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      Sekretær          Kasserer           Skattmester            CM 
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Nevnes    må    også    engasjement    i    forbindelse   med   Blikk   mot   Øst, 
innsamlingsaksjonen  for  hviterussland  og  skoleprosjektet i Utena. Logen 
har også vært en aktiv medspiller i storlogens landsomfattende prosjekter,  
blant   annet   landssaken   i   samarbeid   med  SOS  barnebyer.  Jeg nevnte 
innledningsvis   at  vi  var  33  brødre  da logen ble stiftet. Ved markeringen  
av  våre  første 5 år, var vi vokst til 48 brødre, i dag ved vårt 10 års jubileum  
er vi blitt 66 medlemmer. Som avslutning på dette stykke ”Mærdøhistorie”  
håper  vi  på  fortsatt  god vekst og fremgang for vår loge. Lykke til med det  
videre arbeide for og i loge 135 Mærdø. 
 

Hilsen  

Redaksjonskomiteen 
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Forord. 
Ti år er intet offisielt jubileum. For en ny loge er det likevel en viktig milepæl og 
skal  feires  på  behørig  måte.  Våre  første fem år markerte vi med en festloge, 
samt at  Kai Salvesen og Tom Schulz sammen laget et innlegg til Terje Nytt. Det 
er klart at vi ved 10 års jubileet har behov  for en grundigere oppsummering av 
tiden som er gått. 
Ti  år er ikke lengre tid enn at alle som  var med på oppstarten ennå husker hva 
som skjedde, slik at det  kan  bli  dokumentert  på behørig  måte.  OM Nils Olav 
Stensrud  tok  derfor  alt mens  han  var  UM  et  initiativ  for å lage dette 10 års 
jubileumsskriv,     med    Kai  Salvesen,     Olav Halvorsen   og   Tom Schulz   som 
redaksjonskomité. Det kan hende at vi har gjort feil, at våre kilder ikke har vært 
riktige,   og  det   kan  være   at   det   er  viktige   ting  vi   har  uteglemt.   Gi oss 
tilbakemelding  om  dette,  når 10 års feiringer er over vil all dokumentasjon bli 
brent på en DVD,  slik at vi har det tilgjengelig for fremtiden. Og da er det viktig  
at alt er korrekt. 
Vi  håper  at  noen  vil  finne  nytte  og  glede  av  dette  skriftet,  og  med  dette 
gratulerer  vi  loge 135  Mærdø  med  de  første 10 år og ønsker lykke til på den 
videre ferd. 
 
Arendal 09.11.09 
         
    
 

   Kai Salvesen        Olav Halvorsen       Tom Schulz  
 
     

  
  
 Dette  bildet ble gitt til Logen 
    Av   DDSS   Thorleif Bredesen 
    Ved   institueringen  av  Loge 
    135    Mærdø.   Bildet   følger 
 hver OM i deres funksjonstid. 
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Bilder fra tur    
 til 

           Vierli og 
       Rjukanfossen. 

 
 
 
 

I det hele tatt har  vi anstrengt  oss for å ha  med  ledsagere der det er mulig. 
Alle ledsagere,  som  også  er  med  i  Rebekkalogen,  er  alle med ett unntak,  
med i Kaprifol.  De første årene hadde vi festloge  med damer hver vår, men 
etter hvert  ble det mindre interesse slik at vi ikke har hatt noen  siden 5  års 
markeringen. Det har vært arrangert tre teaterturer til Oslo og to helgeturer 
til Vierli med  innlagte aktiviteter.  Vi  har  ikke  alltid  vært like  heldige  med 
bussene, hjem fra en  teatertur i Oslo fikk Haugen bussen teknisk havari rett 
utenfor   Drammen,  heldigvis  var  det en vennlig Nettbuss som selv om det 
ble temmelig trangt, fikk oss alle  med  til  Arendal. På en tur til Vierli sviktet 
de nyoverhalte bremsene etter få kilometer, langt om lenge fikk vi en vanlig 
bybuss  til  erstatning. På de  smale  veiene  i  indre  Telemark   møtte   vi  en 
finskregistrert  trailer  som  ikke nøyde seg med  sin  halvdel  av  veien,  men 
tvang oss ut  i  grøften der bussen la seg 45 grader på siden. Det tok litt tid å 
få  tak  i  kranbil,   men  vi  hadde  noen  godsaker i  bagasjen  og  tente bål  i 
veikanten  så  ingen  skulle  fryse.  Så  humøret  var  på  topp, selv om vi ikke 
kom frem før i tre tiden på natten. Det har også  vært  dags  aktiviteter  med  
tur  til Rjukanfoss, Jettegrytene, undervisning i  golf  og  i  fluefiske.  De siste 
årene  har  det  vært gjort  forsøk  på  å  arrangere  slike  turer av en utnevnt 
turkomité (Roar Heen, Gudmund Nygaard  og Finn Sandberget) uten  at  det  
har   blitt  mange  nok påmeldte.   Har  vi  i  vår  tid  for  mange  tilbud,  er  vi  
kommet  i  tidsklemme,  eller  hva  skyldes  dette? På etter møtene prøver vi 
med  jevne mellomrom å ha foredrag,  utlodninger  og  lignende,  ved  siden  
av at mange brødre har hatt korte innlegg  hvor  de  har  fortalt  litt  om  seg  
selv  og  spesielle opplevelser i livet. Loge Mærdø har helt fra logemøte nr.2 
januar 2000, hvor det ble vedtatt å bevilge kr. 200,- pr.måned til fadderbarn,  
vært  engasjerte i  mange forskjellige sosiale tiltak og aktiviteter blant  annet 
gjennom Latvias Barnefond. 

 

 



40 

 
Fra høsten 2005 til høsten  2007 var bror Ebben Johansson logens overmester. 
Bror  Erik Steller  var  vår  overmester  fra  2007  til 2008  og fra høsten 2008 til 
 høsten  2009  var  bror Olav Halvorsen  vår  overmester. Høsten  2009 ble bror  
Nils Olav Stensrud  valgt  til  overmester og han er derved logens  overmester i 
jubileumsåret. 
Det har i skrivende stund vært avholdt 166 ordinære logemøter. I tillegg til alle 
embetsmenn  som  har  vært  engasjert  i  logens   arbeide,  har også mange av 
brødrene vært engasjert i nemnder, så vel valgte som utnevnte. - Alle har stått 
på  og  gjort en fabelaktig jobb, så tusen takk til alle som har vært involvert. En 
spesiell   takk   må   det   være  lov  å  rette  til  alle  som   har  vært  engasjert  i 
privatnemden.  De  har  alle  gjort  en kjempejobb med sin  interesse og vilje til 
alltid å ville gjøre det beste for logen og brødrene. 
 
Sosialt. 
 

             Sommeravslutning hos, Randolph Endresen og Tom B. Schulz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt  fra  starten  har  brødrene  vært opptatt av å ha noe sosialt sammen også 
utenfor   loge  huset,   og   da   med   ledsagere.   Sommeravslutningene   ble   i 
foreningstiden  arrangert  som  grillfester  hjemme  hos  Tom Schulz  på  Hisøy. 
Denne  tradisjon har fortsatt, med grillfester, ofte flere hos samme bror. Vi har 
vært   på  Tromøy  hos  Randolph Endresens,   Geir Skyttemyr,  Borch – Olsen, i 
sommer  var vi  på hytta til Olav R. Andersen. En gang tvang uvær oss inn i loge 
huset   og   en   gang   ble  sommeravslutningen  arrangert  ute  på  Mærdø. På 
sommerfestene er alltid ledsagere velkomne. Helt siden foreningstiden har det 
også  vært slik at det er styret/ embedskollegiet, som arrangerer den - en gang 
skal privatnevnden ha fri. Også på julemiddagene har vi ledsagere med. 
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  ODD FELLOW LOGE NR. 135 MÆRDØ 
 
                Hilsen fra OM  Loge   135  Mærdø  runder  sine  første  

     10 år,   og   jeg  gratulere  så  mye.  For 
      Meg   er  det  ett  privilegium  å   være 
      overmester  i   jubileumsåret,  samt at 
      jeg  også  synes  det  er en ære å være  
      den første  overmester som er opptatt 
      i Loge  135 Mærdø,  mine  forgjengere  
      som   overmester  er  tatt  opp i andre  
      loger.   Jeg  vil  rette en stor takk til de 
      som gikk i spissen for å etablere logen, 
      ikke   bare det arbeid som ble lagt ned 
      ved etableringen, men også det arbeid  
      dere har bidratt med gjennom disse10 

      årene.  Det  må for dere  også være en stor glede å se at logen 
              nær  har  doblet  sitt  antall  medlemmer,  og blitt ett kjært og 
              viktig  ”hjem” for  våre  brødre. Gjennom videre arbeid med å 
 gjøre  det  indre liv i logen til ett sted brødrene trives, føler de 
 utvikler  seg og gir dem meningsfulle opplevelser, er jeg sikker 
 på at logen fremover vil vokse og  ekspandere. La oss sammen 
 bidra til å oppnå våre grunnsetninger og verdier. 
 
 

 Med broderlig hilsen i 
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Nils Olav Stensrud 
Overmester 
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Den Uavhængige Norske Storloge 
av Odd Fellow Ordenen  

(I.O.O.F.) 
Distrikt nr. 22 Aust Agder 

 

Hilsen fra DSS 

Det er gledelig å oppleve at  
en  loge lager et jubileums-
skrift     ved    sitt    10    års 
jubileum.    Det   har    loge 
Mærdø all ære av.    Det er 
viktig å få satt ned på papir 
starten  og  de  første  åra.  
Å  ta  vare  på  røttene,  vil 
brødrene i fremtiden nyte godt av. Det inspirerer  og 
motiverer. Ser vi på medlemsstatistikken for disse 10 
årene,  finner  vi  at  distriktet  har  fått  ca.  100 flere 
medlemmer og av våre 6 loger så er det loge Mærdø 
som  har  den  desidert  største  økningen. Nesten en 
tredel  har loge  Mærdø økt med og jeg vet tilgangen 

virker  lovende  i den nærmeste framtid. Samarbeidet mellom logen og DSS har  
til nå vært av beste merke.  Jeg gratulerer med jubileet og takker embedsmenn  
og brødre  som  gjennom  disse  10 år  har lagt grunnlaget  for  en god utvikling 
videre  for  logen og dermed styrker Odd Fellow innsatsen i vårt distrikt. Og jeg  
ser  fram  til  et  fortsatt  godt   samarbeid  med å  spre  Odd  Fellow  Ordenens  
budskap og ønsker lykke til i framtiden. 
 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Jan A. Nilsen 

DSS 
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      Storrepresentanter 

 

 

 
 

 

 

 

 
         Sigurd Lundberg  Tom B. Schulz            Fritz Steller                    Leif A. Sell  

         

De ti første årene. 
Loge   135   Mærdø  ble  instituert  27. November  2009 og har derfor 10 års 
jubileum  i  år.  Det  må  behørig  feires  med  en skikkelig markering av våre 
første   10   år,   som   vi   har   valgt   å   markere   med   stor  festloge  i våre 
ordenslokaler  på Stinta. Loge 135 Mærdø  er  altså  den  tredje  Odd Fellow 
loge  i Arendal og vår moderloge er loge 107 Torungen.  Selve installasjonen  
av   logen  foregikk  på  Odd Fellow huset  i  regi  av  storlogen  ved  Stor Sire  
Oddvar Granlund.   Det  var  en  fin  opplevelse  for  alle involverte  etter  en  
flott   utført   seremoni  i  logesalen.   Den  påfølgende  festivitas  foregikk   i  
frimurerlogens lokaler i  Vestregate  nede  i  byen,  hvor  brødre  med damer 
og  innbudte  gjester  hygget  seg til godt over midnatt. Som  fortalt  er  loge  
Mærdø  den  tredje  Odd  Fellow  logen  i  Arendal. Vi  var ved installasjonen 
av  logen  33 medlemmer hvorav 22 brødre hadde den høye sannhets  grad.  
Navnet  Mærdø  tok  vi  etter  den  lille,  men  vel kjente øy utenfor Arendal. 
Vårt  første ordinære logemøte ble avholdt  11. januar  2000,  under ledelse 
av bror  Tom B. Schulz  som   var logens første overmester. I samarbeid med 
embetsmenn og brødre ledet han logen frem til høsten 2001.  
Nye  embetsmenn  ble instituert 11.  september  2001,  hvor  bror Leif A Sell  
ble  vår  nye  overmester. Han  ledet logen  til   høsten  2003  hvor  det  igjen  
var  tid f or  nye  embetsmenn. Bror Kai Salvesen ble vår nye overmester, og 
ledet logen fra 2003 til 2005. 
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Logens tre 25 års veteraner. 
 

 
 

 
  Sigurd Lundberg.  Opptatt i ordenen 15.10.70.  
  Bekledd    følgende    logeembeder:    IV 73/75,  
  UMVA   75/77,   kass.   77/79,    OMHA   79/81,  
  Skattmester:        81/83, UM 85/87, OM 87/89,  
  Eks OM   89/90,  Storrep 99/02, Eks OM 02/03.  
  Leirembeder:   Sekr.   87/89   og   Sekr.   95/97.  
 Tildelt 25 års veteranjuvel 16.10.95. 

 
 
 
 
 
 Fritz Steller.  Opptatt  i  ordenen  13.12.78 
    Bekledd følgende logeembeder:  IV 81/83,  
   Kass. 81/85, EksOM 99/01, Storrep. 07/08.  
  Leirembeder:            IV 91/93,  kass. 01/03.  
              Tildelt 25 års veteranjuvel 13.01.04 
 
  
 
 

   
   

 Heinz Meyer.    Opptatt   i   ordenen    17.03.82 
 Bekledd  følgende  logeembeder: UMVA 84/85, 

                    UMHA 85/87, CM 87/89, kass 89/91, Kap 99/01 
 Tildelt 25 års veteranjuvel 28.03.07.  

     Heinz Meyer. Opptatt i ordenen 17.03.82 
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Forspillet. 
Det  første  initiativ til dannelse av en tredje loge i Arendal ble tatt av  Nemnd 
for styrkelse og ekspansjon i loge 107 Torungen, med et brev ført i pennen av 
Sigurd Lundberg, datert 05.04.97. 

 

LOGE NR 107 TORUNGEN NEVND FOR LOGENS STYRKELSE OG EKSPANSJON 

Logens vekst 
Den  Norske Storloges  målsetting  er  at medlemstallet fram mot år 2010 skal 
økes  med  ca. 100 %,  regnet  fra år 1995. Loge nr 107 Torungens årsberetning 
for  1995  viser  at  Logen  hadde   85  medlemmer  pr.  31.12  Dvs. at,  dersom 
målsettingen  blir  oppfylt,  vil  Logen i år 2010 ha ca. 170 medlemmer. I årene 
1983 - 1996.   Har   vår   Loge   hatt  en  medlemsutvikling  som  vedlagte 
grafiske  framstilling  viser,  eller  uttrykt  med  tall, en gjennomsnittlig netto 
tilgang på vel  4 brr. pr. år.  Hvor mange brr. som må tas opp for å oppnå et slikt 
netto  resultat,  kan  man jo se på ved en annen anledning. At Logen også har en 
fin alderssammensetning med en gjennomsnittsalder på ca. 56 år er en del av 
det å samrå positive bildet.  Hvor stor vil vi  at  Logen vår skal bli? Uten å kunne 
dokumentere  påstanden  med  tallmateriale  mener  jeg  å  kunne si at når en 
enhet  overstiger  et  visst  medlemstall,   avhengig  bl.a.  av  ordenslokalenes 
fasiliteter  for den  enkelte loge, vil interessen for  logearbeidet blant et stadig 
økende  antall  medlemmer;   avta  omvent  proporsjonalt  med  størrelsen  på 
logen.  Denne  avtagende interessen merkes først og sterkest ved en synkende 
frammøteprosent.  En  kan  da  stille spørsmålet, Hva er egentlig da hensikten 
med et økt medlemstall dersom det ikke fører til et større frammøte og økte 
aktiviteter på  våre  møter.  Etter  de fasiliteter Ordenslokalene i Arendal har, 
vil  jeg  anta  at  opp  i  mot  100  medlemmer  i vår  Loge  vil være en fornuftig 
«topp».  Denne  «toppen»  er  vi  nå i ferd med å nå og det er derfor tid til å se 
på andre måter å ekspandere på enn å fortsette med veksten innen egen loge. 
Odd Fellow Ordenens utvikling i Aust-Agder        
Den  positive  utviklingen  som  vi  har hatt  i  Loge 107 Torungen er vel bare et 
speilbilde  av  Ordenens   utbredelse i Aust-Agder.  Fra Loge nr. 61 Terje Vigens  
spede begynnelse   ved  institueringen  i okt. 1959 med 33 brr. og fram til 
31.12.96 hvor   «flokken» er vokst til 365 brr. fordelt på 5 loger. Av de 4 
«knoppskytningene»    som har foregått med instituering av nye loger, har 
loge nr. 61 Terje Vigen vært fadder og pådriver for 3 av logene, mens loge nr.98 
Henrik Ibsen har stått ansvarlig for den 4. 
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Alle   som  har  vært  medlem  av  en  loge  under  arbeid   med å tilrettelegge 
etableringen  av en ny loge,  vet hvilket arbeid som ligger bak. Ikke bare 
foran institueringen av den nye logen, men like meget etter knopskytingen,  
i  arbeidet  med  å  fylle  det  tomrom som oppstår når et 30 talls brr. plutselig 
forlater  logen,  selv  om  det  «bare» er for å starte en ny loge i samme miljø. 
 Det  arbeid  som  Loge  nr. 61  Terje Vigen  har utført i sin tid innen Ordenen,  
står  det  all  mulig  respekt  av.  At  denne  logen  nå  en  tid  framover har et 
påtrengende   behov  for   å  konsolidere  seg  og  samle  nye  krefter,  burde 
være klart. 
 

STRATEGI FOR LOGENS (ORDENENS) EKSPANSJON 

Loge  nr.  107  Torungen  har  i  sine  14  leveår  fått  arbeide  systematisk  og 
målrettet  med  opptak  av  nye  brr.  uten  kraft-tapende avgivelse av brr. til  
andre  loger. Dette  har bl.a. ført til at Logen har en hel stab av unge, aktive  
og   kvalifiserte   brr.   som   mer   enn   gjerne   vil   påta   seg   og   utføre 
organisasjonsmessige  oppgaver  for  Logen,  vi  kan  vel  si at vi her har et 
luksusproblem  ved  at mange  av disse brr. vil føle det som at logen ikke har 
bruk   for   dem   og   dermed   stagnere  og  gradvis  vil  tape  interessen  for 
logearbeidet.  Dette  vil  igjen  føre  til  mindre  aktivitet i logen og synkende 
frammøteprosent  på  møtene.  ( En  av grunnene til at  frammøteprosenten 
avtar i store Loger?). Det forutsettes at alle i vår loge ønsker at Ordenen skal 
ekspandere  og  at  det  skal  arbeides mot de mål som Storlogen har satt seg 
fram  mot  år 2010.  Videre forutsettes det at det vesentligste i målsetningen 
er   Ordenens   ekspansjon   og   ikke  den  enkelte  loges  interne  vekst.  Etter 
undertegnedes oppfatning vil den beste strategien for ytterligere ekspansjon  
i  Arendalsregionen  være  å  legge forholdene til rette for etablering av en 3. 
Odd fellow Loge  i  Arendal.  Ansvaret  for  denne  tilretteleggelsen  må udelt 
legges   til   Loge   nr.  107 Torungen  som  sitter  inne  med  alle  nødvendige 
resurser for å utføre denne jobben på en god måte. 
KONKLUSJON 
Loge nr. 107 Torungen anmodes om snarest mulig å foreta en undersøkelse i 
logen  om  det  er et tilstrekkelig antall brr. som er villig til å stifte og drive en 
broderforening   med   formål  å  etablere  en  ny  Odd Fellow Loge  i  Arendal. 
Dersom  denne  undersøkelsen  kommer  ut  med  et  positivt  resultat  bes 
arbeidet satt i gang og de nødvendige formalia brakt i orden. 
          

Med hilsen i V. K. og S.      Nedenes 05.04.97 
Sigurd Lundberg 
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 Loge 135 Mærdø og leir 22 Aust Agder. 
 Blant  de  46  brødrene som har lang nok tid til å kunne bli kallet til leiren  

             er det  35  som  er med  i leiren og  4 som er  i  kallelses  prosessen.  Alle  
              logens Eks OM har storlogegraden, dvs. de har også leirens høyeste grad. 
 Følgende fra 135 Mærdø har fungert som embetsmenn: 
 1999-2001:         Leif A. Sell (Fører), Ebben Johansson (IV). 
 2001-2003:         Fritz Steller   (Kass),       Erik Steller (1.LV). 
 2003-2005:         Erik Steller (2.HM),  Ottar Gjevdeli (1.LV). 
 2005-2007:         Erik Steller (2.HM). 
 2007-2009: Tom Schulz (YP), Leif A. Sell (1.HM), Kai Salvesen (Fører),  

 Per Knutsen(IV),           Ebben Johansson (1.LV),         Roar Heen (4.LV) 
 2009-2011:    Leif A. Sell (HP), Kai Salvesen (Fører) Alf Jørgensen (YV),  

 Ottar Gjevdeli  (2.LV). Odd B. Tengelsen (insp.as) 
 
 
 

  
Til annen 
loge Utmeldt Døde 

Gjen-
opptatt 

Fra 
annen 
loge Nye brr. 

Antall v. 
årets 
slutt 

1999 
(inst.)             34 

2000 1       2 8 43 

2001   2     1 5 47 

2002   4       2 45 

2003 1         2 46 

2004 1 1 1     6 49 

2005           1 50 

2006           7 57 

2007           5 62 

2008           2 64 

2009   2   
 

1 3 66 
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Medl. av Nemnd for logens styrkelse og ekspansjon 
Foranstående ble  behandlet  i  samlet  møte i Nemnd for logens styrkelse  
og  ekspansjon  den 1 0.04.97  hvor det ble fattet slikt enstemmige vedtak: 
Nemnden  slutter seg til foranstående tanker om den beste måte å fremme 
Ordenens -ekspasjon i Arendal på. - Vi ber derfor Loge nr. 107 Torungen ta  
de   nødvendige  skritt  for  stiftelse  av  en  – broderforening   med   formål  
instituering av en ny Odd Fellow Loge i Arendal. 

 
Oscar Bernstein   Nemndens formann 

 

Tanken trengte noe modning, den ble tatt opp på distriktsrådsmøte  
23.10.97, der saken ble drøftet med ”meget positivt resultat”. 

 
STIFTING AV BRODERFORENING I ARENDAL  

Verdige Overmester! 

 
Storlogens  målsetting  er  som  kjent  at medlemstallet fram mot år 2010 skal 
økes  med  ca.  100 %  fra  1995.  Det  er imidlertid, etter hva jeg kjenner til, 
ikke  sagt  noe  om  på  hvilken  måte denne målsettingen best kan oppfylles. 
Fo r Loge  nr. 107 Torungen  kan  man  vel  grovt  si  at  det er 3 måter, veier 
man kan velge i det videre arbeidet for Ordenens ekspansjon. 
1  Satse  på  opptakelser  og  intern  vekst  i  egen  loge,  og  se tiden an med 
hensyn   til   evt.   «knoppskyting»  ved  danning  av  en  broderforening  for 
senere instituering av en ny loge i Arendal. 
2  Allerede  nå  å  gå løs på oppgaven ved å stifte en broderforening med en 
klar målsetting om når instituering av en ny loge kan og bør skje. 
3  En  kombinasjon  av I og 2 og med et lengre perspektiv for instituering av en 
ny loge i Arendal. 
Dersom vi velger alternativ 1 eller 3,  har vi god tid på oss og kan legge 
spørsmålet  om  å  stifte  en  broderforening  på  is inntil videre. Det har etter 
min   mening   lite   for   seg   å   stifte  en  broderforening  med  et  langsiktig 
perspektiv   for   instituering   av   en   ny   loge.   En  broderforening  med  et 
langsiktig  mål  vil  ha  få  konkrete  oppgaver  å  arbeide  med  og  vil  kunne 
virke uinteressant og trettende i lengden. 

 

 

 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Nemnd for 
etterlatte     

Nemnd for 
Omsorg     

Randolph 
Endresen 

Frode 
Salvesen Alf Jørgensen Kai Salvesen 

Ebben 
Johansson 

Olav 
Halvorsen 

Hans 
Wallumrød 

Werner 
Nebelung Heinz Meyer Alf Jørgensen Alf Jørgesen Leif A. Sell 

Gudmund 
Nygaard 

Rune 
Sørensen 

Haakon 
Oppsahl 

Jan s. 
Duedahl 

Odd B. 
Tengelsen 

Odd B. 
Tengelsen 

Georg 
Iversen Alf Jørgensen 

Gudmund 
Nygaard Fritz Steller Fritz Steller Helge K. Aass 

Frode 
Salvesen 

Sverre 
Kvalevåg 

Odd B. 
Tengelsen 

Douglas 
Ljunggren 

Frode 
Salvesen Dag B. Jensen 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Finansnevnd          

Asbjørn Ølnes 
Odd 
Rassmussen 

Finn 
Sandberget 

Finn 
Sandberget 

Finn 
Sandberget 

Roar 
Heen 

Ebben 
Johansson Kai Salvesen 

Frode 
Løvåsen 

Alf Ivar 
Andersen Roar Heen 

Gudmund 
Nygaard 

Olav Halvorsen Jon Stene Terje Lillejord 
Petter 
Furseth 

Gudmund 
Nygaard 

Petter 
Furseth 

V: Roar Heen 
V: Per 
Knudsen 

V: Nils O. 
Stensrud 

V: Stein Borch 
Olsen 

V:Petter 
Furseth 

V: Per 
Knudsen 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 
2007-
2009 2009- 

Nemnd for 
anskaffelse          

Ebben Johansson Jon Stene Helge K. Aass 
Alf 
Jørgensen 

Michael 
Lenz 

Odd B. 
Tengelsen 

Olav Halvorsen Per Knudsen 
Hans P. 
Mønnich 

Alf Ivar 
Andersen 

Gudmund 
Nygaard 

Torleif 
Nordmyr 

Ottar Gjevdeli 
Werner 
Nebelung 

Stein Borch 
Olsen 

Stein Borch 
Olsen   

Helge K. 
Aass 

Jarle 
Husefest 
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Som kjent gikk den forrige Nemnd for Logens styrkelse og ekspansjon i sitt vedtak 
av  10.04.97,  inn  for  at  Logen  burde  velge  alt.  2 som retningsgivende for vårt 
videre  arbeide,  idet  nemnden ba  «logen  ta de nødvendige skritt for stiftelse av 
en broderforening  med formål instituering av en ny Odd Fellow Loge i Arendal» 
Vedtaket  ble  fattet  fordi  daværende  nemnd  mente  dette ville være den mest 
effektive måte for oss å fremme ordenens ekspansjon og utbredelse på. 
Resultatet  av  arbeidet  med  ekspansjonen må da vurderes for den nye logen og 
moderlogen  sett  i  sammenheng,  da  det må være det totale resultat av arbeidet 
som har betydning og ikke primært den enkelte loges vekst og størrelse. 
Fra  grunnstammen på  33 Brr.  i 1959 har ordenen i Aust-Agder vokst til 365 brr. i 
1996.  Bak dette resultatet står i stor grad  Terje Vigen som på disse årene har klart 
å være Moderloge for hele 3 nye loger i  Aust-Agder. At Terje Vigen nå ikke ønsker 
å delta aktivt i arbeidet med en ny loge,  men føler et behov for indre  ro og arbeid i 
egen loge,  er i høyeste grad forståelig.  Loge nr 107 Torungen har siden den ble 
instituert  for  14  år  siden  utviklet  seg  til  å bli en, etter våre forhold, stor,    
livskraftig og aktiv loge med et fint miljø.  Dersom vi vil legge størst vekt på 
velvære  og  hygge  i  egen  loge,  er  det  ingen  grunn  til,  på  dette tidspunkt, å 
arbeide  videre  med  planene  om  en ny loge. Spørsmålet er imidlertid hva som 
tjener  ordenen  best. Det  er en kjensgjerning at det røyner på for en moderloge å 

bringe  en  ny  loge fram til instituering. Moderlogen må nødvendigvis avgi noen 

av sine  mest aktive  og  kvalifiserte brr. til den nye logen for at denne skal kunne 

ledes og  ekspandere de første årene, Videre vil moderlogen måtte sitte igjen i et 

«vakuum»  når  25-30 aktive  brr. samtidig blir overført til en ny loge, men denne 

belastningen  har  loge Torungen,  etter  min  mening,  sterk nok rygg til å bære. 

Hvis  logen  mener  noe  annet,  er  tiden  antakelig  ikke  moden  til  å starte opp 

arbeidet med sikte på en ny loge innen rimelig tid. For min egen del er det viktig 

å se det positive i arbeidet med  Ordenens ekspansjon,  her  innbefattet  arbeidet 

med å legge tilrette for og å starte en ny loge i Arendal.  
I  den forbindelse vil jeg bl.a.  peke på at mange  flere brr.  blir engasjert,  først i 

arbeidet  i  broderforeningen  som  er  av  midlertidig  art.  Siden,  når  logen er 

instituert, blir oppgavene permanente i logens embeter. De fleste loger over en 

viss  størrelse  lider  under  det  luksusproblem  at  det er « for mange» 

kvalifiserte brr. til de aktuelle embeter. Jeg har også her i logen hatt følelsen av  

at langt flere brr. har lyst og evner til å gjøre en jobb enn det er embeter i logen. 
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1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Nemnd for 
hjelp og støtte          

Randolph 
Endresen 

Frode 
Salvesen Alf Jørgensen Heinz Meyer Heinz Meyer 

Torleif 
Nordmyr 

Hans 
Wallumrød 

Werner 
Nebelung Heinz Meyer Alf Jørgensen Alf Jørgensen 

Dag B. 
Jensen 

Gudmund 
Nygaard 

Rune 
Sørensen 

Haakon 
Oppsahl 

Kaare M. 
Haugen 

Kaare M. 
Haugen 

Gunnar 
Nygaard 

Georg Iversen Alf Jørgensen 
Gudmund 
Nygaard 

Sverre 
Kvalevåg 

Sverre 
Kvalevåg Michael Lenz 

Frode Salvesen 
Sverre 
Kvalevåg 

Odd B. 
Tengelsen Jan Lillevik Jan Lillevik Helge K. Aass 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Revisjonsnevnd          

Per Knudsen Per Knudsen Ottar Gjevdeli 
Rune 
Sørensen Kai Salvesen Jon Stene 

Asbjørn Ølnes 
Douglas 
Ljunggren 

Douglas 
Ljunggren 

Ottar 
Gjevdeli 

Jan Steinar 
Duedahl 

Terje 
Lillejord 

Gudmund Nygaard Kai Salvesen 
Sverre 
Kvalevåg 

Håkon 
Opsahl 

Jon M. 
Stene 

Tom 
Espedal 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Nemnd for SE          

Sigurd Lundberg 
Sigurd 
Lundberg Tom Schulz Tom Schulz Tom Schulz Leif A. Sell 

Fritz Steller Tom Schulz Fritz Steller Fritz Steller Leif A. Sell 
Tom B. 
Schulz 

Heinz Meyer Kai Salvesen 
Sigurd 
Lundberg Leif A. Sell   Kai Salvesen  

Odd B. 
Tengelsen 

Werner 
Nebelung 

Gudmund 
Nygaard Jon Stene Roar Heen 

Ottar 
Gjevdeli Jon Stene 

V: Per Knudsen 
V: Fritz 
Steller V: Leif A. Sell 

Rune 
Sørensen 

Rune 
Sørensen 

Olav 
Halvorsen 

   
V:Kai 
Salvesen 

V: Ebben 
Johansson   
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Slik  jeg  ser  det  er  det  ett  spørsmål  logen snarest bør  ta  stilling til, nemlig: Er 

logen  villig  til  å  ta  på  seg de byrder og det ansvar som  følger med å være 

moderloge  til  en  ny  loge  i  Arendal? Svaret på spørsmålet vil være helt 

avgjørende  for det  videre  arbeid med saken. Det kan vel også stilles spørsmål 
om  det  i  Arendals – området  er  et  stort nok befolkningsgrunnlag for enda en 
Odd  Fellow loge.   Det  er  også  andre   ordener  som  er  ute  på   det  samme 
marked  for  å  rekruttere  sine  medlemmer.  Personlig  tror  jeg  at  det er et 
tilstrekkelig   befolkningsgrunnlag   for   ekspansjon   av   vår  orden;  stadige 
opptakelse av nye brr.  I logene er et godt tegn i så henseende. Dersom det ikke 
skulle  være  tilfelle,  må vi for  vår del bare glemme Storlogens bestemte 
målsetting  om  medlemstallet  fram  mot  år  2010.  Det  er  viktig for meg å 
presisere  at vårt initiativ og engasjement i saken, ikke på noen måte skyldes 
at vi er misfornøyd med vår loge og dens virksomhet. Det er heller ikke slik at 
noen  av  oss  har  et  spesielt  ønske  om  å  ta  overgang til en evt. ny loge. Av 
naturlige  årsaker  må  det  være  yngre  krefter  som  må  ta  ansvaret for å 
bringe  fram  og  lede den nye logen. Vårt engasjement skyldes ene og alene 
vår  interesse  for  Ordenens ekspansjon og utbredelse. At vi er villig til å stille 
opp  som  støttespillere  i  den  grad  det  måtte  være  behov  for  det,  er  en 
selvfølge.  Jeg  håper  brr.  vil  delta  i  diskusjonen  og  gi  uttrykk  for om det er 
interesse  for  ideen  om  å  stifte  en  broderforening  som  har  til  formål  å  få 
instituert   en  ny  loge  i  Arendal  høsten   1999.  Dersom  det  er  tilstrekkelig 
interesse  for  det,   kan  det  arrangeres  et  møte  torsdag  08.01.98  kl 19.00  i 
salongen for å diskutere og legge opp det videre arbeid. De som vil delta kan si 
fra etter møtet. 

 
Takk. Bror Sigurd L. 

 

 Ved brev til OM i 107 Torungen, inviterte Sigurd Lundberg til 

diskusjonsmøte 08.01.98.  

REFERAT FRA, MØTET DEN 8.1.98 I ARENDAL VEDRØENDE SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL Å DANNE BRODERFORENING: 

Kl 19.00 den  8.1.98 møttes 26 brødre fra losje nr. 107 Torungen i OF-husets 
kjellerstue   i   Arendal.   Eks OM  Sigurd Lundberg   ønsket   velkommen   og  
redegjorde   for  hensikten  med  møtet  som  var  å   undersøke  grunnlaget 
for  dannelse  av  en  broderforening  i Arendal.  Foreningen vil i så fall ha til 
formål  å  instituere  en  ny  Odd Fellow loge innen rimelig  tid. Paragraf 22 i 
Lov  for  Odd  Fellow Loger  ble  lest  opp,  og  man  merket  seg  lovens  krav 
om at minst ti brødre stiller seg bak en eventuell søknad. 
 

  2007-2008 2008-2009 2009- 

    Utnevnte embetsmenn   

CM Per Knudsen Sverre Kvalevåg Sverre Kvalevåg 

Kap. Alf Ivar Andersen Vidar Gullovsen Odd B. Tengelsen 

Insp. Michael Lenz   Helge K. Aass 

IV Finn Sandberget   Douglas Ljunggren 

YV Odd B. Tengelsen   Kaare M. Haugen 

Org/musikk  Svein A. Eikevoll   Tom Espedal 

Arkivar Odd Rasmussen   Alf Ivar Andersen 

OMHA Douglas Ljunggren   Dag B. Jensen 

OMVA Øyvind Olsen   Arild Opdahl 

UMHA Roy Paulsen   Torleif Nordmyr 

UMVA Helge K. Aass   Øyvind Olsen 

CMHA Dag B. Jensen   Tom Arild Sell 

CMVA Kaare M. Haugen   Jarle Husefest 

Insp. ass. Petter Furseth    Rainer Nilsen 

        

2005-2007 2007-2009 2009- 

Nominasjonsnevnd     

Kai Salvesen Ebben Johansson Olav Halvorsen 

Leif A. Sell Kai Salvesen Ebben Johansson 

Olav A. Halvorsen Helge Kopstad Aass Håkon Opsahl 

Ottar O. Gjevdeli Ottar O. Gjevdeli Alf Ivar Andersen 

Vidar Gullovsen Vidar Gullovsen Alf Jørgensen 

V: Sigurd Lundberg V: Leif A. Sell V:Kai Salvesen 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 

Nominasjonsnevnd     

Fritz Steller Tom Schulz Leif A. Sell 

Per Knudsen Ebben Johansson Tom Schulz 

Tor Alf Nykvist Roar Heen Erik Steller 

Rora Heen Fritz Steller Jon Stene 

Ottar Gjevdeli Randolph Endresen Gudmund Nygaard 

V:Sigurd Lundberg V: Erik Steller V: Sigurd Lundberg 
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Deretter  ble  Eks OM Sigurd Lundberg valgt til møteleder og  Bror. Per Olai 
Seines  til  sekretær.  Møteleder  leste dagsorden og  utkast til søknaden, 
som tenkes oversendt gjennom  DDSS Thorleif Bredesen. Møteleder  foreslo 
at  søknaden  ble  oversendt   hvis  ingen  hadde  bemerkninger.   Eks  OM Oscar 
Bernstein  og  Bror Karl-Petter Evensen  ba  om mer tid til diskusjon. Sistnevnte 
mente  det var for tidlig med deling, i det losjens faktiske tilvekst i 1997 var 
minus 1. D.v.s. 4 nyopptakelser, 3 dødsfall og 2 utmeldelser. 
OM Egil Bøe  snakket  om  det  store arbeidet som ligger foran dem som går inn 
for  stiftelsen,   og  han  ble  støttet   av   Eks OM  Thorgrim Sataslaatten.  Bror 
Preben Johansen  syntes at møtet nå kom inn i et ønskelig spor med hensyn til 
informasjon om hva dannelsen av en broderforening egentlig innebærer av 
innsats for den enkelte.  Bror Ottar Gjevdeli  spurte  om møtefrekvens etc. 
Møteleder svarte: Forholdsvis ofte - av hensyn til arbeidets fremdrift. Bror 
Christian Grundesen spurte om eventuelle nye medlemmer til broderforeningen 
kan  tas  opp  utenfra,  og  fikk  til  svar at nye brødre  tas  opp  formelt  i  en  av  
logene,  selv om de senere  blir  med  i broderforeningen. OM Egil Bøe snakket  
igjen  om  det  store  arbeidet   som egentlig  tar  til  for  fullt etter at den nye 
losjen  er  stiftet.  Dette fordi mange  må  påta  seg  flere  verv  på  grunn  av  lavt 
medlemstall.   Et  spørsmål  / svarsekvens   mellom   Bror  Ebben Johansson   og 
møteleder  med  replikk av  Eks OM Thorgrim Sataslaatten klargjorde følgende: 
Ledig møtedag er torsdag med noen få unntak.  Ny losje betaler husleie i 
likhet  med  andre  leietakere / losjer.  Det  er  mulig å  søke husleiefritak 
Inntil ny loge  er instituert. Ritualbøker fås normalt  vederlagsfritt  av  logenes 
støttefond.    Kostymer    etc.   lånes.    Broderforeningens   utgifter   dekkes   av 
kontingent.  Kontingenten  betales  til  moderlogen   inntil  ny  loge  er instituert. 
Bror  Tom Schulz   ville  vite   tilslutning   og  stemning   for  om   ekspansjon  er 
ønskelig   eller  ei. Han reiste spørsmålet  om hvorfor en del nye brødre 
sjelden  kommer  på møtene.  Er det på grunn  av manglende oppgaver - 
eller hva?   Møteleder  forsto  ikke  engstelsen  mot nydannelse og minnet 
om at  nr.  61  Terje Vigen  til  nå  har vært moderloge for 3 nye. Nr. 107 
Torungen  burde  være  stor nok til å danne ny loge,  OM Egil Bøe nevnte at 
noen  brødre simpelt hen ikke ønsker embedsverv eller  annen aktiv deltakelse, 
men  presiserte  at  disse likevel  er fullverdige  logebrødre.  Møteleder pekte på 
det  faktum  at  store  loger  tenderer til lav  fremmøteprosent,  mens små loger 
gjennomgående  har  høyt fremmøte. Selvsagt  ligger hovedårsaken i det,  at en 
liten loge har en stor del av medlemsmassen aktivt engasjert. 
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Medlemsutvikling/embedmenn og nevnder. 

      
  1999-2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 

    Valgte emb.menn     

Storrep Sigurd Lundberg   Tom Schulz   

Eks OM Fritz Steller Tom Schulz Leif Sell Kai Salvesen 

OM Tom Schulz Leif Sell Kai Salvesen Ebben Johansson 

UM Leif Sell Tor Alf Nykvist Ebben Johansson Erik Steller 

Sekr. Erik Steller Ebben Johansson Olav Halvorsen Jon Stene 

Skm. Kai Salvesen Ottar Gjevdeli Roar Heen Gudmund Nygaard 

Kass. Jon Stene Olav Halvorsen Vidar Gullovsen Helge K. Aass 

 

 

 
2007-2008 2008-2009  2009- 

    Valgte embedsmenn   

Storrep Fritz Steller Leif A. Sell   

Eks OM Ebben Johansson  Ebben Johansson Olav Halvorsen 

OM Erik Steller Olav Halvorsen Nils O. Stensrud 

UM Olav Halvorsen Nils O. Stensrud Geir Skyttemyr 

Sekr. Nils O. Stensrud Alf Ivar Andersen Rune Sørensen 

Skam. Geir Skyttemyr  Geir Skyttemyr Svein Arne Eikevoll 

Kass. Alf Jørgensen  Alf Jørgensen Finn Sandberget 

  1999-2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 

  
Utnevnte emb. 

  CM Toralf Nykvist Kai Salvesen Per Knudsen Per Knudsen 

Kap. Heinz Meyer Per Knudsen Rune Sørensen Sverre Kvalevåg 

Insp. Ebben Johansson Jon Stene Helge K. Aass Alf Jørgensen 

IV Olav Halvorsen Rune Sørensen Alf Jørgensen Kaare M. Haugen 

YV 
Werner 
Nebelung 

Gudmund 
Nygaard Sverre Kvalevåg Håkon Opsahl 

Musikk  Frode Salvesen Frode Salvesen Kaare M. Haugen Geir Skyttemyr 

Arkivar Roar Heen Roar Heen Jon Stene Odd Rasmussen 

OMHA 
Gudmund 
Nygaard Sverre Kvalevåg Odd Rasmussen Rolf B. Christensen 

OMVA Hans Wallumrød Helge K. Aass Håkon Opsahl Frode Salvesen 

UMHA Asbjørn Ølnes Frode Løvåsen Geir Skyttemyr Douglas Ljunggren 

UMVA Georg Iversen Odd Rasmussen Gudmund Nygaard Nils O. Stensrud 

CMHA Ottar Gjevdeli Alf Jørgensen Alf I. Andersen Finn Sandberget 

CMVA Per Knudsen 
Douglas 
Ljunggren Nils O. Stensrud Odd B. Tengelsen 

Insp. 
ass. Rune Sørensen Vidar Gullovsen Frode Løvåsen Stein Borch Olsen 
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Med  bakgrunn  i  den  varme og hygge som er tilstede ved dette bordet beviser 
det at vitenskapsmennene hadde rett. 
Den  engelske  forfatteren  Jerome K. Jerome, som døde i 1927, sa engang: Man 
føler seg så overbærende og sjenerøs 
etter et rikt og velfortjent måltid-  
så edel i sin tankegang og så god av hjertet. 
Hvis dette stemmer og det gjør det helt sikkert etter en gallamiddag som denne 
 - så  er  det  mye  som  tyder på at  Odd Fellow Ordenens  medlemmer bør spise  
mye og godt.  
Skinke og melon - formet som en spissgatter, med et deplasement på ca. 65 
gram, passende for en by som Arendal - en fin åpning for en gammel spesialitet; 
Surstek. 
I følge Schønberg Erkhen kan Surstek lages av; Okse - Elg - Hval eller hest. Vi har 
 i dag spist - ja hva tror dere? - jo det var okse. 
At  denne  sursteken  har  ligget 2- 3 dager i marinade merkes godt - marinaden 
er jo nesten hele "clouet". 
Jeg  regner  med at alle  ganer ved  dette bordet kjente igjen ingrediensene som 
ble  benyttet  i  marinaden  nemlig;  eddik  -  olje  -  løk  - salt  -  sukker - timian - 
laurbær - ingefær - nellik og pepper. 
Skulle  man  si  noe  om  nettopp  dette,  måtte  det være at det muligens var en 
ørlite grann for meget ingefær!!! 
Saus, grønnsaker og ripsgele hører med til surstek. Jeg overlater til hver og en å 
avgjøre om kjøttet er tatt fra mellom-mørbranden eller lårskiven. Desserten var 
også  fortreffelig - en deilig iskake - som avslutning på  et meget hyggelig taffel. 
Og  da  blir det  i  grunnen  som  den  matglade  Kåre Siem  har  sagt:  Den beste 
maten - den spiser du selv! 
Kjære vertskap! 
Takk  for  god  mat  og  drikke  -  pyntet  bord med blomster og lys - smilende og 
blide  mennesker  -  og  gode  taler og sanger  - spesielt til lykke med logens nye 
flotte sang. 
Og  helt  til  slutt,  i  det  vi  alle  løfter  våre  glass,  noen ord fra Fridtjof Nansen: 
Det  viktigste  i  livet  er  ikke  å  nå  sine  mål  -  men  å  være  underveis til dem!  
Takk for maten. 
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Bror Kåre Vatne  mente  at  vår  store   fremmøteprosent  har  sammenheng  
 med  høye  trivselsfaktor  i  logen , og  at  dette  også  kan  være grunn til at 
mange vegrer seg.  Undertegnede  støttet  Bror  Kåre Vatne og la til at vi her 
står   over  for  et   dilemma  ved   at  mange  vegrer  seg,  men  samtidig  ser 
behovet   for   en   ny   loge.   En  av  brødrene  nevnte  at  vi  mister   25 – 30  
medlemmer  til den  nye logen.   Eks OM Oscar Bernstein var overrasket over 
motstanden,   men   syntes  diskusjonen  til   nå  var   interessant   fordi   han  
gjenkjente   argumentene  fra  tidligere  dannelser  av  broderforeninger,  og 
vi mister   ingenting.    Enhver fra   nr.  107  Torungen   kan  møte  i  den  nye  
logen.    Egentlig  dreier  det  seg   ikke  om  overgang  for  mer  enn   10 – 15  
stykker.  Møteleder  ba brødrene være realistiske  og  regne  med  overgang 
for ca. 25 til 30 tredjegradsbrødre. Han presisert at logen  ikke  ekspanderer  
med   mindre   brødrene  går  inn  for  at  logen   skal   ekspandere,   og   han  
understreket  det  overordnede  mål  fra ordenen   om  nettopp   ekspansjon.   
Videre   ba  han brødrene  tenke  seg kapasitetsproblemene om kort tid med 
100 til 105 eller flere medlemmer. En av   brødrene  repliserte kort  at om  et  
år  eller  to  vil  sikkert  de   samme  motforestillingene  gjøre  seg  gjeldende.  
Eks OM  Torjus Skjævestad    "tonet flagg",   og   kalte   seg   selv  en  vennlig  
motstander.   Han  minnet  om  den  gunstige  aldersfordeling  vi  nå  har, og 
at  tidsmessig skader det ikke  å  vente litt.  Selv  om kapasitetsproblemet vil 
forverre  seg i tiden fremover, vil dette i alle  tilfeller  straks  bedres  når  den  
nye   logen  er  et  faktum.  Han  foreslo  å  danne  en  slags  "skygge-broder-
forening"  eller komité som kan arbeide med spørsmålet  på  litt  lengre  sikt.  
Bror   Preben  Johansen   repliserte til  Eks OM  Oscar Bernstein   vedr.   hans  
utsagn   om  enhvers  adgang  til  å  møte i den nye logen, at kun en bror fra 
Terje  Vigen  var  tilstede  på   vårt  siste  møte.  Han  ville  også  peke  på  at  
avgjørelsen  som ble tatt  i  høy grad berører dem som ikke var   tilstede   på   
møtet  i   kveld,  Eks OM  Thorgrim Sataslaatten  arresterte  uttrykket  deling  
og   viste  til  at   ekspansjon   passer  bedre.   Han  repliserte  til Bror  Preben 
Johansen  at  behovet  for informasjon nå måtte være oppfylt og ville  straks  
vite  om  det  virkelig  fantes  10  brødre eller mer som ville være med.   Bror 
Tom Schulz   sluttet   seg  til  synet  om  at  fler  og  fler  innser at tidspunktet 
for  knoppskyting nærmer seg.  Poenget er om dette skal skje før eller  siden.  
Han var  ikke i tvil om at nr. 107 Torungen nå trenger en knopp. OM Egil Bøe  
orienterte    om   den   praktiske   gjennomføringen   av   møtene   i   broder-
foreningen,    som  foregår  i  loge  salen  i  vanlig  legeantrekk.  Han antydet 
eksempelvis at i førstningen gikk det an og sette seg midt i salen i en ring for 
å behandle foreliggende saker.  
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Bror   Ebben  Johansson   uttalte  at  for  hans  del  ble  avgjørelsen  etter  møtet 
vanskeligere   enn  før.  Eks OM Oscar Bernstein  uttrykte  skuffelse  over mang-
lende  oppslutning  og var bekymret  for  eventuell reaksjon i Storlogen hvis for-
søket  skulle  mislykkes  etter  alt  arbeidet  som  til  nå  var  nedlagt.  Møteleder 
poengterte  at  i  så  fall  måtte  man  regne  med  at  det  ville  være  siste  gang 
nåværende initiativtakere gikk  i bresjen og  viste  i  den forbindelse både til høy 
alder  og ellers årelangt engasjement for logen   og   ordenen.   Bror  Karl-Petter 
Evensen   repliserte  til   Eks OM  Oscar Bernstein  at  det  måtte  være  tillatt og 
utvise forskjellig  innsats for logen. Han mente  man fullt ut  måtte akseptere at 
noen valgte å prioritere så vel jobb som familie. 
Etter  dette  utviste brødrene  et ganske sterkt og livlig engasjement. Møteleder 
måtte  derfor  bruke  sin  myndighet og kalle til orden, OM Egil Bøe advarte mot 
at  diskusjonen  ble for  "frisk",  slik  at vårt gode vennskap også kunne fortsette 
etter  møtet.   Møteleder  minnet  igjen  om  hensynet  til  Odd Fellow Ordenens 
ekspansjon  som  overskygger  alle  andre  hensyn  og synspunkter, Han advarte 
mot  å  se spørsmålene som motsetninger. Eks OM Oscar Bernstein repliserte til 
Bror Karl Petter Evensen  at  hver  enkelt må veie sitt privatliv mot logearbeidet. 
Undertegnede  tok  opp  sjøfolks og andre med reisedagers arbeidssituasjon, og 
hvordan   disse   i   større   grad  kan  engasjeres  i  logearbeidet.  Herunder  fikk 
undertegnede  uttrykt  sitt  syn  om  at det for hans og mange andres del hadde 
liten  hensikt  og  gå  inn  i broderforeningen som på grunn av yrket måtte bli et 
"halvengajement".  Møteleder  opplyste  at  målet  er  å  danne  den nye logen i 
løpet av 1999, dette kan selvfølgelig avvikes om ikke målet nås. 
Eks OM Oscar Bernstein avviste alle tanker om at man løp noen som helst risiko 
ved  sin  eventuelle  underskrift.  Bror Christian Grundesen mente at enhver som 
underskriver    søknaden    måtte    tenke   gjennom   sin   egen   kapasitet   til   å 
gjennomføre  ekstra  arbeidet.  Møteleder  presiserte at underskriverne alvorlig 
måtte  gå  inn  for  institusjon  av ny loge innen rimelig tid. Dvs., i løpet av 1999. 
Til slutt bestemte 10 brødre seg for å stille seg bak søknaden ved sin underskrift 
av vedlegget til denne. 
Etter  møtet  fortsatte  praten og diskusjonen rundt kaffebordet. Det virket ikke 
Som  meningsutvekslingene  hadde  hatt  noen  som helst negativ innflytelse på 
den gode vennskap som ellers hersker mellom brødrene i loge nr. 107 Torangen. 
 
Per Olai Seines  
Sekretær. 
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Kjære Loge nr 135 Mærdø. Velkommen til denne verden. 
Det  er  en  særdeles  modig  ting  å la seg føde inn i en verden som er galere 
enn noensinne.  Men  født  det  ble  du, når tid dertil var inne. Før du ble født 
jeg  hørte  dine  hjerteslag  I beste-moderlogens  jubileums-lag Det jeg hørte 
var  rene  tone r At  barnet  levedyktig var,  derom  er  det  ingen  tvil. Alt det 
snakk  om  generasjoner  Og  om søskenbarn dertil! Jo det barnet blir født til 
noe  stort,  Sånn  tenkte  jeg  og  alle andre. Og nå, når fødselen er over Uten 
keisersnitt  og  tang.  Vi  ønsker  at din  vei  og  vandring blir lys og lang. Vær 
oss  velkommen  da  i  denne  verden.  En fører  skal  vi finne til å lede deg på 
ferden. Vi  gratulerer  vår nye bror Som nok blir stor før noen tror Jeg barnet 
Leirens lille gave skikker. Og derpå barnets skål vi alle drikker. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TAKK FOR MATEN TALE VED INSTITUERINGEN AV LOGE NR. 135 MÆRDØ 
29.11.99. w/Dep SS Harald Thoen 

 
Bror Stor Sire 
Bror Overmester 
Vitenskapen sier at liv først kunne oppstå når omgivelsen var egnet. 
Temperaturen var her særdeles viktig. Den måtte ikke være høyere enn et  
par grader under kokepunktet. 
Det som her er nevnt innledningsvis - kan også benyttes i aften. 
 Lett omskrevet kan det bli til: 
Når omgivelsene er egnet og riktig temperatur er til stede da er det liv laga. 
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Mine brødre! 
Nå   skal   dere   virkeliggjøre  Troskapsgradens  dype  innhold  i  dette 
lokalsamfunnet. Og det skal ikke være en lek på overflaten, men  gi ekte  
livsinnhold. 
Nå  skal  dere leve ut Det Gode Vennskap dere i mellom.  Og dere skal 
Dele  det  med  alle nye brødre som skal tre inn her. La ingen bli  stående 
ensom  ved  døren  og  forlate dere fordi det ikke var en plass  der dere  
hadde  sagt  at  det  skulle  være  en  plass. Det  finnes brødre  som har  
forlatt oss  med en slik begrunnelse. 
Nå skal dere vise Den Edle Kjærlighet i den praksis dere alle  enkeltvis  
og samlet har blant dem som bygger og bor her i Arendal.  
La  ingen  få  si  at  Odd Fellows  ikke  elsker andre enn seg  selv og sine  
egne.  Den  Edle Kjærlighet  når alltid ut, også til dem som er   fremmede,  
endog til dem som er våre fiender. 
Nå skal dere kjenne både gleden og lidelsen i  Den Høye Sannhet  hvor  
Vi  gjennom smerte  og vekst  også må innrømme at vårt arbeid  og vår 
 innsats sjelden er som vi skulle ønske at den var. 
La meg uttrykke et ønske om at loge nr 135 Mærdø skal bli en 
 bærebjelke i arbeidet med å hegne både om vår Ordens lære og dens 
 egenart. Legg derfor fra første stund vekt på det korrekte - i  forhold til 
 vår Ordens egenart og særpreg. Det er ved å være seg selv, fullt og helt,  
ikke stykkevis og delt, at man fremstår med troverdighet. 
La  meg  tilslutt,  på  Ordenens  vegne,  få  rette  en hjertelig  takk til de  
brødre  som  tok  initiativet  til  ennu en Odd Fellow-loge i  Arendal. Jeg  
føler  at   Odd Fellow - ship  passer  bra  for  folk  i  denne  byen,   og  vi 
 ønsker lykke til! 
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Som det fremgår av referatet var det frisk diskusjon og klare meninger både 
for  og imot,  ja  det  var  så  livlig at daværende OM Egil Bøe, at han advarte 
mot  at  diskusjonen  ble  for  ”frisk”  - en  skulle  jo være venner etter møtet 
også.  Motstanden  var  langt sterkere enn forventet, men til slutt var det 10 
brødre  som  ønsket  å  skrive  under  søknaden (Sigurd Lundberg, Gudmund 
Nygaard,   Leif Sell,   Thorgrim Sataslaatten,  Per Knudsen,  Tom Schulz,  Olav 
Halvorsen,    Kai Salvesen,    Jon Stene    og    Ottar Gjevdeli).    Søknaden  ble 
umiddelbart sendt til DDSS Thorleif Bredesen.  

 
Samme dag som Stor Sire godkjente søknaden (19.01.98) vedtok loge 107 
Torungen, med klart flertall under avstemningen, at den ble moderloge.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved et etterfølgende orienteringsmøte 12.02.98 var medlemstallet kommet  

opp   i   14,  navnet  ble  bestemt  å  skulle  være  ”Arendal Broderforening”..  

Siktemålet  for  dannelse  av  ny  loge var innen utgangen av 1999. Forslag til  
styre  ble  fremsatt, og dette ble valgt for ett år på møte 03.03.98, bestående  
av: 
Formann:        Tom Schulz                   Nestformann:                  Leif Sell 
Sekretær:         Erik Steller                  Kasserer:         Kai Salvesen 
Arkivar:         Jon Stene                  Finansnevnd:     Olav Halvorsen 
Anska.nevnd:      Ebben Johansson                     Revisjonsnevnd:  Asbjørn Ølnes 
Alle  ble for  øvrig  gjenvalgt   etter  ett  års  funksjonstid   på  møte  11.03.99. 
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Formell instituering 12.03.98. 
Broderforeningen  hadde  nå  fått  16  medlemmer. Seremonien ble ledet på en 
flott måte av DDSS Thorleif Bredesen og det tidligere styret ble formelt valgt på 
nytt,  og  Arendal  Broderforening  instituert. S torrep./Eks OM/OM/UM fra alle 
logene,  og  tilsvarende  fra  de  to  leirene,  DDRP Bjørg Huse og brødre fra 107 
Torungen, uten numerus clausus, var invitert.  Totalt var det 39 som deltok ved 
det  etterfølgende måltid.   Foruten  fine  taler  og  lykkeønskninger  vanket det 
også  gaver,  til sammen  fikk ABF  4200,- kroner, som skulle komme godt med i 
det videre arbeidet.  
 
Arbeidet i ABF. 
Arbeidet  i  broderforeningen,  eller   ”broderiforeningen”   som   noen  av  våre 
ektefeller   kalte   den,   gikk   med   stor  entusiasme  og  innsats  fra  brødrene. 
Daværende DDSS Thorleif Bredesen var i hele perioden til uvurderlig hjelp. Han 
fulgte  arbeidet  nøye  og  var  til  hjelp  og  støtte  når  det var nødvendig. Hans 
innsats  var  avgjørende  for  at  vi  kom  i  mål  i  tide  og  vi  er ham en stor takk 
skyldig.  Viktig var også at formann i broderforeningen ble invitert til alle møter 
i Distriktsrådet.  Under  møtene  i  broderforeningen  som ble avholdt en gang i 
måneden,  benket  vi  oss  på  vanlige  stoler som ble plassert mellom alteret og 
OM stolen.  Hver  gang  vi  hadde besøk av DDSS måtte vi imidlertid pent bruke 
de vanlige embedsstolene, han var nøye på at alt skulle være korrekt. Møtedag 
var  2. Torsdag  i  måneden. For å unngå mulige kollisjoner med Rebekkaleirens 
møter  ble  Leir 22  spurt  om  de  kunne  flytte  sin møtedag fra 3. til 2. torsdag. 
Dette  ble  innvilget,  men  så  sa  Rotary  opp  sitt  leieforhold og den nye logen 
kunne  da  bruke  tirsdag  som  møtedag.  Det  passet mye bedre ved at flere av 
medlemmene  hadde  problemer  med  torsdager,  siden  det var langdagen for 
handelsstanden i Arendal. Ved avstemming ble 2. og 4 tirsdag valgt. 
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"Bygge en vei på vidden,  
rydde litt land for Norge, 
er det de skal." 
Vi skal bygge vei på vidden. 
Men vi skal ikke gjøre hele vidden til vei. 
Vi skal leve og la leve. 
Odd  Fellow Ordenen  skal  være en surdeig i de mange lokalsamfunn hvor  
søstre  og brødre kommer sammen for å la seg prege og å prege Ordenens 
arbeid fremover. 
Et  hvert  lite  samfunn  og  hvert  enkelt  menneske har bruk for Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
Omkring  oss  vet vi at det finnes en rekke mennesker som lengter etter noe  
mer enn det deres hverdag fylles med. 
De lengter etter en mening i livet som kan fylle 
"tilværelsens uutholdelige letthet". 
De lengter etter dybde i et samfunn hvor alt skal være  
"fast food". 
De lengter etter alvor i en tid som hele tiden skriker til deg:   
"Keep smiling!" 
De lengter etter skjønnhet i en tid hvor estetikk er unntaket  
og heller uvanlig. 

De lengter etter stil, høytid og form i erstatning for støyende, forflatende 
 og fordummende omgangsfoitner. 
Til  denne  lengsel  har Odd fellow Ordenen og våre loger et rungende svar:  
Kom til oss! 
Den  gode  Odd Fellow- loge  gir  mening, gir dybde, gir alvor, skjønnhet, stil  
høytid og fonn. 
Når vi nå har instituert loge nr.135 Mærdø - er det for å danne et verksted  
Hvor  moderne  mennesker  kan komme sammen for å arbeide med det som  
man  ikke  gjør utenfor  våre logesaler. I våre logesaler er den store verden  
lukket ute. Der dyrker vi vår Ordens egenart gjennom den pedagogikk våre 
Ordensfedre har gitt oss. 
Men   også   i   festens   stemning   må   vi  minne  hverandre  om  som  vårt  
"Memento Vitæe" - livets memento - husk du kan feile!  
Vårt egentlig arbeid starter nå. 
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Tale Stor Sire Oddvar Granlund. 
"Brøyte seg rydning i svarteste skog,  
plass til en stue og mold til en plog". 
Hvem  kjenner  ikke  denne sangstrofen som generasjoner av nordmenn har følt 
seg  hjemme  i. Vi er på mange måter en nasjon av nybyggere og nybrottsmenn. 
Fra  værharde  kyststrøk  til  det  skogtunge  innland  har nordmenn kjempet mot 
naturen i alle dens krevende former.  
Vekst og kamp er to alen av samme stykke. 
Vi kan neppe betegne Arendal som  "svarteste skog" i denne sammenheng - her 
er to livskraftige OF-loger fra før. 
Jeg har heller ikke på følelsen at det har vært noen hard kamp for å etablere loge 
nr. 135, men det ville være  nærmest merkelig om det ikke har vært noen skjær i 
sjøen. 
Men  som når  Hamsun beskriver Isak Selanraa i sin roman "Markens grøde", så 
er   det   nybyggerinstinktet    som    rendyrkes    og    er   med   på   å   overvinne 
vanskelighetene. Vi fortsetter å bygge, og vi legger jord under plogen. 
Men  vi  har også våre begrensninger uttrykt i formuleringen -  "men bare Gud kan 
dikte trær". 
Åndelig vekst og modning ligger utenfor vår kontroll. 

Vår   Orden   har   som   mål   intet   mindre   enn   hele   verden   forenet   i  et 
søskenfellesskap.  Ut  fra  all  erfaring  er  dette et mål som realistene - de som 
skjønner seg på ting - vil gapskratte av. 
 Det  er  ingen  rimelighet  å  tro  at alle verdens mennesker skal finne sin plass i en 
Odd Fellow loge. 
Når  sant  skal  sies,  tror  heller ikke jeg det. Jeg vet ikke engang om det mulig og 
ønskelig. Men jeg vet at langt flere enn dagens medlemmer kan bli byggende og 
bærende   Odd Fellows   her   i   Arendal   med omegn.   Hvor  mange,  vet  ingen. 
Når  vi  igjen  har  installert  en  ny  loge,  så kribler  det  i oss som i enhver annen 
nybygger. 
Vi  ser for vårt  indre øye hvordan denne nye loge har muligheter til å samle nye 
lenker  av  modne  menn  til – fellesskap  og  arbeid  i  det godes tjeneste.Nordahl 
Griegs  linjer  fra  diktsamlingen "Norge i våre hjerter" inneholder en visjon som 
jeg virkelig føler meg hjemme i dag: 
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Det  ble  avholdt  i  alt  15  ordinære møter, det siste 04.11.99.  Ellers ble det 
allerede  28.09.99  besluttet  at  den nye logen skulle ha røykfri spisesal. Det 
ble  bemerket  at sannsynligvis var det flere som ikke ville komme til oss pga 
røyking,  enn  de  som  ikke  ville  komme  på  grunn  av  røykeforbudet.  Det  
første  ordinære  styremøte  ble  holdt  30.03.98,  disse  ble avholdt en gang 
per måned  hjemme  hos styremedlemmene  på  rotasjon.  Det  var  helt  fra 
starten   besluttet   at  det  ikke   skulle  serveres  alkohol  på  disse.  Det  ble 
holdt i alt 18 styremøter, det siste 22.11.99.  
Styret  i  foreningen  fungerte  som nominasjonsnevnd, 1. gangs nominasjon  
ble  foretatt  19.04.99  og  2.  gangs  nominasjon  med valg 20.05.99, uten at  
det kom benkeforslag.  
For å få embedskollegiet på plass måtte vi få dispensasjoner for Eks OM,OM 
og   UM.   Foreningen   fant   det  hensiktsmessig at   finans  og  anskaffelses- 
nemnden hadde de samme medlemmene, men med hver sin formann.  
Disse   (Olav Halvorsen,   Erik Steller,  Ebben Johansson, Ottar Gjevdeli,    Leif 
Sell,   Kai Salvesen,  Per Knudsen  og  Gudmund Nygård)  fungerte  også  som 
festkomité  for  middagen  i  forbindelse  med  instituering.  Per Knudsen ble 
formann  for Privatnevnden   og   fikk   med   seg   Ebben Johansson, Werner 
Nebelung og Gudmund Nygaard. Foreningen  valgte  også  to (Ottar Gjevdeli 
og  Werner Nebelung)  som  skulle  fungere  som  ”skald”,  dvs.  de  skulle ha 
ansvar  for  å  føre en krønike,  der  alt  som  ikke vanligvis nedtegnes i møte-
protokollene   skrives   ned.  Slikt  som  turer,  sommerfester  osv.,  noe  som  
fortsatt  holdes  delvis i hevd.   Samarbeidet   med  de  andre  Logene og hus 
styret  var  meget  godt. 
Broderforeningen  skulle  ikke  betale husleie før ny loge var på plass, og det 
ble ikke lagt noe  press på  tidspunkt for når andelen av aksjekapitalen skulle 
være betalt til de andre logene. Raust fikk foreningen beskjed om at den nye 
logen ikke skulle behøve å betale noe for å benytte  regalier,  utstyr,  drakter 
og   lignende.   Likeledes  fikk  den  de  nødvendige  protokoller  og  bøker  av 
Storlogen. 
Broderforeningen  gjorde også  henvendelser  til  en  rekke  danske  loger på 
Jylland  uten at vi lyktedes  å  få  noen  vennskapsloge  der.  Det  fikk  vi først 
senere  med  loge  142 Høgenhei, da Kai Salvesen var OM. Broderforeningen  
engasjerte   seg   også   i   sosialt    arbeid    i   nærmiljøet.  I  samarbeid   med  
hjemmesykepleien  på  Hisøy ble det etablert  besøkstjeneste  for  ensomme 
hjemmeboende.  Denne  ble det etter hvert for vanskelig å administrere, slik 
at   etter  hvert  som  de  vi  besøkte  havnet  på  sykehjem  og  lignende,  ble 
ordningen etter hvert avviklet.  
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Navn, sang, logo og særlov. 
 
ARENDAL BRODERFORENING 
FORSLAG TIL NAVN PÅ DEN NYE LOSJEN 

JEG VIL FORESLÅ MÆRDØ.  DETTE I BAKGRUNN AV`  AT MERDØ VAR EN AV DE 
VIKTIGSTE UT HAVNENE I SEILSKUTETIDEN.  
MÆRDØ  VAR  ETTER DET  MANGE MENER DEN  STØRSTE UTHAVNEN MELLOM 
YTRE  OSLO  FJORD  OG  FLEKKERØYA.  I 1720  DA  DET  STATLIG LOS VESEN BLE 
OPPRETTET VAR MERDØ EN AV DE STØRSTE LOS STASJONER,  MEN LENGE FØR 
DENNE TID VAR LOSENE VEL ETABLERT PÅ ØYA. DET MENES Å VÆRE BEVIST AT 
DET  HAR  BODD  MENNESKER  HER  TILBAKE  TIL   BRONSEALDEREN.   PÅ 1500 
TALLET VAR MERDØ ALLEREDE NEVNT I HOLLANSKE SJØ ATLAS. UT I FRA DETTE 
MENER  JEG  MERDØ  ER  EN  AV  DE  PLASSENE  SOM  HAR  BETYDD MEST FOR 
UTVIKLINGEN  AV  ARENDAL  SOM  BY. DET MED AT DET HAR VÆRT LOSER HER 
SOM  HAR  HJULPET  FOLK  I  NØD  OG LEDET SKIP OG MENNESKER TIL Å FINNE 
FREM   DIT   DE  S KAL,   DET   ER  VEL  NOE  AV  ODD  FELLOW  TANKEN  HJELPE 
MENNESKER I NØD OG LEDE DE RETT VEI. 
 
MED BRODERLIG HILSEN I V.K.og S. 
BROR PER KNUDSEN 
 
Dette er helt sentrale emner i arbeidet mot en ny loge.  Allerede før instituering 
var det kastet frem en rekke navneforslag,  men  kun to ble fremmet på korrekt 
måte   med   skriftlig   begrunnelse.   Det   var   ”Kongshavn”   av  Eks  OM Oscar  
Bernstein  fra  loge  107 Torungen og ”Merdø” av Per Knudsen, medlem av ABF.  
Ved  avstemming 1 1.02.99  fikk  Merdø  15 stemmer og Kongshavn 1.  Samtidig  
fikk  en  beskjed  om  at  nummeret  til  den  nye  logen  ville  bli  135.  På   møte  
11.03.99  ble  det  besluttet  at  Mærdø  skulle  skrives  med  æ  og  ikke  med  e.  
Eks OM Oscar Bernstein,  som  for øvrig ikke var medlem av foreningen, ville ha 
det skrevet med e og tok direkte kontakt med  Stor Sire. Han fikk ikke medhold, 
se svaret.  
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VELKOMMEN VED BORDET. 
Bror Stor Sire,  Storembedsmenn,  Gjester,  Embedsmenn,  Søstre og brødre 
For   135.   Gang   på   litt   over  100  år  står  en  nyslått  OM  og  skal  ønske 
 velkommen  for  å feire instituering av en ny loge. Vi har invitert de som har 
vært  for  oss,  og  de som har vært mot oss, for det er vanlig at unnfangelse 
og  fødsel  av en ny loge ikke hele veien er smertefri. Nu er loge 135 Mærdø 
et  faktum  og  gode  krefter kan nu bare dra en vei slik at logene som staver 
blir  samlet  til  en  sterk  bunt.  Da  det  ble  besluttet  å  søke om å få danne 
broderforening  var  det  så  vidt  vi  fikk samlet 10 underskrifter. Da ABF ble 
instituert  12.03.98  var  vi  16  og  i  dag  er  vi  34,  20  fra  moderlogen  107 
Torungen.  en  fra  loge  61 Terje Vigen,  en  fra  loge  4  De Syv Fjelde  og  de 
resterende  12  er t att  opp  som  nye.  Ofte  brukes  en  bunt  av staver som 
bilde  på  styrken  i  loge  brødres  samhold.  I  en liten loge som vår kommer 
nesten  alle  stavene  veldig  tett  på  hverandre  i  en  nærhet som både kan 
være vanskelig og god. 
På  tross  av  perioder underveis  hvor  det  har knirket og knaket i bunten av 
staver,  har  vi  ikke  mistet  noen  medlemmer. Kanskje tyder det på at vi har  
lært å rydde opp og at vi har lært noe om hverandre, og kanskje viktigst at vi 
har lært noe om oss selv. De av mine svakheter som jeg i denne prosessen er 
blitt pinlig klar over tar vi ikke her men på kammerset. 
Nu   er  tiden  i  ABF slutt, vi  er ikke lenger brødre i 107 Torungen, men i 135 
Mærdø  og vi er kjempeglad for at så mange ville være med oss å feire dette. 
Jeg  håper ingen  Egder  eller  Drammensere  tar  det  ille opp om jeg spesielt 
fremhever   representantene  fra  Storlogen  og de  av  deres  ektefeller  som  
kunne komme.  Festkomiteen har nedlagt et formidabelt stykke arbeid for at 
vi  skal  kunne  ha  en  fin  festaften.  Jeg vil gjerne at festkomiteen reiser seg  
så  resten  av  brødrene  i  135  Mærdø  slik  at vi HELE BUNTEN sammen kan  
ønske dere våre gjester velkommen. 
SKÅL og VELKOMMEN. 
Så setter vi oss, bare kveldens toastmaster Leif Sell blir stående og får herved 
ordet. 
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Fra Oscar Bernstein       HIS 31.05.99 
Furuveien, 84817 HIS 

      
Til Stor Sir Oddvar Granlund          Odd Fellow Ordenen  I.O.O. F Stortingsgaten 28 

    
kopi til DDSS Thorleif Bredesen Arendal. 
Kopi til Forman i Arendal Broderforening.

,
 Tom B. Schulz Arendal. 

Da  jeg alltid har interessert meg for stedsnavn, har jeg undersøkt litt om stedsnavnet 
Merdø.   Personlig  mener  jeg  at  dette  stedsnavn.  Aldri  offentlig har vært skrevet " 
Mxrdø (med "æ"). At noen i artikler eller lignende har benyttet denne  "æ-skriveform" 
kan jeg jo ikke benekte. Men offentlig bruk, aldri. 
Jeg  skal  sitere  noen  konklusjoner  om  ordet  Merdø  I  boken  "Arendal fra Fortid til 
Nutid" (1923) sitat: Om ønavnet Merdø finnes i" Norske: Gaardnavne VIII (1905) s. 90 
følgende opplysninger: Uttalt Mærdø. og skrevet Merrdøn 1610. og Merdøe 1670. Dr. 
Amund B. Larsen  bemerker:  Uttalen  ø,  ikke øi som siste Led synes at vise at navnets 
skrevne    Form   har   behersket   uttalen        (altså   man   har   uttalt   e - en  som  æ). 
Om  navnets  oprindelse,  sier han: Det  kan maaske tænkes at man i Øens omrids har 
fundet   Lighed   med   det   Slags   Ruse  eller  Teine,  som  i  Oldnorsk  kaldes   "merd." 
Til  det  siste  kan  jeg  sitere  Aschehoug  og  Gyldendal  store  norske  leksikon  (1985-
utgaven)   hvor  det  står  følgende:  Merdøy  ( her  brukes  øy  i stedet  for ø)  kommer 
muligens   fra   oldnorsk   "mordr"   som  betyr   "grusfylt mark"   Da  man i dag bruker 
offentlig  stavemåten  M e r d ø  om  stedsnavnet "Merdø" ser jeg som det korrekte at 
logenavnet på den nye logen i Arendal bør staves Merdø. 

                                    
    Med hilsen i V K og S 

 
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Løvåsen Frode   

  Lillejord Terje Merete 

Stor Sire Granlund Oddvar Berit 

St. Sekretær Hasle Gunnar   

DepSS Thoen Harald Vivi 

St. Marshall Eggum Olav Nina 

St. Kapellan Fjære Arild   

St. Skattmester Espen Per Eva 

DDSS Bredesen Thorleif Anne 

DDRP Huse Bjørg Kurt 

Distr.råd 22 Nilsen Jan A Wenche 

  Friis-Jacobsen John Else    

  Sodeland Asbjørn Kari 

  Davidsen Gunnar Ellen 

  Andersen Tore Torill 

  Munch-Olsen Åge Gitte 

HP Leir 22 Holthe Sigurd   

HP Leir 14 Igesund Asbjørn Anne-Marie 

HM Leir 14 Birkeland Ellen   

OM Fortuna Sørensen Inger Marie Svein 

Kaprifol Brune Lisbeth Ivar Tønseth 

Måken Andersen Torill Rohde   

Terje Vigen Furuholt Arild   

Henrik Ibsen Erichsen Finn Fredvik Ruth 

Gabriel Scott Stangeland Jan    Mildrid 

Lyngør Ramsdal Hans Olav Else Margrethe 

Torungen Brekke Thor Torunn 

Ex OM 61 Baust Helge Ingeborg 

107 Bøe Egil Sissel M. 

Torungen Bernstein Oscar Sara 

  Sataslaatten Thorgrim Eldrid 

  Myhre Olav Magnus Karin 

  Skjævestad Torjus Anna 

  Olsbu Nils Odd Helga 

Andre Andersen Tore Lund Tone 

  Axelsen Odd Bjørg 

  Heien John   

  Evensen Karl Petter Unni 

  Grundesen Christian Milly 

  Knutsen Martin Agnes 

  Olsbu Øyvind Turid 

  Christensen Sigurd   

  Sannæs Harry Hillbjørg 

  Ekornrud Jonn Unni 

  Brekka Lars Bente 

  Røysland Bjørn Inger 
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Arendal Broderforening 

V/ Formann Tom Schulz. 

 

Vedrørende navnet MÆRDØ. 

Jeg  viser  til brev  fra  Eks. OM Oscar Bernstein hvor han påtaler skrivemåten til 
den "nye"  Loge 135 MÆRDØ. Hverken Den Uavhengige Norske Storloge v/ Stor 
Sire  eller  DDSS  betviler  riktigheten  av at navnet Merdø er korrekt, men at det 
sikkert gjennom tidene har variert i "dialektisk" skrivemåte. 
Stor  Sire  konkluderer  med  at  hvis navnet på "dialekt" klart uttales med Æ, og 
en  enstemmig  Broderforening  ønsker  dette som navn på den nye Loge vil han 
ikke  blande  seg  inn  i  dette.  NAVNET  BLIR DERMED  LOGE 135 MÆRDØ m/ 
Æ. 
Vi   regner  da  med  at  denne   "navnestrid"    kan  bilegges,  og  at  alle  parter 
respekterer den avgjørelse som er tatt. 

Arendal den 8. juni 1999. 

Med broderlig hilsen i V.K.og S. 
Thorleif Bredesen  
DDSS   
 
 
Mærdø  er  navnet  på  den  lille,  men  vel nokså kjente øy utenfor Arendal. For 
å   dvele   litt   ved  navnet  Mærdø  så  er  selve  stedsnavnet  blitt  tolket  til  at 
navnet  kommer  fra  merd,   som  på  gammelt  norsk  betyr  fiskeruse.  Det   er     
havnebassenget  på   utsiden   av  Arendal.,   mellom   Revesand, Gjærvoldsøya 
og   Mærdø   som   utgjør   rusa.   Selve   øya   er   250   mål   stor,   med    lange 
rullesteinstrender  på  utsiden  og  sandstrender  på  innsiden.  Den har Norges 
østligste  kristtornbusk  og  en  mengde  forvillede  syriner.  Om våren kan også 
sees mange gamle gule villtulipansorter. 
 Men  det  Mærdø  vel  er mest kjent for, er vel sine loser. I en rapport fra 1720 
går det fram at Mærdø hadde 12 loser og at behovet var 1 losoldermann og 14 
loser. Stedet hadde fast tollstasjon, som holdt til i egen bygning. Minner fra toll 
fra  tollvesenet finnes for øvrig som den lille hytta på øyas høyeste topp, Valen.  
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Tilhørighet Etternavn Fornavn Ektefelle 

  Lundberg Sigurd Inger Johanne 

  Sell Leif Arild Olaug 

  Schulz Tom B. Lise 

  Salvesen Kai Grete 

  Gjevdeli Ottar Olav   

  Stene Jon Martin Eiri 

  Nygaard Gudmund Anne Grete 

  Halvorsen Olav Elin 

  Knudsen Per Brith 

  Nykvist Tor-Alf Marit 

  Steller Erik Kari 

  Ølnes Asbjørn   

  Johansson Ebben 
Anne G. 
Dalane 

  Nebelung Werner Åse 

  Iversen Georg W. Bodil 

  Meyer Heinz Sigrund 

  Salvesen Frode Bente 

  Heen Roar Gerd 

  Steller Fritz Rannveig 

  Rasmussen Odd Astrid 

  Sørensen Rune Mona 

  Jørgensen Alf May Britt 

  Gullovsen Vidar Linda 

  Endresen Randolph Else Byholt 

  Aas Helge Wenche H. 

  Opsahl Håkon Unni 

  Kvalevåg Sverre Sigrun  

  Christiansen Rolf Berle Sonja 

  Wallumrød Hans A. Aud 

  Ljunggren Douglas   
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Rekruttering. 
Helt  fra  første  stund var det ekspansjon som var drivkraften til dannelsen av 
ABF,  og  dette var helt sentralt i arbeidet. Frem mot september 1998 gikk det 
tregt,  men  i løpet av det neste året bar arbeidet frukter, slik at da vi nærmet 
oss  instituering  1999  var  det  33  medlemmer,  hvorav  21  hadde DHS grad.  
Nitten  var  brødre  fra 107  Torungen fra før broderforeningen ble dannet, en  
fra   61  Terje Vigen  og  en  fra   loge  4  De Syv Fjelde.  Tolv  var  nye  som  var 
rekruttert  av  broderforeningens  medlemmer, ingen av disse hadde fått DHS 
grad ved instituering av ny loge. Egentlig var vi 34, men Thorgrim Sataslaatten 
gav  uttrykk for at han ville gå tilbake til 107 Torungen etter instituering, noen  
av   brødrene   med   DHS   grad   ønsket   av  forkjellige  grunner  ikke  å  være 
embedsmenn,  slik  at  vi  hadde  manko  på  to  med  DHS  grad  for å fylle alle 
plassene.  Vi  søkte om å få forfremme Frode Salvesen og Rune Sørensen med 
under  12  ukers  intervall  fra  DEK  grad,  men  fikk  avslag  slik  at disse to ble  
innsatt  i  sine  embeder  08.02.00, etter å ha blitt tildelt DHS grad samme dag.  
Arbeidet  med  å  ta  opp  så  mange  nye  medlemmer  førte til at moderlogen 
utnevnte   en   3.  undersøkelsesnevnd  som  skulle  ta  seg  av  søknader  med 
medlemmer av ABF som fadder. 
 

Instituering av 135 
Allerede  i  februar  hadde  Storlogen  fastsatt dato til 27.11.99, og Mærdø ble 

da  den  siste loge instituert i det forrige tusenår. Alle medlemmene så tilbake 

på  tiden  i broderforeningen  som svært god og full av positivitet. Økonomisk 

var foreningen i rute, saldo på konto var 9963,- Medlemsmessig var vi blitt 33 

(34), kun en bror var bortreist, ellers deltok alle.  
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Tiden var nå klar for sang og logo, formann kontaktet musikk aktive brødre i 
andre   loger  (Tore Lund Andersen,  Oscar Bernstein,  Ole Gullbring  og  Odd 
Axelsen) med spørsmål om hjelp.  Tore Lund Andersen fra  loge 89 Skagerak 
tok  utfordringen  og  skrev  vår  logesang  på  melodien  ”At  far  min  kunne 
gjera”,    en   melodi   han   selv   valgte.   Han   høstet  stor  applaus   da  han 
presenterte  den  i  broderforeningen.  Det  var  enighet om at sangen skulle 
synges ” med krøll”.  Han  gav også en forklaring på hvorfor teksten ble som 
den ble. Foreningen fikk også sangen i blindeskrift, en side er rammet inn og 
er utstilt sammen med logenes klenodier i Odd Fellow huset.  

 
TEKSTBEGRUNNELSE/-FORKLARING: 
Broderforeningen  med  utspring  i  Loge   nr. 107  Torungen,  valgte  navnet 
MERDØ  for den nye logen i Arendal. Alt tidlig våren 1999, ble jeg bedt om å 
lage  forslag  til  en  sangtekst for Loge Nr. 135 Merdø, som skulle institueres 
senhøstes  samme  år.  -  Beklageligvis  var  jeg  så opptatt med å legge siste 
hånd på en større slektsbok samt å forberede, organisere og administrere et 
stort  slekt  stevne  på  Malangs  halvøya  i Tromsø at jeg ikke just var særlig 
motivert til å påta meg oppgaven på det tidspunkt. Men, da jeg i forbindelse 
med  utdelingen  av  en  40-årsveteranjuvel i Arendal i høst kom i snakk med 
logeforeningens    formann,    Tom Schulz,    fikk  jeg  forståelsen  av  at  man 
fortsatt forventet  et  forslag  til  sangtekst  fra  meg - og at man til da heller 
ikke  hadde  fått  inn  forslag  fra  andre. – Jeg  sa  meg  da villig til å gjøre et 
forsøk. 
Fra  bror  Kai Salvesen som selv er sterkt knyttet til øya Merdø, mottok jeg et 
skriv  med  en  rekke  interessante  opplysninger, som jeg ellers ikke var kjent 
med.  -  Disse  gjorde  det  med  en  gang  langt  lettere  for  meg  å gjøre noe. 
Så  var  det  melodivalget. -Å  skrive  en  helt ny melodi, var det for kort tid til. 
- Derfor  måtte  jeg  finne  en  lett  sangbar  sangmelodi, som  allerede hadde 
Storlogens  velsignelse.  Og,  for  å  si det mildt, så er jeg personlig lut lei av å 
skrive  tekster  til  den stadige gjengangeren:  "Rehnvinets Lov". - Loge Nr. 28 
Agdesidens sang derimot går på melodien "At far min kunne gjera".- Og, den 
er ikke bare lett å synge, men også forholdsvis enkel å skrive brukbare tekster 
til. Derfor valgte jeg den melodien i håp om at den ville-bli godtatt. Nå er det 
bare den  haken  med akkurat den melodien at den et sted har en sløyfe som 
nok bør synges hvis den skal gjøres korrekt. Sangen kan imidlertid godt være 
denne  sløyfen  foruten.  Derfor  har  jeg  gjort  teksten  i to versjoner: a. med 
sløyfe, og b. uten sløyfe. 
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Fo r Loge  Nr. 135 Merdø  må  det  derfor  være  valgfritt å velge hvilken versjon 
som  skal  benyttes - om  altså forslaget blir godtatt som logens sang. I sangens 
første  vers  er  nevnt  tre  navn:  Jens Taarup, Søren Nabben og  Jens Mikkelsen, 
som  alle  er  uløselig  knyttet  til losvesenets virksomhet på øya Merdø,  og som 
ofte  satte  sitt eget liv på spill for å få skip og mannskap  som ferdedes langs en 
værhard  kyststrekning  med  båer  og  farlige understrømmer, sikkert og trygt i 
havn,  tanken  bak  første og andre verset er da som følger: Losen som setter ut 
fra Merdø,  har ett mål for øyet: medmenneske(bror) i nød. Han skal i sikkerhet, 
koste hva det koste vil. -  Hans  skjebne er i losens hender.  - Begge er i nød. - Så 
vel  den  nødstedte  som  losen selv,  kjemper i bølgekavet og lar bønn om frelse 
stige  mot  himmelens  Store  Mester.  Den  (de)  nødstedte  skuer  fortvilet etter 
venners hjelp. - Og,  før redningsselskapets tid, var det nå engang slik at det var 
nettopp  losene  som  var de "vennene", som den nødstedte i  fortvilelse så etter 
mens  han  selv  kjempet  for  livet - uten  annet håp enn vennehjelpen fra en los 
som kom tidsnok.  – Så  er  han der, kjentmannen på stedet, som vet så vel hvor 
det  er  trygt som hvor det er farlig å ferdes.  Han gir ordren som leder til broder 
vennskapets  trygge  havn:  i  dette  tilfelle  Merdø,  LOGE NR. 135 MERDØ. Med 
dette  er  vi  allerede  på  god  vei  inn i  det tredje verset, og da sier forhåpentlig 
resten  av  sangteksten  seg  selv:  Merdø,  et  broderhjem,  bygget  hvor  trofast 
kjærlighet  er  fundert  på  sannhet - og  hvor løyn og urett er utelukket. Til  slutt 
ender  teksten  med en oppfordring  til ikke kun  Merdøs logebrødre, men til alle 
ordensbrødre   over   hele   jordens    krets:   at   de,   som   medlemmer  av   "los 
oldermannens   laug"    gjør  alt  som  står  i  deres   makt.    for  å  sikre  en  hver  
Jordboer  under  solen  retten til et liv i trygghet (i ordenens fold), likesom de tre 
forannevnte,  Jens,  Søren  og  Jens så ufortrødent den gang gjorde da de sørget 
For  å  få  skip  og  mannskap i sikkerhet i en trygg og god havn. Da vil logens liv 
 og  fremtid  være  sikret  ved  at  nye ledd av kjeden føyes til, noe som må være 
 en  bedre  duft i eldre brødres "nese" enn duften av de tre friske roser, som nye  
brødre får med seg hjem etter innvielsen i Troskapsgraden. 
 
Kristiansand, 14. okt. 1999 
 
Tore Lund Andersen 
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    SANG TIL LOGE NR. 135 MÆRDØ. 

   Melodi: "At far min kunne gjera" 
 
 Fra Mærdøs stenet strender,   La loge Mærdø være 
 med kurs mot bror i nød    vårt nye broder-hjem! 
 med livet i de hender    -Det nummer den skal bære: 
 som skiller liv fra død.    ett hundre-tretti-fem! 
 Jens Taarup, Søren Nabben,    -Og, dette hjemmet bygges 
 Jens Mikkelsen og flere;    på troskaps ste-erke-e grunn, 
 - i kav på bølgerabben    hvor kjærligheten trygges 
 de høyt til mester ber.    på sannhets dype bunn! 
 
 De ser vel etter venner    Så, brødre, vær da loser 
 Mens de for livet strir    som hine menn en gang! 
 Og ingen utvei kjenner    -La duft av friske roser 
 Før losen ordre gir.     gi støt til denne trang! 
 - Han søker, ly for været    -La nye brødre føyes 
 bak Mærdøs bre-ede-e rygg    til kjeden fa-ast so-om stål; 
 til venners gode nærhet,    -må våre sinn og bøyes 
 hvor hver og en er trygg !    inn under Ordnens mål. 

 
Foreningen  trengte  ellers  ikke  tenke  på sanghefte, det var klart at Leir 22 
hadde tatt initiativ til å lage et felles for hele distriktet. 

 
Det  kom  i  alt  14 forslag til logo, de fleste fra DDSS Thorleif Bredesen, men 
også fra brødrene Olav Halvorsen og Carsten Boe. Ved suksessiv avstemning 
15.04.99,  der forslaget med færrest stemmer ble fjernet, var det til slutt ett 
av  Thorleif Bredesen  og  Olav Halvorsens  forslag igjen, hvor det av Thorleif 
vant  med  en stemme! Det beskrives slik: Motivet forestiller en av de gamle 
MÆRDØLOSER som fører sin båt trygt gjennom Terje Vigens farlige, og trygt 
inn i Gabriel Scotts lune farvann forbi Torungen, og inn på Arendals red.  

   Særlov 
Forslag til særlov ble presentert på møte 07.10.99, og etter anmodning om 
noen endringer ble endelig forslag vedtatt 04.11.99 og sendt Storlogen for 
godkjenning. Særloven skulle være så enkel som mulig og ikke å inneholde 
noe allerede regulert i andre lover.  
Oslo, den 17. november 1999 

        Oddvar Granlund      Gunnar Hasle  

 Stor Sire      Stor Sekretær 
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Fo r Loge  Nr. 135 Merdø  må  det  derfor  være  valgfritt å velge hvilken versjon 
som  skal  benyttes - om  altså forslaget blir godtatt som logens sang. I sangens 
første  vers  er  nevnt  tre  navn:  Jens Taarup, Søren Nabben og  Jens Mikkelsen, 
som  alle  er  uløselig  knyttet  til losvesenets virksomhet på øya Merdø,  og som 
ofte  satte  sitt eget liv på spill for å få skip og mannskap  som ferdedes langs en 
værhard  kyststrekning  med  båer  og  farlige understrømmer, sikkert og trygt i 
havn,  tanken  bak  første og andre verset er da som følger: Losen som setter ut 
fra Merdø,  har ett mål for øyet: medmenneske(bror) i nød. Han skal i sikkerhet, 
koste hva det koste vil. -  Hans  skjebne er i losens hender.  - Begge er i nød. - Så 
vel  den  nødstedte  som  losen selv,  kjemper i bølgekavet og lar bønn om frelse 
stige  mot  himmelens  Store  Mester.  Den  (de)  nødstedte  skuer  fortvilet etter 
venners hjelp. - Og,  før redningsselskapets tid, var det nå engang slik at det var 
nettopp  losene  som  var de "vennene", som den nødstedte i  fortvilelse så etter 
mens  han  selv  kjempet  for  livet - uten  annet håp enn vennehjelpen fra en los 
som kom tidsnok.  – Så  er  han der, kjentmannen på stedet, som vet så vel hvor 
det  er  trygt som hvor det er farlig å ferdes.  Han gir ordren som leder til broder 
vennskapets  trygge  havn:  i  dette  tilfelle  Merdø,  LOGE NR. 135 MERDØ. Med 
dette  er  vi  allerede  på  god  vei  inn i  det tredje verset, og da sier forhåpentlig 
resten  av  sangteksten  seg  selv:  Merdø,  et  broderhjem,  bygget  hvor  trofast 
kjærlighet  er  fundert  på  sannhet - og  hvor løyn og urett er utelukket. Til  slutt 
ender  teksten  med en oppfordring  til ikke kun  Merdøs logebrødre, men til alle 
ordensbrødre   over   hele   jordens    krets:   at   de,   som   medlemmer  av   "los 
oldermannens   laug"    gjør  alt  som  står  i  deres   makt.    for  å  sikre  en  hver  
Jordboer  under  solen  retten til et liv i trygghet (i ordenens fold), likesom de tre 
forannevnte,  Jens,  Søren  og  Jens så ufortrødent den gang gjorde da de sørget 
For  å  få  skip  og  mannskap i sikkerhet i en trygg og god havn. Da vil logens liv 
 og  fremtid  være  sikret  ved  at  nye ledd av kjeden føyes til, noe som må være 
 en  bedre  duft i eldre brødres "nese" enn duften av de tre friske roser, som nye  
brødre får med seg hjem etter innvielsen i Troskapsgraden. 
 
Kristiansand, 14. okt. 1999 
 
Tore Lund Andersen 
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    SANG TIL LOGE NR. 135 MÆRDØ. 

   Melodi: "At far min kunne gjera" 
 
 Fra Mærdøs stenet strender,   La loge Mærdø være 
 med kurs mot bror i nød    vårt nye broder-hjem! 
 med livet i de hender    -Det nummer den skal bære: 
 som skiller liv fra død.    ett hundre-tretti-fem! 
 Jens Taarup, Søren Nabben,    -Og, dette hjemmet bygges 
 Jens Mikkelsen og flere;    på troskaps ste-erke-e grunn, 
 - i kav på bølgerabben    hvor kjærligheten trygges 
 de høyt til mester ber.    på sannhets dype bunn! 
 
 De ser vel etter venner    Så, brødre, vær da loser 
 Mens de for livet strir    som hine menn en gang! 
 Og ingen utvei kjenner    -La duft av friske roser 
 Før losen ordre gir.     gi støt til denne trang! 
 - Han søker, ly for været    -La nye brødre føyes 
 bak Mærdøs bre-ede-e rygg    til kjeden fa-ast so-om stål; 
 til venners gode nærhet,    -må våre sinn og bøyes 
 hvor hver og en er trygg !    inn under Ordnens mål. 

 
Foreningen  trengte  ellers  ikke  tenke  på sanghefte, det var klart at Leir 22 
hadde tatt initiativ til å lage et felles for hele distriktet. 

 
Det  kom  i  alt  14 forslag til logo, de fleste fra DDSS Thorleif Bredesen, men 
også fra brødrene Olav Halvorsen og Carsten Boe. Ved suksessiv avstemning 
15.04.99,  der forslaget med færrest stemmer ble fjernet, var det til slutt ett 
av  Thorleif Bredesen  og  Olav Halvorsens  forslag igjen, hvor det av Thorleif 
vant  med  en stemme! Det beskrives slik: Motivet forestiller en av de gamle 
MÆRDØLOSER som fører sin båt trygt gjennom Terje Vigens farlige, og trygt 
inn i Gabriel Scotts lune farvann forbi Torungen, og inn på Arendals red.  

   Særlov 
Forslag til særlov ble presentert på møte 07.10.99, og etter anmodning om 
noen endringer ble endelig forslag vedtatt 04.11.99 og sendt Storlogen for 
godkjenning. Særloven skulle være så enkel som mulig og ikke å inneholde 
noe allerede regulert i andre lover.  
Oslo, den 17. november 1999 

        Oddvar Granlund      Gunnar Hasle  

 Stor Sire      Stor Sekretær 
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Rekruttering. 
Helt  fra  første  stund var det ekspansjon som var drivkraften til dannelsen av 
ABF,  og  dette var helt sentralt i arbeidet. Frem mot september 1998 gikk det 
tregt,  men  i løpet av det neste året bar arbeidet frukter, slik at da vi nærmet 
oss  instituering  1999  var  det  33  medlemmer,  hvorav  21  hadde DHS grad.  
Nitten  var  brødre  fra 107  Torungen fra før broderforeningen ble dannet, en  
fra   61  Terje Vigen  og  en  fra   loge  4  De Syv Fjelde.  Tolv  var  nye  som  var 
rekruttert  av  broderforeningens  medlemmer, ingen av disse hadde fått DHS 
grad ved instituering av ny loge. Egentlig var vi 34, men Thorgrim Sataslaatten 
gav  uttrykk for at han ville gå tilbake til 107 Torungen etter instituering, noen  
av   brødrene   med   DHS   grad   ønsket   av  forkjellige  grunner  ikke  å  være 
embedsmenn,  slik  at  vi  hadde  manko  på  to  med  DHS  grad  for å fylle alle 
plassene.  Vi  søkte om å få forfremme Frode Salvesen og Rune Sørensen med 
under  12  ukers  intervall  fra  DEK  grad,  men  fikk  avslag  slik  at disse to ble  
innsatt  i  sine  embeder  08.02.00, etter å ha blitt tildelt DHS grad samme dag.  
Arbeidet  med  å  ta  opp  så  mange  nye  medlemmer  førte til at moderlogen 
utnevnte   en   3.  undersøkelsesnevnd  som  skulle  ta  seg  av  søknader  med 
medlemmer av ABF som fadder. 
 

Instituering av 135 
Allerede  i  februar  hadde  Storlogen  fastsatt dato til 27.11.99, og Mærdø ble 

da  den  siste loge instituert i det forrige tusenår. Alle medlemmene så tilbake 

på  tiden  i broderforeningen  som svært god og full av positivitet. Økonomisk 

var foreningen i rute, saldo på konto var 9963,- Medlemsmessig var vi blitt 33 

(34), kun en bror var bortreist, ellers deltok alle.  
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Tiden var nå klar for sang og logo, formann kontaktet musikk aktive brødre i 
andre   loger  (Tore Lund Andersen,  Oscar Bernstein,  Ole Gullbring  og  Odd 
Axelsen) med spørsmål om hjelp.  Tore Lund Andersen fra  loge 89 Skagerak 
tok  utfordringen  og  skrev  vår  logesang  på  melodien  ”At  far  min  kunne 
gjera”,    en   melodi   han   selv   valgte.   Han   høstet  stor  applaus   da  han 
presenterte  den  i  broderforeningen.  Det  var  enighet om at sangen skulle 
synges ” med krøll”.  Han  gav også en forklaring på hvorfor teksten ble som 
den ble. Foreningen fikk også sangen i blindeskrift, en side er rammet inn og 
er utstilt sammen med logenes klenodier i Odd Fellow huset.  

 
TEKSTBEGRUNNELSE/-FORKLARING: 
Broderforeningen  med  utspring  i  Loge   nr. 107  Torungen,  valgte  navnet 
MERDØ  for den nye logen i Arendal. Alt tidlig våren 1999, ble jeg bedt om å 
lage  forslag  til  en  sangtekst for Loge Nr. 135 Merdø, som skulle institueres 
senhøstes  samme  år.  -  Beklageligvis  var  jeg  så opptatt med å legge siste 
hånd på en større slektsbok samt å forberede, organisere og administrere et 
stort  slekt  stevne  på  Malangs  halvøya  i Tromsø at jeg ikke just var særlig 
motivert til å påta meg oppgaven på det tidspunkt. Men, da jeg i forbindelse 
med  utdelingen  av  en  40-årsveteranjuvel i Arendal i høst kom i snakk med 
logeforeningens    formann,    Tom Schulz,    fikk  jeg  forståelsen  av  at  man 
fortsatt forventet  et  forslag  til  sangtekst  fra  meg - og at man til da heller 
ikke  hadde  fått  inn  forslag  fra  andre. – Jeg  sa  meg  da villig til å gjøre et 
forsøk. 
Fra  bror  Kai Salvesen som selv er sterkt knyttet til øya Merdø, mottok jeg et 
skriv  med  en  rekke  interessante  opplysninger, som jeg ellers ikke var kjent 
med.  -  Disse  gjorde  det  med  en  gang  langt  lettere  for  meg  å gjøre noe. 
Så  var  det  melodivalget. -Å  skrive  en  helt ny melodi, var det for kort tid til. 
- Derfor  måtte  jeg  finne  en  lett  sangbar  sangmelodi, som  allerede hadde 
Storlogens  velsignelse.  Og,  for  å  si det mildt, så er jeg personlig lut lei av å 
skrive  tekster  til  den stadige gjengangeren:  "Rehnvinets Lov". - Loge Nr. 28 
Agdesidens sang derimot går på melodien "At far min kunne gjera".- Og, den 
er ikke bare lett å synge, men også forholdsvis enkel å skrive brukbare tekster 
til. Derfor valgte jeg den melodien i håp om at den ville-bli godtatt. Nå er det 
bare den  haken  med akkurat den melodien at den et sted har en sløyfe som 
nok bør synges hvis den skal gjøres korrekt. Sangen kan imidlertid godt være 
denne  sløyfen  foruten.  Derfor  har  jeg  gjort  teksten  i to versjoner: a. med 
sløyfe, og b. uten sløyfe. 
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Arendal Broderforening 

V/ Formann Tom Schulz. 

 

Vedrørende navnet MÆRDØ. 

Jeg  viser  til brev  fra  Eks. OM Oscar Bernstein hvor han påtaler skrivemåten til 
den "nye"  Loge 135 MÆRDØ. Hverken Den Uavhengige Norske Storloge v/ Stor 
Sire  eller  DDSS  betviler  riktigheten  av at navnet Merdø er korrekt, men at det 
sikkert gjennom tidene har variert i "dialektisk" skrivemåte. 
Stor  Sire  konkluderer  med  at  hvis navnet på "dialekt" klart uttales med Æ, og 
en  enstemmig  Broderforening  ønsker  dette som navn på den nye Loge vil han 
ikke  blande  seg  inn  i  dette.  NAVNET  BLIR DERMED  LOGE 135 MÆRDØ m/ 
Æ. 
Vi   regner  da  med  at  denne   "navnestrid"    kan  bilegges,  og  at  alle  parter 
respekterer den avgjørelse som er tatt. 

Arendal den 8. juni 1999. 

Med broderlig hilsen i V.K.og S. 
Thorleif Bredesen  
DDSS   
 
 
Mærdø  er  navnet  på  den  lille,  men  vel nokså kjente øy utenfor Arendal. For 
å   dvele   litt   ved  navnet  Mærdø  så  er  selve  stedsnavnet  blitt  tolket  til  at 
navnet  kommer  fra  merd,   som  på  gammelt  norsk  betyr  fiskeruse.  Det   er     
havnebassenget  på   utsiden   av  Arendal.,   mellom   Revesand, Gjærvoldsøya 
og   Mærdø   som   utgjør   rusa.   Selve   øya   er   250   mål   stor,   med    lange 
rullesteinstrender  på  utsiden  og  sandstrender  på  innsiden.  Den har Norges 
østligste  kristtornbusk  og  en  mengde  forvillede  syriner.  Om våren kan også 
sees mange gamle gule villtulipansorter. 
 Men  det  Mærdø  vel  er mest kjent for, er vel sine loser. I en rapport fra 1720 
går det fram at Mærdø hadde 12 loser og at behovet var 1 losoldermann og 14 
loser. Stedet hadde fast tollstasjon, som holdt til i egen bygning. Minner fra toll 
fra  tollvesenet finnes for øvrig som den lille hytta på øyas høyeste topp, Valen.  
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Tilhørighet Etternavn Fornavn Ektefelle 

  Lundberg Sigurd Inger Johanne 

  Sell Leif Arild Olaug 

  Schulz Tom B. Lise 

  Salvesen Kai Grete 

  Gjevdeli Ottar Olav   

  Stene Jon Martin Eiri 

  Nygaard Gudmund Anne Grete 

  Halvorsen Olav Elin 

  Knudsen Per Brith 

  Nykvist Tor-Alf Marit 

  Steller Erik Kari 

  Ølnes Asbjørn   

  Johansson Ebben 
Anne G. 
Dalane 

  Nebelung Werner Åse 

  Iversen Georg W. Bodil 

  Meyer Heinz Sigrund 

  Salvesen Frode Bente 

  Heen Roar Gerd 

  Steller Fritz Rannveig 

  Rasmussen Odd Astrid 

  Sørensen Rune Mona 

  Jørgensen Alf May Britt 

  Gullovsen Vidar Linda 

  Endresen Randolph Else Byholt 

  Aas Helge Wenche H. 

  Opsahl Håkon Unni 

  Kvalevåg Sverre Sigrun  

  Christiansen Rolf Berle Sonja 

  Wallumrød Hans A. Aud 

  Ljunggren Douglas   
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Fra Oscar Bernstein       HIS 31.05.99 
Furuveien, 84817 HIS 

      
Til Stor Sir Oddvar Granlund          Odd Fellow Ordenen  I.O.O. F Stortingsgaten 28 

    
kopi til DDSS Thorleif Bredesen Arendal. 
Kopi til Forman i Arendal Broderforening.

,
 Tom B. Schulz Arendal. 

Da  jeg alltid har interessert meg for stedsnavn, har jeg undersøkt litt om stedsnavnet 
Merdø.   Personlig  mener  jeg  at  dette  stedsnavn.  Aldri  offentlig har vært skrevet " 
Mxrdø (med "æ"). At noen i artikler eller lignende har benyttet denne  "æ-skriveform" 
kan jeg jo ikke benekte. Men offentlig bruk, aldri. 
Jeg  skal  sitere  noen  konklusjoner  om  ordet  Merdø  I  boken  "Arendal fra Fortid til 
Nutid" (1923) sitat: Om ønavnet Merdø finnes i" Norske: Gaardnavne VIII (1905) s. 90 
følgende opplysninger: Uttalt Mærdø. og skrevet Merrdøn 1610. og Merdøe 1670. Dr. 
Amund B. Larsen  bemerker:  Uttalen  ø,  ikke øi som siste Led synes at vise at navnets 
skrevne    Form   har   behersket   uttalen        (altså   man   har   uttalt   e - en  som  æ). 
Om  navnets  oprindelse,  sier han: Det  kan maaske tænkes at man i Øens omrids har 
fundet   Lighed   med   det   Slags   Ruse  eller  Teine,  som  i  Oldnorsk  kaldes   "merd." 
Til  det  siste  kan  jeg  sitere  Aschehoug  og  Gyldendal  store  norske  leksikon  (1985-
utgaven)   hvor  det  står  følgende:  Merdøy  ( her  brukes  øy  i stedet  for ø)  kommer 
muligens   fra   oldnorsk   "mordr"   som  betyr   "grusfylt mark"   Da  man i dag bruker 
offentlig  stavemåten  M e r d ø  om  stedsnavnet "Merdø" ser jeg som det korrekte at 
logenavnet på den nye logen i Arendal bør staves Merdø. 

                                    
    Med hilsen i V K og S 

 
 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Løvåsen Frode   

  Lillejord Terje Merete 

Stor Sire Granlund Oddvar Berit 

St. Sekretær Hasle Gunnar   

DepSS Thoen Harald Vivi 

St. Marshall Eggum Olav Nina 

St. Kapellan Fjære Arild   

St. Skattmester Espen Per Eva 

DDSS Bredesen Thorleif Anne 

DDRP Huse Bjørg Kurt 

Distr.råd 22 Nilsen Jan A Wenche 

  Friis-Jacobsen John Else    

  Sodeland Asbjørn Kari 

  Davidsen Gunnar Ellen 

  Andersen Tore Torill 

  Munch-Olsen Åge Gitte 

HP Leir 22 Holthe Sigurd   

HP Leir 14 Igesund Asbjørn Anne-Marie 

HM Leir 14 Birkeland Ellen   

OM Fortuna Sørensen Inger Marie Svein 

Kaprifol Brune Lisbeth Ivar Tønseth 

Måken Andersen Torill Rohde   

Terje Vigen Furuholt Arild   

Henrik Ibsen Erichsen Finn Fredvik Ruth 

Gabriel Scott Stangeland Jan    Mildrid 

Lyngør Ramsdal Hans Olav Else Margrethe 

Torungen Brekke Thor Torunn 

Ex OM 61 Baust Helge Ingeborg 

107 Bøe Egil Sissel M. 

Torungen Bernstein Oscar Sara 

  Sataslaatten Thorgrim Eldrid 

  Myhre Olav Magnus Karin 

  Skjævestad Torjus Anna 

  Olsbu Nils Odd Helga 

Andre Andersen Tore Lund Tone 

  Axelsen Odd Bjørg 

  Heien John   

  Evensen Karl Petter Unni 

  Grundesen Christian Milly 

  Knutsen Martin Agnes 

  Olsbu Øyvind Turid 

  Christensen Sigurd   

  Sannæs Harry Hillbjørg 

  Ekornrud Jonn Unni 

  Brekka Lars Bente 

  Røysland Bjørn Inger 
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Navn, sang, logo og særlov. 
 
ARENDAL BRODERFORENING 
FORSLAG TIL NAVN PÅ DEN NYE LOSJEN 

JEG VIL FORESLÅ MÆRDØ.  DETTE I BAKGRUNN AV`  AT MERDØ VAR EN AV DE 
VIKTIGSTE UT HAVNENE I SEILSKUTETIDEN.  
MÆRDØ  VAR  ETTER DET  MANGE MENER DEN  STØRSTE UTHAVNEN MELLOM 
YTRE  OSLO  FJORD  OG  FLEKKERØYA.  I 1720  DA  DET  STATLIG LOS VESEN BLE 
OPPRETTET VAR MERDØ EN AV DE STØRSTE LOS STASJONER,  MEN LENGE FØR 
DENNE TID VAR LOSENE VEL ETABLERT PÅ ØYA. DET MENES Å VÆRE BEVIST AT 
DET  HAR  BODD  MENNESKER  HER  TILBAKE  TIL   BRONSEALDEREN.   PÅ 1500 
TALLET VAR MERDØ ALLEREDE NEVNT I HOLLANSKE SJØ ATLAS. UT I FRA DETTE 
MENER  JEG  MERDØ  ER  EN  AV  DE  PLASSENE  SOM  HAR  BETYDD MEST FOR 
UTVIKLINGEN  AV  ARENDAL  SOM  BY. DET MED AT DET HAR VÆRT LOSER HER 
SOM  HAR  HJULPET  FOLK  I  NØD  OG LEDET SKIP OG MENNESKER TIL Å FINNE 
FREM   DIT   DE  S KAL,   DET   ER  VEL  NOE  AV  ODD  FELLOW  TANKEN  HJELPE 
MENNESKER I NØD OG LEDE DE RETT VEI. 
 
MED BRODERLIG HILSEN I V.K.og S. 
BROR PER KNUDSEN 
 
Dette er helt sentrale emner i arbeidet mot en ny loge.  Allerede før instituering 
var det kastet frem en rekke navneforslag,  men  kun to ble fremmet på korrekt 
måte   med   skriftlig   begrunnelse.   Det   var   ”Kongshavn”   av  Eks  OM Oscar  
Bernstein  fra  loge  107 Torungen og ”Merdø” av Per Knudsen, medlem av ABF.  
Ved  avstemming 1 1.02.99  fikk  Merdø  15 stemmer og Kongshavn 1.  Samtidig  
fikk  en  beskjed  om  at  nummeret  til  den  nye  logen  ville  bli  135.  På   møte  
11.03.99  ble  det  besluttet  at  Mærdø  skulle  skrives  med  æ  og  ikke  med  e.  
Eks OM Oscar Bernstein,  som  for øvrig ikke var medlem av foreningen, ville ha 
det skrevet med e og tok direkte kontakt med  Stor Sire. Han fikk ikke medhold, 
se svaret.  
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VELKOMMEN VED BORDET. 
Bror Stor Sire,  Storembedsmenn,  Gjester,  Embedsmenn,  Søstre og brødre 
For   135.   Gang   på   litt   over  100  år  står  en  nyslått  OM  og  skal  ønske 
 velkommen  for  å feire instituering av en ny loge. Vi har invitert de som har 
vært  for  oss,  og  de som har vært mot oss, for det er vanlig at unnfangelse 
og  fødsel  av en ny loge ikke hele veien er smertefri. Nu er loge 135 Mærdø 
et  faktum  og  gode  krefter kan nu bare dra en vei slik at logene som staver 
blir  samlet  til  en  sterk  bunt.  Da  det  ble  besluttet  å  søke om å få danne 
broderforening  var  det  så  vidt  vi  fikk samlet 10 underskrifter. Da ABF ble 
instituert  12.03.98  var  vi  16  og  i  dag  er  vi  34,  20  fra  moderlogen  107 
Torungen.  en  fra  loge  61 Terje Vigen,  en  fra  loge  4  De Syv Fjelde  og  de 
resterende  12  er t att  opp  som  nye.  Ofte  brukes  en  bunt  av staver som 
bilde  på  styrken  i  loge  brødres  samhold.  I  en liten loge som vår kommer 
nesten  alle  stavene  veldig  tett  på  hverandre  i  en  nærhet som både kan 
være vanskelig og god. 
På  tross  av  perioder underveis  hvor  det  har knirket og knaket i bunten av 
staver,  har  vi  ikke  mistet  noen  medlemmer. Kanskje tyder det på at vi har  
lært å rydde opp og at vi har lært noe om hverandre, og kanskje viktigst at vi 
har lært noe om oss selv. De av mine svakheter som jeg i denne prosessen er 
blitt pinlig klar over tar vi ikke her men på kammerset. 
Nu   er  tiden  i  ABF slutt, vi  er ikke lenger brødre i 107 Torungen, men i 135 
Mærdø  og vi er kjempeglad for at så mange ville være med oss å feire dette. 
Jeg  håper ingen  Egder  eller  Drammensere  tar  det  ille opp om jeg spesielt 
fremhever   representantene  fra  Storlogen  og de  av  deres  ektefeller  som  
kunne komme.  Festkomiteen har nedlagt et formidabelt stykke arbeid for at 
vi  skal  kunne  ha  en  fin  festaften.  Jeg vil gjerne at festkomiteen reiser seg  
så  resten  av  brødrene  i  135  Mærdø  slik  at vi HELE BUNTEN sammen kan  
ønske dere våre gjester velkommen. 
SKÅL og VELKOMMEN. 
Så setter vi oss, bare kveldens toastmaster Leif Sell blir stående og får herved 
ordet. 
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Tale Stor Sire Oddvar Granlund. 
"Brøyte seg rydning i svarteste skog,  
plass til en stue og mold til en plog". 
Hvem  kjenner  ikke  denne sangstrofen som generasjoner av nordmenn har følt 
seg  hjemme  i. Vi er på mange måter en nasjon av nybyggere og nybrottsmenn. 
Fra  værharde  kyststrøk  til  det  skogtunge  innland  har nordmenn kjempet mot 
naturen i alle dens krevende former.  
Vekst og kamp er to alen av samme stykke. 
Vi kan neppe betegne Arendal som  "svarteste skog" i denne sammenheng - her 
er to livskraftige OF-loger fra før. 
Jeg har heller ikke på følelsen at det har vært noen hard kamp for å etablere loge 
nr. 135, men det ville være  nærmest merkelig om det ikke har vært noen skjær i 
sjøen. 
Men  som når  Hamsun beskriver Isak Selanraa i sin roman "Markens grøde", så 
er   det   nybyggerinstinktet    som    rendyrkes    og    er   med   på   å   overvinne 
vanskelighetene. Vi fortsetter å bygge, og vi legger jord under plogen. 
Men  vi  har også våre begrensninger uttrykt i formuleringen -  "men bare Gud kan 
dikte trær". 
Åndelig vekst og modning ligger utenfor vår kontroll. 

Vår   Orden   har   som   mål   intet   mindre   enn   hele   verden   forenet   i  et 
søskenfellesskap.  Ut  fra  all  erfaring  er  dette et mål som realistene - de som 

skjønner seg på ting - vil gapskratte av. 
 Det  er  ingen  rimelighet  å  tro  at alle verdens mennesker skal finne sin plass i en 
Odd Fellow loge. 
Når  sant  skal  sies,  tror  heller ikke jeg det. Jeg vet ikke engang om det mulig og 
ønskelig. Men jeg vet at langt flere enn dagens medlemmer kan bli byggende og 
bærende   Odd Fellows   her   i   Arendal   med omegn.   Hvor  mange,  vet  ingen. 
Når  vi  igjen  har  installert  en  ny  loge,  så kribler  det  i oss som i enhver annen 
nybygger. 
Vi  ser for vårt  indre øye hvordan denne nye loge har muligheter til å samle nye 
lenker  av  modne  menn  til – fellesskap  og  arbeid  i  det godes tjeneste.Nordahl 
Griegs  linjer  fra  diktsamlingen "Norge i våre hjerter" inneholder en visjon som 
jeg virkelig føler meg hjemme i dag: 
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Det  ble  avholdt  i  alt  15  ordinære møter, det siste 04.11.99.  Ellers ble det 
allerede  28.09.99  besluttet  at  den nye logen skulle ha røykfri spisesal. Det 
ble  bemerket  at sannsynligvis var det flere som ikke ville komme til oss pga 
røyking,  enn  de  som  ikke  ville  komme  på  grunn  av  røykeforbudet.  Det  
første  ordinære  styremøte  ble  holdt  30.03.98,  disse  ble avholdt en gang 
per måned  hjemme  hos styremedlemmene  på  rotasjon.  Det  var  helt  fra 
starten   besluttet   at  det  ikke   skulle  serveres  alkohol  på  disse.  Det  ble 
holdt i alt 18 styremøter, det siste 22.11.99.  
Styret  i  foreningen  fungerte  som nominasjonsnevnd, 1. gangs nominasjon  
ble  foretatt  19.04.99  og  2.  gangs  nominasjon  med valg 20.05.99, uten at  
det kom benkeforslag.  
For å få embedskollegiet på plass måtte vi få dispensasjoner for Eks OM,OM 
og   UM.   Foreningen   fant   det  hensiktsmessig at   finans  og  anskaffelses- 
nemnden hadde de samme medlemmene, men med hver sin formann.  
Disse   (Olav Halvorsen,   Erik Steller,  Ebben Johansson, Ottar Gjevdeli,    Leif 
Sell,   Kai Salvesen,  Per Knudsen  og  Gudmund Nygård)  fungerte  også  som 
festkomité  for  middagen  i  forbindelse  med  instituering.  Per Knudsen ble 
formann  for Privatnevnden   og   fikk   med   seg   Ebben Johansson, Werner 
Nebelung og Gudmund Nygaard. Foreningen  valgte  også  to (Ottar Gjevdeli 
og  Werner Nebelung)  som  skulle  fungere  som  ”skald”,  dvs.  de  skulle ha 
ansvar  for  å  føre en krønike,  der  alt  som  ikke vanligvis nedtegnes i møte-
protokollene   skrives   ned.  Slikt  som  turer,  sommerfester  osv.,  noe  som  
fortsatt  holdes  delvis i hevd.   Samarbeidet   med  de  andre  Logene og hus 
styret  var  meget  godt. 
Broderforeningen  skulle  ikke  betale husleie før ny loge var på plass, og det 
ble ikke lagt noe  press på  tidspunkt for når andelen av aksjekapitalen skulle 
være betalt til de andre logene. Raust fikk foreningen beskjed om at den nye 
logen ikke skulle behøve å betale noe for å benytte  regalier,  utstyr,  drakter 
og   lignende.   Likeledes  fikk  den  de  nødvendige  protokoller  og  bøker  av 
Storlogen. 
Broderforeningen  gjorde også  henvendelser  til  en  rekke  danske  loger på 
Jylland  uten at vi lyktedes  å  få  noen  vennskapsloge  der.  Det  fikk  vi først 
senere  med  loge  142 Høgenhei, da Kai Salvesen var OM. Broderforeningen  
engasjerte   seg   også   i   sosialt    arbeid    i   nærmiljøet.  I  samarbeid   med  
hjemmesykepleien  på  Hisøy ble det etablert  besøkstjeneste  for  ensomme 
hjemmeboende.  Denne  ble det etter hvert for vanskelig å administrere, slik 
at   etter  hvert  som  de  vi  besøkte  havnet  på  sykehjem  og  lignende,  ble 
ordningen etter hvert avviklet.  



16 

 
 

 
 
 
 
 
 

Formell instituering 12.03.98. 
Broderforeningen  hadde  nå  fått  16  medlemmer. Seremonien ble ledet på en 
flott måte av DDSS Thorleif Bredesen og det tidligere styret ble formelt valgt på 
nytt,  og  Arendal  Broderforening  instituert. S torrep./Eks OM/OM/UM fra alle 
logene,  og  tilsvarende  fra  de  to  leirene,  DDRP Bjørg Huse og brødre fra 107 
Torungen, uten numerus clausus, var invitert.  Totalt var det 39 som deltok ved 
det  etterfølgende måltid.   Foruten  fine  taler  og  lykkeønskninger  vanket det 
også  gaver,  til sammen  fikk ABF  4200,- kroner, som skulle komme godt med i 
det videre arbeidet.  
 
Arbeidet i ABF. 
Arbeidet  i  broderforeningen,  eller   ”broderiforeningen”   som   noen  av  våre 
ektefeller   kalte   den,   gikk   med   stor  entusiasme  og  innsats  fra  brødrene. 
Daværende DDSS Thorleif Bredesen var i hele perioden til uvurderlig hjelp. Han 
fulgte  arbeidet  nøye  og  var  til  hjelp  og  støtte  når  det var nødvendig. Hans 
innsats  var  avgjørende  for  at  vi  kom  i  mål  i  tide  og  vi  er ham en stor takk 
skyldig.  Viktig var også at formann i broderforeningen ble invitert til alle møter 
i Distriktsrådet.  Under  møtene  i  broderforeningen  som ble avholdt en gang i 
måneden,  benket  vi  oss  på  vanlige  stoler som ble plassert mellom alteret og 
OM stolen.  Hver  gang  vi  hadde besøk av DDSS måtte vi imidlertid pent bruke 
de vanlige embedsstolene, han var nøye på at alt skulle være korrekt. Møtedag 
var  2. Torsdag  i  måneden. For å unngå mulige kollisjoner med Rebekkaleirens 
møter  ble  Leir 22  spurt  om  de  kunne  flytte  sin møtedag fra 3. til 2. torsdag. 
Dette  ble  innvilget,  men  så  sa  Rotary  opp  sitt  leieforhold og den nye logen 
kunne  da  bruke  tirsdag  som  møtedag.  Det  passet mye bedre ved at flere av 
medlemmene  hadde  problemer  med  torsdager,  siden  det var langdagen for 
handelsstanden i Arendal. Ved avstemming ble 2. og 4 tirsdag valgt. 
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"Bygge en vei på vidden,  
rydde litt land for Norge, 
er det de skal." 
Vi skal bygge vei på vidden. 
Men vi skal ikke gjøre hele vidden til vei. 
Vi skal leve og la leve. 
Odd  Fellow Ordenen  skal  være en surdeig i de mange lokalsamfunn hvor  
søstre  og brødre kommer sammen for å la seg prege og å prege Ordenens 
arbeid fremover. 
Et  hvert  lite  samfunn  og  hvert  enkelt  menneske har bruk for Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. 
Omkring  oss  vet vi at det finnes en rekke mennesker som lengter etter noe  
mer enn det deres hverdag fylles med. 
De lengter etter en mening i livet som kan fylle 
"tilværelsens uutholdelige letthet". 
De lengter etter dybde i et samfunn hvor alt skal være  
"fast food". 
De lengter etter alvor i en tid som hele tiden skriker til deg:   
"Keep smiling!" 
De lengter etter skjønnhet i en tid hvor estetikk er unntaket  
og heller uvanlig. 

De lengter etter stil, høytid og form i erstatning for støyende, forflatende 
 og fordummende omgangsfoitner. 
Til  denne  lengsel  har Odd fellow Ordenen og våre loger et rungende svar:  
Kom til oss! 
Den  gode  Odd Fellow- loge  gir  mening, gir dybde, gir alvor, skjønnhet, stil  
høytid og fonn. 
Når vi nå har instituert loge nr.135 Mærdø - er det for å danne et verksted  
Hvor  moderne  mennesker  kan komme sammen for å arbeide med det som  
man  ikke  gjør utenfor  våre logesaler. I våre logesaler er den store verden  
lukket ute. Der dyrker vi vår Ordens egenart gjennom den pedagogikk våre 
Ordensfedre har gitt oss. 
Men   også   i   festens   stemning   må   vi  minne  hverandre  om  som  vårt  
"Memento Vitæe" - livets memento - husk du kan feile!  
Vårt egentlig arbeid starter nå. 
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Mine brødre! 
Nå   skal   dere   virkeliggjøre  Troskapsgradens  dype  innhold  i  dette 
lokalsamfunnet. Og det skal ikke være en lek på overflaten, men  gi ekte  
livsinnhold. 
Nå  skal  dere leve ut Det Gode Vennskap dere i mellom.  Og dere skal 
Dele  det  med  alle nye brødre som skal tre inn her. La ingen bli  stående 
ensom  ved  døren  og  forlate dere fordi det ikke var en plass  der dere  
hadde  sagt  at  det  skulle  være  en  plass. Det  finnes brødre  som har  
forlatt oss  med en slik begrunnelse. 
Nå skal dere vise Den Edle Kjærlighet i den praksis dere alle  enkeltvis  
og samlet har blant dem som bygger og bor her i Arendal.  
La  ingen  få  si  at  Odd Fellows  ikke  elsker andre enn seg  selv og sine  
egne.  Den  Edle Kjærlighet  når alltid ut, også til dem som er   fremmede,  
endog til dem som er våre fiender. 
Nå skal dere kjenne både gleden og lidelsen i  Den Høye Sannhet  hvor  
Vi  gjennom smerte  og vekst  også må innrømme at vårt arbeid  og vår 
 innsats sjelden er som vi skulle ønske at den var. 
La meg uttrykke et ønske om at loge nr 135 Mærdø skal bli en 
 bærebjelke i arbeidet med å hegne både om vår Ordens lære og dens 
 egenart. Legg derfor fra første stund vekt på det korrekte - i  forhold til 
 vår Ordens egenart og særpreg. Det er ved å være seg selv, fullt og helt,  
ikke stykkevis og delt, at man fremstår med troverdighet. 
La  meg  tilslutt,  på  Ordenens  vegne,  få  rette  en hjertelig  takk til de  
brødre  som  tok  initiativet  til  ennu en Odd Fellow-loge i  Arendal. Jeg  
føler  at   Odd Fellow - ship  passer  bra  for  folk  i  denne  byen,   og  vi 
 ønsker lykke til! 
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Som det fremgår av referatet var det frisk diskusjon og klare meninger både 
for  og imot,  ja  det  var  så  livlig at daværende OM Egil Bøe, at han advarte 
mot  at  diskusjonen  ble  for  ”frisk”  - en  skulle  jo være venner etter møtet 
også.  Motstanden  var  langt sterkere enn forventet, men til slutt var det 10 
brødre  som  ønsket  å  skrive  under  søknaden (Sigurd Lundberg, Gudmund 
Nygaard,   Leif Sell,   Thorgrim Sataslaatten,  Per Knudsen,  Tom Schulz,  Olav 
Halvorsen,    Kai Salvesen,    Jon Stene    og    Ottar Gjevdeli).    Søknaden  ble 
umiddelbart sendt til DDSS Thorleif Bredesen.  

 
Samme dag som Stor Sire godkjente søknaden (19.01.98) vedtok loge 107 
Torungen, med klart flertall under avstemningen, at den ble moderloge.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved et etterfølgende orienteringsmøte 12.02.98 var medlemstallet kommet  

opp   i   14,  navnet  ble  bestemt  å  skulle  være  ”Arendal Broderforening”..  

Siktemålet  for  dannelse  av  ny  loge var innen utgangen av 1999. Forslag til  
styre  ble  fremsatt, og dette ble valgt for ett år på møte 03.03.98, bestående  
av: 
Formann:        Tom Schulz                   Nestformann:                  Leif Sell 
Sekretær:         Erik Steller                  Kasserer:         Kai Salvesen 
Arkivar:         Jon Stene                  Finansnevnd:     Olav Halvorsen 
Anska.nevnd:      Ebben Johansson                     Revisjonsnevnd:  Asbjørn Ølnes 
Alle  ble for  øvrig  gjenvalgt   etter  ett  års  funksjonstid   på  møte  11.03.99. 
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Bror   Ebben  Johansson   uttalte  at  for  hans  del  ble  avgjørelsen  etter  møtet 
vanskeligere   enn  før.  Eks OM Oscar Bernstein  uttrykte  skuffelse  over mang-
lende  oppslutning  og var bekymret  for  eventuell reaksjon i Storlogen hvis for-
søket  skulle  mislykkes  etter  alt  arbeidet  som  til  nå  var  nedlagt.  Møteleder 
poengterte  at  i  så  fall  måtte  man  regne  med  at  det  ville  være  siste  gang 
nåværende initiativtakere gikk  i bresjen og  viste  i  den forbindelse både til høy 
alder  og ellers årelangt engasjement for logen   og   ordenen.   Bror  Karl-Petter 
Evensen   repliserte  til   Eks OM  Oscar Bernstein  at  det  måtte  være  tillatt og 
utvise forskjellig  innsats for logen. Han mente  man fullt ut  måtte akseptere at 
noen valgte å prioritere så vel jobb som familie. 
Etter  dette  utviste brødrene  et ganske sterkt og livlig engasjement. Møteleder 
måtte  derfor  bruke  sin  myndighet og kalle til orden, OM Egil Bøe advarte mot 
at  diskusjonen  ble for  "frisk",  slik  at vårt gode vennskap også kunne fortsette 
etter  møtet.   Møteleder  minnet  igjen  om  hensynet  til  Odd Fellow Ordenens 
ekspansjon  som  overskygger  alle  andre  hensyn  og synspunkter, Han advarte 
mot  å  se spørsmålene som motsetninger. Eks OM Oscar Bernstein repliserte til 
Bror Karl Petter Evensen  at  hver  enkelt må veie sitt privatliv mot logearbeidet. 
Undertegnede  tok  opp  sjøfolks og andre med reisedagers arbeidssituasjon, og 
hvordan   disse   i   større   grad  kan  engasjeres  i  logearbeidet.  Herunder  fikk 
undertegnede  uttrykt  sitt  syn  om  at det for hans og mange andres del hadde 
liten  hensikt  og  gå  inn  i broderforeningen som på grunn av yrket måtte bli et 
"halvengajement".  Møteleder  opplyste  at  målet  er  å  danne  den nye logen i 
løpet av 1999, dette kan selvfølgelig avvikes om ikke målet nås. 
Eks OM Oscar Bernstein avviste alle tanker om at man løp noen som helst risiko 
ved  sin  eventuelle  underskrift.  Bror Christian Grundesen mente at enhver som 
underskriver    søknaden    måtte    tenke   gjennom   sin   egen   kapasitet   til   å 
gjennomføre  ekstra  arbeidet.  Møteleder  presiserte at underskriverne alvorlig 
måtte  gå  inn  for  institusjon  av ny loge innen rimelig tid. Dvs., i løpet av 1999. 
Til slutt bestemte 10 brødre seg for å stille seg bak søknaden ved sin underskrift 
av vedlegget til denne. 
Etter  møtet  fortsatte  praten og diskusjonen rundt kaffebordet. Det virket ikke 
Som  meningsutvekslingene  hadde  hatt  noen  som helst negativ innflytelse på 
den gode vennskap som ellers hersker mellom brødrene i loge nr. 107 Torangen. 
 
Per Olai Seines  
Sekretær. 
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Kjære Loge nr 135 Mærdø. Velkommen til denne verden. 
Det  er  en  særdeles  modig  ting  å la seg føde inn i en verden som er galere 
enn noensinne.  Men  født  det  ble  du, når tid dertil var inne. Før du ble født 
jeg  hørte  dine  hjerteslag  I beste-moderlogens  jubileums-lag Det jeg hørte 
var  rene  tone r At  barnet  levedyktig var,  derom  er  det  ingen  tvil. Alt det 
snakk  om  generasjoner  Og  om søskenbarn dertil! Jo det barnet blir født til 
noe  stort,  Sånn  tenkte  jeg  og  alle andre. Og nå, når fødselen er over Uten 
keisersnitt  og  tang.  Vi  ønsker  at din  vei  og  vandring blir lys og lang. Vær 
oss  velkommen  da  i  denne  verden.  En fører  skal  vi finne til å lede deg på 
ferden. Vi  gratulerer  vår nye bror Som nok blir stor før noen tror Jeg barnet 
Leirens lille gave skikker. Og derpå barnets skål vi alle drikker. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TAKK FOR MATEN TALE VED INSTITUERINGEN AV LOGE NR. 135 MÆRDØ 
29.11.99. w/Dep SS Harald Thoen 

 
Bror Stor Sire 
Bror Overmester 
Vitenskapen sier at liv først kunne oppstå når omgivelsen var egnet. 
Temperaturen var her særdeles viktig. Den måtte ikke være høyere enn et  
par grader under kokepunktet. 
Det som her er nevnt innledningsvis - kan også benyttes i aften. 
 Lett omskrevet kan det bli til: 
Når omgivelsene er egnet og riktig temperatur er til stede da er det liv laga. 
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Med  bakgrunn  i  den  varme og hygge som er tilstede ved dette bordet beviser 
det at vitenskapsmennene hadde rett. 
Den  engelske  forfatteren  Jerome K. Jerome, som døde i 1927, sa engang: Man 
føler seg så overbærende og sjenerøs 
etter et rikt og velfortjent måltid-  
så edel i sin tankegang og så god av hjertet. 
Hvis dette stemmer og det gjør det helt sikkert etter en gallamiddag som denne 
 - så  er  det  mye  som  tyder på at  Odd Fellow Ordenens  medlemmer bør spise  
mye og godt.  
Skinke og melon - formet som en spissgatter, med et deplasement på ca. 65 
gram, passende for en by som Arendal - en fin åpning for en gammel spesialitet; 
Surstek. 
I følge Schønberg Erkhen kan Surstek lages av; Okse - Elg - Hval eller hest. Vi har 
 i dag spist - ja hva tror dere? - jo det var okse. 
At  denne  sursteken  har  ligget 2- 3 dager i marinade merkes godt - marinaden 
er jo nesten hele "clouet". 
Jeg  regner  med at alle  ganer ved  dette bordet kjente igjen ingrediensene som 
ble  benyttet  i  marinaden  nemlig;  eddik  -  olje  -  løk  - salt  -  sukker - timian - 
laurbær - ingefær - nellik og pepper. 
Skulle  man  si  noe  om  nettopp  dette,  måtte  det være at det muligens var en 
ørlite grann for meget ingefær!!! 
Saus, grønnsaker og ripsgele hører med til surstek. Jeg overlater til hver og en å 
avgjøre om kjøttet er tatt fra mellom-mørbranden eller lårskiven. Desserten var 
også  fortreffelig - en deilig iskake - som avslutning på  et meget hyggelig taffel. 
Og  da  blir det  i  grunnen  som  den  matglade  Kåre Siem  har  sagt:  Den beste 
maten - den spiser du selv! 
Kjære vertskap! 
Takk  for  god  mat  og  drikke  -  pyntet  bord med blomster og lys - smilende og 
blide  mennesker  -  og  gode  taler og sanger  - spesielt til lykke med logens nye 
flotte sang. 
Og  helt  til  slutt,  i  det  vi  alle  løfter  våre  glass,  noen ord fra Fridtjof Nansen: 
Det  viktigste  i  livet  er  ikke  å  nå  sine  mål  -  men  å  være  underveis til dem!  
Takk for maten. 
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Bror Kåre Vatne  mente  at  vår  store   fremmøteprosent  har  sammenheng  
 med  høye  trivselsfaktor  i  logen , og  at  dette  også  kan  være grunn til at 
mange vegrer seg.  Undertegnede  støttet  Bror  Kåre Vatne og la til at vi her 
står   over  for  et   dilemma  ved   at  mange  vegrer  seg,  men  samtidig  ser 
behovet   for   en   ny   loge.   En  av  brødrene  nevnte  at  vi  mister   25 – 30  
medlemmer  til den  nye logen.   Eks OM Oscar Bernstein var overrasket over 
motstanden,   men   syntes  diskusjonen  til   nå  var   interessant   fordi   han  
gjenkjente   argumentene  fra  tidligere  dannelser  av  broderforeninger,  og 
vi mister   ingenting.    Enhver fra   nr.  107  Torungen   kan  møte  i  den  nye  
logen.    Egentlig  dreier  det  seg   ikke  om  overgang  for  mer  enn   10 – 15  
stykker.  Møteleder  ba brødrene være realistiske  og  regne  med  overgang 
for ca. 25 til 30 tredjegradsbrødre. Han presisert at logen  ikke  ekspanderer  
med   mindre   brødrene  går  inn  for  at  logen   skal   ekspandere,   og   han  
understreket  det  overordnede  mål  fra ordenen   om  nettopp   ekspansjon.   
Videre   ba  han brødrene  tenke  seg kapasitetsproblemene om kort tid med 
100 til 105 eller flere medlemmer. En av   brødrene  repliserte kort  at om  et  
år  eller  to  vil  sikkert  de   samme  motforestillingene  gjøre  seg  gjeldende.  
Eks OM  Torjus Skjævestad    "tonet flagg",   og   kalte   seg   selv  en  vennlig  
motstander.   Han  minnet  om  den  gunstige  aldersfordeling  vi  nå  har, og 
at  tidsmessig skader det ikke  å  vente litt.  Selv  om kapasitetsproblemet vil 
forverre  seg i tiden fremover, vil dette i alle  tilfeller  straks  bedres  når  den  
nye   logen  er  et  faktum.  Han  foreslo  å  danne  en  slags  "skygge-broder-
forening"  eller komité som kan arbeide med spørsmålet  på  litt  lengre  sikt.  
Bror   Preben  Johansen   repliserte til  Eks OM  Oscar Bernstein   vedr.   hans  
utsagn   om  enhvers  adgang  til  å  møte i den nye logen, at kun en bror fra 
Terje  Vigen  var  tilstede  på   vårt  siste  møte.  Han  ville  også  peke  på  at  
avgjørelsen  som ble tatt  i  høy grad berører dem som ikke var   tilstede   på   
møtet  i   kveld,  Eks OM  Thorgrim Sataslaatten  arresterte  uttrykket  deling  
og   viste  til  at   ekspansjon   passer  bedre.   Han  repliserte  til Bror  Preben 
Johansen  at  behovet  for informasjon nå måtte være oppfylt og ville  straks  
vite  om  det  virkelig  fantes  10  brødre eller mer som ville være med.   Bror 
Tom Schulz   sluttet   seg  til  synet  om  at  fler  og  fler  innser at tidspunktet 
for  knoppskyting nærmer seg.  Poenget er om dette skal skje før eller  siden.  
Han var  ikke i tvil om at nr. 107 Torungen nå trenger en knopp. OM Egil Bøe  
orienterte    om   den   praktiske   gjennomføringen   av   møtene   i   broder-
foreningen,    som  foregår  i  loge  salen  i  vanlig  legeantrekk.  Han antydet 
eksempelvis at i førstningen gikk det an og sette seg midt i salen i en ring for 
å behandle foreliggende saker.  
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Deretter  ble  Eks OM Sigurd Lundberg valgt til møteleder og  Bror. Per Olai 
Seines  til  sekretær.  Møteleder  leste dagsorden og  utkast til søknaden, 
som tenkes oversendt gjennom  DDSS Thorleif Bredesen. Møteleder  foreslo 
at  søknaden  ble  oversendt   hvis  ingen  hadde  bemerkninger.   Eks  OM Oscar 
Bernstein  og  Bror Karl-Petter Evensen  ba  om mer tid til diskusjon. Sistnevnte 
mente  det var for tidlig med deling, i det losjens faktiske tilvekst i 1997 var 
minus 1. D.v.s. 4 nyopptakelser, 3 dødsfall og 2 utmeldelser. 
OM Egil Bøe  snakket  om  det  store arbeidet som ligger foran dem som går inn 
for  stiftelsen,   og  han  ble  støttet   av   Eks OM  Thorgrim Sataslaatten.  Bror 
Preben Johansen  syntes at møtet nå kom inn i et ønskelig spor med hensyn til 
informasjon om hva dannelsen av en broderforening egentlig innebærer av 
innsats for den enkelte.  Bror Ottar Gjevdeli  spurte  om møtefrekvens etc. 
Møteleder svarte: Forholdsvis ofte - av hensyn til arbeidets fremdrift. Bror 
Christian Grundesen spurte om eventuelle nye medlemmer til broderforeningen 
kan  tas  opp  utenfra,  og  fikk  til  svar at nye brødre  tas  opp  formelt  i  en  av  
logene,  selv om de senere  blir  med  i broderforeningen. OM Egil Bøe snakket  
igjen  om  det  store  arbeidet   som egentlig  tar  til  for  fullt etter at den nye 
losjen  er  stiftet.  Dette fordi mange  må  påta  seg  flere  verv  på  grunn  av  lavt 
medlemstall.   Et  spørsmål  / svarsekvens   mellom   Bror  Ebben Johansson   og 
møteleder  med  replikk av  Eks OM Thorgrim Sataslaatten klargjorde følgende: 
Ledig møtedag er torsdag med noen få unntak.  Ny losje betaler husleie i 
likhet  med  andre  leietakere / losjer.  Det  er  mulig å  søke husleiefritak 
Inntil ny loge  er instituert. Ritualbøker fås normalt  vederlagsfritt  av  logenes 
støttefond.    Kostymer    etc.   lånes.    Broderforeningens   utgifter   dekkes   av 
kontingent.  Kontingenten  betales  til  moderlogen   inntil  ny  loge  er instituert. 
Bror  Tom Schulz   ville  vite   tilslutning   og  stemning   for  om   ekspansjon  er 
ønskelig   eller  ei. Han reiste spørsmålet  om hvorfor en del nye brødre 
sjelden  kommer  på møtene.  Er det på grunn  av manglende oppgaver - 
eller hva?   Møteleder  forsto  ikke  engstelsen  mot nydannelse og minnet 
om at  nr.  61  Terje Vigen  til  nå  har vært moderloge for 3 nye. Nr. 107 
Torungen  burde  være  stor nok til å danne ny loge,  OM Egil Bøe nevnte at 
noen  brødre simpelt hen ikke ønsker embedsverv eller  annen aktiv deltakelse, 
men  presiserte  at  disse likevel  er fullverdige  logebrødre.  Møteleder pekte på 
det  faktum  at  store  loger  tenderer til lav  fremmøteprosent,  mens små loger 
gjennomgående  har  høyt fremmøte. Selvsagt  ligger hovedårsaken i det,  at en 
liten loge har en stor del av medlemsmassen aktivt engasjert. 
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Medlemsutvikling/embedmenn og nevnder. 

      
  1999-2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 

    Valgte emb.menn     

Storrep Sigurd Lundberg   Tom Schulz   

Eks OM Fritz Steller Tom Schulz Leif Sell Kai Salvesen 

OM Tom Schulz Leif Sell Kai Salvesen Ebben Johansson 

UM Leif Sell Tor Alf Nykvist Ebben Johansson Erik Steller 

Sekr. Erik Steller Ebben Johansson Olav Halvorsen Jon Stene 

Skm. Kai Salvesen Ottar Gjevdeli Roar Heen Gudmund Nygaard 

Kass. Jon Stene Olav Halvorsen Vidar Gullovsen Helge K. Aass 

 

 

 
2007-2008 2008-2009  2009- 

    Valgte embedsmenn   

Storrep Fritz Steller Leif A. Sell   

Eks OM Ebben Johansson  Ebben Johansson Olav Halvorsen 

OM Erik Steller Olav Halvorsen Nils O. Stensrud 

UM Olav Halvorsen Nils O. Stensrud Geir Skyttemyr 

Sekr. Nils O. Stensrud Alf Ivar Andersen Rune Sørensen 

Skam. Geir Skyttemyr  Geir Skyttemyr Svein Arne Eikevoll 

Kass. Alf Jørgensen  Alf Jørgensen Finn Sandberget 

  1999-2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 

  
Utnevnte emb. 

  CM Toralf Nykvist Kai Salvesen Per Knudsen Per Knudsen 

Kap. Heinz Meyer Per Knudsen Rune Sørensen Sverre Kvalevåg 

Insp. Ebben Johansson Jon Stene Helge K. Aass Alf Jørgensen 

IV Olav Halvorsen Rune Sørensen Alf Jørgensen Kaare M. Haugen 

YV 
Werner 
Nebelung 

Gudmund 
Nygaard Sverre Kvalevåg Håkon Opsahl 

Musikk  Frode Salvesen Frode Salvesen Kaare M. Haugen Geir Skyttemyr 

Arkivar Roar Heen Roar Heen Jon Stene Odd Rasmussen 

OMHA 
Gudmund 
Nygaard Sverre Kvalevåg Odd Rasmussen Rolf B. Christensen 

OMVA Hans Wallumrød Helge K. Aass Håkon Opsahl Frode Salvesen 

UMHA Asbjørn Ølnes Frode Løvåsen Geir Skyttemyr Douglas Ljunggren 

UMVA Georg Iversen Odd Rasmussen Gudmund Nygaard Nils O. Stensrud 

CMHA Ottar Gjevdeli Alf Jørgensen Alf I. Andersen Finn Sandberget 

CMVA Per Knudsen 
Douglas 
Ljunggren Nils O. Stensrud Odd B. Tengelsen 

Insp. 
ass. Rune Sørensen Vidar Gullovsen Frode Løvåsen Stein Borch Olsen 
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Slik  jeg  ser  det  er  det  ett  spørsmål  logen snarest bør  ta  stilling til, nemlig: Er 

logen  villig  til  å  ta  på  seg de byrder og det ansvar som  følger med å være 

moderloge  til  en  ny  loge  i  Arendal? Svaret på spørsmålet vil være helt 

avgjørende  for det  videre  arbeid med saken. Det kan vel også stilles spørsmål 
om  det  i  Arendals – området  er  et  stort nok befolkningsgrunnlag for enda en 
Odd  Fellow loge.   Det  er  også  andre   ordener  som  er  ute  på   det  samme 
marked  for  å  rekruttere  sine  medlemmer.  Personlig  tror  jeg  at  det er et 
tilstrekkelig   befolkningsgrunnlag   for   ekspansjon   av   vår  orden;  stadige 
opptakelse av nye brr.  I logene er et godt tegn i så henseende. Dersom det ikke 
skulle  være  tilfelle,  må vi for  vår del bare glemme Storlogens bestemte 
målsetting  om  medlemstallet  fram  mot  år  2010.  Det  er  viktig for meg å 
presisere  at vårt initiativ og engasjement i saken, ikke på noen måte skyldes 
at vi er misfornøyd med vår loge og dens virksomhet. Det er heller ikke slik at 
noen  av  oss  har  et  spesielt  ønske  om  å  ta  overgang til en evt. ny loge. Av 
naturlige  årsaker  må  det  være  yngre  krefter  som  må  ta  ansvaret for å 
bringe  fram  og  lede den nye logen. Vårt engasjement skyldes ene og alene 
vår  interesse  for  Ordenens ekspansjon og utbredelse. At vi er villig til å stille 
opp  som  støttespillere  i  den  grad  det  måtte  være  behov  for  det,  er  en 
selvfølge.  Jeg  håper  brr.  vil  delta  i  diskusjonen  og  gi  uttrykk  for om det er 
interesse  for  ideen  om  å  stifte  en  broderforening  som  har  til  formål  å  få 
instituert   en  ny  loge  i  Arendal  høsten   1999.  Dersom  det  er  tilstrekkelig 
interesse  for  det,   kan  det  arrangeres  et  møte  torsdag  08.01.98  kl 19.00  i 
salongen for å diskutere og legge opp det videre arbeid. De som vil delta kan si 
fra etter møtet. 

 
Takk. Bror Sigurd L. 

 

 Ved brev til OM i 107 Torungen, inviterte Sigurd Lundberg til 

diskusjonsmøte 08.01.98.  

REFERAT FRA, MØTET DEN 8.1.98 I ARENDAL VEDRØENDE SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL Å DANNE BRODERFORENING: 

Kl 19.00 den  8.1.98 møttes 26 brødre fra losje nr. 107 Torungen i OF-husets 
kjellerstue   i   Arendal.   Eks OM  Sigurd Lundberg   ønsket   velkommen   og  
redegjorde   for  hensikten  med  møtet  som  var  å   undersøke  grunnlaget 
for  dannelse  av  en  broderforening  i Arendal.  Foreningen vil i så fall ha til 
formål  å  instituere  en  ny  Odd Fellow loge innen rimelig  tid. Paragraf 22 i 
Lov  for  Odd  Fellow Loger  ble  lest  opp,  og  man  merket  seg  lovens  krav 
om at minst ti brødre stiller seg bak en eventuell søknad. 
 

  2007-2008 2008-2009 2009- 

    Utnevnte embetsmenn   

CM Per Knudsen Sverre Kvalevåg Sverre Kvalevåg 

Kap. Alf Ivar Andersen Vidar Gullovsen Odd B. Tengelsen 

Insp. Michael Lenz   Helge K. Aass 

IV Finn Sandberget   Douglas Ljunggren 

YV Odd B. Tengelsen   Kaare M. Haugen 

Org/musikk  Svein A. Eikevoll   Tom Espedal 

Arkivar Odd Rasmussen   Alf Ivar Andersen 

OMHA Douglas Ljunggren   Dag B. Jensen 

OMVA Øyvind Olsen   Arild Opdahl 

UMHA Roy Paulsen   Torleif Nordmyr 

UMVA Helge K. Aass   Øyvind Olsen 

CMHA Dag B. Jensen   Tom Arild Sell 

CMVA Kaare M. Haugen   Jarle Husefest 

Insp. ass. Petter Furseth    Rainer Nilsen 

        

2005-2007 2007-2009 2009- 

Nominasjonsnevnd     

Kai Salvesen Ebben Johansson Olav Halvorsen 

Leif A. Sell Kai Salvesen Ebben Johansson 

Olav A. Halvorsen Helge Kopstad Aass Håkon Opsahl 

Ottar O. Gjevdeli Ottar O. Gjevdeli Alf Ivar Andersen 

Vidar Gullovsen Vidar Gullovsen Alf Jørgensen 

V: Sigurd Lundberg V: Leif A. Sell V:Kai Salvesen 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 

Nominasjonsnevnd     

Fritz Steller Tom Schulz Leif A. Sell 

Per Knudsen Ebben Johansson Tom Schulz 

Tor Alf Nykvist Roar Heen Erik Steller 

Rora Heen Fritz Steller Jon Stene 

Ottar Gjevdeli Randolph Endresen Gudmund Nygaard 

V:Sigurd Lundberg V: Erik Steller V: Sigurd Lundberg 
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Som kjent gikk den forrige Nemnd for Logens styrkelse og ekspansjon i sitt vedtak 
av  10.04.97,  inn  for  at  Logen  burde  velge  alt.  2 som retningsgivende for vårt 
videre  arbeide,  idet  nemnden ba  «logen  ta de nødvendige skritt for stiftelse av 
en broderforening  med formål instituering av en ny Odd Fellow Loge i Arendal» 
Vedtaket  ble  fattet  fordi  daværende  nemnd  mente  dette ville være den mest 
effektive måte for oss å fremme ordenens ekspansjon og utbredelse på. 
Resultatet  av  arbeidet  med  ekspansjonen må da vurderes for den nye logen og 
moderlogen  sett  i  sammenheng,  da  det må være det totale resultat av arbeidet 
som har betydning og ikke primært den enkelte loges vekst og størrelse. 
Fra  grunnstammen på  33 Brr.  i 1959 har ordenen i Aust-Agder vokst til 365 brr. i 
1996.  Bak dette resultatet står i stor grad  Terje Vigen som på disse årene har klart 
å være Moderloge for hele 3 nye loger i  Aust-Agder. At Terje Vigen nå ikke ønsker 
å delta aktivt i arbeidet med en ny loge,  men føler et behov for indre  ro og arbeid i 
egen loge,  er i høyeste grad forståelig.  Loge nr 107 Torungen har siden den ble 
instituert  for  14  år  siden  utviklet  seg  til  å bli en, etter våre forhold, stor,    
livskraftig og aktiv loge med et fint miljø.  Dersom vi vil legge størst vekt på 
velvære  og  hygge  i  egen  loge,  er  det  ingen  grunn  til,  på  dette tidspunkt, å 
arbeide  videre  med  planene  om  en ny loge. Spørsmålet er imidlertid hva som 
tjener  ordenen  best. Det  er en kjensgjerning at det røyner på for en moderloge å 

bringe  en  ny  loge fram til instituering. Moderlogen må nødvendigvis avgi noen 

av sine  mest aktive  og  kvalifiserte brr. til den nye logen for at denne skal kunne 

ledes og  ekspandere de første årene, Videre vil moderlogen måtte sitte igjen i et 

«vakuum»  når  25-30 aktive  brr. samtidig blir overført til en ny loge, men denne 

belastningen  har  loge Torungen,  etter  min  mening,  sterk nok rygg til å bære. 

Hvis  logen  mener  noe  annet,  er  tiden  antakelig  ikke  moden  til  å starte opp 

arbeidet med sikte på en ny loge innen rimelig tid. For min egen del er det viktig 

å se det positive i arbeidet med  Ordenens ekspansjon,  her  innbefattet  arbeidet 

med å legge tilrette for og å starte en ny loge i Arendal.  
I  den forbindelse vil jeg bl.a.  peke på at mange  flere brr.  blir engasjert,  først i 

arbeidet  i  broderforeningen  som  er  av  midlertidig  art.  Siden,  når  logen er 

instituert, blir oppgavene permanente i logens embeter. De fleste loger over en 

viss  størrelse  lider  under  det  luksusproblem  at  det er « for mange» 

kvalifiserte brr. til de aktuelle embeter. Jeg har også her i logen hatt følelsen av  

at langt flere brr. har lyst og evner til å gjøre en jobb enn det er embeter i logen. 
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1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Nemnd for 
hjelp og støtte          

Randolph 
Endresen 

Frode 
Salvesen Alf Jørgensen Heinz Meyer Heinz Meyer 

Torleif 
Nordmyr 

Hans 
Wallumrød 

Werner 
Nebelung Heinz Meyer Alf Jørgensen Alf Jørgensen 

Dag B. 
Jensen 

Gudmund 
Nygaard 

Rune 
Sørensen 

Haakon 
Oppsahl 

Kaare M. 
Haugen 

Kaare M. 
Haugen 

Gunnar 
Nygaard 

Georg Iversen Alf Jørgensen 
Gudmund 
Nygaard 

Sverre 
Kvalevåg 

Sverre 
Kvalevåg Michael Lenz 

Frode Salvesen 
Sverre 
Kvalevåg 

Odd B. 
Tengelsen Jan Lillevik Jan Lillevik Helge K. Aass 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Revisjonsnevnd          

Per Knudsen Per Knudsen Ottar Gjevdeli 
Rune 
Sørensen Kai Salvesen Jon Stene 

Asbjørn Ølnes 
Douglas 
Ljunggren 

Douglas 
Ljunggren 

Ottar 
Gjevdeli 

Jan Steinar 
Duedahl 

Terje 
Lillejord 

Gudmund Nygaard Kai Salvesen 
Sverre 
Kvalevåg 

Håkon 
Opsahl 

Jon M. 
Stene 

Tom 
Espedal 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Nemnd for SE          

Sigurd Lundberg 
Sigurd 
Lundberg Tom Schulz Tom Schulz Tom Schulz Leif A. Sell 

Fritz Steller Tom Schulz Fritz Steller Fritz Steller Leif A. Sell 
Tom B. 
Schulz 

Heinz Meyer Kai Salvesen 
Sigurd 
Lundberg Leif A. Sell   Kai Salvesen  

Odd B. 
Tengelsen 

Werner 
Nebelung 

Gudmund 
Nygaard Jon Stene Roar Heen 

Ottar 
Gjevdeli Jon Stene 

V: Per Knudsen 
V: Fritz 
Steller V: Leif A. Sell 

Rune 
Sørensen 

Rune 
Sørensen 

Olav 
Halvorsen 

   
V:Kai 
Salvesen 

V: Ebben 
Johansson   
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Medl. av Nemnd for logens styrkelse og ekspansjon 
Foranstående ble  behandlet  i  samlet  møte i Nemnd for logens styrkelse  
og  ekspansjon  den 1 0.04.97  hvor det ble fattet slikt enstemmige vedtak: 
Nemnden  slutter seg til foranstående tanker om den beste måte å fremme 
Ordenens -ekspasjon i Arendal på. - Vi ber derfor Loge nr. 107 Torungen ta  
de   nødvendige  skritt  for  stiftelse  av  en  – broderforening   med   formål  
instituering av en ny Odd Fellow Loge i Arendal. 

 
Oscar Bernstein   Nemndens formann 

 

Tanken trengte noe modning, den ble tatt opp på distriktsrådsmøte  
23.10.97, der saken ble drøftet med ”meget positivt resultat”. 

 
STIFTING AV BRODERFORENING I ARENDAL  

Verdige Overmester! 

 
Storlogens  målsetting  er  som  kjent  at medlemstallet fram mot år 2010 skal 
økes  med  ca.  100 %  fra  1995.  Det  er imidlertid, etter hva jeg kjenner til, 
ikke  sagt  noe  om  på  hvilken  måte denne målsettingen best kan oppfylles. 
Fo r Loge  nr. 107 Torungen  kan  man  vel  grovt  si  at  det er 3 måter, veier 
man kan velge i det videre arbeidet for Ordenens ekspansjon. 
1  Satse  på  opptakelser  og  intern  vekst  i  egen  loge,  og  se tiden an med 
hensyn   til   evt.   «knoppskyting»  ved  danning  av  en  broderforening  for 
senere instituering av en ny loge i Arendal. 
2  Allerede  nå  å  gå løs på oppgaven ved å stifte en broderforening med en 
klar målsetting om når instituering av en ny loge kan og bør skje. 
3  En  kombinasjon  av I og 2 og med et lengre perspektiv for instituering av en 
ny loge i Arendal. 
Dersom vi velger alternativ 1 eller 3,  har vi god tid på oss og kan legge 
spørsmålet  om  å  stifte  en  broderforening  på  is inntil videre. Det har etter 
min   mening   lite   for   seg   å   stifte  en  broderforening  med  et  langsiktig 
perspektiv   for   instituering   av   en   ny   loge.   En  broderforening  med  et 
langsiktig  mål  vil  ha  få  konkrete  oppgaver  å  arbeide  med  og  vil  kunne 
virke uinteressant og trettende i lengden. 

 

 

 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Nemnd for 
etterlatte     

Nemnd for 
Omsorg     

Randolph 
Endresen 

Frode 
Salvesen Alf Jørgensen Kai Salvesen 

Ebben 
Johansson 

Olav 
Halvorsen 

Hans 
Wallumrød 

Werner 
Nebelung Heinz Meyer Alf Jørgensen Alf Jørgesen Leif A. Sell 

Gudmund 
Nygaard 

Rune 
Sørensen 

Haakon 
Oppsahl 

Jan s. 
Duedahl 

Odd B. 
Tengelsen 

Odd B. 
Tengelsen 

Georg 
Iversen Alf Jørgensen 

Gudmund 
Nygaard Fritz Steller Fritz Steller Helge K. Aass 

Frode 
Salvesen 

Sverre 
Kvalevåg 

Odd B. 
Tengelsen 

Douglas 
Ljunggren 

Frode 
Salvesen Dag B. Jensen 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009- 

Finansnevnd          

Asbjørn Ølnes 
Odd 
Rassmussen 

Finn 
Sandberget 

Finn 
Sandberget 

Finn 
Sandberget 

Roar 
Heen 

Ebben 
Johansson Kai Salvesen 

Frode 
Løvåsen 

Alf Ivar 
Andersen Roar Heen 

Gudmund 
Nygaard 

Olav Halvorsen Jon Stene Terje Lillejord 
Petter 
Furseth 

Gudmund 
Nygaard 

Petter 
Furseth 

V: Roar Heen 
V: Per 
Knudsen 

V: Nils O. 
Stensrud 

V: Stein Borch 
Olsen 

V:Petter 
Furseth 

V: Per 
Knudsen 

1999 -2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 
2007-
2009 2009- 

Nemnd for 
anskaffelse          

Ebben Johansson Jon Stene Helge K. Aass 
Alf 
Jørgensen 

Michael 
Lenz 

Odd B. 
Tengelsen 

Olav Halvorsen Per Knudsen 
Hans P. 
Mønnich 

Alf Ivar 
Andersen 

Gudmund 
Nygaard 

Torleif 
Nordmyr 

Ottar Gjevdeli 
Werner 
Nebelung 

Stein Borch 
Olsen 

Stein Borch 
Olsen   

Helge K. 
Aass 

Jarle 
Husefest 
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Alle   som  har  vært  medlem  av  en  loge  under  arbeid   med å tilrettelegge 
etableringen  av en ny loge,  vet hvilket arbeid som ligger bak. Ikke bare 
foran institueringen av den nye logen, men like meget etter knopskytingen,  
i  arbeidet  med  å  fylle  det  tomrom som oppstår når et 30 talls brr. plutselig 
forlater  logen,  selv  om  det  «bare» er for å starte en ny loge i samme miljø. 
 Det  arbeid  som  Loge  nr. 61  Terje Vigen  har utført i sin tid innen Ordenen,  
står  det  all  mulig  respekt  av.  At  denne  logen  nå  en  tid  framover har et 
påtrengende   behov  for   å  konsolidere  seg  og  samle  nye  krefter,  burde 
være klart. 
 

STRATEGI FOR LOGENS (ORDENENS) EKSPANSJON 

Loge  nr.  107  Torungen  har  i  sine  14  leveår  fått  arbeide  systematisk  og 
målrettet  med  opptak  av  nye  brr.  uten  kraft-tapende avgivelse av brr. til  
andre  loger. Dette  har bl.a. ført til at Logen har en hel stab av unge, aktive  
og   kvalifiserte   brr.   som   mer   enn   gjerne   vil   påta   seg   og   utføre 
organisasjonsmessige  oppgaver  for  Logen,  vi  kan  vel  si at vi her har et 
luksusproblem  ved  at mange  av disse brr. vil føle det som at logen ikke har 
bruk   for   dem   og   dermed   stagnere  og  gradvis  vil  tape  interessen  for 
logearbeidet.  Dette  vil  igjen  føre  til  mindre  aktivitet i logen og synkende 
frammøteprosent  på  møtene.  ( En  av grunnene til at  frammøteprosenten 
avtar i store Loger?). Det forutsettes at alle i vår loge ønsker at Ordenen skal 
ekspandere  og  at  det  skal  arbeides mot de mål som Storlogen har satt seg 
fram  mot  år 2010.  Videre forutsettes det at det vesentligste i målsetningen 
er   Ordenens   ekspansjon   og   ikke  den  enkelte  loges  interne  vekst.  Etter 
undertegnedes oppfatning vil den beste strategien for ytterligere ekspansjon  
i  Arendalsregionen  være  å  legge forholdene til rette for etablering av en 3. 
Odd fellow Loge  i  Arendal.  Ansvaret  for  denne  tilretteleggelsen  må udelt 
legges   til   Loge   nr.  107 Torungen  som  sitter  inne  med  alle  nødvendige 
resurser for å utføre denne jobben på en god måte. 
KONKLUSJON 
Loge nr. 107 Torungen anmodes om snarest mulig å foreta en undersøkelse i 
logen  om  det  er et tilstrekkelig antall brr. som er villig til å stifte og drive en 
broderforening   med   formål  å  etablere  en  ny  Odd Fellow Loge  i  Arendal. 
Dersom  denne  undersøkelsen  kommer  ut  med  et  positivt  resultat  bes 
arbeidet satt i gang og de nødvendige formalia brakt i orden. 
          

Med hilsen i V. K. og S.      Nedenes 05.04.97 
Sigurd Lundberg 
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 Loge 135 Mærdø og leir 22 Aust Agder. 
 Blant  de  46  brødrene som har lang nok tid til å kunne bli kallet til leiren  

             er det  35  som  er med  i leiren og  4 som er  i  kallelses  prosessen.  Alle  
              logens Eks OM har storlogegraden, dvs. de har også leirens høyeste grad. 
 Følgende fra 135 Mærdø har fungert som embetsmenn: 
 1999-2001:         Leif A. Sell (Fører), Ebben Johansson (IV). 
 2001-2003:         Fritz Steller   (Kass),       Erik Steller (1.LV). 
 2003-2005:         Erik Steller (2.HM),  Ottar Gjevdeli (1.LV). 
 2005-2007:         Erik Steller (2.HM). 
 2007-2009: Tom Schulz (YP), Leif A. Sell (1.HM), Kai Salvesen (Fører),  

 Per Knutsen(IV),           Ebben Johansson (1.LV),         Roar Heen (4.LV) 
 2009-2011:    Leif A. Sell (HP), Kai Salvesen (Fører) Alf Jørgensen (YV),  

 Ottar Gjevdeli  (2.LV). Odd B. Tengelsen (insp.as) 
 
 
 

  
Til annen 
loge Utmeldt Døde 

Gjen-
opptatt 

Fra 
annen 
loge Nye brr. 

Antall v. 
årets 
slutt 

1999 
(inst.)             34 

2000 1       2 8 43 

2001   2     1 5 47 

2002   4       2 45 

2003 1         2 46 

2004 1 1 1     6 49 

2005           1 50 

2006           7 57 

2007           5 62 

2008           2 64 

2009   2   
 

1 3 66 
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Logens tre 25 års veteraner. 
 

 
 

 
  Sigurd Lundberg.  Opptatt i ordenen 15.10.70.  
  Bekledd    følgende    logeembeder:    IV 73/75,  
  UMVA   75/77,   kass.   77/79,    OMHA   79/81,  
  Skattmester:        81/83, UM 85/87, OM 87/89,  
  Eks OM   89/90,  Storrep 99/02, Eks OM 02/03.  
  Leirembeder:   Sekr.   87/89   og   Sekr.   95/97.  
 Tildelt 25 års veteranjuvel 16.10.95. 

 
 
 
 
 
 Fritz Steller.  Opptatt  i  ordenen  13.12.78 
    Bekledd følgende logeembeder:  IV 81/83,  
   Kass. 81/85, EksOM 99/01, Storrep. 07/08.  
  Leirembeder:            IV 91/93,  kass. 01/03.  
              Tildelt 25 års veteranjuvel 13.01.04 
 
  
 
 

   
   

 Heinz Meyer.    Opptatt   i   ordenen    17.03.82 
 Bekledd  følgende  logeembeder: UMVA 84/85, 

                    UMHA 85/87, CM 87/89, kass 89/91, Kap 99/01 
 Tildelt 25 års veteranjuvel 28.03.07.  

     Heinz Meyer. Opptatt i ordenen 17.03.82 
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Forspillet. 
Det  første  initiativ til dannelse av en tredje loge i Arendal ble tatt av  Nemnd 
for styrkelse og ekspansjon i loge 107 Torungen, med et brev ført i pennen av 
Sigurd Lundberg, datert 05.04.97. 

 

LOGE NR 107 TORUNGEN NEVND FOR LOGENS STYRKELSE OG EKSPANSJON 

Logens vekst 
Den  Norske Storloges  målsetting  er  at medlemstallet fram mot år 2010 skal 
økes  med  ca. 100 %,  regnet  fra år 1995. Loge nr 107 Torungens årsberetning 
for  1995  viser  at  Logen  hadde   85  medlemmer  pr.  31.12  Dvs. at,  dersom 
målsettingen  blir  oppfylt,  vil  Logen i år 2010 ha ca. 170 medlemmer. I årene 
1983 - 1996.   Har   vår   Loge   hatt  en  medlemsutvikling  som  vedlagte 
grafiske  framstilling  viser,  eller  uttrykt  med  tall, en gjennomsnittlig netto 
tilgang på vel  4 brr. pr. år.  Hvor mange brr. som må tas opp for å oppnå et slikt 
netto  resultat,  kan  man jo se på ved en annen anledning. At Logen også har en 
fin alderssammensetning med en gjennomsnittsalder på ca. 56 år er en del av 
det å samrå positive bildet.  Hvor stor vil vi  at  Logen vår skal bli? Uten å kunne 
dokumentere  påstanden  med  tallmateriale  mener  jeg  å  kunne si at når en 
enhet  overstiger  et  visst  medlemstall,   avhengig  bl.a.  av  ordenslokalenes 
fasiliteter  for den  enkelte loge, vil interessen for  logearbeidet blant et stadig 
økende  antall  medlemmer;   avta  omvent  proporsjonalt  med  størrelsen  på 
logen.  Denne  avtagende interessen merkes først og sterkest ved en synkende 
frammøteprosent.  En  kan  da  stille spørsmålet, Hva er egentlig da hensikten 
med et økt medlemstall dersom det ikke fører til et større frammøte og økte 
aktiviteter på  våre  møter.  Etter  de fasiliteter Ordenslokalene i Arendal har, 
vil  jeg  anta  at  opp  i  mot  100  medlemmer  i vår  Loge  vil være en fornuftig 
«topp».  Denne  «toppen»  er  vi  nå i ferd med å nå og det er derfor tid til å se 
på andre måter å ekspandere på enn å fortsette med veksten innen egen loge. 
Odd Fellow Ordenens utvikling i Aust-Agder        
Den  positive  utviklingen  som  vi  har hatt  i  Loge 107 Torungen er vel bare et 
speilbilde  av  Ordenens   utbredelse i Aust-Agder.  Fra Loge nr. 61 Terje Vigens  
spede begynnelse   ved  institueringen  i okt. 1959 med 33 brr. og fram til 
31.12.96 hvor   «flokken» er vokst til 365 brr. fordelt på 5 loger. Av de 4 
«knoppskytningene»    som har foregått med instituering av nye loger, har 
loge nr. 61 Terje Vigen vært fadder og pådriver for 3 av logene, mens loge nr.98 
Henrik Ibsen har stått ansvarlig for den 4. 
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Den Uavhængige Norske Storloge 
av Odd Fellow Ordenen  

(I.O.O.F.) 
Distrikt nr. 22 Aust Agder 

 

Hilsen fra DSS 

Det er gledelig å oppleve at  
en  loge lager et jubileums-
skrift     ved    sitt    10    års 
jubileum.    Det   har    loge 
Mærdø all ære av.    Det er 
viktig å få satt ned på papir 
starten  og  de  første  åra.  
Å  ta  vare  på  røttene,  vil 
brødrene i fremtiden nyte godt av. Det inspirerer  og 
motiverer. Ser vi på medlemsstatistikken for disse 10 
årene,  finner  vi  at  distriktet  har  fått  ca.  100 flere 
medlemmer og av våre 6 loger så er det loge Mærdø 
som  har  den  desidert  største  økningen. Nesten en 
tredel  har loge  Mærdø økt med og jeg vet tilgangen 

virker  lovende  i den nærmeste framtid. Samarbeidet mellom logen og DSS har  
til nå vært av beste merke.  Jeg gratulerer med jubileet og takker embedsmenn  
og brødre  som  gjennom  disse  10 år  har lagt grunnlaget  for  en god utvikling 
videre  for  logen og dermed styrker Odd Fellow innsatsen i vårt distrikt. Og jeg  
ser  fram  til  et  fortsatt  godt   samarbeid  med å  spre  Odd  Fellow  Ordenens  
budskap og ønsker lykke til i framtiden. 
 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Jan A. Nilsen 

DSS 
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      Storrepresentanter 

 

 

 
 

 

 

 

 
         Sigurd Lundberg  Tom B. Schulz            Fritz Steller                    Leif A. Sell  

         

De ti første årene. 
Loge   135   Mærdø  ble  instituert  27. November  2009 og har derfor 10 års 
jubileum  i  år.  Det  må  behørig  feires  med  en skikkelig markering av våre 
første   10   år,   som   vi   har   valgt   å   markere   med   stor  festloge  i våre 
ordenslokaler  på Stinta. Loge 135 Mærdø  er  altså  den  tredje  Odd Fellow 
loge  i Arendal og vår moderloge er loge 107 Torungen.  Selve installasjonen  
av   logen  foregikk  på  Odd Fellow huset  i  regi  av  storlogen  ved  Stor Sire  
Oddvar Granlund.   Det  var  en  fin  opplevelse  for  alle involverte  etter  en  
flott   utført   seremoni  i  logesalen.   Den  påfølgende  festivitas  foregikk   i  
frimurerlogens lokaler i  Vestregate  nede  i  byen,  hvor  brødre  med damer 
og  innbudte  gjester  hygget  seg til godt over midnatt. Som  fortalt  er  loge  
Mærdø  den  tredje  Odd  Fellow  logen  i  Arendal. Vi  var ved installasjonen 
av  logen  33 medlemmer hvorav 22 brødre hadde den høye sannhets  grad.  
Navnet  Mærdø  tok  vi  etter  den  lille,  men  vel kjente øy utenfor Arendal. 
Vårt  første ordinære logemøte ble avholdt  11. januar  2000,  under ledelse 
av bror  Tom B. Schulz  som   var logens første overmester. I samarbeid med 
embetsmenn og brødre ledet han logen frem til høsten 2001.  
Nye  embetsmenn  ble instituert 11.  september  2001,  hvor  bror Leif A Sell  
ble  vår  nye  overmester. Han  ledet logen  til   høsten  2003  hvor  det  igjen  
var  tid f or  nye  embetsmenn. Bror Kai Salvesen ble vår nye overmester, og 
ledet logen fra 2003 til 2005. 

 

 

 

 



40 

 
Fra høsten 2005 til høsten  2007 var bror Ebben Johansson logens overmester. 
Bror  Erik Steller  var  vår  overmester  fra  2007  til 2008  og fra høsten 2008 til 
 høsten  2009  var  bror Olav Halvorsen  vår  overmester. Høsten  2009 ble bror  
Nils Olav Stensrud  valgt  til  overmester og han er derved logens  overmester i 
jubileumsåret. 
Det har i skrivende stund vært avholdt 166 ordinære logemøter. I tillegg til alle 
embetsmenn  som  har  vært  engasjert  i  logens   arbeide,  har også mange av 
brødrene vært engasjert i nemnder, så vel valgte som utnevnte. - Alle har stått 
på  og  gjort en fabelaktig jobb, så tusen takk til alle som har vært involvert. En 
spesiell   takk   må   det   være  lov  å  rette  til  alle  som   har  vært  engasjert  i 
privatnemden.  De  har  alle  gjort  en kjempejobb med sin  interesse og vilje til 
alltid å ville gjøre det beste for logen og brødrene. 
 
Sosialt. 
 

             Sommeravslutning hos, Randolph Endresen og Tom B. Schulz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt  fra  starten  har  brødrene  vært opptatt av å ha noe sosialt sammen også 
utenfor   loge  huset,   og   da   med   ledsagere.   Sommeravslutningene   ble   i 
foreningstiden  arrangert  som  grillfester  hjemme  hos  Tom Schulz  på  Hisøy. 
Denne  tradisjon har fortsatt, med grillfester, ofte flere hos samme bror. Vi har 
vært   på  Tromøy  hos  Randolph Endresens,   Geir Skyttemyr,  Borch – Olsen, i 
sommer  var vi  på hytta til Olav R. Andersen. En gang tvang uvær oss inn i loge 
huset   og   en   gang   ble  sommeravslutningen  arrangert  ute  på  Mærdø. På 
sommerfestene er alltid ledsagere velkomne. Helt siden foreningstiden har det 
også  vært slik at det er styret/ embedskollegiet, som arrangerer den - en gang 
skal privatnevnden ha fri. Også på julemiddagene har vi ledsagere med. 
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  ODD FELLOW LOGE NR. 135 MÆRDØ 
 
                Hilsen fra OM  Loge   135  Mærdø  runder  sine  første  

     10 år,   og   jeg  gratulere  så  mye.  For 
      Meg   er  det  ett  privilegium  å   være 
      overmester  i   jubileumsåret,  samt at 
      jeg  også  synes  det  er en ære å være  
      den første  overmester som er opptatt 
      i Loge  135 Mærdø,  mine  forgjengere  
      som   overmester  er  tatt  opp i andre  
      loger.   Jeg  vil  rette en stor takk til de 
      som gikk i spissen for å etablere logen, 
      ikke   bare det arbeid som ble lagt ned 
      ved etableringen, men også det arbeid  
      dere har bidratt med gjennom disse10 

      årene.  Det  må for dere  også være en stor glede å se at logen 
              nær  har  doblet  sitt  antall  medlemmer,  og blitt ett kjært og 
              viktig  ”hjem” for  våre  brødre. Gjennom videre arbeid med å 
 gjøre  det  indre liv i logen til ett sted brødrene trives, føler de 
 utvikler  seg og gir dem meningsfulle opplevelser, er jeg sikker 
 på at logen fremover vil vokse og  ekspandere. La oss sammen 
 bidra til å oppnå våre grunnsetninger og verdier. 
 
 

 Med broderlig hilsen i 
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Nils Olav Stensrud 
Overmester 
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     Embedskollegiet 2009 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rune Sørensen     Finn Sandberget     Svein Arne Eikevoll     Sverre Kvalevåg 

                         Sekretær                 Kasserer          Skattmester                CM 

             Olav A. Halvorsen        Nils Olav Stensrud         Geir Skyttemyr 

                     Eks OM              OM    UM 

 

Embedskollegiet 27.11.1999 - 2001 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Erik Steller      Jon M. Stene     Kai Salvesen   Tor-Alf Nykvist 

      Sekretær          Kasserer           Skattmester            CM 

          Fritz Steller        Tom B. Schulz       Leif A. Sell 

            Eks OM            OM         UM 
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Nevnes    må    også    engasjement    i    forbindelse   med   Blikk   mot   Øst, 
innsamlingsaksjonen  for  hviterussland  og  skoleprosjektet i Utena. Logen 
har også vært en aktiv medspiller i storlogens landsomfattende prosjekter,  
blant   annet   landssaken   i   samarbeid   med  SOS  barnebyer.  Jeg nevnte 
innledningsvis   at  vi  var  33  brødre  da logen ble stiftet. Ved markeringen  
av  våre  første 5 år, var vi vokst til 48 brødre, i dag ved vårt 10 års jubileum  
er vi blitt 66 medlemmer. Som avslutning på dette stykke ”Mærdøhistorie”  
håper  vi  på  fortsatt  god vekst og fremgang for vår loge. Lykke til med det  
videre arbeide for og i loge 135 Mærdø. 
 

Hilsen  

Redaksjonskomiteen 
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     Embedskollegiet 2009 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rune Sørensen     Finn Sandberget     Svein Arne Eikevoll     Sverre Kvalevåg 

                         Sekretær                 Kasserer          Skattmester                CM 

             Olav A. Halvorsen        Nils Olav Stensrud         Geir Skyttemyr 

                     Eks OM              OM    UM 

 

Embedskollegiet 27.11.1999 - 2001 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Erik Steller      Jon M. Stene     Kai Salvesen   Tor-Alf Nykvist 

      Sekretær          Kasserer           Skattmester            CM 

          Fritz Steller        Tom B. Schulz       Leif A. Sell 

            Eks OM            OM         UM 
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10 ÅRS JUBILEUM 

 

 1999 – 2009 27. November 

  LOGE NR. 135 MÆRDØ 
  av I.O.O.F. 
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