storlogen gitt uttrykk for at vi gjerne kan være litt mer åpne og utadvendte.
Derfor kjære damer. Spør gjerne din mann om logen - logearbeidet o.s.v.. Han kan fortelle
det meste. Det er bare en del av seremoniene vi gjerne vil ha for oss selv.
Under festlogen i dag følte vi alle alvoret i Odd Fellow tanken. Vi bygger alt vårt arbeide og
våre ritualer på troen på et høyeste vesen, troen på en felles far.
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Vår rettesnor i våre møter og vårt arbeide kan sammenfattes i tre ord:
VENNSKAP - KJÆRLIGHET og SANNHET
Vennskap og venner er noe av det mest dyrebare vi har. Det er en god følelse å ha en venn å
kunne betro seg til - å snakke med - å tie sammen med - å dele med.
Vennskap er ikke ensidig eller egoistisk. Ved å gi - får vi mangfold tilbake.
Kjærlighet. Den betydningen vi legger i ordet er ikke kjærlighet mellom kvinne og mann, den
er mer altomfattende. Vår betydning av ordet er nestekjærlighet eller medmenneskelighet.
(Det betyr at vi bør være overfor våre medmennesker slik vi ønsker de skal være mot oss.)
Her har vi alle meget å lære. Å være nestekjærlig, ikke egoistisk, er noe av det vanskeligste
som fins.
Det tredje ordet er sannhet.
Det er vanskelig det. For å være sann overfor andre, må vi først lære å være sanne overfor
oss selv.
Men vi har alle et ris bak speilet, til å passe på. Dette riset heter samvittigheten.
Prøver vi å være så ærlige og oppriktige overfor oss selv og våre medmennesker som mulig,
har vi kommet et stykke på vei.
Vi får håpe at Odd Fellow medlemskapet har rettledet oss og oppdratt oss på en slik måte at
følgende setning fra en god venn og OF-bror, Thorbjørn Skjævestad, har sin riktighet: "Som
Odd Fellow brødre gjør vi litt galt. Men tenk på alt det gale vi ville ha gjort om vi ikke hadde
vært Odd Fellows."
Etter logemøtet samles vi til et brodermåltid. Av og til er menyen beskjeden, og våre egne
brødre i Torungen forestår serveringen.
Men de dagene vi tar på oss livkjolen er det gjerne litt ekstra. Logene i Arendal er viden kjent
for sine gode torskemiddager.
På disse kveldene er det våre søstere og brødre i Fortuna, Kaprifol og Terje Vigen som sørger
for serveringen. Vi i Torungen er med og serverer når de andre ordensenhetene har behov
for vår hjelp.
Loge 107 Torungen har lagt bak seg sine første 10 år, 10 rike og gode år. I 1983 var vi 36
brødre, som startet logen den 28. oktober. Om 2 dager, 1. november får vi bror nr.79 med i
våre rekker.
Odd Fellow interessen på Sørlandet er stor. Det er dannet broderforening i Tvedestrand, ny
loge er nylig instituert i Mandal, og Lillesand vil også få sin egen loge om ikke alt for lenge.
Vi er heldige som har så god vind i seilene, men det er kanskje ikke så rart allikevel når vi
tenker på våre tre ord: Vennskap, kjærlighet og sannhet.
I loge Torungen har vi en målsetting for årene fremover:
- å arbeide målbevisst på oss selv til beste for oss alle.
- å utbre våre grunnideer til flest mulig.
å få flere medlemmer som føler våre grunnpilarer kan gi dem og dermed deres
omgivelser verdier.
- å mer kunne gi en hjelpende hånd, medmenneskelig og økonomisk der det
mest trengs.
Og sist, men ikke minst:
- å gi oss selv og hverandre troen på at det hjelper å hjelpe
Gjester. bror OM, mine brødre.
Det er godt å være en Odd Fellow. En skål for loge Torungen.
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Torungensangen
ble introdusert på følgende måte:
Nå kunne det vært hyggelig med en rose er utsprungen, men la oss heller ta sangen til loge
Torungen.
3 Hilsningstaler
Etter sangen var toastmaster frampå med følgende introduksjon:
Det er ikke lett om fremtiden å spå.
Men alle vi Odd Fellow håper jo på
at vår orden gode og fremgangsrike år vil få. Det er du sikkert enig i:
DDSS Trygve Flå.
DDSS hilste fra Storlogen og overrakte en nydelig blomsteroppsats.
DDRP ble introdusert slik:
Kjære søster DDRP Sonja; sjefen for alle søstere i Agder.
Gjennom min kone er jeg kjent med alle dine bragder.
Det er trivelig å se deg hos oss med din Per.
Nå kan du få lov å si noen ord til dine Torungen brødre her.
DDRP Sonja Pedersen hilste fra Rebekkasøstrene på Sørlandet. Hun overrakte 3 nelliker og
en bønnebok.
HP i leiren ble introdusert slik:
Her er en bror fra Kristiansand som er HP i vår kjære leir Sørland
Det er hyggelig når vi holder fest for loge Torungen at bror Reinhardt løsner på tungen
Vi er spente - Det er ikke fritt men nå er i hvert fall ordet ditt.
HP Reinhardt Smestad sa bl.a. at loge Torungen hadde et meget høyt nivå som loge. Han
pekte på det felles trekk at logen hadde navn etter et fyr og leiren hadde en varde i sitt
emblem.
Fra Leir nr. 14 Sørland overrakte han leirens krystallblokk - gaven til de runde år.
Talen fra moderlogen.
Toastmaster: Charles Laughton har sagt: "Arkitekten skjuler sine feilgrep bak villvin Husmødre garnerer dem med majones og legene begraver sine...."
Vår moderloge har en OM som er arkitekt. La oss høre bror Svein Hva du har å si om din nære slekt.
OM Svein Sørensen:
Som representant for Odd Fellow logene i distrikt 14, og ikke minst som OM i loge nr 61
Terje Vigen - moderloge til nr. 107 Torungen - er det en stor glede for meg å hilse og
gratulere med 10 års dagen som var den 28. oktober.
I den store universelle sammenheng er 10 år knapt merkbart, men i en loges liv er en
kommet et godt stykke på vei, en er liksom ferdig med barneårene og ungdomstiden, og er
trådt inn i de voksnes rekker.
De 36 brødre som 28. oktober 1983 var med på institueringen av den nye logen, er nå blitt
78 aktive brødre. Dette tyder på stor innsats og aktivitet. Læretiden er forlengst over, og
dere står støtt og trygt på egne bein.
Vi i moderlogen er stolte av dere.
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Dere har vært til stor glede og inspirasjon for ordensarbeidet, ikke bare her i Arendal, men
innenfor hele distrikt 14. I de senere år har flere av deres medlemmer vært med å prege
dette arbeidet, bl.a. gjennom leir 14. Sørland.
Men jeg må også få skryte litt av min egen loge, loge nr. 61 Terje Vigen, som har vært, og er
svært fruktbar.
Den 10. november 1979 kom vårt første barn til verden, loge nr. 98 Henrik Ibsen, det var 4 år
før 107 Torungen.
Vi regner med at høsten 1994 vil Tvedestrand og Risør broderforening bli egen loge, samtidig
som vårt barnebarn blir født i Lillesand.
Dette vil stille store krav til oss både med hensyn til nyrekruttering og omstilling, men vi skal
klare det, vi er på god vei.
Det er naturlig i dag å rette blikket fremover, hva vil de neste 10 år bringe?
Vil de også gå inn i historien med fortsatt vekst for vår Orden her på Sørlandet?
Ingen vet, - grunnlaget er lagt. Men en ting er sikkert, det vil kreve stor innsats av samtlige
ordensenheter i årene som kommer.
Loge nr.107 Torungen, gratulerer med de 10 første år, og lykke til videre!
Loge nr.107 Torungens skål.
OM Svein Sørensen overrakte 2 bind av Norges Melodier fra moderlogen.
Toastmaster:
Etter bror Sveins trivelige tal, passer det vel bra med sangen til Arendal.
Men: Maskinen har vært litt slem, vi har mistet siste linje "Med de tusen små hjem."
Flere talere
Nå fulgte i rekke og rad flere talere som ville hylle jubilanten.
OM i loge nr. 57 Fidelitas, Olav Tovslid hilste fra sin loge og overrakte en blomster vase.
OM i loge nr. 28 Agdesiden, Jan Erik Westbye hilste fra sin loge og overrakte en iskjøler.
OM i loge nr. 89 Skagerak, Herlof G. Herlofsen, hilste fra logene 72 Eterna, 89 Skagerak, 103
Lister og 125 Ryvingen. Samtidig overrakte han en nydelig porselensblomstervase. Malingen
hadde hans kone vært mester for.
Mens han talte reiste de tre andre representantene seg, nemlig OM Asbjørn Igesund loge nr.
72 Eterna, OM Bjarte Fjellskål loge nr. 103 Lister og EksOM Martin Gjertsen loge nr. 125
Ryvingen.
EksOM Martin Gjertsen benyttet anledningen til å overbringe en hilsen fra den nye logen i
Mandal.
OM Vidtske Karlsen, loge nr. 51 Fortuna, talte på vegne av de to Rebekkalogene i Arendal,
mens OM Inger Johanne Lundberg, loge nr. 93 Kaprifol, stod. De to OMene overrakte hver
deres gavesjekk pålydende 500 kr.
OM Asbjørn Sodeland talte fra loge nr. 98 Henrik Ibsen. Han hilste og overrakte glassklossen til sine "småbrødre" i Arendal. Dog føyde han til "Her er guda godt at vara".
OM takker
Toastmaster:
Bror OM, her har intet gått på skakke, så du får vel gå i gang med å takke.
OM Martin Knutsen:
Jeg vil til slutt takke for alle de hyggelige ord som er sagt ved dette bord.
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Et bord som er pyntet med blomster og lys, og funklende glass, som gir ganen vår lyd.
En takk til dere mange som har besøkt oss ved bordet, og atter en gang tatt ordet.
Bror Oscar har skrevet prologen for kvelden, ett spill med ord, som vi hører så sjelden.
En takk til vår bror for de poetiske verk, som gjentatte ganger har beæret vår fest.
Bror Jan har vært logens historieskriver. En jobb han har gjort med stor iver.
Vårt utgangspunkt var engang Terje Vigen, men mye har skjedd i årene siden.
Bror Jan har fått det hele med, en mesterlig jobb, vi takker for det.
Bror Thorgrim er formann i festkomiteen, og toastmaster for denne kvelden. Han leder det
hele med myndig stemme. Lager en ramme rundt festen, som vi sent vil glemme.
Så vil jeg takke for alle gaver og blomster og fine ord. Fra våre brødre og søstere rundt dette
bord.
En takk til dere alle fra fjern og nær som setter sitt preg på festen her.
Ja, takk til enhver som er til stede og gjør kvelden minnerik og til glede.
Damenes tale
Toastmaster:
Jeg har gledet meg lenge til det som nå skal komme
for jeg lurer på hva bror Randolph har i sin lomme
han skal si noen godord til hver vår jente
Ja vel, vi sitter forhåpningsfulle og spente.
Randolph Endresen:
Jeg har, Bror OM, fått lov av bror Olav Magnus til å gå rakt på sak. Altså:
Kjære Damer. Ja, nå er det vår tur - til å fortelle om og til dere. Både de små - og de litt
større. Ja, i alder altså! Jeg tror, kjære dere, at denne talen ikke kommer til å gå inn i
historien. Derfor - ta meg på alt - bare ikke på ordet. Skjønt jeg har øst av kilder som ikke er
tilfeldige og som så langt, har stått for tidens tann. Og, det være seg enten de nennsomt er
samlet av en Ivar Eskeland, skriblet ned på en dør der dere vet eller samlet i små hefter med
lune fortellinger fra bygd og by. Men, om det er noen rød tråd i det hele, er opp til dere å
avgjøre. Døm selv! Skjønt, jeg har nok ment å prøve meg på en forsiktig og sober hyllest til
kvinnen i alle hennes roller og skikkelser. Mi går rakt på sak med Arne Garborg. "Kvinden er
et rovdyr av reptilenes ætt, men manden en tullebukk av saueslekten".
Der får han nok ikke følge av Søren Kierkegaard som formodentlig kunne stille opp med et
noe mer kontinentalt erfaringstilfang:
"Kvindens Væsen er en Hengivelse, hvis Form er Motstand".
Ja, ja. Det var det med motstand, ja. Hvorom allting er, kommer dere kvinner fra tid til annen
i såkalte omstendigheter. Det, altså omstendigheter, forefinnes også vest i Agder. La meg
dele med dere denne relativt troskyldige varianten fra Kvinesdal:
Det var to droser fra vestfylket som begge ventet nedkomst. "Kå ti ska du te", sier den ene.
"Eg meine det blir sist i neste måne - Kå ti ska du?". "Eg veid ikkje - det he messom blitt noge
då og noge då".
Ja, dere er i grunnen grunn til så mye, eller hva med denne fra Gimlemoen noe tilbake i tida:
En ung mann kom inn på kompanikontoret og søkte perm - han ville hjem til dalen en tur.
"Har De noen grunn? spurte løytnanten. "Gronn??" "Ja, De må anføre en grunn for
permisjonen." "-Jau, ser du - eg hev teke på meg noko elsking uppe i Vaddi!".
Forholdet mellom oss arter seg ofte som en kjønnskamp. Men, fremstillingen avhenger
selvsagt av øynene som ser. La oss se om disse kan utfylle hverandre jeg har dem fra Bergens
Arbeiderblad: En dame ringte til brannvesenet - "En mann holder på å klatre inn gjennom
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vindøget mitt", sa hun. "Du må ringe til politiet da", var svaret. "Nei, det e brannvesene som
må komme. Han trenge en lenger stige!"
Nåja, kjønnskampen er ikke alltid så tung: Etter en hektisk bryllypsnatt kom bruden ut på
badet der brudgommen dusjet. Hun stoppet og så forferdet: Har vi allerede brukt så mye?
Og så et stykke grafitti, hentet fra innsiden av døren på et av de små rommene dere vet: Jeg
er glad jeg er kvinne, men jeg drømmer iblant, at jeg var en hund og min mann - en
brannhydrant!
Slik blir kanskje litt lettere forståelig i lys av vår væremåte. Jeg må nok bekjenne, stilt ansikt
til ansikt med min utkårede, at jeg kjenner meg umiskjennelig igjen i denne: Ikke utsett til i
morgen - det du kan unngå i dag. Da er det kanskje ikke så rart, dette hjertesukket av Simone
de Beauvoir:
Ein er ikkje fødd kvinne. Ein blir det. Men, hvordan dere blir det, kan jo være så ymse. I alle
høve, for i språklig henseende, å hente fram noke den før omtala Ivar Eskeland har omsett,
så er det nok og slik at det mødrer pla kalla synd, plar døtrer no kalle røynsle.
Hun var nok inne på noe, Coco Chanel, da hun lot stå etter seg: Skjønnheten
har vi kvinner for at mennene skal elske oss, dumheten for at vi skal elske mennene.
For egen del. La meg like fra hjerterota avslutningsvis og i takknemlighet hilse dere med en
liten sentens, som nok også kan stå i Odd Fellows ånd:
Et gram av virkelig vennskap er mer verd enn et helt vognlass med beundring.
Brødre, la oss lik kirkefader Augustin, heve våre glass til damenes skål med ordene: Gi meg
kyskhet og avholdenhet - men IKKE ENNÅ.
Damenes skål.
Desserten ble annonsert som karamellpudding. Sannheten var nok at de var mer
karamellfromasj. Hvor om allting er, desserten smakte også fortreffelig.
Takk for maten.
Toastmaster: Når vi nå etter hvert er blitt ferdig med praten, står det bare igjen å takke for
maten. Jeg er sikker på at det ikke volder bry - for OM Jan Erik Westbye.
OM Jan Erik Westbye:
Først en hilsen fra alle de som har rom på hotellet. Takk for flott rose på rommet. Den
gledet! Loge Torungen er hittil med rette, vist den største heder.
Mitt oppdrag til slutt er å takke for alle bordets gleder.
Loge Torungen er det naturlige midtpunkt i dag, og mange gode ønsker av forskjellige slag,
har dalet ned fra flere kanter, fra representanter - fra dagens gratulanter. Kontra
hverdagsmat, er festlogemat noe helt annerledes. Alt skal forberedes – tilberedes av
forskjellige slag, slik at forskjellen fra hverdagen blir som mellom sykkel og Mercedes.
Først: En hjertelig takk for den gode rekecocktail og tilbehøret - la meg for all del ikke
glemme det – til funklende Vino Blanco, rekene svømte av sted.
Deretter: Rett fra vidda et reinsdyr ut av menyen spretter, som vi lystig tilsetter mange gode
rødvinskvetter, fantastisk lekker, og en skikkelig appetittvekker, som har gledet ganen til
enhver Odd Fellow feinschmecker. (Apropos den gode vinen, den ble virkelig forunt å bli
hyllet med flere oppfordringer om "kysten rundt").
For å fortsette i landbrukets gebet, vil jeg fremheve den festpyntede gøyale logepotet. Så
vidt jeg vet, en sørlandsk spesialitet, av beste kvalitet.
Og som prikken over i-en, opplever vi så her, ved enhver kuvert, daler ned en kjær og
populær dessert – karamellpuddingen, som sammen med portvinen forsvant, fortere enn en
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kunne ant. Og hvis jeg har lest det framlagte menykortet rett, takker vi på forhånd for den
ventende kaffe og konjakkskvett.
Men i tillegg:
Takk til arrangørene for forberedelse, og alt styre og stell, og at dere har lykkes med det aller
største hell, forstår dere sikkert av den gode stemningen her i kveld. En fin fortsettelse og
parallell til logesalens høytidelige sermoniell, av god og tradisjonell Odd Fellow modell.
Vel-vel, så tar vi med reker, reinbukk og pudding farvel, med takk fra oss alle for en fin og
minnerik Odd Fellow kveld, og takken rettes til festkomiteen, for dette elegante bord - med
en hjertelig takk for maten - skål fra hver enkelt gjest og bror.
Under hele festmåltidet ble det spilt taffelmusikk. Jostein Hetland var mesteren bak pianoet.
Etter at festmåltidet var over, ble det samling inne i salongene. Der ble det servert kaffe
avec, likør eller konjakk eller begge deler.
I mellomtida ble festsalen ryddet og etter hvert spilte orkesteret opp til polynese. Dermed
var "ballet" i gang.
Orkesteret bestod av Jostein Hetland m/ sønn og Harry Kalseth. Instrumentene var foruten
piano, trommer og gitar. Det hele var en verdig og stilig 10 års fest.
Jubileumsfeiringen ga et overskudd på kr. 3.852,-. I møtet 06.12.93 ble det vedtatt å
overføre 2000 kr. til enkefondet mens resten ble plassert på en egen konto.

15 årsjubileum.
Dette ble markert på logemøtet 19.10.98. HP Svein Sørensen i leir nr. 22 Aust-Agder og OM
Helge Baust i vår moderloge var inviterte gjester.
OM Egil Bøe fortalte litt fra vår loges historie i selve logemøtet.
DDSS Thorleif Bredesen og storrepresentant Nils Odd Olsbu ble deretter ført inn i logesalen
og foretok tildeling av 25 års veteranjuvel til brødrene Thorleif Guttormsen og Kåre Tonstøl.
Bror Tom Schulz ledet på en fin og solid måte det etterfølgende brodermåltid på logehuset i
Stintaveien. Dette ble et usedvanlig hyggelig brodermåltid som vekslet mellom tiljubling av
de to jubileer, 25 års veteranene og 15 årsjubileet.
DDSS Thorleif Bredesen var først ut med tale for de to veteranene og de 15 Torungenårene.
OM Egil Bøe gjorde likeså.
EksOM Torjus Skjævestad holdt den offisielle talen fra logen til de to veteranene.
25 års veteran Thorleif Guttormsen takket på vegne av de to.
Jubileumstalen.
Jubileumstalen til de 15 Torungenår var gitt i oppdrag til EksOM Jan A. Nilsen.
Den ble gjennomført på en spesiell måte, i det alle chartemedlemmene etter hvert ble
trukket inn. Taleren trakk først opp de historiske linjene fra 1981 og fram
til stiftelsesmøte for broderforeningen mandag 15. 03.82. Han fortalte videre at
Følgende søknad ble vedtatt sendt til Stor Sire:
“Undertegnede medlemmer av Odd Fellow loge nr. 61 Terje Vigen av I.O.O.F. søker
hermed om å få stifte Broderforening i Arendal.
Med hilsen i V. K. og S.
OSCAR BERNSTEIN
( Han reiste seg og ble stående)
OLAV M. MYHRE
( Han reiste seg og ble stående)
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NILS ODD OLSBU
THORGRIM SATASLAATTEN
og JAN A. NILSEN

( Han reiste seg og ble stående)
( Han reiste seg og ble stående)

Vi 5 ble senere valgt til CHARTER-MEDLEMMER av loge Torungen, og jeg synes det er på sin
plass ved vår loges 15 årsjubileum at de andre chartermedlemmene også kommer til orde.
Det er jo litt spesielt at vi alle 5 er oppegående ved et slikt jubileum. Det er jo selvsagt litt
“vågalt” å gi så taletrengte folk ordet ved en slik anledning. Det kan lett bli noe “kyding”.
Men vi får ta sjansen.
Først deg kjære, bror Oscar. Vår loges far blir du kalt. Hvordan har tida vært fra de spede
spirer fram til i dag?
OSCAR: Det er sagt med krav på pålitelighet, at her som jeg nu står, er far til
femtenåringen, en erfaring rikere. Sønnen er vokset seg tallmessig stor og meget kraftig.
Hva kan en tilårskommen far mer ønske seg? Jeg kan ikke si annet enn jeg er meget
beveget her jeg befinner meg. Graviditetens forløp til sønnen, alias loge Torungen, gikk
ikke så helt uten komplikasjoner. De utenfrakommende årsaker skal jeg mest mulig unngå
på dette vårt spesielle lille jubileum. Dog kan jeg ikke la være å betegne fødselen som
meget trang, ja så trang at man i fødselslæren ville sagt at det kunne vært nødvendig med
å legge tang på sistkommende hode.
Når det er sagt, er faktisk femtenåringen i gang med å starte familie. Faderen er blant annet
spurt, og har sammen med andre gitt løyve. Jeg følger intenst med, og ser med forventning
frem til å bli bestefar til barnebarnet (den nye logen).
I den tid vår loge har bestått, har jeg gledet meg over dens fremgang og store styrke. Hvert
møte jeg har frekventert, og det tror jeg er de fleste, har for meg vært uerstattelige
opplevelser. Nå gleder jeg meg til vår knoppskyting, som jeg håper snart vil slå ut i full
blomst, og at jeg kan si “Det er fullbragt”.
JAN: Logens første OM ble deg, bror Olav Magnus. Du kunne jo på en måte holde den talen
du holdt ute på Strand Hotell da logen ble stiftet. Men det får du ikke. Det blir for langt.
Men ordet skal du få! Hva har du lyst til å trekke fram 15 år etter starten?
OLAV MAGNUS: Loge 107 Torungen har vært en ledetråd og ett samlingssted for oss alle i
15 år nå.
Etter at 8 av Storlogens embedsmenn hadde foretatt den høytidelige institueringen av vår
loge sa jeg bl.a. i min takketale: “Mitt ønske er nå en god og levende loge hvor vi alle vil
trives og føle oss hjemme.”
Det har gått troll i ord. Og årsaken til dette er det store engasjement og det gode
samarbeidet blant brødrene. Embedsmannsmøter og nevndmøter, som f.eks. møtene i
Privatnevnda, har gått i omgang i hjemmene. Våre damer har bakket oss opp og sendt oss
avsted annenhver mandag.
Vår loge har vært dyktig ledet og preget av vårt motto V.K.og S.
Gradspasseringene med skuespillene har vi all ære av - og vi har hygget oss på ettermøtene,
med brodermåltidet, taler og ettermøteprotokoll.
Kjære brødre, en takk til dere alle - og en takk til alle som har vært med å skape loge 107
Torungen til vårt annet hjem.

34

En beretning om loge nr. 107 Torungen

JAN: Stafetten går videre til deg, Nils Odd, logens første UM og logens andre OM. Hva har
du på hjertet ved dette jubileumet?
NILS ODD: Ved et jubileum er det naturlig å tenke tilbake, og jeg tenker med glede tilbake
på alle årene i Odd Fellow. Men i kveld vil jeg særlig minnes tiden i loge Torungen.
Jeg føler takknemlighet for at oppgaven jeg fikk, gjorde at jeg måtte tenke dypere gjennom
Ordenens grunntanker og etikk, og at jeg, etter beste evne, fikk anledning til å formidle det
videre.
Loge Torungen har hatt en jevn og fin utvikling, og er i dag å regne blant de store logene. Ja,
så stor at den har en broderforening som regner med å danne loge om et års tid.
Jeg vil også framheve den kameratslige og vennlige tone som er i Torungen. La oss ta godt
vare på den. Den er nøkkelen til trivsel i logen.
Fremtiden er alltid en utfordring. Fremtiden er fornyelse og nye medlemmer, både til vekst,
men også for å få nye der de gamle faller fra.
Vi har en statistikk for 107 Torungen over hvem som har vært faddere til brødre i logen vår.
Den viser at:
1 bror er fadder for 7 brødre
5 brødre er fadder for 5 brødre
2 brødre er fadder for 4 brødre
1 bror er fadder for 3 brødre
7 brødre er fadder for 2 brødre
16 brødre er fadder for 1 bror
53 - 3. grads brødre har ikke vært fadder i det hele tatt.
Og her ser jeg mulighetene. Vi markerer i dag loge 107 Torungens 15 år, med god tro på
fremtiden.
JAN: Og så, bror Thorgrim, broderforeningens Sekr., logens første Sekr., logens andre UM
og logens 3. OM. Takket være bl.a. deg har det vært mulig å skrive ned loge Torungens tidlige
historie. Hva har du lyst til å trekke fram?
THORGRIM: Det fryder meg å kunne få lov å mimre og minnes, 16,5 år tilbake.
Broderforeningens tid var en herlig arbeidsperiode som førte frem til stiftelsen av loge nr.
107 Torungen. Og hvilken loge!!! Jeg tenker med fryd på samarbeid og vennskap mellom
valgte og utnevnte embedsmenn og medlemmer. Som sekretær har en kontakt med alle og
jeg er meget takknemlig for den tillit som ble vist meg den gang. Den loge vi har vært med å
frembringe er noe for seg selv og jeg er meget glad for de 15 år som er gått i vennskapets
tegn. Jeg kommer ikke til å glemme min loge, selv om jeg belager meg på å være med å stifte
enda en ny loge i Arendal. Men den skal bli som loge Torungen, hvis det går an.
Takk for hva Ordenen og Torungen har gitt meg og lykke til videre i arbeidet for den gode sak
JAN: Også står vi her, vi 5, og synes de 15 år har gått fort. For oss har det vært spesielt å
være så sentrale i logens arbeid. Vi har lært mye, fått mye og vi er glade og takknemlige
overfor dere kjære brødre. Vi kan bare gratulere med de 15 år og ønske lykke til videre på
ferden:
THORGRIM:
i VENNSKAP
NILS ODD:
KJÆRLIGHET
OLAV MAGNUS:
og SANNHET
OSCAR:
Skål!!!
De stod og skålte og satte seg etter skålen.
HP Svein Sørensen overrakte leirens malte glassvase til de runde år som gave fra leirens
patriarker til loge nr. 107 Torungens 15 år.
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Fra vår moderloge ved OM Helge Baust, mottok vår OM loge nr. 61 Terje Vigens tinnvase til
de runde år.
Bror Leif Sell rundet av jubileumsbordet med sin lette takk for maten tone.

20 årsjubileum.
Dette jubileum ble markert 3. november 2003 med en festloge med ledsagere. Gjester ved
den anledning var DSS Sigurd Holte samt de 2 i loge nr. 61 Terje Vigen som tidligere hadde
fått tildelt Storlogens hederstegn, Eks Storrepresentantene Svein Sørensen og Odd
Axelsen. Sistnevnte fungerte for øvrig som Organist.
Ved bordet skjedde så det, for andre gang i vår loges historie, at en bror av vår loge ble
tildelt storlogens hederstegn.
Eks Storrepresentant Oscar Bernstein var den første. Han ble tildelt hederstegnet av Stor Sire
Oddvar Granlund da leir nr. 22 Aust Agder ble instituert 21.september 1995.
Klipp fra Christian Grundesen: Odd Fellow bladet nr. 1 i 2004 s. 13 viser:
Storlogens Hederstegn tildelt Eks OM Jan A. Nilsen
Under middagen på Festlogen for loge nr 107 Torungens 20
års markering 3. november 2003, ble Eks OM Jan A. Nilsen
tildelt Storlogens Hederstegn. DSS Sigurd Holte sto for den
høytidelige tildeling. Distrikt Stor Sire kom inn på alle de
momentene som lå til grunn for tildelingen av denne høye
utmerkelse uten å nevne navn på mottakeren. Da det etter
hvert gikk opp for mottakeren hvem det dreide seg om, forsto
vi alle at dette kom som en fullstendig overraskelse.
Når vi ser på Eks OM Jan A. Nilsens merittliste i
logesammenheng, er denne utmerkelsen høyst fortjent. Han
har tilhørt et eller annet embedskollegium i 33 år, enten i loge
nr 61 Terje Vigen, i loge nr 107 Torungen, i leir nr 14 Sørland
eller i leir nr 22 Aust-Agder. En slik langvarig innsats er både
bemerkelsesverdig og en prestasjon. Når man satser så mye, er det åpenbart at man har sett
hvor viktig arbeidet i Odd Fellow Ordenen er. Ordenens bidrag til å foredle mennesker er
noe som man må oppleve for å gjøre en slik innsats. Ved hvert jubileum i de to overnevnte
loger har han laget en historisk beretning. Det er blitt fem slike beretninger i løpet av årene.
Dette er en bragd som øker vår historiske hukommelse. Sammen med Eks OM Svein
Sørensen i loge nr 61 Terje Vigen startet han Odd Fellow Reiser i Aust-Agder og var
reiseleder på flere turer. Eks OM Jan A. Nilsen har selvfølgelig vært benyttet til å holde
utallige taler og foredrag gjennom sitt lange logeliv. Hans store kunnskaper om logearbeid og
Ordensarbeid er en kilde vi embedsmenn og brødre har fått anledning til å øse av. Det gir oss
inspirasjon til å arbeide videre til beste for vår loge og Ordenen. Logebrødre og
embedsmenn i loge nr 107 Torungen gratulerer sin nestor. Vi er sikre på at vi skal komme til
å høste av Eks OM Jan A. Nilsens kunnskaper og erfaringer i mange år fremover.
Eks Storrepresentant Åge Munch-Olsen var toastmaster og han introduserte Eks
Storrepresentant Jan A. Nilsen som hovedtaler. Men nok en gang ble de tilgjengelige
Chartermedlemmene brukt i den sammenheng. Vi gjengir i det etterfølgende det
vesentligste fra denne talen:
Bror OM, gjester og brødre.
Så har altså logen vår rundet de 20 første år. 28. oktober 1983 er datoen, nøyaktig 1 år 1
mnd og 20 dager etter at Odd Fellow hadde innviet, dette, vårt nye hus i Arendal.
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36 brødre var med i starten. Etter 5 år var det 60 medlemmer og etter 10 år var det 78
medlemmer og etter 15 år var det 96 medlemmer med i vår loge. Over 2,5 ganger så
mange som i starten.
Men så i dag, 20 år etter starten, har vi bare 85 medlemmer. Tilsynelatende en tilbakegang
på 11 medlemmer. Men så er det bare det at i 1999 fant det sted en stor begivenhet på Odd
Fellow fronten i Arendal: Loge Mærdø ble født ved at bl.a. 31 medlemmer fra vår loge ble
overført til Mærdø. Loge Torungen hadde fått et barn. Derfor er det slett ikke dårlig at vi er
oppe i hele 85 medlemmer etter bare 4 år.
Dette og mer til av historisk stoff, kan dere lese om i det heftet som logen har latt utarbeide
ved dette jubileum. Heftet ligger ved kuverten med ett eksemplar til hver familie.
Ved 15 års jubileet vårt, som vi feiret uten våre ledsagere, ble jubileumstalen gjennomført på
en spesiell måte. Den gang, som nå, hadde jeg fått i oppdrag å stå for jubileumstalen og fant
ut at siden alle chartermedlemmene var til stede, var det naturlig at disse fikk ordet etter
hvert. Jeg nevnte den gang navnene på de 5 brødrene som hadde søkt Storlogen om å få
starte broderforening. Disse ble senere valgt til chartermedlemmer. For hvert navn jeg
nevnte, reiste vedkommende seg, og ble stående.
Siden jeg også ved dette jubileet er overlatt oppdraget med jubileumstalen, er det naturlig
for meg å si følgende:
Søknaden til Storlogen den gang ble undertegnet av
Oscar Bernstein – (intet skjer)
Olav M. Myhre – (han reiste seg)
Nils Odd Olsbu – (han reiste seg)
Thorgrim Sataslaatten – (intet skjer)
Jan A. Nilsen – (som står)
Dermed er situasjonen den at et av chartermedlemmene, Thorgrim Sataslaatten, er gått bort
siden sist. Dessuten er det slik at ett av medlemmene, Oscar Bernstein, ikke ser seg i stand til
å gå i logen mer. Han er i sitt hjem på Hisøya, 93 år gammel med over 50 års medlemskap i
Odd Fellow Ordenen. Dermed er det oss tre igjen.
Odd Fellow har i vår tid i logen, hatt en eventyrlig utvikling her i Aust-Agder. Det kan vi se av
alle de nye enhetene som er blitt opprettet, se baksiden av heftet, men det kan også
illustreres på følgende måte:
På 1960 tallet bodde vi alle tre der vi bor i dag.
På 1960 tallet ble vi tatt opp i loge nr. 61 Terje Vigen i distrikt nr. 5
Vi ble alle tre tatt opp i leir nr. 5 Klippen.
I 1978 ble vi overført til leir nr.14 Sørland i distrikt nr. 14
I 1983 ble vi overført til loge nr. 107 Torungen
I 1995 ble vi overført til leir nr. 22 Aust-Agder
I 1997 tilhørte vi distrikt nr. 22 Aust-Agder
En vandring i 2 loger, 3 leire og 3 distrikt uten å flytte.
Vi har fremdeles samme adresse som på 1960 tallet.
JAN: Logens første OM, Olav M. Myhre har ordet.
OLAV MAGNUS: 26.april er en merkedag i Odd Fellow Ordenens historie. Ordenens
tilblivelse var 26.april 1819.
Norges første loge nr.1 Norvegia ble stiftet 26.april 1898. Loge nr.107 Torungens forløper,
Arendal Broderforening ble stiftet 26.april 1982. Loge Torungen fikk en – la oss kalle det –
”en flying start” fra 23 brødre i april 1982 til 36 brødre ved institueringen 28.oktober 1983.
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Vi fikk tidlig brev fra Odd Fellow Huset A/S med beskjed om gratis lokaliteter for møtene i
Arendal Broderforening, ingen husleie før den nye loge var etablert. Og gladmeldinga fra vår
moderloge nr. 61 Terje Vigen var like kjærkommen og lød: ”Tenk ikke på å måtte skaffe
utstyr – drakter – rekvisitter omgående –
Vi stiller alt vårt til gratis bruk så lenge dere måtte trenge det.”
Navnet. For å starte en ny loge måtte denne ha et navn. Forslagene var mange, Torungen –
Gabriel Scott – Marcus – Tyholmen.
Oscar Bernsteins forslag, Torungen, gikk av med seieren og her er noen av hans begrunnelser
for dette navnet: ”For sjøfartsbyen Arendal viser fyrtårnet Torungen den riktige led ved sitt
lys om natten og sitt hvite tårn om dagen. Men også ett symbol på det medmenneskelige.
Det er ett lys som leder oss sikkert gjennom mørkets farer – gjennom utrygge farvann med
båer og skjær – til tryggheten og roen der vennligheten og smilet vinker deg velkommen.
Segl. Som en kommune eller by må ha sitt våpen. Oslo har St. Halvard, – Arendal – seilskuta,
Tvedestrand – Måken, må også logene ha ett segl. Det kom inn 24 forslag og loge Torungens
segl som vi ser på fremsiden av denne beretning gikk av med seieren.
For å bli med i Odd Fellow Ordenen må vi tro på ett høyeste vesen som verdens skaper og
opprettholder – Som ett symbol på denne tro bruker vi til våre møter en bibel fra 1881 – gitt
til Loge Torungen av bror Erling Bjorbekk – og vår nydelige alterduk er sydd og gitt oss av
søster Rigmor Nilsen.
Etter at Storlogens 8 embedsmenn hadde instituert loge 107 Torungen i en fullsatt logesal
med gjester og egne brødre, brakte busser oss til Strand Hotell der 140 festdeltagere feiret
oss.
Fra nå av konsentrerte loge 107 Torungen sitt arbeide på å lage en så god plattform som
mulig. Vi ville helt fra starten av være på trygg grunn når det gjaldt alle deler av logearbeidet.
I forbindelse med våre møter bør alle embedsmenn være godt forberedt. Skuespillerne skal
lære en mengde – og instruksjon er viktig. Høytideligheten innen alt som foregår i logesalen
må ivaretas.
Til ettermøtene er også mange brødre involvert, og alt skal klaffe.
Bror Thorgrim Sataslaatten kom for øvrig med et meget godt forslag 3.oktober 1983:
”La privatnevndene i våre 3 Arendalsloger stå for serveringen for hverandre ved gallaarrangementer.”
Dette har utviklet seg til felles beste for alle Arendalslogene.
Kjære festdeltagere. Vi fikk plattformen – vi fikk logearbeidet på skinner – vi har utviklet oss
– og VI TRIVES.
JAN: Logens andre OM, Nils Odd Olsbu, har ordet
NILS ODD: En av ildsjelene i loge 128 Lyngør sa en gang til meg: ”Logen er for meg blitt både
en livsstil og livsfilosofi”. Vi er mange som etter hvert kan si det samme. Alle disse årene i
logen preger oss etter hvert. Vi møtes her ca to ganger hver måned, og synes det mangler
noe hvis vi må ”hoppe” over et møte. Loge nr. 107 Torungen er en fredelig og god loge. Vi
har vært forskånet for konflikter og lignende. Framgang har vi hatt. Tilgangen på nye
medlemmer er jevnt god. Men fremdeles har bare rundt halvdelen av brødrene vært
faddere for nye medlemmer. Her må det være en stor reserve for fremtiden. Fremtiden er
alltid en utfordring. Vi har et ansvar for å ikke ”tukle” bort det som er bygget opp. Vi trenger
ansvarsbevisste medlemmer og ledere som tar vare på det vi har, og som kan bygge videre.
Der har vi alle et ansvar, fra den siste som ble tatt opp og til den eldste. Vi må skape en
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hyggelig og trivelig atmosfære, slik at vi gleder oss til å gå i logen. Vi markerer i dag loge nr.
107 Torungens 20 år, som en stor og god loge som har de beste forutsetninger for
fremtiden.
JAN: Vår loges første storrepresentant. Oscars Bernstein, er som nevnt hjemme i dag. Han
har litt vanskelig for å skrive. Men han tenker stadig på sin loge og ønsker å hilse oss med
disse ord som han skrev ved loge Terje Vigens 20 års jubileum:
OSCARS ord: Tyve år, hva er det og hvor mye er det. En veistopp, hvor du ser deg rundt,
betenker deg, tørker din pande, går videre, et nytt utgangspunkt, en ny dag.
Hverdagen river seg ut av stemningen, men her inne får tankene dine ny mening, når de
gamle og ærverdige logeord belyser den menneskelige adferd. Vi har så meget å hente i
logen og så meget alle i sær å takke logen for. Den fornyer oss ved hvert logetreff. Den er en
oase i vår hverdags ørken, en kilde til stadig ny inspirasjon for tankens ånd. La oss aldri
glemme kilden. La oss glede oss ved dette midtpunkt i vår tilværelse, i den henter vi om og
om igjen vår ånds gjenfødelse.
De unge i logen har en arv å bære, de gamle i logen har en arv å bære. La oss sammen
fortsette å bære vår arv frem til de høye idealers vei, som vår Orden har stukket ut, nå dem,
se det er vel få gitt, om noen. Men vi bærer gleden over vår loges fremgang med oss og med
fremstrakt hånd og åpent visir, kan vi se logens fremtid rett i øynene og si: Her er vi, her
kommer vi, befal, og vi skal lytte og lære. Og målet, en broderkjede rundt hele vår jord,
ikke bare som utopi, men en realitet.

25 årsjubileum.
(Sakset fra Jan A. Nilsen: Terjenytt nr. 4 2008 s. 8-11

28. oktober 1983 ble loge 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 transportert fra Stintaveien til Sjømannskolen. 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 festdekket 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.
Toastmaster
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.
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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”
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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

41

En beretning om loge nr. 107 Torungen

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
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 kamskjell * Brassert
hjort * Hjemmelaget is m/skogsbær, selvfølgelig med tilhørende drikke Mellom 1. og 2.
gangs servering av hovedrett ble det fremført et knippe Torungeninspirerte (Rundt
Torungensangen) melodier satt sammen av vårt utmerkede ”husorkester” bestående av
Knut Ribe fra loge Gabriel Scott, Per Rosmo, Ole Skjævestad og Fred Egil Hansen fra vår loge.
Det musikalske 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 jurisdiksjoner, hatt en
fin ekspansjon, tuftet på et populært utrykk fra dagens samfunn, bærekraftig vekst.
De 25 årene som er gått siden loge Torungen 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 Rebekkainstitusjonen hatt, med sine
125 loger.
Jeg skal ikke gå tilbake i historien, det gjør sikkert logens
egne brødre. Men det er naturligvis ønskelig fra Storlogens
side å rette en takk til de som tok initiativet til Arendal
Broderforening, til de som var loge Torungens
Chartermedlemmer og til logens første embedsmenn. 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 AustAgder.
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Jeg har hatt gleden av å besøke Arendal og de øvrige byene i Aust- Agder hvor vi har
Ordensenheter opptil flere ganger. Mange gode venner har jeg fått, og etter hvert har en del
av dere lært meg å kjenne.
Jeg er en person som naturligvis verdsetter 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 medlemmer gjør, og hva de har
gjort gjennom 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 forbedre 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 opplæringsprogram, 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
formålsparagraf. 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 formålsparagrafen 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, Kjærlighetens
og Sannhetens grunnprinsipper? Eller er dette bare en frase? Har dere tenkt over at ord om
kjærlighet til alle mennesker 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 Orden, det er
når dere og jeg, synliggjør Ordenen 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 ønsker å bli en Odd Fellow, eller en Rebekkasøster,
fordi jeg er det, og fordi vi opptrer i samfunnet slik Ordenen påbyr oss. Så kjære brødre, jeg
tror det ligger langt mer i formålsparagrafen enn svært mange 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.
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Deretter gikk ordet til bror Eks Storrepresentant 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, gjester,
søstere 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 samles 2. hver mandag, til
gjensyn med hverandre, til logemøtet med alle dets ritualer, og
hva det gir oss, til brodermåltidet, 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 instituert 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 aktive. 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 formann i logens styrkelse og ekspensjon samt
Storrepresentant, bror 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 arbeide 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 instituering av
loge, unner jeg dere alle å være med på. 28 oktober 1983 ble vi loge nr. 107 Torungen, med
33 medlemmer ved institueringen. Chartermedlemmene 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 Storrepr, 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 aktive og engasjerte brødre, men den 27. nov 1999 ble loge 135 Mærdø
instituert. Det var vårt første fadderbarn.
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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 søstere 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 utnevnte og de valgte, vil arbeide til
beste for våre loge og vår Orden.
Kjære søstere, brødre og gjester, la oss alle stå på for Odd Fellow Ordenen 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 invitasjonen. 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 Rebekkasøstere og Matriarker
i Distrikt 22 å overbringe våre hjerteligste gratulasjoner. Jeg vil
få fremheve det gode samarbeide og samholdet logene
mellom her i Distrikt 22. Våre tre logehus har alle blitt
ombygget eller pusset opp i den senere tid, og det med en
betydelig dugnadsinnsats fra brukerne. Fellesmøter,
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
Vi vil også få lov til å utbringe en skål for Loge nr. 107 Torungen.
UM Jan Petter Røinaas hilste fra brødrelogene og leiren. Jeg står her i
dag som bestemor, men ikke minst som mor. Som representant for
moderlogen 61 Terje Vigen skal jeg holde tale til jubilanten på vegne av
slekta. Og siden jeg da representerer de øvrige 5 herreloger og leiren i
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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 Felllow Ordenen brukte 79 år på å komme til Norge, med
midlertidig rot i Stavanger. 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 innstiftet. 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 opplevd 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
ekspansjon 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 jubileum, 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 spørsmålet, 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 kjønnsrollemønstre, 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 frihetsgradene 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 Ettermøtene, 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 broderkjærlighet, 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.
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På vegne av brødrelogene og leiren overrakte 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
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 fullkomment 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 logebror
EksOM Torjus Skjævestad, de hadde 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 misforstås. 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
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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 gratulere 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 velkjent stil
med passende omtale av maten og humoristiske vitser avsluttende med:
”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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30 årsjubileum.
Festloge II – Galla lørdag 04.01.2014 (Sakset fra Per J. Jørgensen: Terjenytt nr. 1 2014 s. 10)
På denne festlogen m/ledsagere ble logens 30 års jubileum markert. 52 feststemte deltakere
deltok på festen.
Menyen var tradisjonell julemat og det var kamp til siste slutt om de 6 mandlene som befant
seg i riskremen. Logens nye kor debuterte med et lite innslag og sammen med bror Thorleif
Guttormsen på trekkspill, fikk deltagerne anledning til en svingom nede i kjellerstua etter
festen.

Logens nåværende veteraner
Navn
MARTIN KNUTSEN
JAN A. NILSEN
ÅGE MUNCH-OLSEN
THORLEIF GUTTORMSEN
KÅRE TONSTØL
ASBJØRN KRISTIANSEN
ODD WERRING WERNER
FRITZ STELLER
TOR BREKKE
OLE RAGNAR BJORNES
EGIL BØE
KÅRE VATNE
JOHN HEIEN
FRANK LILTVED
RUNE BJØRN HANSEN
PER OLAI SEINES
KJELL FRITZ MUNCH AANONSEN
JOHN ARNESEN
NORVALL KILEN
ODD KONRAD PEDERSEN
CHRISTIAN GRUNDESEN

Født
13.07.27
26.06.37
08.12.44
14.03.34
28.07.35
22.02.34
10.02.47
24.09.37
31.08.50
24.10.41
25.12.54
27.08.36
08.11.39
28.04.45
24.04.57
03.05.42
22.07.35
22.09.33
06.04.30
26.11.37
03.08.48

Tatt opp
29.11.63
17.02.67
12.03.69
23.05.73
10.10.73
10.12.75
10.05.78
13.12.78
28.01.81
27.04.83
27.04.83
25.05.83
05.03.84
05.11.84
19.03.85
07.10.85
07.12.87
19.10.87
21.03.88
22.05.89
21.05.90

Veteran
50 ÅR
40 ÅR
40 ÅR
40 ÅR
40 ÅR
40 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR
25 ÅR

Brødre med over 50 år medlemskap.
Navn
OSCAR BERNSTEIN
THORBJØRN SKJÆVESTAD
ØISTEIN ANDERSEN
NILS ODD OLSBU
OLAV MAGNUS MYHRE
MARTIN KNUTSEN

Født
27.08.10
08.04.26
16.10.18
01.10.27
15.04.26
13.07.27

Tatt opp
10.03.53
23.05.59
01.04.60
20.10.61
23.04.63
29.11.63

Død/Medl.
18.05.2005
27.03.2014
29.01.2012
10.01.2013
10.11.2014
52 ÅR
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Embedskollegiene i de 25 årene

1983 - 1985
T.Sataslaatten F.Steller F.M.Kristoffersen Å.M.Olsen
Sekr.

Kass.

J.A.Nilsen

Skm.

CM

O.M.Myhre

EksOM

N.O.Olsbu

OM

UM

1985 - 1987
S.Christensen T.Skjævestad M.Knutsen Å.M.Olsen
Sekr.

Kass.

O.M.Myhre

N.O.Olsbu

EksOM

OM

Skm.

CM

T.Sataslaatten
UM

1987 - 1989
S.Christensen A.Kristiansen T.Guttormsen H.Meyer
Sekr.

N.O.Olsbu
EksOM

Kass.

T.Sataslaatten
OM

Skm.

CM

Å.M.Olsen
UM
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T. Brekke

1989 - 1991
H. Meyer E. Bøe T. Skjævestad

Sekr.

Kass.

T. Sataslaatten
EksOM

E. Bøe

Skm.

Å.M. Olsen

CM

S. Christensen

OM

UM

1991 - 1993
O.W.Werner T.F.Pedersen

Sekr.

Kass.

Å.M.Olsen

S.Christensen

EksOM

OM

E. Bøe

1993 - 1995
F.Liltved F.Steller

Sekr.

T.Skjævestad

Skm.

Skm.

CM

M. Knutsen
UM

T.Brekke

Kass

CM

S.Christensen M. Knutsen T.Skjævestad
EksOM

OM

UM

51

En beretning om loge nr. 107 Torungen

1995 - 1997
T.B. Schulz A.Ølnes E.Steller T.Brekke
Sekr.

Skm.

Kass

CM

Martin Knutsen T.Skjævestad E. Bøe
EksOM

OM

UM

1997 - 1999
C.Grundesen H.Carlsen K.F.M.Aanonsen T-A.Nykvist
Sekr.

Skm.

Kass

T.Skjævestad

E. Bøe

EksOM

CM

T. Brekke

OM

UM

1999 - 2001
A.D.Carlsen K.P.Evensen Ø.Olsbu C.Grundesen
Sekr.

Kass.

E. Bøe
EksOM

Skm.

CM

T. Brekke F. Liltved
OM

UM
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2001 - 2003
K.P.Evensen B.Finkenhagen O.Brottveit P.Seines
Sekr.

Kass.

Skm.

CM

T. Brekke F. Liltved C.Grundesen
EksOM

OM

UM

2003-2005
S. H. Søndenaa O. Skjævestad H. D. Ruud P. Seines
Sekretær

F. Liltved
EksOM

Kasserer

Skattmester

C. Grundesen
OM

CM

K. P. Evensen
UM

2005-2007
Per J. Jørgensen O. Skjævestad S. Ledaal Ø. Ytterdal
Kasserer

C. Grundesen
EksOM

Sekretær

K. P. Evensen
OM

Skattmester

CM

S. H. Søndenaa
UM
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2007-2009
A. Tønnevold Per J. Jørgensen J.E. Andersen Ø. Ytterdal
Kasserer

Sekretær

K. P. Evensen

Skattmester

S. H. Søndenaa

EksOM

CM

S. Ledaal

OM

UM

2009-2011
K.O. Berntsen O. L. Wroldsen K.O. Ytterdal O. Skjævestad
Kasserer

Sekretær

S. H. Søndenaa
EksOM

V. Josephsen
Kasserer

S. Ledaal
EksOM

Skattmester

S. Ledaal

CM

O. Brottveit

OM

UM

2011-2013
H. Nicolaisen P.Rosmo Per J. Jørgensen
Skattmester

Sekretær

O. Brottveit
OM

CM

O. Skjævestad
UM
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D. Anderson

2013-2015
F. Kristiansen K.O. Berntsen A. Tønnevold

Kasserer

Skattmester

O. Brottveit
EksOM

Sekretær

O. Skjævestad

CM

Per J. Jørgensen

OM

UM

2015-2017
Ivar Fløistad K.O. Berntsen A. Tønnevold
Skattmester

O. Skjævestad
EksOM

Sekretær

Per J. Jørgensen

CM

Per Rosmo

OM

UM

Vår første 50 års veteran
Klipp fra storrepresentant Åge Munch-Olsen: Terjenytt mai 2003: s. 11:

”Onsdag 13. mars 2003 ble en merkedag for loge Torungen i Arendal. I sitt hjem på Hisøy ble
vår bror Oscar Bernstein, i en alder av 92 år, tildelt dette hederstegn av bror DSS Sigurd
Holthe. Det ble en minnerik stund for oss. Bror Oscar kan se tilbake på et langt og svært
aktivt engasjement for vår Orden.
I sin lange vandring i logen har han innehatt en rekke embeder. I 12 sammenhengende år
satt han i embedskollegiet. Han startet som kasserer i loge Terje Vigen i 1966, og endte som
Storrepresentant i 1980. Da vår loge ble startet 28.10.1983, ble han vår loges første
Storrepresentant. Et embede han innehadde fram til 1986. Det er mye takket være bror
Oscars iherdige innsats at vår loge ble dannet, og at vi kan feire 20 årsjubileum til høsten.
Han var også en stor pådriver da loge 98 Henrik Ibsen ble dannet i Grimstad. Likeledes var
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kan også en av dem som gikk i bresjen for å danne Leir 14 Sørland. Her var han forøvrig YP
fra 1979-81.
Bror Oscar har alltid øst av sin overflod til oss andre i logen. Han har alltid vært, og er,
lidenskapelig opptatt av musikk. Det falt da naturlig at han også var organist i en årrekke.
Ikke bare det, men på ettermøtene har han utallige ganger gledet oss med sitt pianospill, det
være seg kjente og kjære klassiske perler eller noen av hans egne komposisjoner.
Ja, bror Oscar har faktisk komponert rundt 100 musikkstykker, - litt av en prestasjon!
Med pennen er han en kløpper, og hans mange ekvibrilistiske referater fra ettermøtene, har
gjort oss glade til sinns. Begge disse evnene har bror Oscar forent mesterlig, da han laget
melodi og tekst til vår logesang.
Da leir nr. 22 Aust-Agder ble dannet, var det i grunnen ganske naturlig at bror Oscar tok på
seg arbeidet med å lage leirsangen. Et arbeid som ble fullført med stil og eleganse. Vi er
svært glade i loge- og leirsangene våre.”

Storembedsmenn fra loge nr. 107.
Vår første DSS 2005-2010, Jan A. Nilsen.
Torsdag 8. september 2005, ved embedsmannsinstallasjonen i leir nr. 22 Aust Agder, ble Eks
Storrepresentant Jan A. Nilsen innsatt som DSS for Distrikt 22 Aust Agder. Det var EksDSS
Sigurd Holthe som stod for den høytidlige handlingen. Tjenestetiden ble i 5 år fram til høsten
2010, i det denne Storlogeperiode var forlenget med 1 år. Vår nye DSS ble innført i vår loge
offisielt for første gang 19.09.2005.
Vår andre DSS 2014-2018, Åge Munch-Olsen.
Han ble utnevnt til DSS av Stor Sire Morten Buan 23. juni 2014 og skiftet skjedde med en
fantastisk ramme, onsdag 24. september 2014. Leir nr. 27 Homborside i Grimstad hadde en
opptagelse av 4 nye patriarker. Tilstede var det ca 90 patriarker fra Distriktets 2 leire, alle
logene var representert. Under en kort seremoni i leirmøtet satte EksDSS Tom Schulz inn
den nye DSSen Åge Munch Olsen.

40 års veteranjuvel tildelt DSS Jan A. Nilsen:
Fra Svein Sørensen: Terjenytt nr. 2 i 2007 s. 3 sakser vi følgende:

”Mandag 19. februar 2007 er en dato som vil bli husket lenge i loge 107 Torungen. Ca 90
brødre var samlet da Stor Sire Harald Thoen tildelte vår DSS Jan A. Nilsen 40 års veteranjuvel,
med assistanse av DSS Ole Johan Bay Gundersen som fungerende Stor Marsjall, Eks DSS
Sigurd Holthe som fung Dep. Stor Sire og Storrepresentant Egil Bøe som Stor Vakt.
En høytidelig og flott markering i logesalen, ledsaget av en imponerende ordensvita for
Veteranen fra CM i 1970 til DSS for 2005-2010.
Etter seremonien gikk vi til et festpyntet bord som ble ledet av UM Svein Harald Søndenaa
på en elegant og spirituell måte.
Menyen var lettsaltet torsk med alt tilbehør, og karamellpudding til dessert.
Taffelet ble åpnet ved at Stor Sire Harald Thoen utbrakte Kong Harald Vs skål. I sin tale sa
Stor Sire Harald Thoen bl.a. at mye hadde endret seg på 40 år – en utvikling fra 76 loger i
1967 til 149 i dag, men Odd Fellow har klart å ta vare på ritualene og tilpasset seg
samfunnet. Han fortalte videre at han dagen etter skulle til Slottet for å overrekke en kniv fra
hele Odd Fellow Norge til kongens 70 års dag 21.02.07. Han overrakte Veteranen en
blomsterhilsen fra Den Norske Storloge.
OM Karl Petter Evensen hilste fra loge 107 Torungen og overrakte miniatyrjuvel til
Veteranen.
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1.HM Åge Munch-Olsen fra leir nr. 22 Aust Agder, for øvrig Veteranens svoger, karakteriserte
Veteranen som forbilde og inspirasjon og fortalte at han brukte utallige timer på loge og leir.
Som takk overrakte han en flott plante(Orkide).
OM Odd Fjeldstad fra loge 61 Terje Vigen hilste fra logene i distrikt 22 Aust Agder, overrakte
blomster og takket for inspirerende og hyggelig samarbeid.
DSS Jan A. Nilsen innledet med å si at livet har mange stoppesteder og 40 år er et av disse.
Han tok for seg sitt hele logeliv, fra han ble forespurt av sin svigerfar Oscar Munch-Olsen,
med en loge i Aust Agder og med øvelse på Polet med tomkasser som aktører. Han nevnte
også avdøde brødre som Jonas Line og Oscar Bernstein som har hatt stor betydning.
Da Granehuset, - nå Odd Fellow Huset, ble kjøpt i 1981 var
han OM i loge 61 Terje Vigen, noe som har hatt stor
betydning for hele distriktet.
Ellers har han bedrevet historieskrivning både for loge 61
Terje Vigen og loge 107 Torungen. I Terjenytt er han både
redaktør, journalist og utgiver.
Ved institueringen av leir 22 Aust Agder i 1995 hadde han
en finger med, og han var den første Storrepr/EksHP.
Etter Veteranens ønske ble taffelet avsluttet med
karamellpudding, som for øvrig var en gave fra ham til
brødrene. – I will never forget this day! – OM Ebben
Johansson i loge 135 Mærdø takket for maten med
velvalgte ord til fiskens pris, før festen fortsatte i salongen
med kaffe avec. Takk for en uforglemmelig logekveld!”
DSS serveres av sin Wenche,
UM i loge Kaprifol.

STORREPRESENTANTER
1983/1-86 Oscar Bernstein
1999/2003
Åge Munch-Olsen
1986/1990 Jan A. Nilsen
2003/2007
Egil Bøe
1990/1995 Olav M. Myhre
2007/2012
Frank Liltved
1995/1999 Nils Odd Olsbu
2012/2017
Christian Grundesen

INNEHAVER AV DEN EUROPEISKE STORLOGEGRADEN
(Visdommens Grad)
JAN A. NILSEN

28.05.2010
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EksOvermestrene
JAN A. NILSEN
F.:26.06.1937
Med i OF: 17.02.67
I loge nr. 61 Terje Vigen:
CM 1970-73,2 per.
Sekretær 1974-77, 2p
UM 1977-79,
OM 1979-81,
F.EksOM 1981-83
Rebekkatr.1982
Storlogegr. 1982
I loge nr. 107 Torungen:
Chartermedlem
F.EksOM 1983-85
Storrep. 1986-90
OF Hederstegn 2003
I leir nr. 14 Sørland:
YP 1989-91.
HP 1991-93
F.EksHP 1993-95
I leir nr. 22 Aust-Agder:
F.EksHP 1995-97
Storrepr. 1995-2003
DSS 2005 - 2010
ÅGE MUNCH-OLSEN
F.:08.12.1944
Med i OF: 03.12.69
I loge nr. 61 Terje Vigen:
CMv.ass1972-73
CMh.ass1975-77
OMv.ass1977-79
Kap.1979-81
I loge nr. 107 Torungen:
CM 1983-87(2per)
UM 1987-89
OM 1989-91
F.EksOM 1991-93
Storlogegr. 1992
Storrepr. 1999-2003
I leir nr. 22 Aust-Agder:
FØ 1995-99(2per)
1. HM 2005 - 2007
HP 2007 - 2009

Storrepr. 2012-14
DSS 2014 – 2018

MARTIN KNUTSEN
F.:13.07.1927
I loge nr. 61 Terje Vigen:
UMh.ass1968-69
Omv.ass1972-73
I loge nr. 107 Torungen:
IV1983-85
UM1991-93
F.EksOM 1995-97
I leir nr. 14 Sørland:
1.TV1991-93

EGIL BØE
F.:25.12.1954
I loge nr. 107 Torungen:
OMv.ass1987-89
Sekr.1991-95(2per)
OM 1997-99
Storlogegr. 2000

Med i OF: 29.11.63
CMv.ass1970-71

Skattm.1985-87
OM 1993-95
Storlogegr. 1996

Med i OF: 27.04.83

UM1995-97
F.EksOM 1999-2001
Storrepr. 2003-2007
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THOR BREKKE
F.:31.08.1950
I loge nr. 107 Torungen:
CMv.ass1985-87
Sekr.189-91
UM1997-99
F.EksOM 2001-03
I leir nr. 14 Sørland:
YV 1993-95

FRANK LILTVED
F.:28.04.1945
I loge nr. 107 Torungen:
CM h.ass 1989-91
Kass. 1993-95
OM 2001-2003
F.EksOM 2003-05
I leir nr. 22 Aust-Agder:
2TV1995-97
1TV1999-2001

Christian Grundesen
F.:03.08.1948
I loge nr. 107 Torungen:
UM h.ass 1993-95
Sekr 1997-1999
UM2001-2003
Storlogegr. 27.01.2006
Storrepr. 2012 - 17
I leir nr. 22 Aust-Agder:
2.HM 2007-2012 (2,5 per)

Karl-Petter Evensen
F.:10.02.1954
I loge nr. 107 Torungen:
YV 1993-95
Kass 1999-2001
UM 2003-2005
Storlogegr. 2008
I leir nr. 22 Aust-Agder:
IV 2009 - 11
Sekr. 2011-13

Med i OF: 28.01.81
Insp1987-89
CM1993-97(2per)
OM 1999-2001
Storlogegr. 2002

Med i OF: 05.11.84
Insp 1991-93
UM1999-2001
Storlogegr. 2004
Storrepr. 2007 - 12
3LV1997-99

Med i OF: 21.05.90
Kap 1995-1997
CM 1999-2001
OM 2005-2007
F.EksOM 2007-09

Med i OF: 06.05.91
CMh.ass 1997-99
Sekr. 2001-2003
OM 2005-2007
F.EksOM 2007-09
1.HM 2013-15
HP 2015-17
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Svein Harald Søndenaa
F.: 28.09.1946
I loge nr. 107 Torungen:
Insp 1997-1999
Sekr 2003-05
OM 2007-09
Storlogegr. 29.01.2010

Sigurd B. Ledaal
F.: 23.03.1942
I loge nr. 107 Torungen:
CM h ass 2001-03
UM 2007-09
F.EksOM 2011-13
I leir nr. 22 Aust-Agder:
IV 2013-15

Olav Brottvedt
F.: 02.09.1951
I loge nr. 107 Torungen:
UM v.ass 1999-2001
UM 2009-11
F.EksOM 2013-15
I leir nr. 22 Aust-Agder:
1. TV HP 2015-17

Ole Skjævestad
F.: 26.02.1959
I loge nr. 107 Torungen:
Insp.ass 2001-2003
Sekr. 2005-07
UM 2011-13
F.EksOM 2015-17

Med i OF: 17.01.94
Kap 1999-2001
UM 2005-07
F.EksOM 2009-11

Med i OF:02.12.91
Skm 2005-07
OM 2009-11
Storl.gr 2012

Med i OF: 05.10.92
Skm 2001-03
OM 2011-13
Storl.gr. 07.02.2014

Med i OF: 15.09.1997
Kass 2003-05
CM 2009-11
OM 2013-15
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EMBEDSMENN
1983/85
1985/87
1987/89
Jan A. Nilsen
Olav M. Myhre
Nils Odd Olsbu
EksOM
Olav M. Myhre
Nils Odd Olsbu
Thorgrim Sataslaatten
OM
Nils Odd Olsbu
Th. Sataslaatten
Åge Munch-Olsen
UM
Thorgrim Sataslaatten
Sigurd Christensen
Sigurd Christensen
Sekr.
Fritz Steller
Th.bjørn Skjævestad
Asbjørn Kristiansen
Kass
Finn
M.
Kristoffersen
Martin
Knutsen
Thorleif Guttormsen
Skm.
Åge Munch-Olsen
Åge Munch-Olsen
Heinz Meyer
CM
Harry Sannæs
Harry Sannæs
Harry Sannæs
Kap
Asbjørn Kristiansen
Asbjørn Kristiansen
Thor Brekke
Insp
Martin Knutsen
Ole Ragnar Bjornes
Kåre Vatne
IV
Hans
A.
Myhre
Arnfinn
Pedersen
John Heien
YV
Erling Bjorbæk
Kåre Thomas Tonstøl
Kåre Thomas Tonstøl
Ark
Oscar Bernstein
Oscar Bernstein
Oscar Bernstein
Org
Øisein Andersen
Øistein Andersen
Tor Jørgensen
OM.H.A
Thorbjørn Skjævestad
Thorleif Guttormsen
Egil Bøe
OM.V.A
Thorleif Guttormsen
Heinz Meyer
Tor Ulsted
UM.H.A
Anfinn
Nilsen
(*)
Magne
Amdal
Bjørn Erik Nilsen
UM.V.A
Odd Werring Werner
Alf Magne Venemyr
Torjus Skjævestad
CM.H.A
Tor Jørgensen
Thor Brekke
Ole Ragnar Bjornes
CM.V.A
(*) Anfinn Nilsen døde 22.12.83. Heinz Meyer ble UM.V.Ass 30.01.84.
1991/93
1993/95
1995/97
Åge Munch-Olsen
Sigurd Christensen
Martin Knutsen
EksOM
Sigurd Christensen
Martin Knutsen
Torjus Skjævestad
OM
Martin Knutsen
Torjus Skjævestad
Egil Bøe
UM
Egil Bøe
Egil Bøe
Tom B. Schultz
Sekr.
Odd Werring Werner
Frank Liltved
Asbjørn Ølnes
Kass
Tore F. Pedersen
Fritz Steller
Erik Steller
Skm.
Torjus
Skjævestad
Thor
Brekke
Thor Brekke
CM
Asbjørn Kristiansen
Tom B. Schultz
Christian Grundesen
Kap
Frank Liltved
Kjell Aanonsen
Gustav K. Hansen
Insp
Kjell F. Aanonsen
Erik Steller
Alf Duus Carlsen
IV
Carl Gustav Hansen
Karl Petter Evensen
Jan Egil Stiansen
YV
Kåre T. Tonstøl
Kåre T. Tonstøl
Kåre T. Tonstøl
Ark
Finn
M.
Kristoffersen
Finn
M.
Kristoffersen
Finn M. Kristoffersen
Org
Arnfinn Pedersen
Asbjørn Ølnes
Roar Heen
OM.H.A
Helge Kjemperud
Roar Heen
Norvall Kilen
OM.V.A
Roar Heen
Christian Grundesen
Per Olai Seines
UM.H.A
John Arnesen
John Arnesen
Terje Ludvigsen
UM.V.A
Geir Johansen
Alf Duus Carlsen
Ebben Johansson
CM.H.A
Øyvind
Olsbu
Jan
Egil
Stiansen
Hans Carlsen
CM.V.A
Svenn Auestad
Svenn Auestad
I.ASS.

1989/91
Thorgrim Sataslaatten
Åge Munch-Olsen
Sigurd Christensen
Thor Brekke
Heinz Meyer
Egil Bøe
Torjus Skjævestad
Asbjørn Kristiansen
Tor M. Ulsted
Jens Huseby
Øyvind Olsbu
Kåre Thomas Tonstøl
Finn M. Kristoffersen
Ole Ragnar Bjornes
Kåre Vatne
Carl Gustav Hansen
Kjell Aanonsen
Frank Liltved
Geir Johansen
1997/99
Torjus Skjævestad
Egil Bøe
Thor Brekke
Christian Grundesen
Hans Carlsen
Kjell Fritz Aanonsen
Tor Alf Nykvist
Kåre Vatne
Kai Salvesen
Svein Harald Sødenaa

Hans Petter Knutsen
Kåre T. Tonstøl
Finn M. Kristoffersen
Alf Duus Carlsen
Ebben Johansson
Tore Knutsen
Ole Ragnar Bjornes
Karl Petter Evensen
Olav Fjærbu
Dag Anderson

(*)OM.H.ass var mye syk i perioden. OM.V.ass HELGE KJEMPERUD fungerte som OM.H.ass i over
halvparten av møtene. Bror NORVALL KILEN fungerte som OM.V.ass i samme tidsrom.
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1999/2001
ExoM
OM
UM
Sekr
Skm.
Kass
CM
Kap
Insp
IV
YV
Ark
Org
OM.H.A
OM.V.A
UM.H.A
UM.V.A
CM.H.A
CM.V.A
InspAss

2001/2003

Egil Bøe
Thor Brekke
Thor Brekke
Frank Liltved
Frank Liltved
Christian Grundesen
Alf Duus Carlsen
Karl Petter Evensen
Øyvind Olsbu
Olav Brottveit
Karl Petter Evensen
Bernt Finkenhagen
Christian Grundesen
Per Olai Seines
Svein Harald Søndenaa Ole Carsten Boe
Dag Andersson
Vidar Josephsen
Bernt Finkenhagen
Aksel Tønnevold
Odd Konrad Pedersen Kai Reidar Yttrelid
Kåre Tonstøl
Tore Knutsen
Finn M. Kristoffersen Jan Erik Andersen
Tore Knutsen
Harald Debess Ruud
Olav Fjærbu
Odd Konrad Pedersen
Harald Debess Ruud
Lars Brekka
Olav Brottveit
Jan Egil Josephsen
Eilert Tobiassen
Sigurd Ledaal
Knut Olav Ytterdal
Rolf Drivdal
Vidar Josephsen
Ole Skjævestad
2007/2009
2009/20011
ExoM
Karl Petter Evensen
Svein H. Søndenaa
OM
Svein H. Søndenaa
Sigurd Ledaal
UM
Sigurd Ledaal
Olav Brottveit
Sekr
Per Jetlund Jørgensen Ove Louis Wroldsen
Skm.
Jan Erik Andersen
Knut Olav Ytterdal
Kass
Aksel Tønnevold
Karl Otto Berntsen
CM
Øystein Ytterdal
Ole Skjævestad
Kap
Vidar Josephsen
Lars Brekka
Insp
Ove Louis Wroldsen
Vidar Josephsen
IV
Karl Otto Berntsen
Kai Reidar Yttrelid
YV
Fred Egil Hansen
Odd K. Pedersen
Ark
Asbjørn Kristiansen
Asbjørn Kristiansen
Mus.ansv Per Rosmo
Per O. Rosmo
OM.H.A Henry E. Nicolaisen
Odd Werring Werner
OM.V.A Mikkel Holen
Henry E. Nicolaisen
UM.H.A Bjørn Ø. Hansen
Jan Egil Josephsen
UM.V.A Edvard Tan
Willy Kristiansen
CM.H.A Knut Olav Ytterdal
Hans Carlsen
CM.V.A Morten M. Breivik
Ivar Fløystad
InspAss Stig Johansson
Mikkel Holen
2015/2017
ExoM
Ole Skjævestad
OM
Per Jetlund Jørgensen
UM
Per Rosmo
Sekr.
Karl Otto Berntsen
Skm.
Ivar Fløystad
CM
Aksel Tønnevold
Kap
Henry E. Nicolaisen
Insp
Willy Kristiansen
IV
Arne Johan Pettersen
YV
Jan Erik Andersen
Ark
Finn Kristiansen
Mus.ansv Jan Egil Josephsen
OM.H.A Bjørn Egil Johansen
OM.V.A Carl Petter Launer
UM.H.A Lars Reidar Yttrelid
UM.V.A Torjus Siring
CM.H.A Vidar Josephsen
CM.V.A Bernt Egil Taraldsen
InspAss Harald Odd Arvid Rindal

2003/2005

2005/2007

Frank Liltved
Christian Grundesen
Christian Grundesen Karl Petter Evensen
Karl Petter Evensen Svin Harald Søndenaa
Svein Harald Søndenaa Ole Skjævestad
Harald Debess Ruud Sigurd Ledaal
Ole Skjævestad
Per Jetlund Jørgensen
Per Olai Seines
Øystein Ytterdal
Dag Andersson
Lars Brekka
Kai Reidar Yttrelid
Henry Eilif Nicolaisen
Jan Egil Josephsen
Jan Erik Andersen
Lars Brekka
Mikkel Holen
Tore Knutsen
Tore Knuts/Dag Andersen
Jan Erik Andersen
Per Rosmo
Hans Petter Knutsen Ove Louis Wroldsen
Karl Otto Berntsen
Jan Egil Josephsen
Torgeir Sverre Egeland Aksel Tønnevold
Per Jetlund Jørgensen Eilert Tobiassen
Vidar Josephsen
Torgeir Sverre Egeland
Aksel Tønnevold
Jan Rune Flegstad
Henry Eilif Nicolaisen Edvard Tan
2011/2013
2013/2015
Sigurd Ledaal
Olav Brottveit
Olav Brottveit
Ole Skjævestad
Ole Skjævestad
Per Jetlund Jørgensen
Per Rosmo
Karl Otto Berntsen
Henry E. Nicolaisen
Finn Kristiansen
Vidar Josephsen
Dag Andersson
Per Jetlund Jørgensen Aksel Tønnevold
Willy Kristiansen
Kai Reidar Yttrelid
Kai Reidar Yttrelid
Per Rosmo
Finn Kristiansen
Vidar Josephsen
Arne F. Rasmussen
Jan Erik Andersen
Asbjørn Kristiansen
Henry E. Nicolaisen
Jan Egil Josephsen
Jan Egil Josephsen
Geir Krøger
Ove Louis Wroldsen
Mikkel Holen
Ivar Fløystad
Ivar Fløystad
Bjørn Egil Johansen
Jan Erik Andersen
Carl Petter Launer
Dag Andersson
Knut Olav Ytterdal
Rolf Drivdal
Eilert Tobiassen
Harald Grut Løvig
Willy Kristiansen
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Bibelen.
På møtet 05.09.83 var det full enighet om at den bibel som er mottatt i gave fra Erling
Bjorbæk skulle benyttes når loge Torungen var en realitet. Bibelen ble først sendt inn til ny
innbinding. Den er en utgave fra 1881 og giveren har skrevet en hilsen i den.
Logen har mottatt nok en bibel etter at Bjorbekk døde. Det er en amerikansk Odd Fellow
bibel som bror Terje Noddeland fra loge Terje Vigen overrakte OM etter at han og EksOM
Nils Odd Olsbu hadde fått den av enken etter Bjorbekk, ved et besøk i hennes hjem. I den
bibelen er følgende skrevet inn:
The Holy Bibel.
Denne bibel ble gitt som en gave til loge nr. 107 Torungen etter ønske fra bror Erling
Bjorbekk.
Boken ble overrakt logen i møte 16.01.95 av bror Terje Noddeland. Han hadde fått
oppdraget av Anne Bjorbekk, enke etter Bjorbekk.
Møtene.
De ordinære møtene i logen har vært holdt hver 1. og 3. mandagen i måneden, unntatt i
juni, juli, august. I tillegg har logen hatt julemiddag m/damer i desember.
Ca 20 % av møtene i året er fellesmøter med andre loger. Det første møte i logens historie
var faktisk et fellesmøte. Den 06.11.83 var nemlig felles minneloge med Terje Vigen. Hvert år
siden har vi hatt felles minneloge i november med alternerende embedsmenn og møtedag.
Da loge Mærdø kom, inngikk også den logen dette samarbeidet med felles minneloge.
Samarbeidet mellom de tre Arendalslogene har vært helt topp.
Hvert år har det så vært fellesmøter, utenom minnelogen.
Dessuten er det etablert samarbeid mellom alle logene (også
Rebekkalogene) når det gjelder juletrefestene, 17. mai og
fredagstreffene. Tidligere (inntil 1987) hadde vi også felles
sommertur med Terje Vigen.
Også sammen med loge nr. 98 Henrik Ibsen i Grimstad har vi hatt
mange fellesmøter.
I starten var disse fellesmøtene sammen med Terje Vigen, men
allerede på møtet 05.11.84, der det var hele 81 brødre tilstede,
var det klart at vi måtte gå over til møte mellom to og to loger.
Forøvrig hadde vi regelmessige festmøter eller klubbaftener med
damer de første årene. Det har det, uvisst av hvilken grunn, vært
slutt med siden 22. februar 1989. Dog har det hvert eneste år
vært gjennomført julemiddag med damer. Vi sakser et innlegg
fra Karl Petter Evensen: Terjenytt nr. 1 i 2005 vedr en slik
julemiddag: Den 11.12.2004 arrangerte logen den tradisjonelle
Julemiddagen med Damer. Det ble en festkveld uten sidestykke. Takket være den store
innsatsen av de frivillige hjelperne på alle plan Det var til sammen 84 personer som samlet
seg rund bordet til festmåltid. Og festmåltid ble det. Bordet ble styrt av en dyktig toastmaster
i Per Olai Seines. Innimellom talene tok han frem sangstemmen og sammen med Per Rosmo,
fremførte de flere fine sanger akkompagnert av gitar.
Damenes tale ble fremført av Fred Egil Hansen. Han ballanserte fint mellom vittige innslag og
litt mer seriøse utrykk om damer og for damer.
Overmester hilste til brødrene og ønsket deres familier en riktig god jul og godt nytt år.
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Takk for maten talen ble fremført av Ove Louis Wroldsen. Alle involverte ble takket som seg
hør og bør. Han hadde selvfølgelig, som vanlig, en god historie å fortelle til slutt.
Festen fortsatte nede i kjellerstuen med dans og musikk til ut i de små timer.
Det er tydelig at brødrene i Loge 107 Torungen trives. Det merkes på den støtten vi får rundt
arrangementer og logemøter med en fantastisk oppslutning.
Fungerende EksOM har ansvaret for å sette opp en ruleringsordning der EksOMer følger ut
brødre av lavere grader. Dette har etter hvert fungert utmerket og går nå inn som en fast
ordning på alle møter der brødrene av lavere grader er ute.
Terminlista som gjengis her, gjelder våren 2003. Den viser bl.a. tydelig hvem vi har
fellesmøter med.
Felles informasjonsmøter for Odd Fellow logene i Arendal har det også stadig vekk vært
gjennomført.
Hvert eneste år siden 1986 har vi også hatt samarbeid med loge nr.57 Fidelitas i Skien, idet vi
har hatt besøk fra dem og vi har besøkt dem. Disse besøkene er terminfestet.
Odd Rasmussen: Terjenytt nr. 4 i 1994 s. 12 har følgende stykke:
Fidelitas på høsttur til Arendal
Vår terminfestede tur til Loge nr. 107 Torungen i Arendal, fikk også i år liten oppslutning, kun
4 brødre deltok.
Med bror Gunnar Gunstrøm som sjåfør startet vi i nydelig høstvær til Arendal. Turen gikk fint
”Cruising-fart” i overkant av det tillatte. Uten å ha sett noe til UP og radar, kom vi inn i
rundkjøringen til Arendal, og vanen tro ble det litt ”sight-seing”. Vi registrerte bl.a. en tunnel
under bygging, er den ferdig neste år, finner vi kanskje frem til logelokalet uten en rundtur i
Arendal først.
Vel framme ble vi som vanlig godt mottatt. Vi fikk tid til en kopp kaffe og en prat med
logebrødre før møtet tok til.
Møtet som for øvrig var godt besøkt, var en =+. Med eget tilsvarende møte i vår egen loge
bare noen dager i forveien, så vi frem til denne forfremmelsen med spesiell interesse.
Tross forfall blant aktørene, gikk seremonien fint og høytidelig fremført. Det påfølgende
ettermøtet så jeg frem til med en spesiell interesse i og med at vi var lovet torsk, noe som i
følge UM kun ble servert ved opptagelser. Jeg fikk høre i ettertid at min kjære Torjus hadde
tatt en ”spansk en”, men det gjorde ingen ting. Torsken, lettsaltet sådan, smakte fortreffelig.
Etter middagen var det selvsagt taler, og ikke å forglemme musikk av Loge Turungens ”grand
old man”, EksOM Oscar Bernstein som denne gangen spilte to stykker av Edv. Grieg
Nå har Loge Torungen den tradisjon på ettermøtene som vi ikke har, referat fra forrige
ettermøte. Ved tidligere besøk er det samme ovennevnte Oscar som har skrevet og lest
referatene. Jeg forventet at så ville skje ved dette møtet også, men denne gangen var det
bror Leif Sell som stod for møtereferatet. Det var virkelig en sann fornøyelse å overvære
denne opplesningen som virkelig satte lattermuskulaturen i gang. Selv om vi ikke hadde vært
på møtet som referatet stammet fra, kunne vi godt se stemningen for oss. Skal tro hvordan
referatet blir etter at vi var på besøk.
Etter at taffelet var hevet, fortsatte vi i kjellerstuen hvor ”desserten” ble servert og den
hyggelige praten fortsatte. Tiltross for all påtrykk om å være utover kvelden, måtte vi takke
for oss. Vi reiste hjem kl. 2300 med omtrent samme hastighet, et vellykket besøk hos gode
brødre i Arendal.
Neste gang håper vi på bedre oppslutning av brødre fra vår loge.
I begynnelsen av 1996 kom forslaget om at brødrene skulle møtes nede i salongen før
møtestart. Det ble for trangt oppe i spisesal/salong. Dessuten var det godt for privatnevnda
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å ha muligheter for justeringer av bordet. Etter drøftelser i embedskollegiet ble dette
resultatet og det har vært slik siden.
Det hadde en tid vært ymtet frampå om å få sydd nye drakter til den dramatiske delen i
første grad. Det var enighet i Terje Vigen og Torungen om å sette i gang med et felles
opplegg og dele på utgiftene. Rebekkasøster Anne Marie Gjestdal i loge nr. 51 Fortuna tok på
seg ansvaret for syingen. Oppgaven var noe spesiell da det ikke forelå noen tegninger eller
mønstre. Men det hele ble løst på en glimrende måte.
Innvielsen av draktene fant sted på et fellesmøte, 26.02.97, mellom logene Terje Vigen og
Torungen, der embedsmenn fra Terje Vigen bekledde stolene.
Resultatet var meget vellykket, og det ble uttrykt stor takknemlighet til dem som var med i
det utførende arbeid.
Utgiftene på kr. 6000,- ble delt likt mellom de to logene. Stoffet kostet kr. 4000,- og
”lønnsutgiftene” ble kr. 2000,-. Dette beløpet ønsket syeren at ”Klanen” skulle ha. Og slik ble
det.
Nyttårsloge (Omtalt i Terjenytt nr. 1 i 2013. Ref, Ole Skjævestad)
Loge Torungen sitt julemøte måtte utgå i 2012. Av den grunn ble det avholdt
Nyttårsloge med ledsagere like på nyåret 2013. 32 brødre og 23 ledsagere møtte opp til
dette møtet. Utstyret til nyttårslogen var utlånt fra 98 Henrik Ibsen. CM Arne Solheim var med
oss og fungerte også som kapellan under møtet.
Etter et flott møte i salen, benket vi oss rundt et festpyntet bord. Taffelet ble trygt ledet av
Henry Nicolaisen. Menyen var ribbe med tilbehør. Logeorkesteret ledet allsangen og det var
taler fra OM, samt et stev fra fruen til privatnevndas leder.
Logeorkesteret bidrog også til dansemusikk slik at gjestene fikk prøvd dansefoten.
Det var vårt husorkester med Thorleif Guttormsen, Per Rosmo og Ole Skjævestad som sørget
for musikken. Dette har de gjort ved mange anledninger, særlig på julemøtene og det har
alltid vært et meget flott innslag.
Frammøteprosenten gjennomsnittlig pr. år
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
66,1
63 59,2
59 55,5 59,6 56,6 61,9 61,7 58
56 55,8 59
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
58,4 55 53,3 50,4 50,4 52 56,3 52,5 52,5 55
56
56 52,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015
53,6 52,2 49,2 52,1 48 55
27. november 1999 ble loge Mærdø instituert. Frammøteprosenten gikk dermed ned, men vi
ser nå tendens til en stabilisering på nivået før Mærdøs fødsel. De best besøkte møtene er
helt tydelig de møter som finner sted på den vanlige logedagen. Blant disse er det nok
opptagelsesmøtene som type som på sikt samler flest brødre i salen.
Det best besøkte møtet til nå, var 04.02.85 med 75,6 % Det var et møte med forfremmelse
til DEK.
Fellesmøter der vi må reise til en naboby, er nok de møter som samler færre deltagere fra
egen loge. Fellesmøtet i Grimstad i 1995 var bare 12 av våre brødre til stede.
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Fellesmøter og særlig minnelogene er nok de møter som type som samler færrest deltagere,
særlig de som finner sted på andre dager enn vår egen logedag.
Minnelogene i 1995, 1997 og 1999 viste frammøteprosenter mellom 23,5% – 24,4%. Det var
loge Terje Vigen som da var vertskap. Da Torungen selv var vertskap lå frammøteprosenten
38% - 40%.
Det første fellesmøte med loge Mærdø på deres logedag, 25.01.2000, samlet 20 brødre fra
Torungen. Det gir en frammøteprosent på 25,3%.
Ettermøtene.
Brodermåltidet og det etterfølgende hyggesamvær er viktige ingredienser i en loges sosiale
liv. Logen vår har lagt stor vekt på dette. Privatnevndene har bestått av dyktige personer
som har arbeidet bevisst for å holde en høy standard over det som blir servert på
ettermøtene. Ordningen med at Arendalslogene serverer for hverandre er nevnt tidligere.
Ordningen fungerer nå utmerket.
Uten forkleinelse for noen må her nevnes tre brødre og en søster, nemlig Svein Harald
Sataslaatten(til 1989), John Heien og Edle Johannessen (de neste 20 år) og ved de senere
årene har bror Bjørn Willy Lynne Karlsen spilt en stor rolle som kokk.
Deres innsatser har vært uvurderlige når det gjelder bordets gleder. Vi har opplevd de
nydeligste og beste retter, med torsken som det store, selvsagt. Det er nemlig slik at det som
oftest er middagsoppsetting.
Vi lar Klipp fra en ”takk for maten” tale holdt av Kjell Munch Aanonsen, gjengitt i Terjenytt nr. 1 i 2011 s. 11
representere alle talene til torsken:
Ode til torsken
Ja, torsken, det er gutten sin,
Svømmer rundt og tenker på fremtiden sin:
Når jeg blir stor, vil jeg
komme på et sted der alle elsker meg,
og stedet det kjenner jeg.
Så blir jeg kokt av Edle
i vann og salt,
og blir så delikat.
Inn på fat de bærer meg,
og brødrene de gasser seg.
For torsk blir ingen lei,
den saken, den er grei.
Når de så drikker skålen min,
og magen den er mett og stinn,
føler alle at torsk er inn.
Når brødrene så rusler hjem
og det blir litt støy,
synes jeg det er gøy.
For det er jo siste gang
jeg føler at sjøen er litt høy.

Brødrene har ved egen innsats bl.a. skaffet oss både torsk, sei, makrell (kaker og røkt), elg,
bever og rådyr.
Ved en anledning ble det sogar arrangert en fisketur der 3 båter og 5 brødre og noen av
deres bedre halvdeler deltok. Resultatet ble en fulltreffer, og det vil neppe glemmes hvordan
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John Heien ute på brygga til en av brødrene laget "seifileer". En bemerkelsesverdig bruk av
kniv. I Oscar Bernsteins referatbok fra ettermøtet 21.10.85 kan vi bl.a. lese: "Stemningen var
som vanlig meget god og det ble servert (rikelig) seibiff med tilhørende rødvin. I den anledning må nevnes at 5 brødre la ut på "seigrunnen" og skaffet til veie alle tiders sei hvorav den
ene av de 5 bolde fiskere spanderte sine egne(herlige) poteter. Og vi åt og vi åt, og
privatnevnda gned sine hender for dette var jo nesten ren netto".
Dermed har vi også presentert en virkelig institusjon i vår loges ettermøter: VÅR KJÆRE
OSCAR BERNSTEIN MED SIN INNSATS VED BRODERMÅLTIDET Det han foredrar med fingre
og stemme er i høyeste grad med på å høyne verdien av logens sosiale liv.
På hvert eneste møte, med unntak av noen få, har han lest sitt eget referat fra det forgående
møtet. I tillegg til å spille ved sangene har han dessuten på sin suverene måte traktert
pianoet med godbiter.
For å vise hvordan et referat er bygd opp, gjengir vi referatet fra ettermøtet 02.12.85
i Bernsteins elegante språkdrakt:
"Dette var det siste ordinære møte i dette året og av den grunn bar møtet preg av en ekstra
festivitas, da jo logemøtet denne gang var i innvielsesgraden med opptak og innvielse av vår
nye bror, Einar Johansson.
28 brødre var til stede ved brodermåltidet og privatnevnda hadde gjort seg ekstra flid og
hadde fremtryllet en velsmakende ørret som i John Heiens og Sataslaattens sublime
kokekunst satte våre ganer i den høyeste henrykkelse. Hva de gutta kan. Brødrene fra Terje
Vigen serverte etter beste bordetikette. Arne Mosberg møtte fra loge Terje Vigen og som
han sa så vidt jeg forstod: Her følte han seg hjemme. Arnfinn Pedersen talte for vår nye bror
og resipienden repliserte kort og meningsfyllt. OM Nils Odd Olsbu talte generelt om
semesteret og ønsket til slutt alle en god jul. Fung. EksOM O. M. Myhre grep så ordet slik
tradisjonen tilsier det, nemlig å si noen ord til OM og ba ham ta med en god julehilsen fra
logen til familien. Der ble avsunget sang for vår nye bror som vår egen sangbok har for alle
grader.
Likeledes ble logesangen behørig avsunget og ettersom vi hadde representant for loge Terje
Vigen, ble også den avsunget.
Så ble vår nye bror trygt ledsaget til sitt hjem av sin fadder, og vi andre, som vanlig samlet
oss til kaffe med nogo attåt i kjelleretasjen hvor vi som sedvanlig hygget oss og drøftet
diverse emner, mens Thorbjørn Skjævestad solgte lodder a 100 kr. og innbrakte en sum som
vi kan være glade for.
Bror Oscar, referent. "
Etter at bror Oscar måtte slutte med disse protokollene, var det enighet om å fortsette med
disse og la det hele gå på omgang mellom de brødre som meldte seg frivillig.
Det gikk veldig godt en lang tid og mange har etter hvert vært innom disse skriveriene og
mange gode protokoller har det vært. Men etter som tiden gikk ble det vanskeligere og
vanskeligere å få ”frivillige” til å skrive. Det endte med at OM og embedskollegiet bestemte
at protokollen skulle opphøre.
Den siste protokoll som ble laget, fikk undertegnede i oppdrag å utføre. Det gjaldt møtet nr.
449 den 7. mars 2011, en opptagelse av en ny bror. Protokollen ble lest på et fellesmøte(=+)
med loge Terje Vigen 21. mars.
Protokollen gjengis her i sin helhet:
”44 brødre benket seg rundt festbordet som privatnevnda så dyktig hadde satt opp.
Og Ebben (Johansson fra loge 135 Mærdø) var her som vanlig
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Plutselig lød gongongen og en av disse brødre som undertegnede har så store problemer
med å holde fra hverandre, reiste seg, og proklamerte et han var så heldig å ha fått jobben
som toastmaster. UM Olav Brottvedt var fadder og prioriterte den jobben ved bordet. Etter
hvert gikk det opp for meg at det var ikke han som er embedsmann, av de to brødrene, men
det var han som har vært embedsmann, som fungerte som toastmaster, altså EksCM
Øystein Ytterdal.
Jeg fikk en herlig start på dette måltid, da toastmaster på en klar og utvetydig måte trakk
fram, ikke Maos lille røde, men mammas lille gule. Det var absolutt en stor fordel å sitte
nederst ved bordet, noe ala de siste skal bli de første. Og jeg som satt nest nederst. Til alt
overmål så satt en tidligere elev av meg rett overfor meg, mannen til en annen tidligere elev,
satt ved siden av meg og plutselig var hun der, en tidligere elev av meg, Live fra loge Kaprifol,
med 2 glass aquavitt. Aquavittene ble så gode etter hvert, at jeg så absolutt tenkte som en
av mine gode venner: Gid der var 1 m til bonns.
Men før vi kom så langt var poteter, gulrøtter og flotte stykker med lettsalta tosk servert. Og
vinen hadde vi selv tatt med.
Det hele smakte fortreffelig, og det er en opplevelse å være med i praten som svinger fra
alvorlig ting, som sykdom og død, til lødige og trivelige emner.
Mye godt surr, sa toastmaster, da han poengterte at kunsten å samtale er å få ut det som er
innerst der inne. Og dermed satte han i gang første taler, som var vår Storrepresentant Frank
Liltved. Han på sin side, var så høytids stemt at han tok verdigheten med fra logesalen, da
han tiltalte OM. Men han fikk overlevert til vår nye bror, de 3 kjedeleddnåla på sin vanlige,
suverene måte.
Det var herlig for en gammel Eks å oppleve at neste taler åpnet korrekt. Fadder, UM Olav,
var personlig til vår nye bror, Bjørn Egil Johansen, idet han påpekte ordet bror og sa direkte
til ham at et nytt fellesskap var klare til å ta i mot ham.
Han overrakte sitt fadderbarn et logeslips mens han forsikret ham om at han ville få dypere
forståelse etter hvert. Skålen satt som den skulle.
Side 49 nr. 32, vår logesang, ble avsunget, meget dyktig ledet av vår eminente
musikkansvarlige Per Rosmo, på gitar.
EksOM Christian Grundesen begikk ettermøteprotokoll nr. 448, avsluttende med den gode
skålen.
Å skåle kunne også vår nye bror, da han takket for tilliten, og la vekt på at han vil gjøre sitt
beste.
Høvdingen for de gamle i logen, seniorer kalt, John Heien, fortalte at seniortreffet skulle gå
på kino 17. mars. Han venta mange deltagere kl. 12.00 den dagen. Noe å bite i ville det også
bli, på Egon, naboen til kinoen.
Da takk for maten taleren ble annonsert, skvatt bror Torgeir Egeland opp og bedyret at nå
var han lei av å sitte, nå ville han ned til kapteinløytenanten sin.
Etter at han fikk lånt brillene av sin gamle lærer, kom talen som et skudd med mange
fortreffelige poenger. Det var absolutt ikke nødvendig med en egen vits, når en har slik en
ledig og lødig tone i sin tale.
Han hadde vært her i 10 år og hadde aldri fått dårlig mat. Nå var det riktignok slik at når en
var over 40 år så var det meste godt, og han så fram til at han kom til å like gammelost. Den
var ikke riktig inne enda.
Etter å ha vært innom vin og vann, forskjellige torsketyper og Adam og Eva kom den
avsluttende skål. Bra!
Vi kan ikke sette punktum på referatet, før vi berører den fine serveringen, utført av søstere
og brødre fra de andre logene i Arendal. Og blant dem var Alf Jørgensen, en tidligere nabo av
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oss 3 brødre i Kongleveien, for ikke å nevne en annen, også fra loge Mærdø: Svein, sønnen til
Arendals første Skattmester, Sverre Slokvik, som ble den 3. OMen i loge Terje Vigen i 1964.
Og plutselig fant bror Arne Rasmussen i nevnte Svein, en gammel kamerat. En føler liksom at
ringen er sluttet.
Og den følelsen ble forsterket i det, det mot slutten av måltidet gikk rykter om at en svenske
hadde lagd den velsmakende maten til oss.
Kapellan Lars tok undertegnede med ut på kjøkkenet for at det kunne konstanteres.
Ganske riktig, der var han, dog sammen med sin svigermor, Bente. Han hadde vært med å
lage maten. Og jeg som trodde at svenskene bare kunne skrelle bananer.
Han fortalte at han var fra vestkysten av Sverige, et sted litt norrut for Uddevalla og litt
søderut for Fjellbäcka. Det er her jeg igjen føler at ringen er slutta.
Ingrid Bergmann og jeg stammer fra Fjellbäcka.
Og alt dette skjedde på en mandag!”
Ettermøtene har alltid vært avsluttet med hyggesamvær i de nedre gemakker. Kaffe har
alltid hørt med. Det er blitt lagt vekt på felles hygge. Av og til har det også vært visse
kulturelle innslag.
Som eksempel kan nevnes:
Øyenlege OLAF ODD: Kåseri om opphold i Nepal(2 ganger).
ERLING BJORBÆK: Kåseri med medbrakte antikviteter.
JØRGEN PEDERSEN: Lysbilder fra reise til Tunis.
THORBJØRN SKJÆVESTAD: Video m/komment. om Moland Park.
Redningskøyta: Lysbilder og kommentarer vedr. tjenesten.
Reisekomiteen: Lysbilder fra flere reiser.
ALF DUUS CARLSEN: Kanalfart i England.
FINN M. KRISTOFFERSEN: Thailand
TOM HAUGLAND: Pakistan
Romeriksgutta
Ved årsskiftet 1987/88 foretok UM Åge Munch-Olsen en undersøkelse vedr. ønsker for
ettermøtene. 26 brødre ga sine meninger om hvordan de ville ha brodermåltidet og
hyggestunden etter. UM utarbeidet en oversikt over svarene med egne kommentarer til
undersøkelsen. Dette ble delt ut til hver enkelt. Undersøkelsen ga et godt grunnlag for
planlegging av ettermøtene.
I slutten av året 1996 bekjentgjorde OM at privatnevnda vil skifte ½ besetning årlig i stedet
for hele nevnda hvert annet år. Dette er så gjennomført i følgende valgperioder.
Det har vært en del diskusjon vedr. søknad om å få lov å servere alkohol i logelokalene.
I en periode måtte logen hvert år søke ambulerende bevilling.
Etter hvert ble det klart at dette ikke var nødvendig for logenes egne møter.
På ettermøtene holdes det mange taler, særlig ved gradsforfremmelser og ved opptak. Jeg
finner det riktig å gjengi en tale i vårt historieskrift og velger en tale vår ”far”, Oscar
Bernstein, holdt da logen tok i mot nye brødre:
”Det er alltid en stor gledens dag som opprinner, når brødre opptas i vår Orden. Vi, som har
levet i vårt annet hjem, som vi ynder å kalle vår loge for, i noen tid, opplever i tankenes
verden på ny og på ny vår egen opptagelse. Men samtidig finner vi alltid noe nytt, som vi
kanskje ikke har lagt merke til før. I alle fall slik fortoner det seg for meg. Det understreker
bare det spesielle og særmerkte innhold som ligger implisitt i denne graden.
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Er vi så utlært, vi som har vandret i denne vår Orden gjennom mer eller mindre lange tiden.
Er vi blitt noe bedre. Er vi annerledes enn andre. På disse spørsmål kan vi vel svare både ja
og nei. Og tvilen sitter kanskje langt inne i oss, og vil kanskje aldri slippe oss.
Vandringen på livets mer eller mindre oppstykkete vei for den enkelte, symboliseres i våre
ritualer, bl.a. ved denne vandring, hvor den er et uttrykk for menneskets refleksjoner hvor
de innerste følelser griper deg i denne fremadskridende bevegelse som samtidig etterlater
et ekko av dine opplevelser i ditt liv. Denne vandringen blir vi aldri ferdig med.
I dag mine nye brødre, har dere bokstavelig talt vandret inn i vår loge, forandret litt på deres
livskurs, og blitt mottatt som vår bror. Etter gode brødres veiledning, har dere valgt vårt
broderskap. – Et utvalg forutgår av påvirkning, dernest omtenksomhet, kanskje litt
nysgjerrighet. Nysgjerrig har man lov til å være. Det er sundt. Men la det ikke bli
nysgjerrighet bare for nysgjerrighetens skyld. Det gagner intet. Da faller det hele i grus, og
har ingen hensikt. Formålet ligger implisitt i vårt motto. V. K. og S. Det fremherskende i alle
menneskers gjøren og laden, bør i alle fall være det. Nysgjerrigheten er da en meget gagnlig
ting så lenge den er parret med medmenneskeligheten satt i høysetet.
Derfor henger vårt motto høyt på menneskesinnets altomslukende program. Sørg derfor,
mine nye brødre, at dere setter dere etter hvert grundig inn i vår tradisjonsrike Ordens
regler og tankegang, så vil dere også erfare at vi ordensbrødre ikke er noe annerledes enn
andre. Ta dette til etterretning. Dog husk også at medlemskapet i vår Orden forplikter. Vi må
utad også på forskjellig måte vise at vi er en Odd Fellow. Dine medbrødre vil stå dere bi i så
måte, ikke minst deres faddere, som der bærer et viktig ansvar i deres videre vandring i vår
Orden.
La meg tilslutt sitere et dikt skrevet av en herværende bror. (Diktet var ”En vei”).
Jeg ber mine brødre reise seg. Vi skåler for våre nye bror. ”
Sangruppa Østre Gab
Fra Per J. Jørgensen: Terjenytt nr.3 s. 10 i 2014 sakser vi:
”Sanggruppe i 107 Torungen
Etter initiativ fra brødrene Per Olai Seines og Per Rosmo ble det høsten 2013 satt i gang
øvelser i et kor tilknyttet logen. I starten var det 6 medlemmer og foruten de forannevnte
var Arne Johan Pettersen, Frank Liltved. Ole Skjævestad og Per J. Jørgensen, med fra starten.
I etterkant er også Willy Kristiansen opptatt i den engere krets.
Sanggruppa har allerede 2 opptredener bak seg: Festlogen i loge Torungen lørdag 04.01.14
og på ettermøtet etter felles logemøte mellom tilreisende brødre fra log 57 Fidelitas.
Deltagernes innsats er upåklagelig, der vår glade saksofonist, Per R. og Ole trakterer gitarer
og holder orden på de fleste durene; i fra flydur til Hildur. Frank er en mester i å spille på
duken, Willy en kløpper på å spille radio. Per O. S. og Arne spiller helst ingen rolle, selv om
det er krefter i sving for å utstyre Arne med en gitar, han også. Per J. lengter etter å spille de
fleste roller og er derfor den som har fått ledervervet. Vi møtes til øvelse med ujevne
mellomrom og er stadig på jakt etter nye ”oppdrag”. Akkurat nå er det loge 107 Torungens
sommerfest som er neste mål, der vi foruten en liten opptreden, skal fungere som
forsangere ved allsanger under festen.”
Per J. Jørgensen: Terjenytt nr. 4 i 2014 ble sangruppa presentert nærmere.
Inne i bladet s. 10 fant vi følgende:
”Navnepresentasjon Loge Torungens sanggruppe som for tiden består av: Per Rosmo, Per
Olai Seines, Ole Skjævestad, Arne Johan Pettersen, Willy Kristiansen, Frank Liltved og leder
Per Jørgensen har fått navn. Navnet ble ”Østre Gab”, som er navnet på sundet mellom
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Mærdø og Gjessøya. Forslagstiller var Per Olai Seines og det fikk full tilslutning fra de øvrige i
gruppa.”
Gruppa har utover våren 2015 fått etablert seg skikkelig.
Ved besøket i hos loge nr. 57 Fidelitas i Skien 19. mars 2015 opptrådde Østre Gab med flere
sanger. Bilde fra begivenheten ble rammet inn og har fått en plass på pianoet i spisestuen
i vårt logehus.
Ved 40 års ju bile umet til loge n r. 51 Fortu na den 2 7. mai 2 015 oppt rådte koret.
Østre Gab har etterhvert også skaffet seg "drakter", dvs. bunadsaktige vester.
På forsida av nevnte Terjenytt fant vi følgende:

Gjesøya

Østre Gab

P.O.Seines

P.Rosmo

P.J.Jørgensen

W.Kristianse

F.Liltved

A Rasmussen O.Skjævestad

Mærdø

I 2016 skal Østre Gab opptre ved Symposiet i sør og ved loge Kaprifols 25 års jubileum.
Gave til runde år.
Fritz Steller arbeidet for at Storlogen kunne få en bestemt gave ved institueringen av den
nye logen. På møtet 19.09.83 kunne han vise fram en porselensvase som skulle males med
logens segl og de tre kjedeledd og deretter brennes.
Først etter at logen var et faktum, på møtet 30.01.84, ble tanken brakt fram for at dette
skulle være den framtidige gave til dem som hadde runde år. Da overrakte nemlig Fritz
Steller blomstervasen med logens emblem til logen.
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Logen hadde allerede hatt Harry Sannæs som hadde rundet 60 år 23.12.83. Han hadde fått
en skål med logens navn og symbol på. Den samme skålen fikk også Asbjørn Kristiansen og
Thorleif Guttormsen til sine 50 års dager. Etter dette er det vasen som er blitt "de runde års"
gave.
Særloven.
En komité bestående av EksOM Oscar Bernstein, Egil Bøe og Odd Werring Werner
gjennomførte et revisjonsarbeide som ble godkjent og gjennomført fra februar 1994.
Revisjonen var i ”alt vesentlig oppjusteringer for å være mer tilpasset vår loges måte å drive
på.”
I februar 1995 kunne EksOM Thorgrim Sataslaatten meddele det resultat en egen nevnd, på
2 representanter fra hver av logene i Arendal, var kommet fram til vedr. endring av særloven
i forbindelse med veteraner som har fylt 70 år.
Forslaget lød: ”Brødre som er veteraner og har fylt 70 år betaler til logen den kontingent
som logen til enhver tid fastsetter for disse.”
Tanken var så at de to logene skulle bli enige om samme kontingent for veteranene.
Storlogen ville uansett ta kontingent for alle brødrene
EksOM Thorgrim Sataslaatten kom så med eget personlig forslag om at kontingenten for
veteranene skulle være ½ vanlig kontingent (kr. 480 pr. år.)
Embedskollegiet i vår loge behandlet så denne saken og de anbefalte enstemmig forslaget
fra komiteen.
Saken ble drøftet i logemøtet først i april.
Under behandlingen ble det så fremmet disse 2 nye forslag:
1. ”Godstående medlem som har fylt 70 år og innehar Den Høye Sannhets Grad betaler til
logen den kontingent som Storlogen til enhver tid krever av logen.”
2. ”Dersom § 4 i Lov for Odd Fellow loger blir endret slik at disse ikke blir fritatt for
kontingent til Storlogen, betaler disse en kontingent som dekker kontingent og bidrag til
Storlogen og dens fond.
Begge forslag fikk nødvendig støtte.
Etter en del meningsutveksling ble det foreslått å utsette avstemningen inntil videre, noe
som ble enstemmig vedtatt.
Storlogen hadde gitt melding om endring av lovverket for kontingent av veteran på 70 år. Fra
og med 01.07.96 ble det foreslått at disse skulle betale kontingent til Storlogen. Dette ble
kunngjort på møte 15.01.96 og ble behandlet på møtet 05.02.96 der følgende forslag ble
vedtatt med et stort flertall:
”Godstående bror som er veteran, betaler en logekontingent tilsvarende til enhver tid 50%
av ordinær logekontingent fra og med den måneden han fyller 70 år.
OM beslutter i samarbeid med Nevnd for hjelp og støtte, årlig om eventuelle fritak som kan
gjøres og som avviker fra denne paragraf/ledd.
Årsaker til slike fritak skal kun være på sosialt grunnlag og vurderes på nytt ved hvert
årsskifte. Eventuelle fritatte brødres kontingentandel til Den Uavhengige Norske Storloge
finansieres over logens drift.
Endringene trer i kraft for logen fra 1. januar 1996, men gis ikke tilbakevirkende kraft.”
Dette førte til at en ny komité ble nedsatt.
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Denne komité, som bestod av Storrepresentant Åge Munch-Olsen, EksOM Egil Bøe og OM
Thor Brekke foreslo i møte i begynnelsen av januar 2001 at alle brødre skulle ha samme
kontingent. Dette ble enstemmig vedtatt. Godkjenningen fra Storlogen forelå i skriv av
15.03.01.
Samarbeid med andre ordensenheter.
Samarbeidet med andre loger når det gjelder vanlig møtevirksomhet er nevnt tidligere. På
de etterfølgende sider trekkes det fram andre samarbeidsområder.
Terminlista.
Logene i Aust – Agder samarbeider om felles terminliste.
Forsiden av denne gjengis til venstre. Den er laget i lommeformat
for hvert halvår. Hver side i denne lille folderen gjengir så møtene
for hver enhet. Dessuten har logene i Arendal fortsatt det gode
samarbeidet som ble etablert i forrige 10 års periode. Loge
Mærdø har glidd naturlig inn og OM/ UM møtene har fortsatt.
Vår loge ga: 500,- kr. til instituering av Rebekkaloge nr.104 Måken
i Grimstad i 1996. 1000,- kr til loge nr 128 Lyngørs 5 års jubileum i
1999. 1000,- kr til loge nr. 61 Terje Vigens 40 års jubileum. 1000,kr. til etableringen av Arendal Broderforening i 1998.
7000,- kr til loge Mærdøs instituering i 1999.

Terjenytt.
Etter at vår loge var et faktum høsten 1983, ble det klart at
medlemsbladet Terjenytt burde utvides til et samarbeidsprosjekt mellom logene. Det ble diskutert en del i vår loge
om hvordan dette samarbeidet skulle være. Bl.a. var det en
tid framme i debatten om å sette et annet navn på bladet. I
møte 24.01.84 var 2 representanter fra de tre
Arendalslogene samt tidligere redaktører til stede og
avgjorde enstemmig at bladet fortsatt skulle hete
Terjenytt.
Følgende deltok på møtet:
OM Maria E. Christiansen Loge nr. 51 Fortuna
UM Bjørg Axelsen
Loge nr. 51 Fortuna
EKSRED Thorleif Bredesen Loge nr. 61 Terje Vigen
OM/RED Kåre Midtun
Loge nr. 61 Terje Vigen
UM John Friis Jacobsen
Loge nr. 61 Terje Vigen
OM Olav Magnus Myhre Loge nr. 107 Torungen
UM Nils Odd Olsbu
Loge nr. 107 Torungen
EKSRED Jan A. Nilsen
Loge nr. 107 Torungen
Møtet vedtok enstemmig disse statuttene for drift av Terjenytt:
1. Hensikten er at bladet skal virke som et bindeledd for Ordensenhetene i Aust-Agder.
2. Terjenytt skal utgis minst 4 ganger pr. år.
3. Terjenytt bør kunne drives uten utgifter for logene og finansieres via annonser. Skulle
underskudd i driften oppstå, dekkes dette av Ordensenhetene i forhold til medlemstall.
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4. Eventuelt overskudd av driften disponeres til beste for bladet og/eller Ordenens
samarbeid i Aust-Agder.
5. Terjenytt drives av en redaksjon, bestående av en representant fra hver loge, fortrinnsvis
UM.
6. Redaksjonskomiteen velger selv sin arbeidsform.
7. Det føres nøyaktig regnskap som revideres av en av Ordenens revisjonsnevnder.
8. Ordensenhetene sørger selv for distribusjonen.
9. Hvis bladet Terjenytt skulle bli besluttet oppløst, tilfaller midlene de deltagende
Ordensenheter etter medlemstall.
10. Hvis enkelte av Ordensenhetene skulle ønske å trekke seg ut av samarbeidet, skjer dette
med minst et års skriftlig varsel.
11. Eventuelle tvister som måtte oppstå, avgjøres ved en nevnd bestående av formennene i
hver av Ordensenhetenes klagenevnder.
12. Forslag til endring av statuttene avgjøres av redaksjonskomiteen i samarbeid med
enhetenes OMer.
OM Egil Ostad og UM Sigurd Holthe i loge nr. 98 Henrik Ibsen deltok ikke på nevnte møte.
Statuttene ble presentert for dem senere. Begge to aksepterte dem. På nevnte
samarbeidsmøte høsten 1992 ble det bestemt å vurdere å gå over til nytt format. Med
unntak av det første nr., som var i A4, har Terjenytt hele tiden, vært i A5 format. Skiftet kom
først fra og med nr. 1 i 1998. Fra da av har Terjenytt vært trykket i A4 format. Bladet er
virkelig blitt et samarbeidsprosjekt mellom alle Odd Fellow og Rebekka enhetene i hele AustAgder. Hver enhet har ansvar for sin side. Det er UM som har redaktøransvaret, med en
egen hovedredaktør. Fra og med nr. 1 i 2004 har hovedredaktøren vært Jan A. Nilsen fra vår
loge. Han var også redaktør 1977/81.
UM i loge Henrik Ibsen er økonomiansvarlig.
Fra og med 01.01.2015 overtok UM Per Jetlund Jørgensen fra vår loge som hovedredaktør
Terjenytt har et profesjonelt utseende med en forside i farger og et nydelig trykk, se
førstesiden for desemberutgaven i 2002.
Av økonomiske årsaker ble også forsidene trykket i svart/hvitt fra og med nr. 1 i 2011.
Fra og med nr. 2 i 2006 kom også bladet ut elektronisk og ble plassert på nettsidene til de to
leirene, 22 Viljen og 22 Aust Agder. Sekretærene til logene sender dessuten bladet på E-post
til de medlemmer som har E-postkonto.
Bladet kommer ut 4 ganger i året og er nå fortsatt i A4 format.
Fredagstreffet.
Fra den dag Odd Fellow Huset stod ferdig ble det gjort forsøk på bruk av dette også til
uformelle møter. Et godt eksempel er sammenkomsten etter lørdagshandelen. Huset var
åpent for en kopp kaffe og litt å bite i. Etter hvert måtte denne ordningen sløyfes da
interessen ble for liten.
I stedet ble det invitert til en felles sammenkomst en fredag kveld. Det skulle serveres
ertesuppe med rundstykke og nogo attåt. Det hele skulle skje i enkle former med rimelige
priser. Venner som ikke var logemedlemmer kunne også tas med. Underholdningen skulle
være enkel og uhøytidelig.
Det første vertskap var en fra hver av de daværende loger:
Randi Selmer Olsen
loge nr. 51 Fortuna
John Friis Jacobsen
loge nr. 61 Terje Vigen
Thorgrim Sataslaatten
loge nr. 107 Torungen
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Det hele ble en formidabel suksess. Fra og med 2.halvår 1987 er fredagstreffene satt inn på
logenes terminliste og det skal arrangeres 6 fredagstreff i året, 3 hver vår og høst. På møtet
27.10. 92 ble dato og vertskap for vårens fredagstreff fastsatt. Dessuten ble det bestemt at
treffene skulle arrangeres til selvkost.
Etter hvert har nok frammøtet ved fredagstreffene vist en fallende tendens. Arrangementet
gikk på omgang mellom logene og det ble vedtatt å arrangere to treff om høsten og to om
våren. Disse treffene var i sin tid populære, men nå har logene faktisk bestemt seg for å ta
en pause. Det falt litt vanskelige for en del å godta. Etter initiativ fra vår bror, sekretær Per
Jetlund Jørgensen, har det vært arrangert tre treff etter at bestemmelsen om pause er
vedtatt. Da har han sammen med brødre fra vår loge tatt seg av underholdningen, mens
privatnevndene i logene tar seg av det tekniske. Det siste arrangerte fredagstreff til nå fant
sted 15. februar 2008.
Juletrefester.
Helt siden julen 1983 har dette vært et samarbeidsprosjekt mellom logene i Arendal.
Riktignok var det slik at samarbeidet først var mellom de to herrelogene, men etter hvert
kom så søstrene med. Samarbeidsmøtet 27.10.92 slo fast at rekkefølgen på arrangerende
loge skulle være: 1992 Fortuna, 1993 Kaprifol, 1994 Torungen, 1995 Terje Vigen, osv. Hver
loge står for utgiftene ved eget arrangement, ca. kr. 2.000.-. Voksne skulle også gå gratis.
Da loge Mærdø var et faktum, ble de også med som arrangører.
Juletrefestene er satt inn i terminlista. De har vært meget populære. Vi sakser fra Terjenytt
i 2004 nr. 1 side 11:
Juletrefest 04.01.04
Loge 107 Torungen hadde ansvaret for juletrefesten i Logehuset dette året. Privatnevnda
hadde lagt ned mye arbeid i å skaffe gode kaker så vel som gode gaver til de yngre
deltakerne.
Treet i Logesalen var pyntet til fest. Gangen og sangen rundt juletreet ble levende takket
være levende musikk.
Underholdningen eller skal en si aktiviseringen av de minste stod Eldrup Hansen for. Det var
som sedvanlig fengende og underholdene. Etter leken ble kvelden avsluttet med besøk fra
Nisseland. Etter utallige rop fra de minste kom endelig den lenge etterlengtede Nissen
frem. De var i alt ca 55 Unge og 45 eldre på den tradisjonsrike juletrefesten.
Familiesammenkomst – 17. mai.
Denne har også eksistert hele tiden i vår loges historie. Sammenkomsten starter etter
barnetoget og varer ca. 2 timer. Odd Fellow medlemmer med sine familier og venner kan,
for en meget billig penge, få kjøpe vanlige kafévarer. Også vertskapet for denne
sammenkomst går på omgang mellom logene. Siste samarbeidsmøte fastsatte at
rekkefølgene på arrangerende loge skulle følge samme rekkefølge som for jultrefestene. Det
vil si det ble slik at den loge som har hatt ansvaret for juletrefesten har hatt ansvaret for den
påfølgende 17. mai
Familiesammenkomsten finner vanligvis sted fra kl. 11.00 og er satt inn i terminlista.
Odd Fellow Huset i Arendal.
Dette er uten tvil det største samarbeidsprosjektet.
Den 25. mai 1984 inngikk vår loge som fullverdig aksjemedlem i Odd Fellow Huset A/S. Det
var en tøff og stri jobb å skaffe den nødvendige aksjekapitalen på så kort tid. Både
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Rebekkaloge nr. 93 Kaprifol og loge nr. 135 Mærdø er gått inn som fullverdige aksjeeiere,
idet de har overtatt andeler fra de andre logene slik at andelen pr. loge er kr. 20.000.-. Odd
Fellow Huset i Arendal er dermed et aksjeselskap med 5 aksjonærer, de fem logene i
Arendal. Hver loge velger representanter til husets styre.
Vår loge har med ujevne mellomrom hatt gjennomgang av branninstruks. Ved enkelte
anledninger er det også kjørt rømningsøvelser.
27.10.92. ble det bl.a. gitt klarsignal for at vår loge skulle få lov å plassere en liten fryseboks i
kjelleren bak baren.
Etter anmodning fra loge Fortuna, ble
det anskaffet et vitrineskap til huset i
slutten av 1993. Utgiftene kr. 6.000,- ble
fordelt på logene.
Noe senere forslå loge Kaprifol at det ble
kjøpt inn en CD-spiller med forsterker. Det
ble gjort, og utgiftene pr. loge ble kr.
1.150.-.
På møtet 03.04.1995 ble det behandlet en
henvendelse fra huset om at styret der
Slik Thorleif Bredesen så det måtte få en bekreftelse fra logene om at
de kan påta seg de forpliktelser en
utbygging av kjøkkenet medfører. Budsjettet for denne utbyggingen viste kr. 418.000.-.
Styret ønsket et låneopptak på kr. 450.000.-. Dette ville gi en ekstra utgift pr logesøster/bror
på ca. kr. 140,- pr. år.
Loge Torungen hadde god økonomi på den tiden slik at en kunne unngå en umiddelbar
kontingentforhøyelse. Det ble derfor enstemmig bestemt å sende en slik forpliktelse det ble
bedt om. Dermed kunne huset foreta den nødvendige utbyggingen.
Husets styre foreslo at husleien skulle øke med 200 kr pr medlem pr. år. Etter en del
diskusjon ble økningen vedtatt. Den var allerede vedtatt av 2 loger.
På møtet 21.04.1997 kunne OM referere fra husstyremøte følgende:
- Oppussing salong kr. 10.000.-.
- Huset skal males. – Dugnadsliste på neste møte
- Teleslynge vil bli satt opp som prøveinstallasjon.
Da hadde allerede vår loge på et møte før jul året før, tatt opp saken om teleslynge.
Utover året 1997 ble saken stadig diskutert, men det ble ikke satt opp noen prøveinstallasjon. Etter dette har vi ikke hørt om teleslynge i Odd Fellow Huset i Arendal.
Høsten 2007/Våren 2008 ble det gjennomført en stor
oppdatering av huset vårt. Huset fikk et nytt tilbygg
som gjorde at vi fikk en mye større spisestue og
salong. Toalettkapasiteten ble fordoblet og større
lagerrom ble også en realitet. En stor dugnad ble satt
i gang. Den startet etter siste logedag før jul 2007 og
fram til jul ble logesalen pusset opp. 3. juledagen
kom malingpøser etc. ut av salen og møblementet
tilbake på plass. Hele 17 stykker var på dugnad denne
dagen.
Samme dag gikk startskuddet for malingsarbeidet i den nye og gamle delen av spisestua,
samt kontor og toaletter.
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Dette ble ferdigstillet torsdag 24. januar med et enkelt rekemåltid for dugnadsgjengen med
overrekkelse av nevnte lokaler til byggekomiteen. Dugnaden fortsatte så med maling av
trappeoppgang, korridorer, forværelse, den gamle og nye salongdelen. Det hele ble avsluttet
fredag 22.02.2008.
Dugnadsgjengen markerte avslutningen på sitt arbeid med huset i en enkel liten feststund
midt på dagen, inklusiv et felles måltid med smørbrød og tilbehør oppe i spisesalen, sponset
av de 3 herrelogene.
Det har stort sett vært pensjonister, med et par hederlige unntak, som har gjennomført
dugnaden.
Hovedleder for dugnaden har vært vår bror, Thorleif Guttormsen, og den daglige
arbeidsleder for tapetserings- og malings dugnadsgjengen (Bossen), har vært vår bror Henry
Nicolaisen.
I den ivrige dugnadsgjengen var det representanter fra alle 5 logene i Arendal. Sammen med
bossen, var det brødrene Kjell F. Munch Aanonsen og Kåre T. Tonstøl fra vår loge, som var
blant de ivrigste
Turer.
Inntil sommersesongen 1987 hadde logene i Aust-Agder foretatt alle turer hver for seg. For
vår loges vedkommende hadde det ikke vært så mye. Våren 1986 hadde vi hatt en hyggelig
søndagsutflukt til Åmli kraftverk med Bjørn Erik Nilsen som vert. Våren 1987 fikk vi tilbud om
å være med på en teatertur til Risør. Det var loge nr. 61 Terje Vigen som arrangerte denne,
idet et amatørteaterensemble satte opp "Sommer i Tyrol".
På senvåren hadde logebrødre i Terje Vigen vært på lang weekendtur til Tyskland. Uavhengig
av dette hadde noen brødre i vår loge satt i gang med å arrangere tur for brødre med
ektefeller til Tossa de Mar i Spania i september. Denne turen ble vellykket gjennomført med
deltagende brødre fra Arendalslogene.
Allerede på sommeren, før Spaniaturen, ble tanken om en felles reisekomité luftet mellom
brødrene fra de to logene. Gnisten var tent. Spaniaturen hadde med brødre som også hadde
vært med på Tysklandsturen. Begge turer var vellykket. Gnisten luet opp. Loge Fortuna ble
kontaktet. Det første møtet fant sted mellom 2 brødre fra hver Arendalsloge og loge Fortuna
med sin sekretær som observatør. Grobunnen var lagt, men det var enighet om å utsette
konstitueringen til et senere møte for å få alle logene med. Den 30.11.87 var det så endelig
klart for Aust-Agder logenes første Reisekomité. Følgende 2 medlemmer fra hver av de fire
logene var de første medlemmene av komiteen:
Klara Langfeldt Andersen
loge nr. 51 Fortuna
Aase Marie Granerud
loge nr. 51 Fortuna
Bernt Grønlie
loge nr. 61 Terje Vigen
Svein Sørensen formann
loge nr. 61 Terje Vigen
Dag Runar Pedersen
loge nr. 98 Henrik Ibsen
Olav Gangnes
loge nr. 98 Henrik Ibsen
Olav M. Myhre
loge nr. 107 Torungen
Jan A. Nilsen sekretær
loge nr. 107 Torungen
Det ble vedtatt at de såkalte A-turer skulle være felles turopplegg som Reisekomiteen skulle
ha ansvar for. B-turer skulle være den enkelte loges egne turer. Det ble presisert at A-turene
var for voksne, familieturer med barn fikk være B-turer.
Komiteen arrangerte en spørreundersøkelse blant logenes medlemmer høsten 1987.
Undersøkelsen viste seg å være et godt grunnlag for det videre arbeid.
Siden starten har Reisekomiteen bl.a. arbeidet med:
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- Reiser til Jugoslavia, Mosel/Rhinen, Lübeck, Rimini, Flensburg, Skottland, Vadstena og
Holland. De to siste reisene ble arrangert i samarbeid med svenske Odd Fellow brødre.
- Andre reiser som dessverre ikke fikk nok deltagere.
- "Reisebeskrivelser i ord og toner". Samling av Jørgen Pedersens turdikt.
Utgitt i desember 1988.
- Skrevet og utgitt nr. 1 av Terjenytt 1989.
- Eget fredagstreff i Odd Fellow Huset i A., 09.02.89.
Høsten 1991 ble en ny Reisekomité valgt der Thorgrim Sataslaatten og Asbjørn Ølnes fra vår
loge ble valgt henholdsvis til formann og sekretær. Denne komiteen fikk ansvaret for turene
fra og med 1993-sesongen.
I 1993 var det store mål Edinburgh Military tatoo i Scotland.
Thorbjørn Ribe fra Lillesand ble koplet inn som reiseoperatør og Reisekomiteen for AustAgder er blitt et begrep.
Det gjennomførte en Paristur i påsken 1994. Da var Finn Larsen reiseleder. Han hjalp
Thorbjørn Ribe på mange av turene som videre ble arrangert.
Etter 1994 har Ribe Reiser tatt seg av samtlige turer
I 1995 var det Østerrike med Wien som stod for tur.
Fra og med 1996 ble reisekomiteen lagt om, slik at den ble bestående av en representant fra
hver av logene i Aust-Agder. Samtlige loger ble med.
EksOM Anstein Nørsett overtok som formann og sammen med Thorbjørn Ribe ble turene
planlagt
Turene har vært perfekt gjennomført og nesten hvert år har turene gått til steder som
Tsjekkia, Østerrike, Tyskland, Ungarn, De baltiske landene, Italia, Helsingfors, Kiel, Irland, Sør
Amerika, Sør Afrika, Russland, etc.
Reisekomiteen i Aust- og Vest Agder har inngått et visst samarbeid slik at turene av og til har
vært gjennomført med Odd Fellows fra de to fylkene. Noen av turene har sogar vært
gjennomført to ganger eller med to busser.
Fra og med Rügenturen i 2013 har Reisekomiteen samarbeidet med Dag Aasbø som den
teknisk ansvarlige. I 2014 gikk turen til Danmark med besøk den danske Storloge og opphold
på Bornholm med bl.a. besøk i logehuset i Rønne. Skottland var målet i 2015.
Når det gjelder B-turer i vår loge, så har det vært Olav M. Myhre som har hatt ansvar for
disse. Bl. a. har det vært arrangert flere teaterturer til Risør og tur til Tovdal.
Teaterturene til Risør har vært for å oppleve musikaler som for eksempel ”Annie get yor
gun” og ”Spelemann på taket”.
Når det gjelder turer i nærmiljøet må også sommerturene nevnes. Allerede i
broderforeningstiden hadde vi en meget vellykket tur til Oscar Bernsteins hytte i juni
måned(1983), utenfor Marivold ved Grimstad.
De neste årene fram til 1990 ble Olav M. Myhres skjønne sommersted på Gjeving base for
vår sommertur. Et ideelt sted hvor unge og gamle kunne boltre seg med leker, grilling og
sosialt samvær.
Samling ved Molandsvannet en lørdag i august, ble et begrep på terminlista fra og med 1990
og utover i 90 åra.
I 1989 skjedde samlingen for første gang. Det var Lars Brekka og kone som inviterte til
familiesamling lørdags ettermiddag m/grilling, leiking ved vannet og bading i vannet. En stor
post på programmet var inndriving av kyrne til melking. Det var for alle en mektig innføring
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(m/smaksprøver) i melkingens edle kunst. Dessuten var det presentasjon av gårdens dyr og
traktor. En begivenhetsrik hendelse for store og små, særlig for de helt små.
Sommerturene har etter hvert utviklet seg til å bli arrangert til forskjellige steder som
Klokkerøya, Brygga til Christian Grundesen, senest sommeren 2008.
Postens hytte i Klaua, Låven til Lars Brekka, Torungen Fyr, Mærdø, Staubø kultursenter,
Hjemme hos Karl Petter Evensen, Hytta til Tor-Alf Nykvist, hos Ivar Fløistad, Knut Olav
Ytterdal, Sigurd Ledaal, Ole Skjævestad og hos Torjus Siring på Nedre Gartha. Hos
sistnevnte de tre siste år på rad. Ved dårlig vær har det hendt at arrangementet har vært på
logehuset.
Forøvrig kan det også nevnes at det har vært gjort forsøk på å opprette en vennskapsloge i
Danmark, som vi kunne besøke. Dette har til nå ikke lykkes. Besøk i utenlandske loger for
våre brødre har først og fremst vært i forbindelse med reiser, til Danmark, Sverige, Tyskland
og Holland. Bl.a. har det vært besøk i logene nr. 56 Silkeborg og nr. 20 Carl von Linné i
Arendals nordiske vennskapsbyer, Silkeborg og Kalmar.
Nevnes bør også Eks Storrepresentant Egil Bøes besøk i loger i USA og Canada, som han så
fortreffelig fortalte om på logemøte høsten 2002. Vi fikk en god innsikt i hvordan logene
drev i dag. Han viste mange fine bilder, med motiver utenfra og inne i Ordenshusene.
Sangbok.
På møtet i broderforeningen den 16.05.83 kunne Odd W. Werner fortelle at han hadde hatt
kontakt med EksOM Oscar Bernstein om en sangbok for logen. Formannen ba dem arbeide
videre med saken og legge fram et forslag med budsjett for styret. 05.09.83 ble spørsmålet
om felles sangbok for logene i Arendal drøftet. Det var delte meninger om dette. På det
etterfølgende møtet redegjorde Odd W. Werner om ny sangbok og samarbeidet om den.
Det var enighet om at komiteen skulle ta ny kontakt med de to andre logene.
Sangbokens skjebne ble ikke avgjort i foreningstiden. "Sangbokkomiteen" fikk etter hvert et
nytt medlem, idet Åge Munch-Olsen sluttet seg til de to første. Det viste seg at fremstøtet
med å få de andre logene med på å lage en felles sangbok ikke førte fram. Dermed var det
duket for egen sangbok for loge Torungen våren 1984. Det må sies at komiteen har gjort en
dyktig jobb ved å sette sammen sanger. Vi finner 19 ordens- og gradssanger, deriblant AustAgderlogenes sanger. Selvsagt finner vi vår egen logesang som nr. 1 i boka. Dessuten finner
vi de nordiske lands nasjonalsanger og hele 32 sørlandsviser og viser fra andre land. Det
skulle gjøre sangboka brukelig ved mange anledninger.
I ettertid er sangboka hyllet inn i et pent plasttrekk. Det ryktes at Asbjørn Ølnes har hatt en
finger med i spillet.
I 2006 dukket så spørsmålet om felles sangbok opp igjen. Det ble luftet på et OM/UM møte i
Arendal. Det hele endte med at hele Distrikt 22 fikk egen sangbok.
Ny sangbok.
Skrivet fra sangboknevnda til logene og leirene forteller bakgrunnen for hvordan boka er
blitt til. Vi sakser noen avsnitt fra Terjenytt:
OM/UM møtet i Arendal 20. april 2006 gikk inn for å lage en felles sangbok for alle logene i
distriktet. Kostnadene til trykking belastes de to leirene (dame/ herre) etter medlemstallet.
De to leirene har behandlet saken og utnevnt 2 medlemmer hver for danning av
sangboknevnd. Disse er:
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Nr 22 Viljen:
Ragnhild Ellefsen, leirens Skattmester fra loge nr 51 Fortuna
Ragnhild Bjellås, medlem av loge nr. 116 Navigare
Nr 22 Aust-Agder:
Åge Munch-Olsen, leirens 1. HM fra loge nr 107 Torungen
Odd Axelsen, Eks Storrepresentant fra loge nr. 61 Terje Vigen
Det betydde at nevnda bestod av 3 tidligere organister og en kordirigent med sang/ musikk
pedagogisk utdanning.
Dette utvalget har fått mandat til å gjøre alt det praktiske med å lage en slik felles sangbok.
For å komme i gang med arbeidet vil utvalget med dette be hver loge- og leirenhet i
distriktet om følgende:
1. Sende oss et eksemplar av allerede eksisterende sangbok for din enhet
2. Lag en liste på 6 sanger fra deres egen sangbok som må være med i den nye sangboka
(m.a.o. spesielle sanger bare for din loge/leir)
3. Sett opp en annen liste med navn på 5 av de sangene dere synger mest i deres
loge/leir(utenom dem dere har nevnt i pkt 2)
4. Lag til slutt en ny liste på 5 sanger dere godt kunne tenke dere å ha med i en ny sangbok.
5. Skriv navn og nr på eventuelle sanger i tillegg til de dere allerede har nevnt her som dere
vil ha med.
HUSK NUMMER OG SIDETALL PÅ SANGENE DERE VELGER UT
Vi vil også anmode dere om å tenke på ved utvelgelsen av sangene at de bør være såpass
godt kjent, at de bør kunne framføres/synges uten instrumental ledsagelse.
Utvalget vil også gjerne ha noen tanker fra dere om
 Størrelse på sangboka (evt. mål)
 Tekststørrelse og skrifttype
 Om dere foretrekker ringpermsystem eller fast innbinding, plastbelegg, stiv perm etc.
 Forside layout (tanker om hvordan forsiden bør se ut)
Vi vil gjerne at enhetene tilknyttet de tre logehusene i
henholdsvis Arendal, Tvedestrand og Grimstad i fellesskap
kommer fram til et antall sangbøker dere trenger for deres
logehus. Ta også høyde for at leiren bruker logehusene.
Boka ble brukt 5. desember 2006 da distrikt 22 også ble et
eget distrikt for Rebekka-søstrene i Aust Agder.
På møtet ble den nye DSS, Kari Rose, for
Rebekkasøstrene innsatt.
Boka er delt opp i 5 kapitler:
1. Leirsanger
2. Logesanger – søstrene
3. Logesanger – brødrene
4. Logesanger – Felles
5. Sanger vi gjerne synger
Etter hvert kapitel er der satt inn noen tomme sider for at det skal kunne settes inn evt. nye
sanger.
Seniortreffene.
Det er et samarbeidsprosjekt som noen brødre startet i 1995..
Det finner sted en gang pr. måned, 3. torsdagen kl. 12.00. Alle pensjonister og folk som har
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fri, har rett til å komme. Det kan forløpe som en sammenkomst på et logehus, en tur eller
det blir arrangert som et besøk et eller annet interessant sted. Hele Aust – Agder omfattes
av ordningen. Ansvaret for møtene går på omgang mellom våre logebyer og hver loge har
en ansvarshavende. Bror Olav M. Myhre var vår loges representant i mange år, inntil John
Heien overtok fra høsten 2009. Det er sterkt ønskelig at det skjer påmelding for å kunne
beregne tilberedning av mat.
Seniortreffet er blitt satt mer og mer i system. Alle logene har sin koordinator og blant disse
velges en hovedkoordinator.
Etter hvert er det hovedkoordinator og/eller redaktør av Terjenytt som skriver referatene.
Opp gjennom tidene har det så vært arrangert Seniortreff minst 6 ganger i året i månedene
januar, februar, mars, september, oktober og november. Samlingene har alternert mellom
Arendal, Grimstad, Lillesand, Risør og Tvedestrand. Av og til har det vært rene møter på
logehusene med et tema, og et enkelt måltid med kaffe og rundstykker. Oftest har møtene
på logehusene vært kombinert med besøk på bedrifter, museer, kultursteder, etc. Der har
også vært flere turer. Veldig populære har turene til en eller annen musikal eller
teaterstykke i Oslo vært. Dette har gjerne vært kombinert med besøk i Stortingsgata 28.
Kjempe populære har også cruisa til Kiel og København vært. Alle turer har gjerne samlet full
buss, rundt 50 deltagere. Ellers har deltagerantallet vært mellom 15 - 110 stk.
I februar 2008 ble det arrangert teatertur til Oslo, hvor ”Singing in the rain” var
hovedopplevelsen. Der var også satt av besøk i Storlogen. Olav M. Myhre var
hovedarrangør med godt støtte av de praktiserende reiseledere Frank Liltved og Per J.
Jørgensen. Alle tre fra vår loge.
Seniorkinoer er også med hell blitt gjennomført, vanligvis med mange deltagere
Hver loges koordinator har vært ansvarlig for informasjonen vedr. treffene i sin loge.
Informasjon blir også gitt i Terjenytt og i de senere år dessuten på leir Aust Agders nettside
på oddfellow.no.
I tillegg har koordinatorene et medansvar for å finne steder å besøke og komme med forslag
til utflukter – og arrangementer.
Dessuten tar de i mot påmeldingen til hvert treff fra egne medlemmer.
Ektefellene har vært invitert med og etter hvert er også Rebekkasøstrene blitt invitert.
Fra og med 1. januar 2010 har de 4 Rebekkalogene sagt ja til å delta på full linjene med
brødrelogene. Dermed har disse også utnevnt en koordinator.
Fra høsten 2012 er møtedagen den fjerde torsdagen i måneden, da loge 104 Måken har
endret sin møtedager.
Sosialt arbeid.
Vår loge deltar selvsagt i alt det arbeid som logene blir bedt om fra sentralt hold.
Eksempler på det er: Stordalkassetten, redningsskøyta, SOS-barnebyer o. l.
Lokalt ble tiltak oftest støttet i det stille i logens tidlig periode. Dog bør Miljøhuset i tilknytting til Aust-Agder sentralsykehus nevnes. Her forpliktet vår loge i likhet med de andre
logene i Arendal seg på kr. 2.500.- årlig i 4 år fra og med 1991. Ellers kan her nevnes slike
tiltak som:
1000 kr. til MS-foreningen
1000 kr i støtte til transport av hjelpemiddel til Polen
1000 kr i støtte til Handikapidrettsforbundet
4500 kr overført til de to medisinske Odd Fellow fond
500 kr til kreftforeningen
5000 kr til jubileumskomiteen. Dette førte til at Frelsesarmeen i Arendal
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mottok kr. 25.000,- fra Odd Fellow ved Ordenens 100 års jubileum.
500 kr til Røde kors
3000 kr til ”Blikk mot øst”. Dette var en bevilgning logen gjorde. Aksjonen forøvrig fikk full
oppslutning av logens brødre. På julemøtet 16.12.00 var det kommet inn kr. 2100,- som
skulle brukes til innkjøp av ”godterier til barna i forbindelse med aksjon ”Blikk mot øst”.
EksOM Svein Sørensen fikk dette med seg på turen til Hviterussland 2. juledag.
4045 kr Utlodning til hjertesenteret
5000 kr Utlodning til SOS barnebyer i Indonesia.
Stor innsats ved Ordenens landssaker
Nevnes må også vårt adoptivbarn i SOS-barnebyer i Østerrike.
Mario var logens SOS fadderbarn ut år 2000. Fra og med 01.01.2000 fikk vi Lukas som nytt
fadderbarn. Vi har også gitt en pengegave til Foreningen Mot Stoffmisbruk
Grytevakt Frelsesarmeen.
Fra og med julen 2011 har de 5 logene i Arendal hjulpet Frelsesarmeen med grytevakt på
Harebakken Senter i Arendal. Det har vist seg å være en stor suksess.
Det er EksOM Frank Liltved, med Henry E. Nicolaisen som medhjelper, fra vår loge som er
koordinatorene for opplegget. Vaktdagene i desember før jul blir fordelt mellom de 5
logene. Første året kom der inn ca kr. 128000,-. I 2012 var beløpet ca kr. 150000,- i 2013
kom der inn vel kr. 193000, i 2014 rundt kr. 155000 og i 2015 kr. 163352.
De søstre og brødre som deltar, føler at de virkelig hjelper, når givergleden er så stor.
Fra Terjenytt nr. 4 i 2013 s. 10 sakser vi: ”Vedaksjonen, 2013.
Det hele begynte med at bror Christian Grundesen, i begynnelsen av april hadde noe «vedtømmer» som han kunne være av med. Dette resulterte i en telefon til bror Frank Liltved.
Han har jo som kjent kontakter inn til Frelsesarmeen i byen. Han syntes det var en kjempeidé
og ville kontakte dem og høre om de kunne ha bruk for ved. Det viste seg at det hadde de, og
ble veldig glade, og ville gjerne ta i mot ved. De hadde mange som de hjalp med ved slik at de
slapp å sitte og fryse i sine hjem når vinteren var på sitt kaldeste. Det ble lagt en slagplan for
saging, kløving og pakking. Bror Christian, Frank og Henry gikk løs på oppgaven. Bror
Christian stilte med traktor, kutter, kløyver og tre «purker» (til kulinarisk nytelse) samt kaffe.
Bror Frank stilte med kaffe og to kopper. Bror Henry stilte med masse arbeidslyst. Bror
Christian var «Bas». Bror Christian kuttet og kløyvde veden og Bror Frank og Henry ble satt til
å pakke i sekker, etter en innledende instruksjon fra bror Christian. Det gikk så kubbene føyk
imellom. Etter ca. 5 timer, iberegnet
kaffepauser, undervisning etc., hadde de
pakket ca 120 sekker med ved, pent stablet
på paller og klart til avhenting.
Når en ser tilbake på «aksjonen», så må en
ha lov å si at dette var i vår Ordens ånd, om
å hjelpe de trengende. Samtidig var det til
stor glede for tre «rustne» Ordensbrødre.
Det vil nok hjelpe og glede mange
mennesker som kan sende en takk til bror
Christian som sparket det hele i gang.
All ære til ham.”
Vedgjengen:
Christian Grundesen, Frank Liltved og Henry Nicolaisen.
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Tilstelning for de vanskeligstilte i Arendal kommune.
Hvert år til jul og påske arrangerer vår loge i samarbeid med Trefoldighet kirkens prester en
tilstelning i kirkekjelleren for dem som sliter med rusproblemer. Menyen er enkel med f. eks
pizza og bløtkake. De fremmøtte setter stor pris på dette og der er alltid en fin stemning.
Brødre fra logen som er med i arbeidet, setter stor pris på å få være med. De lærer livets
harde hverdag å kjenne.
Vi tar med her 2 innslag fra Terjenytt som omtaler det vår loge her arbeider med:
Fra Terjenytt nr. 2 i 2009 s. 11:
”Vi har sakset et innlegg fra himlabra.no: Påskemiddag - lyspunkt i en mørk hverdag Skrevet
den 05.04.09 kl. 17:04 av Trefoldighet menighet Mye spalteplass og store ord er brukt for å
sette fokus på de som ikke er så heldige at de får leve på livets solside. Her er mange
avskygninger og mange skjebner. Men er ord nok? Før jul gikk gode krefter sammen om å
innby til en julemiddag i Kirkekjelleren. Inspirert av dette vellykkede arrangementet, tok
noen flotte herremenn i Odd Fellow, avd., Torungen, initiativ til å innby til en middag også
før påske. Med godt samarbeid med de som kjenner "folket" og kjentfolk på huset, ble det
en varm og avslappet atmosfære med hyggelig prat og god mat palmelørdag. Dette er ikke
et arrangement som drar folk via store annonser. Nei - ut på gater og streder og innby, er
nok det eneste som duger. Så noen var på byen, noen bestilte og betalte maten, noen
dekket og serverte - og alle hadde god tid til å være sammen med! Kirkekjelleren er perfekt
til slike arrangement - med beliggenhet midt i sentrum og inngang fra gata. Fine,
påskepyntede bord med hvite duker, blomster og lys - velsmakende, varm lapskaus - og en
stor, deilig bløtekake. Alt ble en super ramme for de som kanskje ikke har så mange
relasjoner, som kjenner at høytidene er vanskelige dager og som ikke akkurat har styrke nok
til å lage seg noe ekstra god mat. Takk til Odd Fellow avd. Torungen - og alle dere andre som
gjorde en innsats slik at akkurat denne høytiden fikk en litt annen vri for de som trenger det
mest! "Det dere har gjort imot en av disse mine minste, det har dere gjort imot meg," sa
Jesus. Dette var himla bra gjort, kjære brødre i loge Torungen.”
Sigurd Ledaal: Terjenytt nr. 1 i 2012 s. 9:
”Juletilstelning for vanskeligstilte i Arendal Kommune.
Onsdag 28. desember 2011 arrangerte Loge 107 Torungen sammen med Trefoldighets
kirkens prester den etter hvert tradisjonelle juletilstelning for de som sliter med
rusproblemer i vår kommune.
God hjelp hadde vi også fra kommunens miljøarbeider tjeneste og en medhjelper
fra Misjonskirken.
Det var ikke så mange i starten, men etter hvert kom det flere som trengte mat og varme og
ikke minst noen å snakke med. De har en vanskelig og tøff hverdag.
De ble møtt med fin julemusikk og varmt og fint pyntet lokale. Men det er tydelig at for flere
av de fremmøtte er det en terskel å gå opp trappa til kirkekjelleren.
Menyen besto av pizza og bløtkake, noe som ble satt stor pris på.
Det var fin stemning og deltakerne hygget seg. Det ble sunget et par julesanger og presten
lyste velsignelsen før vi avsluttet.
Vi brødre fra logen setter stor pris på å få være med på dette og vi lærer livets harde hverdag
å kjenne.”
Kontingenten.
Årskontingenten var fram til sommeren 1989 kr.600.-. P.g.a. økt kontingent til Odd Fellow
Huset, fra kr. 100.- til kr. 350.-pr. medlem, ble årskontingenten til logen satt til kr. 780.-.
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Fra og med 1. januar 1993 ble årskontingenten pr. medlem økt til kr. 960.-.
90 kr pr. mnd pr. medlem ble ”banket” gjennom som kontingent fra 04.12.95 og kr. 600,- pr
½ år pr. medlem ble vedtatt 21.01.02. Fra og med 01.01.2008 er så årskontingenten kr.
1500,- Hovedgrunnen til økningene er hovedsaklig den sterke økningen i husleia til Odd
Fellow Huset. Fra 01.01.2008 ble økningen hele 300 kr. pr år pr. medlem. Kontingenten har
hatt følgende utvikling fram til nå:
Kr. pr

Kr. pr

Års-

Økning

½år
300
390
480
540
600
750

år
600
780
960
1080
1200
1500

intervall
5,5 år
4,5 år
3 år
6 år
5 år
Siden 2007

pr. år
180
180
120
120
300

Veteraner som har fylt 70 år er ikke lenger
fritatt kontingent. Kontingenten betales på
lik linje av alle medlemmene fra og med år
2001.

Tre gilde gaver.
På logemøtet 16.01.89 kunne OM takke bror Einar Johansson for bjella i de nedre gemakker.
Som bror Einar selv sa det: "En klang fra bjella bringer folket til taushet og samler sauene, og
bringer ro og orden i geleddene." En gave som stadig er i bruk.
En annen gave som også blir brukt mye, er søster Rigmor Nilsens nydelige alterduk. Hun har
selv sydd den, og den ble overrakt på vårt møte 20.01.92.
15.11.2004 fikk logen overrakt Tore Lund Andersens bok ”Den fremste blant likemenn, Stor
Sire Sam. Johnson. Dette var en gave fra forfatteren.
Kirkebesøk
Søndag 30.01.05 deltok våre brødre med ektefeller i gudstjenesten i Austre Moland kirke.
Det var solid frammøte fra vår loge. Vår bror, Per Rosmo, deltok i gudstjenesten med sin
saksofon. Han spilte sammen med organisten både til salmene og ved avslutningen.
Saksofonen var med å skape en nydelig stemning i kirken.
EksOM Torjus Skjævestad tok oss med i en vandring i kirkens historie og fortalte inngående
om selve kirkebygget.
Kirkebesøket fra vår loge kom i gang som en direkte følge av Tore Lund Andersens bok om
vår første Stor Sire.
Samuel Johnsons oldefar, Gisle Johnson, var nemlig sokneprest i Austre Moland kirke i
begynnelsen av 1800-tallet. Lars Brekka supplerte bror Torjus på en fin måte. Etter
kirkebesøket ble vi samlet i kaffestua til kirkekaffe. Privatnevnda i Torungen hadde en heldig
finger med i dette.
Kirkebesøk ved Familiegudstjenesten i Austre Moland kirke ble også gjennomført søndag 23.
april 2006 kl.11.00. Dette var på speidernes St. Georgs dag. Per Rosmo deltok også denne
gang med sin saksofon. Kirkekaffen i Kirkestua var også denne gang ved Privatnevnda i
Torungen
LOGE NR. 128 LYNGØR – Loge Torungens ”nevø” i øst.
Tvedestrand og Risør broderforening ble stiftet 18.03.93 og 1½ år
senere ble logen født.
I leide, nyoppusset, lokaler midt i Tvedestrand ble loge nr. 128 Lyngør
instituert 1. oktober 1994.
“Hele” Storlogen med Store Sire Odd Granlund i spissen deltok i
begivenheten. Selve festbanketten ble holdt i Tvedestrand gamle
rådhus med ektefeller til logens brødre som servitører.
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Logens første embedskollegium ble: Fung. EksOM Gunnar Davidsen, OM Bjørn Røisland, UM
Arne N. Aas, Sekretær Hans Olav Ramsdal, Skattmester Inge Kongsbakk, Kasserer Nils
Røisland og CM Olav Hovland.
Brødreflokken i øst hadde vokst til 32 brødre og disse forlot nå sin moderloge. Dette førte til
at loge Terje Vigen hadde det laveste medlemstall siden først på 1970-tallet, 92
medlemmer.
Loge nr. 127 GABRIEL SCOTT – Loge Torungens ”nevø” i vest.
Denne logen, Terje Vigens “barnebarn, så dagens lys 14 dager før loge
Lyngør ble til, nemlig 17.09.94. Institueringen skjedde i moderlogens
lokaler i Grimstad med “hele” Storlogen til stede. Det var den første
instituering den nye Stor Sire, Oddvar Granlund, og hans
embedsmenn hadde i den nye storlogeperioden.
Festen ble holdt på Helmers hus i Grimstad med representanter fra
Odd Fellows enhetene på Sørlandet.
Logens første embedskollegium ble: Fung EksOM Anstein Nørsett, OM Johan F. Næser, UM
Leiv Per Olsen, Sekretær Dag Øian, Skattmester Olav Dag Aanesland, Kasser John Olsen og
CM Knut Ribe.
Loge Gabriel Scott er hjemmehørende i Lillesand, men holder sine møter på logehuset i
Grimstad. I starten hadde logen 33 brødre.
Loge nr. 135 Mærdø – Loge Torungens første barn.
Den prenatale alder.
EksOM Oscar Bernstein var i 1996 formann i logens nevnd for logens
styrkelse og ekspensjon, og i et møte 18. mars luftet han tanken om å
danne ny broderforening i Arendal med formål å starte den 3. logen.
I et logemøte et år senere ivret EksOM Thorgrim Sataslaatten for å
holde tanken på å danne ny broderforening varm.
På møtet 21. april 1997 kunne OM referere brev fra nevnd til logens
styrkelse og ekspensjon vedr. forslag om å danne ny broderforening
OM refererte resultatet av drøftingene i embedskollegiet og foreslo at saken ble tatt opp til
drøfting samme høst, for eksempel 20.10.97. Samtidig anbefalte han brødre av alle grader
å ta kontakt med medlemmene i nevnden.
I møtet høsten 1997 mente OM at saken burde utsettes til arbeidsmøtet i januar 1998.
Storrepresentanten meddelte at saken skulle opp i distriktsrådet og spurte om vi som
moderloge mente at vi burde vente. Ja, var svaret fra OM, vi trenger litt mer tid.
På arbeidsmøtet 05.01.98 tok så OM opp saken om broderforening ved at han ga ordet til
EksOM Sigurd Lundberg
I sitt innlegg kom Lundberg inn på Storlogens målsetting om dobling av medlemstallet fra
1995 til 2010, og hvordan man kan oppnå dette. Det var i innlegget nedfelt mange tanker
og avveininger om dette med broderforening og ny loge. Han konkluderte med å foreslå et
møte torsdag 08.01.kl.19.00 på OF-huset for å diskutere og legge opp det videre arbeidet.
Følgende brødre hadde ordet i den påfølgende diskusjon: OM, UM, fung. EksOM, EksOM
Oscar Bernstein, bror Tom Schulz, EksOM Olav Magnus Myhre, EksOM Thorgrim
Sataslaatten, Inspektør, EksOM Sigurd Lundberg, bror Fritz Steller og EksOM Jan A. Nilsen.
Alle var positive til tanken om broderforening og ny loge på sikt, og diskusjonen gikk heller
på hvor fort man skal gå frem. Spørsmålet om vår loge skal være moderloge for en
eventuell ny loge følte fung. EksOM var avgjort. Debatten ble avrundet med forslag om
avstemming og det ble stemt over om man skulle gå inn for å holde det ovennevnte møte

85

En beretning om loge nr. 107 Torungen

den 08.01. Ved avstemmingen var det et stort flertall for dette.
På logemøtet 19.01.98 kunne så bror Per Olai Seines overlevere OM referat fra møtet
08.01.98. OM oppsummerte dette referatet om ny broderforening og leste så søknaden
om dannelse av broderforeningen. Følgende av våre brødre stod bak søknaden: EksOM
Sigurd Lundberg, EksOM Thorgrim Sataslaatten og brødrene: Gudmund Nygård, Leif Arild
Sell, Jon Martin Stene, Ottar Gjevdeli, Per Knudsen, Tom Schulz, Olav Halvorsen og Kai
Salvesen.
Det ble stemt over om loge 107 Torungen skulle stå som moderloge for den nye
broderforeningen. Avstemningen ga et stort flertall for dette.
Det viste seg snart at embedskollegiet i loge Terje Vigen ikke fant det riktig å satse på en ny
logebygging så snart etter den nye logen i øst. Medlemstallet i Terje Vigen var meget lavt
og det var riktig først å konsolidere stillingen for egen loge.
Det endelige resultatet ble at Arendal Broderforening startet 12. mars 1998. På møtet
deltok det 36 personer, 21 gjester og 15 medlemmer av den nye foreningen.
Blant gjestene var DDSS Thorleif Bredesen, loge Torungens embedskollegium og nevnd for
logens styrkelse og ekspensjon og representanter fra alle logene i Aust-Agder.
Tom B. Schulz ble valgt til formann, Leif Sell ble nestformann, Erik Steller ble sekretær, Kai
Salvesen ble kasserer og Jon M. Stene ble arkivar. Den nye foreningen kunne motta 1000
kr. fra vår loge.
Det nye barnet
Logens nr. ble 135 og navnet ble valgt til Mærdø. Tilgangen på brødre var stor og det var
allerede i april 1999 klart at tallet på 30 brødre ville nås før starten.
Institueringsdatoen ble satt til 27.11.99.
Både loge Torungen og loge Terje Vigen var enige om at nykommeren skulle få bruke
utstyret som logene eier sammen. Når nytt utstyr skaffes, blir det 3 loger å dele på.
Under vignetten Ordensnytt nasjonalt hadde Odd Fellow Bladet nr. 1 i år 2000 s. 18
følgende overskrift med tilhørende bilde og melding om institueringen:
Odd Fellow loge nr. 135 Mærdø i Arendal er instituert
Lørdag 27. november 1999 ble Odd Fellow loge nr. 135 Mærdø instituert i Arendal.
Disse brødrene er valgt til Logens første embedsmenn:
• Storrepr. Sigurd Lundberg
• Eks OM Fritz Steller
• OM Tom B. Schulz
• UM Leif Arild Sell
• Sekretær Erik Steller
• Skattmester Kai Salvesen
• Kasserer Jon M. Stene

FORHOLDET TIL LEIREN.
Leir nr. 14 SØRLAND startet 22.09.78.
Allerede i leirens første embedskollegium, 1978-1981, var det innslag
fra vår loge, selv om logen ikke var født. Oscar Bernstein, som den
gang var medlem i nr. 61 Terje Vigen, ble valgt til leirens første YP.
Tor-Alf Nykvist ble utnevnt til IV og Thorgrim Sataslaatten ble 2. LV.
Nils Odd Olsbu var 1. LV i denne perioden, mens Finn M. Kristoffersen
overtok dette embedet i perioden 1981-83. I perioden 1987/89 var
han 1. TV.
I perioden 1989-91 kom så 2 av valgembedsmennene fra loge Torungen i leirens embedskollegium. Jan A. Nilsen ble valgt til YP og Olav Magnus Myhre ble valgt til 1. HM.
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I perioden deretter, 1991 – 93, ble Jan A. Nilsen valgt til leirens HP og det var første gang
noen fra loge Torungen bekledde dette høye embede. Fritz Steller ble utnevnt til IV og
Martin Knutsen ble utnevnt til 1.TV
I den siste perioden, 1993 - 95, før egen leir ble dannet i Aust-Agder, var Jan A. Nilsen
fungerende EksHP og ble dessuten valgt til varamann for Storrepresentanten 07.04.94 og
var dette fram til 21.09.95 da Aust-Agder fikk egen leir. Thorgrim Sataslaatten ble valgt til
YP. Tor Brekke ble utnevnt til YV og Torjus Skjævestad ble utnevnt til 1. TV
Leir nr. 22 AUST-AGDER startet 21.09.95.
Fra og med 19.05.94 var en leirforening etablert i Arendal. Fra vår
loge var Olav M. Myhre HM og Sigurd Lundberg Sekretær i
foreningens styre.
Innvielsen av den nye leiren skjedde 21.09.95 i logelokalene i Arendal
med storlogens embedsmenn. Stor Sire Oddvar Granlund ledet
seremoniene.
Blant gavene til den nye leiren var det en sjekk på 1000 kr fra loge
Torungen. Fra loge Torungen ble følgende innsatt som embedsmenn:
Jan A. Nilsen
- Fung. EksHP og Storrepresentant
Olav M. Myhre
- HP
Thorgrim Sataslaatten
- YP
Sigurd Lundberg
- Sekretær
Åge Munch-Olsen
- Fører
Frank Liltved
- 2. LV
Torjus Skjævestad
- 1. TV
Kåre Thomas Tonstøl ble senere utnevnt til INSP for den første perioden.
Distrikt nr. 22 startet 01.07.97.
Det var nå klart for deling av distrikt Sørland. Både Aust- og Vest-Agder hadde 5 loger og en
leir. Delingen skjedde fra og med 01.07.97 med Thorleif Bredesen som DDSS for vårt
distrikt, distrikt nr. 22 Aust-Agder. Thorleif Bredesen fra loge nr. 61 Terje Vigen hadde vært
DDSS siden 1994 for distrikt nr. 14 Sørland. 05.09.94 besøkte han vår loge for første gang
som DDSS.
I perioden 1997 - 99 var følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Jan A. Nilsen
- Storrepresentant
Åge Munch-Olsen
- Fører
Olav M. Myhre
- Fung. EksHP
Leif A. Sell
- 4.LV
Nils Odd Olsbu
- YP
Tor-Alf Nykvist
- 2.TV
Kåre T. Tonstøl
- INSP
I perioden 1999 - 2001 var følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Jan A. Nilsen
- Storrepresentant
Åge Munch-Olsen
- YP
Frank Liltved
- 2.TV
John Arnesen
- INSP
I perioden 2001 - 2003 var følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Jan A. Nilsen
- Storrepresentant John Arnesen
- INSP
Torjus Skjævestad
- Fører
I perioden 2003 - 2005 var følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Odd W. Werner
- Sekretær
Torjus A Skjævestad - Fører
Lars Brekka
- IV
Alf Duus Carlsen
- YV
I perioden 2005- 2007 var følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Åge Munch-Olsen - 1. HM
Torjus Skjævestad - Fører
Lars Brekka
- YV
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I perioden 2007- 2009 var følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Åge Munch-Olsen - HP
Christian Grundesen - 2.HM
Lars Brekka
- Insp.
I perioden 2009- 2011 var følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Åge Munch-Olsen - Fung EksHP
Christian Grundesen - 2.HM
Karl Petter Evensen - IV
Jan Erik Andersen - 1 LV
Lars Brekka
- Insp
I perioden 2011- 2013 var følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Karl Petter Evensen - Sekr.
Christian Grundesen - 2.HM, da han som var valgt trakk seg.
I perioden 2013- 2015 var følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Karl Petter Evensen - 1. HM
Ove Louis Wroldsen - Sekr.
Sigurd Ledaal
- LV
Henry E. Nicolaisen - 1TV1HM
Per Rosmo
- 2TV1HM
.
I perioden 2015- 2017 er følgende fra Torungen embedsmenn i leiren:
Karl Petter Evensen - HP
Ove Louis Wroldsen - Sekr.
Olav Brottveit
- 1. TV HP
Knut Olav Ytterdal - 2. TV HP

Medlemmer av leir nr. 22 Aust Agder fra loge nr. 107 Torungen:
Pr. 31.12.2015

3. Grad

2. Grad

1. Grad

Sum

43

0

5

48

INNEHAVERE AV STORLOGEGRADEN
JAN A. NILSEN
26.03.1982
ÅGE MUNCH-OLSEN
13.02.1992
MARTIN KNUTSEN
26.01.1996
EGIL BØE
21.01.2000
THOR BREKKE
01.02.2002
FRANK LILTVED
07.02.2004
CHRISTIAN GRUNDESEN
27.01.2006
KARL PETTER EVENSEN
29.02.2008
SVEIN HARALD SØNDENAA
29.01.2010
SIGURD LEDAAL
03.02.2012
OLAV BROTTVEIT
07.02.2014
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Loge Torungens nevnder
Valgte
A. Logens
styrkelse og
ekspensjon
Varamann
B. Nominasjon

1983/85
1985/87
1987/89
O.Bernstein
O.Bernstein
O.Bernstein
F.M.Kristoffersen M.Knutsen
F.M.Kristoffersen
S.Christensen
F.Steller
M.Knutsen
J.A.Nilsen
O.M.Myhre
N.O.Olsbu
J.A.Nilsen
O.M.Myhre
N.O.Olsbu
T.Skjævestad
T.Guttormsen
T.Skjævestad
O.M.Myhre
F.M.Kristoffersen J.Heien
A.Nilsen *)
N.O.Olsbu
E.Bøe
M.Knutsen
T-A.Nykvist
T.Brekke
Varamann
O.Bernstein
J.A.Nilsen
O.M.Myhre
*) Ved Anfinn Nilsens død ble A.Kristiansen ny varamann.
C. Finans
J.S.Endsjø
F.M.Kristoffersen M.Knutsen
T.Guttormsen
Ø.Andersen
E. Bøe
T.Skjævestad
T-A.Nykvist
T.F.Pedersen
Varamann
Å.M.Olsen
E.Bøe
T.Ulsted
D. Enker og
F.Steller
O.R.Bjornes
F.Liltved
foreldreløse
O.W.Werner
H.Meyer
T.Skjævestad
hjelp og
H.A.Myhre
S.H.Sataslaatten O.R.Bjornes
støtte
K.Reistad
A.Kristiansen
J. Heien
T.Skjævestad
K.Vatne
P.O.Seines
E. Revisjon
T-A.Nykvist
O.W.Werner
A.M.Venemyr
Ø.Andersen
A.M.Venemyr
F.M.Kristoffersen
O.W.Werner
K.T.Tonstøl
K.Vatne
F. Klager
H.Sannæs
H.Sannæs
H.Sannæs
Ø.Andersen
Ø.Andersen
Ø.Andersen
A.Kristiansen
F.Steller
F.Steller
Å.Munch-Olsen F.M.Kristoffersen J.A.Nilsen
J.S.Endsjø
O.W.Werner
O.W.Werner
N.O.Olsbu
H.Nærø *)
K.Tonstøl
O.W.Werner
T.Jørgensen
B.E.Nilsen
Varamenn
F.M.Kristoffersen J.A.Nilsen
T-A.Nykvist
T.Guttormsen
H.A.Myhre
T.Skjævestad
*) Ved H.Nærøs utmelding, ble J.Heien ny varamann for H.A.Myhre
Utnevnte
J.G.Huseby
H.Meyer,1År E.Bøe
Privatnevnd
M.Amdal, 2 År
S.H.Sataslaatten J.Heien
A.M.Venemyr
T.F.Pedersen
R.Heen
S.H.Sataslaatten T.M.Ulsted
R.B.Hansen
C.H.Carlsen
T.A.Skjævestad
Ø.Olsbu
A.Pedersen
J.Heien
T.Skjævestad
O.R.Bjornes
F.Liltved
G.K.Hansen
E.Bøe
N.M.Saur
K.Vatne
J.G.Huseby
T.Brekke
R.B.Hansen
H.Nærø
Ved Leiren
T.Skjævestad
F.M.Kristoffersen F.Steller
T.Jørgensen
T.Guttormsen
O.W.Werner
AnskaffelsesA.Kristiansen
A.Kristiansen
T.Brekke
Nevnd
M.Knutsen
O.R.Bjornes
A.Kristiansen
T.Skjævestad
Å.Munch-Olsen
T.Skjævestad

1989/91
O.Bernstein

Reisekomite

J.A.Nilsen
O.M.Myhre

Husnevnd
Nevnd for
sykebesøk

J.A.Nilsen
O.M.Myhre

J.A.Nilsen
O.M.Myhre

T.Sataslaatten
T.Sataslaatten
O.R.Bjornes
F.Steller
F.Liltved
H.Sannæs
N.O.Olsbu

1991/93
O.Bernstein
A.Pedersen
N.O.Olsbu
Å.Munch-Olsen
Å.Munch-Olsen
T.Ulsted
F.Steller
Ø.Olsbu
H.Sannæs
T.Sataslaatten

1993/95
O.Bernstein
T.Sataslaatten
To.Skjævestad

R.Heen
T.-A.Nykvist
M.Knutsen
L.Sell
F.Liltved
A.M.Venemyr
H.Kjemperud
T.Skjævestad
N.Brekka
A.M.Venemyr
T.Ulsted
T.Guttormsen
O.M.Myhre
T-A.Nykvist
H.Sannæs
F.Steller
B.E.Nilsen
T.A.Skjævestad
O.W.Werner
M.Knutsen
J.A.Nilsen

O.M.Myhre
L.Brekka
R.Heen
P.Seines
T.Skjævestad
N.Kilen
H.Kjemperud
F.Liltved

S.Christensen
S.Christensen
S.Lundberg
F.M.Kristoffersen
Th.Skjævestad
R.Heen
Å.M.Olsen
T.F.Pedersen
A.Ølnes
R.B.Hansen
L.Brekka
N.O.Olsbu
H.Kjemperud
T.Ludvigsen
G.Johansen

A.Ølnes
A.M.Venemyr
J.A.Nilsen
O.M.Myhre
T-A.Nykvist
H.Sannæs
O.W.Werner
F.Steller
N.O.Olsbu
T.A.Skjævestad
J.A.Nilsen
G.K.Hansen

Ø.Andersen
C.H.Carlsen
H.Sannæs
J.A.Nilsen
O.M.Myhre
H.Meyer
O.W.Werner
O.R.Bjornes
F.M.Kristoffersen
T.Brekke
T-A.Nykvist
H.Sannæs

Ø.Olsbu
H.Kjemperud
K.Aanonsen
J.Heien
G.K.Hansen
N.Kilen
J.Arnesen
J.E.Stiansen

C.Grundesen
H.Kjemperud
N.Kilen
S.Auestad
O.Raknes
J.Heien
E.Steller

E.Steller
C.Grundesen
S.Lundberg
A.D.Carlsen
K.P.Evensen
O.K.Pedersen

T.Sataslaatten
A.Ølnes
T.Ulsted
F.Liltved
T.A.Skjævestad T.A.Skjævestad

A.Ølnes
T.Sataslaatten
A.Kristiansen
J.Arnesen

K.Vatne
T.Brekke
K.F.Aanonsen
T.Sataslaatten
A.Ølnes
A.Kristiansen
J.Arnesen
S.Christensen
T.Skjævestad
J.Arnesen
N.Kilen
O.K.Pedersen
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Valgte Nevnder:
A. Logens
styrkelse og
espensjon
Varamann
B.Nominasjon

Varamann
C. Finans

Varamann
D. Enker og
foreldreløse
hjelp og
støtte
Revisjon

F. Klager

Varamenn
Utnevnte Nevnder
Privatnevnd

Reisekomite
Husnevnd

AnskaffelsesNevnd
Nevnd for
sykebesøk

1995/97
O.Bernstein
T.Sataslaatten
Å.Munch-Olsen
S.Lundberg
S.Christensen
M.Knutsen
S.Lundberg
G.K.Hansen
N.Kilen
K.Vatne
S.Christensen
L.Brekka
F.Steller
O.Brottveit
F.Kristiansen
K.F.Aanonsen
K.Salvesen
T.Ludvigsen
A.D.Carlsen
C.Grundesen
Ø.Andersen
C.H.Carlsen
H.Sannæs
J.A.Nilsen
S.Christensen
H.Meyer
H.Kjemperud
J.E.Stiansen
F.M.Kristoffersen
S.Auestad
Å.Munch-Olsen
K.Salvesen

1997/99
N.O.Olsbu
O.M.Myhre
J.A.Nilsen
S.Christensen
Å.Munch-Olsen
To.Skjævestad
Å.Munch-Olsen
M.Knutsen
S.Lundberg
F.Steller
O.M.Myhre
F.Steller
H.Kjemperud
A.Ølnes
F.Kristiansen
Th.Skjævestad
H.A.Myhre
A.Kristiansen
Ø.Olsbu
T.Knutsen
O.Brottveit
T.Sataslaatten
Heinz Meyer
O.M.Myhre
F.Liltved
O.Gjevdeli
H.Kjemperud
T-A.Nykvist
Å.Munch-Olsen

1999/2001
Å.Munch-Olsen
O.M.Myhre
N.O.Olsbu
S.Christensen
J.A.Nilsen
E.Bøe
To.Skjævestad
M.Knutsen
Ø.Olsbu
J.E.Stiansen
N.O.Olsbu
O.Brottveit
T.Guttormsen
D.Andersson
F.Kristiansen
K.F.Aanonsen
K.Vatne
H.P.Knutsen
O.K.Pedersen
V.Josephsen
O.W.Werner
H.Carlsen
Å.B.Kvade
N.O.Olsbu
M.Knutsen
A.Kristiansen
K.Tonstøl
H.A.Myhre
J.Heien

S.Lundberg
M.Knutsen

O.M.Myhre
To.Skjævestad

E.Johansson
H.Carlsen
F.Kristiansen
A.D.Carlsen
K.Tonstøl
O.K.Pedersen
L.A.Sell

F.Kristiansen
K.Tonstøl
L.A.Sell
P.Johansen
J.M.Stene
O.C.Boe
E.Tobiassen

O.Skjævestad
J.E.Andersen
A.Tønnevold
R.Drivdal
K.R.Ytterli
J.E.Josephsen

O.Gjevdeli
A.Ølnes
K.F.Aanonsen
S.Auestad

O.Gjevdeli
R.B.Hansen
D. Andersson
G.Nygaard
J.Arnesen
T-A.Nykvist
K.Salvesen
J.Arnesen
To.Skjævestad
O.M.Myhre
F.Liltved
Th.Skjævestad
J.Heien
E.Steller

O.C.Boe
V.Josephsen
B.Finckenhagen
E.Tobiassen
J.Arnesen
D.Andersson
C.Grundesen
J.Arnesen
E.Bøe
M.Amdal
To.Skjævestad
Th.Skjævestad
J.Heien

G.H.Hansen
T.Brekke
K.Vatne
M.Knutsen
T.Skjævestad
S.Lundberg
H.Kjemperud
Ø.Andersen
L.A.Sell

2001/2003

2003/2005
E.Bøe
O.M.Myhre
O.M.Myhre
N.O.Olsbu
To.Skjævestad
M.Knutsen
N.O.Olsbu
J.A.Nilsen
M.Knutsen
T.Brekke
F.Liltved
To.Skjævestad T.Brekke
E.Bøe
E.Bøe
O.C.Boe
N.O.Olsbu
K.F.Aanonsen S.Ledaal
M.Knutsen
To.Skjævestad
T.Knutsen
L.Brekka
T.Guttormsen Ø.Ytterdal
F.Kristiansen R.Drivdal
A.D.Carlsen
Th.Skjævestad
O.K.Pedersen F.Liltved
H.Garstad
Th.Skjævestad
H.P.Knutsen
J.Heien
S.H.Søndenaa V.Josephsen
E.Tobiassen
O.K.Pedersen
Å.Munch-Olsen

H.Carlsen
D.Anderson

O.Brottveit
O.Reiersølmoen

J.Heien
H.E.Nicolaisen
H.Garstad
F.Kristiansen
P.J.Jørgensen
M.Holen

P.J.Jørgensen
H.E.Nicolaisen
T.S.Egeland 1år
D.Halvorsen 1år
O.L.Wroldsen
P.Sauvik
P.Rosmo
H.Garstad 1år
J.A.Nilsen 1 år
O.W.Werner

T.Guttormsen O.C.Boe
E.Tobiassen
H.Garstad
J.Arnesen
H.E.Nicolaisen
V.Josephsen
A.D.Carlsen
K.R.Yttrelid

K.R.Yttrelid
T.Knudsen
K.F.Aanonsen

T.Brekke
O.M.Myhre
To.Skjævestad
Th.Skjævestad
J.E.Josephsen

F.Liltved
Th.Skjævestad
J.Heien
V.Josephsen
O.K.Pedersen
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Valgte Nevnder:
A. Logens
styrkelse og
espensjon
Varamann
B.Nominasjon

Varamann
C. Finans

Varamann
Nevnd
for
hjelp og
støtte
Varamann
E.Revisjon

2005/2007
E.Bøe
O.M.Myhre
To.Skjævestad
V.Josephsen
N.O.Olsbu
C.Grundesen
F.Liltved
T.Brekke
H.Carlsen
P.O.Seines
N.O.Olsbu
O.Brottveit
M.Holen
J.E.Josephsen
H.P.Knutsen
C.Grundesen
Th.Skjævestad
O.K.Pedersen
J.Heien
N.O.Olsbu
O.M.Myhre
O.C.Boe
H.D.Ruud
R.Drivdal

Utnevnte Nevnder
Privatnevnd
O.L.Wroldsen
B.Ø.Hansen
D.Halvorsen ½år
F.E.Hansen
P.Sauvik
J.E.Stiansen
R.O.Terjesen
A.D.Carlsen 011205
H.G.Løvik 160106
P.O.Seines 030306
Reisekomite
P.J.Jørgensen
D.Andersson
Varamann
K.R.Yttrelid
Husnevnd
J.R.Flegstad
H.E.Nicolaisen
D.Halvorsen ½år

Nevnd for
sykebesøk
Nevnd for
omsorg
fra 15.05.2006

H.E.Nicolaisen
T.Knutsen 1år
T-A.Nykvist 1år
J.E.Andersen
C.Grundesen
F.Liltved
O.K.Pedersen
J.Heien
Th.Skjævestad

L. Brekka
O. Brottvedt
T. Brekke
F. Liltved
J.Heien
H.E.Nicolaisen

H.Carlsen
F. Liltved
K. Vatne
H.E.Nicolaisen
J.Heien
AJ. Pettersen

J.E. Andersen
B. Finkengagen
K.O. Ytterdal

R. Jacobsen
P. Rosmo
B.Ø. Hansen

G. Krøger
D.Anderson
C.P.Launer

W. Kristiansen
E. Eidbo
G. Liltved
A.F. Rasmussen
B.E. Johansen
F. Trydal
T. Siring
B.W.L. Karlsen
D. Andersson
F. Kristiansen
H. Korslund
O. L. Wroldsen
I. Fløystad
H.E.Nicolaisen
K.R.Yttrelid
H. Korslund
D. Andersson
S. Ledaal
K. Vatne
H.E.Nicolaisen
O.K.Pedersen
L. Brekka
W. Kristiansen
E. Eidbo
G. Liltved
A.F. Rasmussen

B.E. Johansen
F. Trydal
T. Siring
B.W.L. Karlsen
E. Eidbo
G. Liltved
A.F. Rasmussen

K.R. Yttrelid
V.Josephsen
K.Haugland
G.A,Havgård
R.Tansem
O.K.Johansen
R. Mosfjeld
O.T.Tjuslia
H.M.Tysseland
B.W.Karlsen
AJ. Pettersen
W.Kristiansen

2009/2011
F.Liltved
O.M.Myhre
C.Grundesen
Ø.Ytterdal
N.O.Olsbu
S.H.Søndnaa
Karl P. Evensen
E.Bøe
D. Andersson
Ø.Ytterdal
T. Brekke
J.E.Josephsen
M. Holen
F. Kristiansen
R. Jacobsen
S.H.Søndenaa
H.E.Nicolaisen
O.K.Pedersen
L. Brekka
E.Tobiassen

2011/2013
F.Liltved
C.Grundesen
Karl P. Evensen
V. Josephsen
E.Bøe
S. Ledaal
S.H.Søndnaa
Å. Munch-Olsen
P.O. Seines
Ø. Ytterdal
C.Grundesen
J.E.Josephsen
M. Holen
F. Kristiansen
R. Jacobsen
S. Ledaal
H.E.Nicolaisen
O.K.Pedersen
L. Brekka
K. Vatne

2013/2015
C.Grundesen
F.Liltved
E.Bøe
P.O. Seines
J.A. Nilsen
O. Brottvedt
Karl P. Evensen
S. Ledaal
V. Josephsen
Knut Olav Ytterdal

F.Kristiansen
J.E.Josephsen
H.Carlsen

J.E. Andersen
K.O. Ytterdal
R. Jacobsen

H.G.Løvik
B.Ø.Hansen
R.O.Terjesen
K.Tonstøl
W.Kristiansen
E.Eidbo

W. Kristiansen
J.E. Andersen
H.E.Nicolaisen
P.J.Jørgensen
B. Finkengagen
E. Eidbo
G. Krøger
A.F. Rasmussen
P.J.Jørgensen
D. Andersson
F. Josefa
M.M. Breivik
T. Ludvigsen
H.E.Nicolaisen
V.Josephsen
J.E. Josephsen
H..Carlsen
S.H.Søndenaa
H.E.Nicolaisen
O.K. Pedersen
L. Brekka
K. Vatne
W. Kristiansen
J.E. Andersen
H.E.Nicolaisen
P.J.Jørgensen

P.J.Jørgensen
D.Andersson
K.Vatne
I.Sandnes
E.Eidbo

J.E.Josephsen 1½år

AnskaffelsesNevnd

K. Vatne
J.E. Andersen

2015/2017
C.Grundesen
T.Brekke
F.Liltved
V.Josephsen
S.H.Søndenaa
O.Skjævestad
O. Brottvedt
T.Brekke
K.O.Ytterdal
P.O. Seines
S. Ledaal
Ø.Ytterdal
J.E.Andersen

2007/2009
Frank Liltved
To.Skjævestad
T-A. Nykvist
F.E.Hansen
Å.M.Olsen
K.P.Evensen
C.Grundesen
V.Josephsen
O.Brottveit
T.S.Egeland
E.Bøe
H.D.Ruud
B.Finkenhagen
K.O.Ytterdal
M.Holen
K.P.Evensen
J.Heien
O.K.Pedersen
K.O.Berntsen
O.C.Boe

O.L.Wroldsen
H.E.Nicolaisen
L.Brekka
K.P.Evensen
J.Heien
O.K.Pedersen
K.O.Berntsen
O.C.Boe

Å. M.-Olsen/F.Liltved

P.J.Jørgensen
V. Josephsen
G. Krøger
T. Guttormsen
T. Siring
P. Rosmo
W. Kristiansen
H. Carlsen
O. Brottvedt
F.Liltved
J.Heien
H.E.Nicolaisen
E.A. Larsen
B.E. Johansen
F. Trydal
T. Siring
B.W.L. Karlsen

G.Krøger
H.E.Nicolaisen
A.F.Rasmussen
W.Kristiansen
Senere
T.Siring
K. Vatne
F.Liltved
H.E.Nicolaisen
J.Heien
AJ. Pettersen
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Nilsen
Knutsen
Heggelund
Gauslå
Bjorbæk
Johansson
Werner
Knudsen
Hansen
Hystad
Sataslaatten
Pedersen
Bernstein
Boye
Sannæs
Myhre
Halvorsen
Knutsen
Olsbu
Kristoffersen
Carlsen
Terjesen
Kjemperud
Andersen
Skjævestad
Olsbu
Skjævestad
Brekka
Myhre
Guttormsen
Sandnes

Anfinn
Jens Petter
Ottar Leif
Salve
Erling
Einar
Asbjørn
Einar
Gustav Karl
Øivind
Thorgrim
Tore Fredrik
Oscar
Mathias
Harry
Hans Andreas
Dagfinn
Tore
Øyvind
Finn Møller
Carl Høyland
Rolf Olav
Helge
Øistein
Torjus A.
Nils Odd
Thorbjørn
Lars
Olav Magnus
Håkon
Ivar

20.12.1983
18.12.1989
27.08.1992
30.07.1993
13.04.1994
07.10.1995
13.05.1997
05.10.1997
07.12.1997
02.04.1998
19.07.2002
19.06.2004
18.05.2005
16.07.2005
07.09.2005
15.11.2005
03.02.2006
26.05.2006
28.05.2008
21.09.2008
04.12.2008
03.08.2009
14.08.2010
29.01.2012
09.04.2012
08.01.2013
17.03.2014
09.11.2014
10.11.2014
25.11.2014
11.12.2014
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MEDLEMSTAND
INNMELDTE
UTMELDTE
Overf.
Overf.
Starten
36
1983
2
1984
5
1
1985
6
1
1986
4
1987
3
1
1
1988
8
1
1989
3
2
3
1
1990
6
1
1
1991
4
2
1
1992
4
1
1993
6
1994(*)
5
3
2
1995
10
1
1996
6
1
1997
4
1
2
1998
5
2
1999(**)
15
1
31
2000
4
2001
2
2
2002
3
1
2003
1
2
2004
3
2
2
2005
2
2006
8
2007
3
2
2008
4
3
2009
2
1
2
1
2010
4
3
2011
3
2012
4
6
2013
2
1
2014
3
3
2015
5
1
1
2
151
49
38
45
(*) 2 medl. overført til den nye loge LYNGØR
(**) 31 medl. overført til den nye loge MÆRDØ

DØDE

1

1

1
1
1
1
3
1

1
1
4
2
4
1
1
2
1
5
32

SUM
36
37
41
46
50
53
60
60
66
71
73
78
77
85
90
90
96
79
83
83
84
83
85
83
89
90
87
86
86
89
85
85
80
83
83
Pr. 31.12.15
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Medlemmene i loge nr. 107 Torungen

Jan Erik Andersen

Dag Andersson

Olav Brottveit

Egil Bøe

Karl P. Evensen

Fred E. Hansen

John Arnesen

Alf D. Carlsen

Bernt. Finckenhagen

Rune B. Hansen

Olav Fjærbu

Kristen Haugland

Ole K. Johannessen

Bjørn Egil Johansen

Bjørn W..L.Karlsen

Norvall Kilen

Hans P. Knutsen

Willy Kristiansen

Geir Krøger

Carl P. Launer

Karl O. Berntsen

Ole R. Bjornes

Hans Carlsen

Rolf Drivdal

Ivar Fløistad

Gunnar A. Havegaard

Frido Josepha

Sigurd Ledaal

John Heien

T. Guttormsen

Eivind Eidbo

Bjørn Ø. Hansen

Kurt A. Hellevik

Vidar Josephsen

Håkon Vik Korslund

Kåre Lillejord

Tor Brekke

Torgeir Egeland

Christian Grundesen

Jan E.Josephsen

Martin Knutsen

Morten M. Breivik

Per Jetlund Jørgensen

Asbjørn Kristiansen

Frank Liltved

Mikkel Holen

Finn Kristiansen

Glenn Liltved
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Terje Ludvigsen

Harald G. Løvik

Arne J. Pettersen

Arne F. Rasmussen

Ole Skjævestad

Fritz Steller

Ole Tom Tjuslia

Reidar Mosfjeld Åge Munch-Olsen

Olav Reiersølmoen

Kåre Vatne

Harald Rindal

Svein H. Søndenaa

Eilert Tobiassen

Per Rosmo

Edward Tan

Kåre T. Tonstøl

Odd Werring Werner

Kai R. Yttrelid

Henry Nicolaissen

Roger Tansem

Folke Trydal

Ove L. Wroldsen

Lars R. Yttrelid

Jan A. Nilsen

Odd K. Pedersen

Per Olai Seines

Torjus Siring

Bernt Egil Taraldsen

Hans M. Tysseland

Knut O. Ytterdal

Arne Tellefsen

Axel Tønnevold

Øystein Ytterdal

Kjell F. Munch Aanonsen
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En beretning om loge nr. 107 Torungen

96

NORSK ODD FELLOW AKADEMI
O

DD

F E L LO

W

R
NO SK

AKADEMI

18

.0 6

IOOF

20

11

Prosjekt 1-2015

