
Fra Mandal broderforening til 
Loge 125 Ryvingen.

En historisk beretning om hvordan Mandal broderforening 
ble til,som igjen ble til Loge 125 Ryvingen. 

Loge 125 Ryvingen 
25 års jubileum 18.september 2018

Historien starter i mai 1987 ...



Det er med stor glede, og ikke så rent lite stolthet at historien om 
Loge 125 Ryvingen presenteres til 25 års jubileet 18.september 
2018. Det å nedtegne historien om Mandal broderforening og 
videre Loge Ryvingens historie, har vært ufattelig spennende og 
svært lærerikt. 

Til 10 års markeringen i 2003 ble det av undertegnede, skrevet en 
noe mangelfull historikk. De feil og mangler som ble beskrevet 
den gang, skal nå være rettet og det er foretatt faktasjekk og verifi-
sering med eldre brødre som var med i broderforeningen, slik at 
ikke feil skal forekomme. Skulle det likevel være noen som finner 
skulle finne feil, ber jeg dere ta kontakt med undertegnede, slik at 
dette blir korrigert til en eventuelt senere utgave av historien. 

Fra den spede begynnelsen, da det første orienteringsmøtet ble 
avholdt på Solborg Hotell den 18.mars 1987, til dagen i dag, hvor 
vi skal feire at Loge Ryvingen er passert 25 år og fått status som 
jubilant med 25 års trofast virke. - Ja, faktisk har det gått over 31 
år siden det historiske møtet fant sted på Solborg i 1987. Siden 
den gang har referat etter referat, først fra broderforeningen, og 
senere fra Logen, blitt føyet til de rikholdige arkivene som er så 
viktige å bevare for ettertiden. De inneholder så mye verdifull 
historie som ikke må gå i glemmeboken. Denne historien har un-
dertegnede forsøkt å sette sammen til en historisk reise gjennom 
de 31 årene som har gått.

Jeg må si tusen takk for all hjelp til de brødrene som var med 
fra starten og sitter på så mye historie og kunnskap. Spesielt vil 
jeg takke Arild Richard Danielsen, som hele tiden har kommet 
med mange historiske fakta som ikke er nedtegnet i referatene. 
Arild, som tok initiativet til å danne en broderforening i Mandal, 
sammen med Eks. OM Kåre Garmann Pedersen, var også Mandal 
broderforenings første formann. 



Det er også en annen Logebror som må nevnes. Avdøde bror, se-
kretær Kjell Johnsen hadde en finger med i det meste av det som 
skjedde, han trakk i mange tråder for at alt skulle være på plass 
til institueringen 18. september 1993. Som broderforeningens 
andre, og også siste formann hadde Kjell Johnsen en enorm stor 
rolle i etableringen av Loge Ryvingen, sammen med de øvrige 
brødrene i broderforeningen. 

Jeg vil gjerne få takke de embedsmenn i Loge 125 Ryvingen som 
lot meg få tilgang til alt historisk materiale, og for tilliten som har 
blitt meg vist ved å gjennomføre denne historiske reisen slik at 
resultatet ble til Ryvingens historie som dere i dag sitter med. Jeg 
håper dere finner historien like spennende som det jeg har gjort 
og ønsker dere alle en fantastisk feiring sammen med våre brø-
dre, søstre og gjester fra fjern og nær. 

Denne historiske reisen ble startet i 2002, fortsatte med en 
utvidelse av historien i 2013, og tar nå ett opphold i august 2018, 
en måned før Loge 125 Ryvingen fyller 25 år.

Jeg vil med dette få gratulere Loge 125 Ryvingen med 25 års jubi-
leet, dagen, feiringen, og vil samtidig få ønske Logen og brødrene 
lykke til inn i fremtiden.

Med ærbødig hilsen 
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Mandal den 18.august 2018
Arild Mulstad Syvertsen
Eks. OM Loge 125 Ryvingen.



Våren 1987 ble det, på initiativ av Eks. OM Kåre Garmann Pedersen 
holdt et orienteringsmøte, der målet var å se på muligheten til å danne 
en broderforening i Mandal med Loge 72 Eterna som moderloge. Et-
ter videre initiativ fra Arild Richard Danielsen, bror i Loge 72 Eterna, 
etter at han flyttet til Mandal, ble arbeidet satt i gang. Søknad ble etter 
hvert sendt til den uavhengige Norske Storloge om oppretting av bro-
derforening og 2. Februar 1988 kom det positive svaret. 
MANDAL BRODERFORENING ble formelt stiftet i Logesalen 
i Festningsgaten 2 i Kristiansand den 20. Mai samme år med Arild 
Richard Danielsen som den første formann.
 
Det skulle likevel ta over 5 år før Loge 125 Ryvingen kunne institueres …

DEN SPEDE BEGYNNELSE …
18. mars 1987: DDSS Trygve Flaa og Eks. OM Kåre Garmann Peder-
sen holder første orienteringsmøte på Solborg Hotell, der formålet var 
å se på muligheten til å opprette en broderforening i Mandal. Foruten 
overnevnte deltok fire brødre fra 72 Eterna som bodde i Mandals-
området, samt syv gjester som hadde vist interesse for medlemskap 
i Ordenen. Trygve Flaa holdt et orienterende foredrag om Ordenen 
hvoretter det ble svart på spørsmål fra de fremmøtte. 

2. november 1987: Det første forberedelsesmøte til broderforenin-
gen avholdes på Bondeheimen med seks brødre fra Mandalsområdet 
til stede. På dagsordenen sto bl.a. medlemsverving der flere navn fra 
Mandal ble nevnt. Under siste punkt i referatet står det: «Samtlige 
brødre er opptatt av at man under arbeidet med å skape en Loge i 
Mandal, ikke går så fort frem at dette kan få negative konsekvenser for 
det miljø man ønsker å oppnå. Man må heller ikke komme i konflikt 
med ordenens målsetting» 

14. desember 1987: Et nytt møte i rekken med forberedelser til å starte 
en broderforening avholdes på Bondeheimen, der DDSS Trygve Flaa 
samt eks overmesterene Kåre Garmann Pedersen, Anker Lindeberg og 
Martin Gjertsen deltar sammen med syv brødre fra Mandal. 



I Kveldens møte gis det orientering om hva som skal til ihh til krav 
og muligheter for å kunne starte en broderforening, og senere Loge i 
Mandal. Det ble fokusert på verving av nye medlemmer, men forutset-
ningen måtte være «kvalitet foran kvantitet».  

25. januar 1988: Søknad om dannelse av broderforening i Mandal blir 
sendt til Storlogen. DDSS Trygve Flaa, Eks OM Kåre Garmann Pe-
dersen og OM Egil Christoffersen undertegnet søknaden. Det positive 
svaret, datert 2. februar, kom fra Stor Sire Einar Brovoll, og dannelse av 
Mandal Broderforening var dermed kommet et steg videre. 

20. mai 1988: Stiftelsesmøtet for Mandal Broderforening blir avholdt i 
Logesalen i Festningsgaten 2 i Kristiansand. DDSS Trygve Flaa ledet 
møtet. På spørsmål om navn for den nye broderforening, foreslo Eks. 
OM Kåre Garmann Pedersen «Mandal Broderforening», dette fikk 
enstemmig tilslutning. Medlemslisten pr. 31. mars 1988 viste 13 navn. 
Valgene gav følgende sammensetning av styret:

Formann – Arild Richard Danielsen, Nestformann - Kåre Garmann 
Pedersen,
Sekretær – Jan Vindsetmo, Kasserer – Aslak Skaar, Arkivar – Jan Ivar 
Haugland

MØTESTEDER OG ORDENSLOKALER.
Broderforeningen vedtok i slutten av 1988 å se seg om etter egnet 
Logelokale, enten til leie eller kjøp. Gamle postgården var bl.a. nevnt. 
De første møtene til Broderforeningen ble holdt på Bondeheimen/Ho-
tell Mandalitten (det som i dag er Lindesnesgården) for så å bli flyttet 
til Jaycee huset i Klevebakken der ble det inngått leiekontrakt for 1989. 
I november samme år blir kontrakten sagt opp, og møtene flyttet til 
Tregde Marina. 



I September 1990 tok Kjell Johnsen kontakt med Druidene for et 
eventuelt samarbeid om logelokaler i Klevebakken. Temaet var et felles 
hus, fordelt på Druidene, Odd Fellow og Hurlumhei Barnehage. Målet 
var å kjøpe tomten rett syd for JC huset, for så å bygge et hus i 3 etasjer. 
Kalkyler ble lagt frem og diskutert (bygget var kalkulert til 1.175.000 
og bygge kostnaden for Ryvingen ble da på ca. kr 400.000. -). Konklu-
sjonen var at dette var meget interessant men at Broderforeningen ikke 
kan involvere seg i et slikt prosjekt før loge med et større antall med-
lemmer er etablert. Prosjektet ble som kjent ikke noe av. 

I Mai 1992 ble Kjell Johnsen på nytt bedt av styret om å ta kontakt med 
Druidene, som nå holdt på å bygge eget hus på Frøysland, for å klarleg-
ge om leie og bruk av Druidenes hus kunne være aktuelt. 
Befaringer ble foretatt og nødvendige ombygninger ble diskutert og 
godtatt. I Desember 1992 ble kontrakt om leie godkjent av Storlogen og 
kontrakten med Druidene ble undertegnet.  

Dagens utgave av Druidenes hus, vårt Logelokale i Mandal



DEN LAAANGE VEIEN MOT LOGE RYVINGENS 
INSTITUERING …

Allerede i februar 1989 diskuteres det å søke om instituering av ny 
Loge 1. september samme år. I følge DDSS, Trygve Flaa, var det nå 
bare antall brødre det sto på. Broderforeningen bør ha minst 30 brø-
dre før instituering kan foretas. Det hastet derfor med å få referert nye 
søkere slik at Broderforeningen skal komme opp i det antall brødre det 
står på for å få godkjent søknaden. Det ble gjort avtale med Bygg AL, 
om å bruke Logesalen i Kristiansand til Ryvingens møter, inntil Logen 
I Mandal var klar med egne lokaler. På møtet 8. Mai, blir det vedtatt å 
utsette søknaden inntil videre pga rekrutteringsmangel. Kåre Garmann 
Pedersen skriver følgende i et brev til DDSS 10. mai: «Instituering ut-
settes, da flere av brødrene ønsket å få delta i flere Logemøter i Eterna, 
for på den måte å stå bedre rustet til å virke i egen Loge når det blir 
aktuelt» Instituering ble antydet på nytt til våren 1990. Han skriver 
videre: «Med opptatte, og refererte, er vi i dag 27 medlemmer, samti-
dig som 8-10 nye ligger i startgropen». En oversikt over medlemmer 
fra mai 89 viser at det er 15 navn på listen samt 6 refererte nye søkere. 
Hvor KGP fikk tallet 27 fra, vites ikke!

12. september 1989, informerer Johnny Didriksen at han, på eget 
initiativ hadde vært på besøk i Storlogen og der diskutert oppstarts-
tidspunkt for Loge Ryvingen. Storlogen hadde da gitt beskjed om at 
en eventuell instituering måtte foregå 12. januar 1990. Spørsmål om 
oppretting av Loge ble bestemt tatt opp som egen sak på møtet 17. 
oktober. DDSS Trygve Flaa, Eks OM Egil Christoffersen, OM Johan 
K. Eriksen og 17 brødre møtte frem til møtet der eneste sak var opp-
rettelse av Loge i Mandal. Johnny Didriksen var av den oppfatning 
at Logen måtte starte opp til fastsatt dato, 12. januar 1990. Etter mye 
diskusjon for og imot ble det foretatt skriftlig avstemming. Resultatet 
ble 11 mot – 3 for. Med dette resultatet ønsket Johnny Didriksen å tre 
ut av Mandal Broderforening. 7. november avholdes et nytt møte, der 
DDSS Trygve Flaa har med en hilsen fra Stor Sire som mente at Bro-
derforeningen hadde handlet fornuftig ved å vente til tiden er moden 
for en oppstart av Loge i Mandal.



7. mai 1990 ble det valgt nytt styre i Mandal Broderforening, Arild 
Danielsen ønsket avløsning og Kjell Johnsen ble valgt til ny formann. 
Etter valget ble resultatet slik:

Formann – Kjell Johnsen, Nestformann - Kåre Garmann Pedersen,
Sekretær – Helge Holst, Kasserer – Aslak Skaar, Arkivar – Guttorm 
Syvertsen.

I samme møte, blir det fra Nestformann i broderforeningen, Eks. 
Om Kåre Garmann Pedersen, rettet til dels skarp kritikk vedrørende 
foreningens drift i sin helhet. Dette ble kraftig tilbakevist fra formann 
Arild Danielsen, som mente at foreningens lokale representanter nå 
måtte få ro for inngripen fra brødre som ønsket å danne Loge før 
medlemstallet var stort nok. Han avsluttet møtet med å ønske det nye 
styret lykke til med det videre arbeid og at de måtte få mer arbeidsro 
enn avtroppende styre hadde hatt de siste terminer. I broderforenin-
gens halvårsrapport datert 25. mai 1990 står det: «Rekrutteringen har 
stagnert blant annet pga den meget turbulente tid vi har vært gjennom 
hva angår forsøk på oppstart av Loge uten de lokale medlemmers 
støtte» 

I et brev stilet til broderforeningen fra Kåre Garmann Pedersen datert 
7. desember 1990 skriver han: «Med tanke på dannelse av Loge i Man-
dal begynte vi arbeidet med å skaffe utstyr. Dette gikk bra en stund 
hvoretter interessen syntes å avta. Årsakene kan være så mange, men 
det gjorde vel ikke saken bedre når enkelte av «ledelsen» i 
Loge Eterna gang på gang manet broderforeningen til å 
«ILE LANGSOMT» Resultatet av dette syntes for meg som at ordet 
«ILE» er blitt borte og ordet «Langsomt» er i ferd med å forandre seg 
til «BRÅSTOPP» med de følger det syntes å få». 
Kåre Garmann Pedersen meldte seg så ut av broderforeningen da han 
mente det var lite formålstjenlig å stå som medlem, da det så ut til at 
det ennå ville ta lang tid med å etablere Loge i Mandal.



Et medlem (ØÅ) som meldte seg ut i august 1990 skrev følgende:
«Selv om jeg kan styre min begeistring for den måten enkelte har for-
søkt å få til en Loge i Mandal på, må jeg si at jeg har trivdes godt, og 
takker for tiden jeg har hatt der»

I Mai 91 blusset diskusjonen igjen opp om å søke. Det ble med disku-
sjonen denne gangen også. 

24. oktober 91 meldte Martin Gjertsen seg inn i broderforeningen 
etter å ha blitt anmodet om å gjøre dette av DDSS Trygve Flaa. En 
måned senere, 23. november 91, ba Anker Lindeberg om å få bli tatt 
opp som medlem.

I November 91 stilte et medlem (PB) spørsmål om Broderforeningens 
daværende drift ville kunne føre frem til en loge i Mandal. «Vil det 
kanskje være bedre å avvikle broderforeningen og prøve å rekruttere 
nye medlemmer med utgangspunkt i Kristiansand for raskere å nå 
målet, en Loge i Mandal?» Denne provokasjonen ble massivt imøtegått 
fra flere av møtedeltagerne, der det ble fremholdt fra flere av brødrene 
hvor positive disse møtene i Mandal kunne være for dem …… 

Fra flere av de mest erfarne ble det nå manet til tålmodighet og 
positiv tankegang.

På de siste møtene i broderforeningen hadde det vært svært dårlig 
fremmøte og dette ble også gjenstand for stor diskusjon. ” Vi må være 
aktive og ta kontakt med hverandre for å få flere brødre på møtene” ble 
konklusjonen. Brødrene fra Mandal ble også flere ganger sterkt 
henstillet om å møte flittigere på møtene i Eterna.

Det ble skrevet flere oppfordringer til brødrene fra styret i broder-
foreningen om å finne aktuelle kandidater. Det ble også henstillet til 
Logene i Kristiansand om å være behjelpelig med medlemsverving 
til nye medlemmer i Mandal og omegn for å kunne komme opp i det 
rette antallet brødre så Loge Ryvingen kunne etableres.



I Februar 1992 sto igjen spørsmålet om etablering av Loge i Mandal 
på agendaen, denne gangen var målet om å komme i gang i løpet av 
1993. Antall medlemmer i broderforeningen var nå oppe i 25. Styret 
var av den oppfatning at de måtte være ca. 40 medlemmer før institue-
ring kunne skje. 

4. mai 1992, påpeker OM i Eterna, Johan K. Eriksen at trenden nå var 
så god at Loge burde startes snarest, og heller holde møtene i Kristi-
ansand, såfremt det skulle bli problemer med lokaler i Mandal!!! Anker 
Lindeberg støttet Johan K i dette, men hadde stor forståelse for brø-
drenes behov for å hode sine møter i Mandal. Johan K. sa, som tidli-
gere, at Eterna ville stille med kvalifiserte brødre til å bekle de stoler 
Mandal selv måtte få problemer med. 

7. september 1992 ble beslutningen enstemmig tatt: 

LOGE RYVINGEN skulle institueres lørdag 18. september 1993.

2. november 1992 ble det foretatt 2. gangs Nominasjon og valg av em-
bedsmenn, samt diverse nemnder og spesielle utvalg. DDSS Trygve Flå 
var konsulent for nominasjonsnemnden. Det måtte søkes om dispensa-
sjon til Storlogen for påtroppende OM Henrik Lagerstrøm og UM Odd 
Helge Kjellemo. Godkjenning kom fra Stor Sire Johan Krohn 6. novem-
ber 1992. Det ble også vedtatt at møtedag skulle være motsatt onsdag til 
Loge 72 Eterna.

8. desember 1992 fikk Ryvingen tildelt Loge nr.125 slik at den offisielle 
navnet ble:

LOGE NR. 125 RYVINGEN I.O.O.F.



NAVNEVALGET

Bror Kjell Johnsen hadde foreslått «MARNAR» som navn på den nye 
Logen i Mandal, men dette ble ikke så godt mottatt da det var flere 
bedrifter og andre som hadde Marnar navnet rundt om i distriktet. 
Arild Richard Danielsen la frem forslag om at Logen skulle hete 
«RYVINGEN», og «RYVINGEN» ble så navnet som ble valgt uten 
noe mer diskusjon.

Begrunnelsen på navnevalget er enkelt: «Ryvingen fyr (bygget i 1867) 
har ledet mang en sjøfarer trygt i havn. Fyret ligger på øya med samme 
navn og er Norges sydligste kystfyr. Måtte symbolikken i logens 
navnevalg stå som veiviser for vårt videre virke.» 

ARBEIDET MED ANSKAFFELSE AV 
INVENTAR OG LOGEUTSYR

Nå gjaldt det å komme i gang med å ordne alt av utstyr og andre ting 
som behøves for å drive en loge. Broderforeningen hadde 50 stoler og 
20 bord lagret på Heddeland Kro. 

I januar 1989 hadde Johnny Didriksen (72 Eterna) og hans frue Randi 
bestemt at de ville gi syv spydtopper til broderforeningen i gave. Stave-
ne ble skaffet til veie av Arve Larsen, disse ble så til de embeds staver vi 
i dag bruker.

Vår flotte CM stav 
er laget av 

Henrik Lagerstrøm 
(72 Eterna). 



Loge 125 Ryvingens emblem, er tegnet og malt av Eks UM Georg 
Wilhelm Rosvold (72 Eterna). Dette emblem er bl. a benyttet på bre-
vark, konvolutter, CM staven etc. Han laget, og malte også skjoldene 
som brukes i gradsspillene. 

8. april 1991 – Broderforeningen får overrakt de to klubbene som 
brukes av Om og UM, det blir opplyst at disse var laget av materiale 
fra det tidligere rekkverket fra ordenshuset i Kristiansand. Klubbene, 
med brett, er laget, og gitt av bror Almo Federichi (72 Eterna). Han 
har også laget, og gitt Logen, fire fakler med stativ.

Loge 72 Eterna gav alle embeds regalier til valgte embedsmenn, bruk-
te, uten insignier.  

Martin Gjertsen (MG) og hans kone Helga 
(HG), har laget, og gitt mye av Logens 
utstyr. Bibelen til alteret var en av gavene 
fra MG, samt messingklossene som ligger 
under bibelen. Alterduken er sydd av HG, 
fyrtårnene og de tre kjedeledd ble malt på 
av MG. HG har også sydd regalieputen 
med emblem. MG laget bl.a.: tre pidestaller, 
sokkelen til skipsklokken, stativet til em-
blemet, bordet til tenkerommet, bøssen til 
broderskillingen, sverd med slire, spyd og 
staven til SE, 

Kjell Johnsen bekostet det store «øyet» i 
Logesalen og det lille «øyet» i tenkerommet. 
Han bekostet også innholdet til ballottkas-
sen.

Helge Kjellemo laget kassene til «det altseende øye» i salen og i 
tenkerommet, han har også laget katafalken med tilbehør.

Bror Tore Lund Andersen (89 Skagerrak) gav Ryvingen regalie med 
insignium til Organisten, samt kappen til Levitten. 



Sinnbildene er malt, og gitt av Bror Alf Huseth (72 Eterna). Bibelen 
til tenkerommet er gitt av Eks DDSS Arthur Neverdal (72 Eterna) 
og Eks DDSS Petter Rødstøl (72 Eterna) gav 1000, - til innkjøp av 
dørhammer til indre dør. 

Fra Loge 28 Agdesiden fikk Ryvingen permene til løftebok og bønne-
bok til kapellanen. Aladdin lampen og lyseslukkere m/brett, er en gave 
fra Loge 89 Skagerrak. 

Aslak Skaar har laget seks sverd. Han har også laget ballottkassen.

Sangheftene, som i alle år ble brukt til ettermøtene, ble satt sammen av 
sangboknevnden bestående av Tore Lund Andersen, 
Helge Pedersen og Einar Rafoshei-Klev. Disse ble trykket og 
innbundet av bror Ivar Jan Pettersen og hans sønn vederlagsfritt. I 
januar 2018 blir ett nytt sanghefte tatt i bruk, etter nesten 25 år var 
tiden moden for en ny utgave av sangheftene til ettermøtene.

Våre to flotte lysestaker på alteret er laget etter mal av Almo Federichi 
og støpt hos Bjarne Holen i Mandal. Lysestakene er støpt av 
tinnpokaler, gitt av bror Harald Bauer-Nilsen. 

Et orgel, med krakk og lampe, ble til stor overraskelse og glede, gitt 
av Bygg A/L i Kristiansand. Dette ble prøvespilt av A.H. Gundersen 
(Lillemann) som konkluderte med at orgelet var godt brukbart til 
Logens formål. Kr 12.000,- var allerede bevilget fra storlosjen til orgel, 
nå fikk broderforeningen godkjent at pengene kunne brukes til andre 
anskaffelser. 

Drakter, kapper, regalier og andre rekvisitter til logen ble sydd og laget 
rundt om i Mandal, de er bl. a sydd av Grete Grønsund, som er tante 
til Eks. OM Thormod Larsen. 

Bror Organist Tore Besse Lund Andersen fra Loge 89 Skagerak, had-
de allerede i september 92 skrevet utkast til Logesang for Ryvingen, 
denne ble endret noe, slik at den fremstår som den er i dag. 



Han laget også Logesangen i blindeskrift. Bror Tore komponerte en 
velkomstsang til Loge Ryvingen, men den har kun blitt avsunget ved 
institueringen. Bror Tore har også skrevet flere andre sanger både til 
Ryvingen, og til mange andre loger. 

ØKONOMI
Det ble nå bestemt om å søke Storloge, Leir og andre om tilskudd til 
den nye losje. 
Pr. 19.4.1993 var det kommet inn 43.500 i gaver og bevilgninger, samt 
at broderforeningen hadde kr 32.000,- på egen konto. Dette utgjorde 
kr 75.500,- i inntekter. I utgifter pr. samme dato var det kr 52.608,- 
Slik at disponibelt var kr 22.892,- En regning fra druidene var da ikke 
tatt med. Det ble også oppfordret til frivillige gaver fra brødrene for å 
komme helt i mål. 

FREMDRIFT MOT INSTITUERINGEN
Nå gikk tiden, og ting skjedde i rask rekkefølge frem mot instituerin-
gen. Mat til banketten ble bestilt fra Solborg Hotell, men ble av inn-
trufne omstendigheter overlatt til Tregde Marina i siste sekund. 
Petter Backstrøm tilberedte maten til ca. halv pris enn først antatt og 
gav dermed Logen en betydelig gave. Menyen så slik ut: Skalldyrsalat 
m/toast, reinsdyrstek og multekrem. Kuvertprisen ble satt til kr 320,- 
Innbudte og påmeldte til institueringen ble satt til maks 65 stk. Der-
med var det ikke plass til brødres ledsagere ...

Mandal Broderforening ble formelt avviklet 10.09.1993 



I ORDENENS 175.ÅR

LØRDAG 18.09.1993 

BLE LOGE 125 RYVINGEN INSTITUERT.

Kl. 15.30 Stor Sire Johan Krohn, Deputert Stor Sire Oddvar Gran-
lund, Stor Sekretær Arild Løken, Stor Skattmester Erik H. Petersen, 
Stor Kapellan Normann L. Jacobsen, Stor Marsjall Harald Thoen og 
fungerende Storvakt DDSS Trygve Flaa. Sammen med Heroldene, 
Eks Overmesterne Martin Gjertsen, Anker Lindeberg, Johan K. Erik-
sen og Egil Christoffersen, ble den høytidelige innvielse av ordensloka-
let foretatt.

Kl. 17.00 ble det gjort klart for instituering av Loge 125 Ryvingen 
med Stor Sire som presiderende embedsmann. Ved en høytidelig an-
ledning ble Logens Charterbrev overrakt Chartermedlemmene Anker 
Lindeberg, Martin Gjertsen, Arild Danielsen, Helge Kjellemo og Kjell 
Johnsen. 



Storlogens representanter foretok deretter den høytidelige installasjon 
av de første valgte embedsmenn for perioden 1993-1995

Fungerende Eks. OM - Martin Gjertsen,   OM - Henrik Lagerstrøm, 
UM - Odd Helge Kjellemo,    Sekretær - Kjell Johnsen,
Skattmester - Guttorm Syvertsen,    Kasserer - Viggo Mørk, 
Storrepresentant - Eks. OM Anker Lindeberg.
 



Bilde tatt etter institueringen 18.september 1993.
Bak fra venstre: Kjell Johnsen, Martin Gjertsen, Guttorm Syvertsen, 
Odd Helge Kjellemo, Viggo Mørk. Foran fra venstre: Anker Linde-
berg, Henrik Lagerstrøm, DDSS Trygve Flaa.

Fung Eks.OM Martin Gjertsen overbragte en gave fra Mandal 
Broderforening for vel utført arbeid til Stor Sire Johan Krohn, 
DDSS Trygve Flaa samt, Arild Danielsen og Kjell Johnsen som 
henholdsvis første og siste formann i broderforeningen. Gaven var en 
miniatyr kopi av Ryvingen fyr i messing. Kjell Johnsen overbragte fra 
Mandal Broderforening en akvarell til Fung Eks OM Martin
Gjertsen for det arbeid han hadde nedlagt i forbindelse med oppstar-
ten av Logen i Mandal.

Endelig, etter over 5 år med mye frem og tilbake var dagen kommet. 
Den 18. september 1993 ble loge 125 Ryvingen offisielt instituert med 
29 brødre, overført fra vår moderloge 72 Eterna. Ingen lån var tatt 
opp, alt var betalt, og så å si alt av utstyr var på plass, dette var veldig 
mye takket den kombinerte anskaffelse og finansnevnd og ikke minst, 
brødrenes oppofrelse til Logen.



66 brødre, hvorav 7 fra Storlogen og 36 gjester fra fjern og nær, bla 
deltok to brødre fra Loge 71 Richard Marley, Brønderslev i Danmark 
på institueringen og banketten etterpå. Talene under taffelet ble innle-
det av en prolog fremført av Eks. OM Martin Gjertsen. 
Den ble etterfulgt av den velkomstsang, som på oppfordring fra Martin 
ble skrevet spesielt til anledningen av bror Tore Lund Andersen. 
Kjell Johnsen takket alle som hadde bidratt til at målet nå var nådd, at 
en ODD FELLOW Loge i Mandal nå var realitet. «Vi kommer sent, 
men vi kommer godt» sa Kjell Johnsen. Blant de mange talere var Stor 
Sire Johan Krohn, DDSS Trygve Flaa, HP i Leir Sørland, Nils Rein-
hardt Smestad, OM i loge Eterna, Asbjørn Igesund og Loge Ryvin-
gens første OM, Henrik Lagestrøm. 
Stor Sekretær Arild Løken fikk æren av å avslutte taffelet med takk for 
maten tale basert på treffsikre verseføtter. Festlighetene fortsatte så i 
salongen oppe med kake og kaffe med noget attåt og sang og spill til ut 
i de små timer. Brødrene Sigurd Tindvik og Reidar Grødal (72 Eterna) 
ble engasjert til å assistere på kjøkkenet og ved serveringen. 
Flere av Logebrødrenes ledsagere (6 stk) stilte opp for å servere ved 
banketten som ble avholdt i Druidenes hus, Dette hus er også, den dag 
i dag, 25 år etter, vårt ordenslokale.

LOGE 125 RYVINGENS FØRSTE ÅR
Logearbeidet som nå startet, ble preget av mange utfordringer som 
måtte løses, bl. a trakk den valgte OM (Henrik Lagerstrøm) seg og 
Storrepresentant Anker Lindeberg måtte tre inn som Fungerende OM 
fra 17.11.1993. Det ble senere avholdt nominasjon og valg og Anker 
Lindeberg ble innsatt som OM den 26. januar 1994. 

 



Det endelige embedskollegiet 1993-1995 så slik ut:
Bak fra venstre Kasserer Viggo Mørk, Skattmester Guttorm Syvertsen, 
CM Helge Pedersen, Sekretær Kjell Johnsen. Foran fra venstre St.Rep 
Martin Gjertsen, OM Anker Lindeberg, UM Odd Helge Kjellemo.

Det var ikke alltid så enkelt å få besatt alle stoler av egne brødre ved 
hvert Logemøte. For at Logen skulle” opp å stå” på egne ben, hastet 
det med å få gradspassert brødre slik at vi hadde nok embedsmenn til 
å besette alle stoler. Dette ble gjort med dispensasjon fra DDSS Tryg-
ve Flaa. Fra møte nummer tre, og ved flere møter etter dette, ble det 
foretatt gradspasseringer ved så å si hvert eneste møte. Andre Loger 
i distriktet, ba Ryvingen om bistand til å gradspassere brødre i Man-
dal. Vi kommer ikke utenom all den uvurderlige hjelp Ryvingen fikk 
fra andre Loger i distriktet, og spesielt fra vår moderloge 72 Eternas 
brødre og «løsarbeider» Eks. Om Johan K. Eriksen som avla Mandal 
besøk ved Logemøte etter Logemøte. På den måten kunne Ryvingen 
fungere med de aller fleste stoler besatt hver gang Logen hadde møte. 
Gjestende brødre hjalp også til med deltagelse i spill og seremonier, 
slik at gradspasseringer og innvielser kunne foretas på en god måte. 



Videre må vi ikke glemme Organist Tore Lund Andersen (89 Skagerr-
ak), som i mange år satt ved orgelet og hjalp logen med sitt fantastiske 
orgelspill. 
Den første bror som ble medlem i Loge Ryvingen som egen Loge, ble 
innviet 1. desember 1993. Han meldte seg senere ut av logen. Første 
bror som fremdeles er medlem, er Asbjørn Berås, han ble innviet 9. 
februar 1994.

En milepel ble nådd i mars 2000, da Loge Ryvingen, i logemøtene113 
(22.03.2000) og 114 (05.04.2000) foretok innvielse av seks nye brødre - 
tre brødre på hvert møte. 
1. november samme år, passerte Loge Ryvingen 50 medlemmer.

SOSIALE TILTAK
Broderforeningen/Logens brødre hadde i flere år sine lørdagstreff på 
forskjellige steder i Mandal, men med meget variabel deltakelse. Etter 
noen år ble disse treffene flyttet til fredager kl 12.00. Disse kaffetreffe-
ne er godt besøkt av brødre gjennom hele året, de siste årene på Food 
Lounge på AMFI senteret. 

Broderforeningen arrangerte flere ganger festaften og sommerturer 
med ledsagere, som også brødrene i Eterna deltok i. De sosiale festene, 
ble så populære i Eterna at det ble flere deltagere fra Kristiansand, i 
forhold til brødre fra Mandal. 

Logen arrangerer hvert år sommertur for brødrene med ledsagere. Før-
ste sommertur gikk av stabelen 10. juni 1994 og ble arrangert hos bror 
Theodor Bessesen på Frivold Gård. Menyen var Reker m/tilbehør og 
god drikke til, for kun kr 100,- pr. kuvert. I innbydelsen sto det: «Det 
finnes telefon på stedet hvis noen er avhengig av barnevakt etc.» Mobil-
telefonen var ennå ikke så utbredt i 1994.

Sosialnemda arrangerte i flere år hjemmebesøk i samarbeid med helse-
etaten i Mandal kommune. «Odd Fellow Besøkstjeneste» fungerte ved 
at brødrene besøkte gamle og uføre for å foreta en liten inspeksjon, og 
for å sjekke røkvarslere, samt skifte batterier. 



Eks. OM Gunnar Våge Stangeland, den gang medlem i 72 Eterna, åpnet 
26.februar 2001 pasientkafeen på senter for kreftbehandling ved SSK. 
Det var sanitetsforeningen og de fem Odd Fellow og Rebekka Logene 
i Kristiansand som den første tiden hadde ansvaret for kafeen under 
administrasjon av bror Gunnar Våge Stangeland. Noe senere kom 
også Ryvingen og Loge 127 Gabriel Scott i Lillesand med i ordningen 
hvor bror Eks. OM Øyvind Nicolaysen i flere år vært kontaktperson 
fra Ryvingen. Brødre fra Logen deltar hver sjette uke med vakter, som 
innebærer kaffekoking, vaffelsteking og smøring av smørbrød til de 
som besøker strålekafeen.

I 2001/2002 bidro Loge Ryvingen med hjelp til å få sendt flere komplet-
te, brukte tannlegestoler til «Prosjekt nabohjelp» til Murmansk i Russ-
land. Det var Loge 70 Kvitebjørn i Hammerfest som organiserte dette. 
Dental Sør leverte stolene, bror Odd Ragnar Hille (Lillen) bisto med 
pakking og bror Theodor Bessesen skaffet rask og rimelig forsendelse 
fra Mandal til Hammerfest, der Loge 70 Kvitebjørn tok seg av fortolling 
og videre transport til Murmansk. Loge 72 Eterna og Loge 89 Skagerr-
ak gav økonomisk støtte til prosjektet i 2002.

I 2003 var Ryvingen teknisk arrangør i anledning UNP (Odd Fellow 
and Rebekahs Uniteted Nations Pilgrimage for Yout). Den heldige 
vinner av denne pilegrimsreisen til FN i New York var en kvinnelig elev 
ved Mandal Videregående skole. Etter reisen var eleven på besøk for 
å fortelle om reisen til FN. Det var bror Tore Kleven som var Logens 
kontaktperson og koordinator.

I anledning krigsseilerarrangementene i Kleven under skalldyrfesti-
valen, sponset Ryvingen i flere år kjøp av krabber som ble tilgodesett 
krigsseilerne. Bror Eks. OM Svein Olaf Johannessen sto for koking og 
rens av krabbene før de ble levert.

2009/2010/2011 - Bror Alf Carlsen sto i spissen for grillfester for bebo-
ere på avd 4 (demente) på de gamles hjem på Vestnes der flere brødre 
deltok.



2013 – Logen donerer penger, etter søknad, til en benk på verkssletta. 
Benken fikk et skilt med Logens navn på. Samtidig blir det bevilget 
penger etter søknad fra Tro og Lys (organisasjon som arbeider for 
funksjonshemmede barn) til deres arbeid.

2015 – Ryvingen støtter dugnadsgjengen i Furulunden med midler til 
ny ryddesag.  
I desember samme år bevilger Logen kr 5000,- til Mandal frivillig 
sentral.

2016 - Loge 125 Ryvingen og Loge 122 Amalie donerer 20.000 kro-
ner til to store 
Kjøleskap til senter for eldre i Tidemanns gården.

2017 – Etter søknad fra Camp Ryvingen i regi av Norges Blinde-
forbund tildeles kr 5000,- til en sommercamp på Ryvingen fyr for blin-
de og svaksynte fra Finnmark, hvor Vest Agder hadde deltatt på camp 
i 2016.

Ryvingen har deltatt i Storlogens store landssaker som pågår over flere 
år. 2002/2003 var bygging av barnebyen SOS barnebyer San Vicente i 
El Salvador. 
For landssaken 2011/2013 «Sammen for barn i Malawi», var formålet 
byggingen av ny SOS- barneby i Ngabu, sør i Malawi, mens til lands-
saken 2016/2019 er innsamlingsformålet redningsskøyten «RS ODD 
FELLOW III» som etter planen skal døpes i Oslo ved ordenens 200 
årsdag 26. april 2019. 
«RS Odd Fellow I» ble døpt 16. juni 1973 i Oslo og «RS Odd Fellow 
II» ble døpt 23. august 1974 i Bergen.

I anledning Odd Fellow SOS barnebyer aksjonenene har Loge Ry-
vingen, siden 2008, hatt et fadderbarn fra barnebyen San Vicente i El 
Salvador. I 2011 fikk Ryvingen tildelt nytt fadderbarn, da vårt første 
fadderbarn hadde flyttet hjem igjen.



SERMONIELT ARBEID
Loge Ryvingen har alltid gjennomført sine gradsspill for åpen scene. 
Dette tiltak har mang en bror bidratt til med å gjennomføre. Spesielt 
var det i begynnelsen mange utfordringer ved gradsspill og seremonier, 
da mange av brødrene var nordsjøarbeidere slik at det var vanskelig å 
få besatt alle roller. Igjen må nevnes all god hjelp fra andre Loger, slik 
at spillene kunne gjennomføres. Det har ikke alltid vært like enkelt å 
skaffe deltagere nok til disse spillene, men Ryvingen har alltid klart å 
gjennomføre innvielser og gradspasseringer med gode skussmål.

REBEKKALOGE 122 AMALIE
Mange av våre logebrødre har ledsagere som er Rebekka søstre, og 25. 
november 2006 ble Loge 122 Amalie instituert i Mandal av Stor Sire 
Harald Thoen med storembedsmenn til stede. OM Asbjørn Berås var 
invitert som gjest som «påskjønnelse» for stor hjelpsomhet i søster-
foreningens første tid. Loge Amalie bruker også Druidenes hus som 
Logelokale og Loge Ryvingen har vært behjelpelig med utlån av rekvi-
sitter og utstyr til søstrenes Logemøter. 
Flere brødre fra Loge Ryvingen bisto ved servering på banketten der 
53 søstre og gjester satt til bords. Logens brødre har ved flere anlednin-
ger bistått Amalie med servering på møter, og Amalies søstre serverer 
ved Ryvingens måltider. 

BESØK I ANDRE LOGER
Ryvingen har helt siden starten, hatt nær kontakt med vår egen mo-
derloge, Loge 72 Eterna i Kristiansand. Vår gode nabo i vest, Loge 103 
Lister i Farsund, har vi også hatt et svært godt samarbeid med siden 
starten og Lister besøkes også med jevne mellomrom. 
Besøk i Kristiansand og Farsund har vært fast tradisjon for Loge Ry-
vingen i alle år. 

Det er alltid hyggelig og dra på besøk og det er svært trivelig å få besøk 
fra andre Loger. Ryvingen hadde besøk fra Loge 31 Erling Skjalgsson, 
og vi besøkte dem igjen i Stavanger ved ett par anledninger.



VENNSKAPSFORBINDELSER I DANMARK
Våren 2009 fro daværende St. rep Helge Pedersen, UM Arild Mulstad 
Syvertsen og inspektør Knud Magnus Lohne på besøk til Danmark 
med det mål å undersøke muligheten for en vennskapsforbindelse med 
en Loge i området rundt Jylland. 

Loge 54 Hans Thausen i Ålborg ble besøkt, og OM Jens Palle viste 
rundt i Paleet. DDSS Jørgen Engelbrecht tok i mot oss i sitt hjem i 
Frederikshavn. Han var meget velvillig til å undersøke mulighetene for å 
komme i kontakt med aktuelle Loger. Han tok oss med på en rundtur i 
Frederikshavn, besøkte Logehuset og så på alternative utfluktsmulighe-
ter. 

12 til 14 juni 2009 ble årets sommertur lagt til Frederikshavn, der 40 
brødre, søstre og ledsagere deltok. Loge 102 Ora Plana tok imot oss 
med åpne armer og vi hadde en flott lørdags ettermiddag sammen med 
brødre og søstre fra Logen i Frederikshavn. Vi besøkte også Loge 81 
Lars Kruse i Skagen, hvor vi fikk se den flotte stjernehimmel og dens 
historie, men det ble altså Loge 102 Ora Plana som vi kom til å holde 
kontakten med. 

I september 2010 kom 10 gjester fra Frederikshavn på besøk til Mandal. 
Fredag kveld ble det arrangert sosialaften med fiskesuppe. Lørdag tok 
vi våre gjester med på byvandring i Mandal, besøkte Andorsen gården 
og inntok Tapaslunsj på Kafe Bryggekanten. Lørdag 18. september 
kl. 19.00 ble det avholdt en høytidelig festloge i anledning Ryvingens 
17 års stiftelsesdag med brødre, søstre og gjester fra 7 Loger i Norge 
og Danmark til stede. Søndag gikk turen til Lindesnes fyr samt en tur 
innom Spangereidkanalen før helgen ble avsluttet på Lindesnes gjeste-
hus med en velsmakende middag og dessert før våre danske venner satte 
kursen mot Kristiansand for turen over Skagerak med Color Line til 
Hirtshals. 

Sommerturen 2011 ble igjen lagt til Danmark og Frederikshavn da vi 
hadde mottatt innbydelse til Ora Planas 35 års stiftelsesdag fest. 20-22 
mai, dro 29 brødre, søstre og ledsagere til Frederikshavn. 



Fredag kveld var det invitert til en uformell aften i Logehuset i Frede-
rikshavn hvor brødrene i Ora Plana og søsterforeningen Terebinte sto 
for servering av suppe med tilbehør og drikke til svært hyggelige priser. 

Lørdag formiddag dro vi på utflukt, som ble avsluttet med «plukk selv 
lunsj» på restaurant i Frederikshavn. Lørdag kveld deltok vi på Ora 
Planas 35 års Festloge med påfølgende festmiddag. Festlighetene fort-
satte med sosialt samvær, underholdning og dans. Kvelden ble avsluttet 
med suppe til nattmat før vi returnerte til hotellet.

Da Ryvingen i 2013 fylte 20 år, deltok 12 gjester fra Danmark på 
Ryvingens festloge med etterfølgende festligheter. 16 til 18 mai 2014 
kom 5 Logebrødre med ledsagere fra Frederikshavn for å overvære 17. 
mai feiringen i Mandal, anledningen var 200 års jubileet for grunnlo-
ven i Norge. I strålende vær, fikk våre danske venner oppleve Mandals 
feiring av nasjonaldagen med påfølgende selskapelighet. 

 

I mai 2016 deltok 32 brødre og ledsagere fra Mandal på Ora Plana sitt 
40 års jubileum i strålende vær. Det ble høy stemning og gode samtaler 
til langt på natt i Frederikshavn. 

Loge 122 Amalie har også sin vennskapsloge i Frederikshavn. Da Odd 
Fellow søsterforeningen, Terebinte ble instituert i 2010, deltok flere 
søstre, samt daværende Stor Representant Helge Pedersen, som gjester 
ved institueringen. Søsterloge nr. 96 Terebinte ble instituert lørdag 12. 
mai 2012. Flere brødre og søstre fra Mandal deltok på den høytidelige 
institueringen, der også den Danske Stor Sire Erling Steenholdt Poul-
sen var til stede med sine storembedsmenn.



LEIR 14 SØRLAND 
Ved institueringen av Loge Ryvingen 18.09.1993, var ingen av Ryvin-
gens brødre ennå tatt opp i leiren, unntaket var brødrene Martin 
Gjertsen (1971), Anker Lindeberg (1973) og Dag Ernst (1981). 3. 
februar 1994 ble Kjell Johnsen, Aslak Skaar og Odd Helge Kjellemo 
innviet som Patriarker i Leir 14 Sørland som de første fra Loge Ryvin-
gen.
Ryvingens første HP, var Eks. OM Viggo Egil Hanssen fra 2011-2013. 
I dag er 32 Brødre fra Ryvingen patriarker i Leir 14 Sørland, hvor 
patriarkene fra Ryvingen opp gjennom årene har hatt ulike oppgaver 
og embeter i Leiren.

PRIVATNEMNDEN
Det er ikke mulig komme utenom Loge 125 Ryvingens privatnemnd, 
Denne nemnd er ansvarlig for våre brodermåltid. 
Logen har i alle år hatt varm mat til brodermåltidene ved nesten hvert 
møte. Ryvingens privatnevnd er kjent over hele vårt distrikt som en 
meget velfungerende privatnemnd. I alle år, helt fra oppstarten, har ut-
fordringen vært å få brødre som ikke skal delta på møtet til å gi beskjed 
om at de ikke kommer. Det ble en del utfordringer ved matbestilling, 
der det ofte ble bestilt for mye mat som også måtte betales. Dette har 
vært en utfordring siden dag en, der Brødrene igjen og igjen ble opp-
fordret til å gi beskjed når de ikke skulle delta på Logemøtene. 
Logen hadde mange nordsjøarbeidere og etter hvert ble ting satt i 
system, selv om det ennå var en stor utfordring å bestille riktig mengde 
mat til hvert Logemøte. 
Etter hvert fikk alle brødrene mobiltelefon og Loge Ryvingen etablerte 
en SMS tjeneste som den dag i dag fungerer meget bra. Alle brødre er 
i utgangspunktet påmeldt til taffelet. Søndag før Logemøtet, blir det 
sendt ut SMS til alle brødre, der det blir minnet om neste Logemø-
te, møtets innhold, menyen til taffelet samt eventuelle beskjeder. De 
brødre som ikke skal delta, må da gi en tilbakemelding om at de ikke 
kommer. 
Dette har gitt svært gode resultater, selv om det skjer at noen glemmer 
å gi beskjed. SMS tjenesten brukes også til å formidle info og beskje-
der til brødrene. SMS tjenesten har i flere år vært administrert av bror 
Tor Helge Langfjord som gjør en fremragende jobb.



ORGANISTER
Den første tiden etter institueringen var det Bror Willy Dag Ernst fra 
Søgne, overført fra vår moderloge 72 Eterna som satt på orgelkrakken 
i Mandal. I januar 1995 meldte han seg ut av Ryvingen og Logen ble 
uten organist. Da trådte Bror Organist Tore Besse Lund Andersen (89 
Skagerak) til og fungerte ved orgelet i møte etter møte, i flere år. Bror 
Tore har gledet oss mang en gang med sitt flotte orgelspill både da, og 
også i nyere tid. 10. desember 1997 ble Bror Karsten Henry Johansen 
gradspassert til Den Høye Sannhetsgrad og deretter utnevnt til Orga-
nist.
Siden da har Bror Karsten Henry trofast traktert orgelet i Ryvingen. 
Bror Karsten Henry spiller opp med sitt trekkspill når Logesangen 
synges ved taffelet. 
Det er nesten så taket løfter seg når brødrene synger Loge Ryvingens 
sang, skrevet av Bror Tore Besse Lund Andersen. 
I Januar 2002 gikk Logen til anskaffelse av det orgel vi i dag benytter.

ÅRSDAGER, MARKERINGER OG ANDRE MERKEDAGER
Onsdag 15. desember 1993 ble den første Festloge etter innvielsen 
arrangert, dette var et julemøte med ledsagere. 39 brødre, ledsagere 
og gjester var til stede. Menyen var helstekt oksekam m/tilbehør samt 
dessert. Kuvertprisen var kr 180,-. Fra julemøtet 1994, er det Lutefisk 
og juletallerken som har stått på menyen, noen år ble det servert Hum-
mer til de som ikke spiste lutefisk. De senere år er det lutefisk, juletal-
lerken og torsk som er menyen til siste møte før jul. 

1 års dagen ble markert «noe forsinket» med festloge med ledsagere, 
onsdag 5.oktober1994. Etter festlogen i salen, ble det ble servert gryte-
rett og sjokolademousse med påfølgende 
kaffe og lett underholdning i salongen. Deltagere på møtet, foruten 
våre egne brødre med ledsagere, var bl. a DDSS Thorleif Bredesen og 
Eks DDSS Trygve Flaa samt flere brødre fra 72 Eterna.

5 års «jubileet» ble markert onsdag 16.september 1998 med festloge 
med damer. 37 deltagere, derav 17 damer var tilstede. Det ble servert 
aperitiff, reinsdyrstek med tilbehør og kaffe og bløtkake. 



Logemøte nr.100 ble avholdt onsdag 5.mai 1999 der kveldens møte 
bl.a. inneholdt en søknad om medlemskap, tildeling av DHSG til en 
bror og 1.gangs nominasjon til nytt embedskollegie for 1999-2001.

Loge Ryvingens første tildelte veteranjuvel, som egen Loge, ble tildelt 
br. Per Kristian Olsen som hadde vært medlem i ordenen i 25 år. 
Dette skjedde på Logemøte 138, den 28. november 2001. Det skulle gå 
8 år før neste veteranjuvel ble tildelt, da Arild Richard Danielsen fikk 
sin velfortjente 25 års veteranjuvel onsdag 28. oktober 2009.

10 års «jubileet» ble markert fredag 19.september 2003 som Logemøte 
nr 167. I Logesalen ledet OM Viggo Egil Hansen festlogen med 49 
gjestende og egne brødre til stede. Festmiddagen ble deretter avholdt 
på Solborg Hotell, hvor totalt 89 gjester deltok. Menyen besto av 
helstekt indrefilet av okse og marinerte bjørnebær med is. Blant gjes-
tene var det besøkende fra Logene 5 Vesterlen i Stavanger, 28 Agdesi-
den, 72 Eterna, 89 Skagerak og 103 Lister. UM Asbjørn Berås ønsket 
velkommen til bords og overlot så ordet til kveldens toastmaster Svein 
Olaf Johannessen. DSS Ole-Johan Bay Gundersen utbrakte kongens 
skål hvoretter kongesangen ble avsunget.

Onsdag 20.april 2005 ble Logemøte nr. 200 gjennomført. Aftenens 
møte skulle ha vært en innvielse, men ble endret til instruksjon i alle 
grader ved DSS Ole Johan Bay-Gundersen.

Loge Ryvingens 20 års markering ble markert lørdag 21. september 
2013 som Logemøte nr. 355. OM Thormod Larsen ledet festlogen 
med 60 brødre og gjester til stede, deriblant deltok DSS Hans Bal-
chen og flere brødre med ledsagere fra vår danske vennskapsloge 102 
Ora Plana i Frederikshavn, med OM Erik Krüger Hansen i spissen. 
Festmiddagen ble avholdt i Druidenes hus med totalt 63 deltagende 
gjester.

Logemøte nr. 400 gikk av stabelen onsdag 16. desember 2015. Møtet 
var årets juleloge med påfølgende servering av lutefisk, juletallerken og 
torsk, der 25 brødre og 11 ledsagere deltok. 



25 års jubileet ble gjennomført lørdag 22. september 2018 med snaue 
100 deltagere til stede. På festlogen skulle bl. a Stor Sire Morten Buan 
ha deltatt, men ble forhindret i siste øyeblikk.
I Logesalen deltok Dep. SS Selle Marie Horntvedt, DSS Dag Runar 
Pedersen, egne brødre, brødre fra andre Loger i distriktet samt 
gjestende brødre fra Loge 75 Veritas i Valdres og brødre fra Loge 102 
Ora Plana i Frederikshavn. Etter festlogen forflyttet brødrene seg til 
Hald hvor ledsagere og gjester ventet. 
Festbanketten ble så avholdt med en tre retters meny bestående av 
marinerte scampi, indrefilet av okse og is med marinerte bjørnebær. 

Festlogen var Loge Ryvingens møte nr. 450.

VIDERE FREMOVER
Da Loge 125 Ryvingen ble instituert i 1993 med 29 medlemmer, var 
gjennomsnittsalderen 48 år og fremmøteprosenten 61%. 

I dag – 25 år etter institueringen har Loge 125 Ryvingen pr. 1. august 
2018, 59 medlemmer, gjennomsnittsalderen er 74 år og fremmøtepro-
senten 47,8 %. Atten brødre er 25 års veteran, tre er 40 ås veteran og 
siste innvidde bror har nummer 106. Logen har ikke klart å opprett-
holde det medlemstallet som er ønskelig, da det i de siste årene har 
vært frafall i følge av utmeldinger og brødre som har gått bort.

Det er vårt ønske at Logen skal fortsette sin ekspansjon med opptak 
av nye brødre, og utvikling av etablerte brødre som skal gis den beste 
opplæring i form av utviklingsprogrammet og samtidig utvikles vide-
re i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet inn i fremtiden med Loge 125 
Ryvingen.



Loge Ryvingens sang

Tekst: Tore Lund Andersen
Melodi: Rehnvinets Lov

Midt i verdens mørke blinker,
som et fyrtårn - Sannhets lys
Det er Ryvingen som vinker,
gir oss trøst i stormværs gys!

Gjennom stygt og urent farvann
vises brødre sikker lei

:/: til vi alle vel er fremme
ved vårt mål på livets vei :/:

Av Eternas vinge båret
tett ved venners trygge bryst,

og i kjærlighet utkåret
til for sannhets sak ta dyst

mellom Skagerak og Lister,
her langs Agdesidens strand
:/: slik at nye brødre vinnes,

Loge Ryvingen, hold fram :/:



Men i livets kav og vrimmel
er vårt brorskap fast som stål,
så at stormsvart, skyet himmel

ei formørker Logens mål:
Finne fred fra dagens gjerning,

vinne ro for trette sinn.
:/: Uten frykt for ’livets terning’

mellom venner stige inn :/:

Om vi brødres nødrop hører
krever ’fyrets’ mester dåd.

Da skal vennesinnet prøves,
om vi vet for nøden råd,
om vi ofrer navn og ære
uten sut for egne savn

:/: om vi tro mot ordnens lære
kjærlig loser dem i havn :/:

La Odd Fellow-tanken synke
dypt i våre hjerter ned.
Må i Ryvingen vi lære

sannhets vei til kjærlighet.
Ja la ordnens ’fyr’ få sprede

ut sitt lys fra våre sinn
:/: så vi nye ledd kan lede
til vår broderkjede inn :/:



LOGE 125 RYVINGENS EMBEDSMENN

Det første Embedskollegiet i 125 Ryvingen 1993 – 1995

Fung Eks.Om : Martin Gjertsen
OM*  : Henrik Lagerstrøm/Anker Lindeberg
UM  : Odd Helge Kjellemo
Sekretær : Kjell Johnsen
Skattmester : Guttorm Syvertsen
Kasserer :  Viggo Mørk
Storrep.** : Anker Lindeberg/Martin Gjertsen

Følgende brødre ble utnevnt til embedsmenn:
CM  : Helge Pedersen
Kapelan*** : Dagfinn Skjæveland/Arild R. Danielsen
Inspektør :  Sigurd Bjørn Kastrud
Indre Vakt : Arve Larsen
Ytre Vakt : Harald Bauer-Nilsen – ble ikke utnevnt før 2.no-
vember 1994
Arkivar  : Theodor Bessesen   
Organist**** :  Willy Dag Ernst/Tore Lund Andersen
OM H.ass***** : Arild R. Danielsen/Theodor Bessesen
OM V.ass : Ole Egeland
UM H.ass : Aslak Skaar
UM V.ass : Jon Eyvind Noor 
CM H.ass : Knut Sand
CM V.ass : Per Kristian Olsen
Inspektør ass : Ivar Jan Pettersen

* Fra 17 November 1993 var Anker Lindeberg fungerende Overmester da 
Henrik Lagerstrøm trakk seg ut og meldte overgang til 72 Eterna.
Anker Lindeberg ble installert som 125 Ryvingens OM 26. januar 1994.
** Fung. EKS OM Martin Gjertsen ble installert som Logens St. Rep 23. 
februar 1994. 
*** Kapellan Dagfinn Skjæveland døde 29. juni 1994 og ble erstattet av Arild 
R. Danielsen 2. november 1994.
****Organist Willy Dag Ernst meldte seg ut i januar 1995 og Tore Lund 
Andersen fra 89 Skagerrak fungerte ved orgelet etter det.
*****Theodor Bessesen ble utnevnt som OM H.ass 2.november 1994.



Note: Kjell Johnsen døde 8 september 1995, 2 dager etter at han skulle 
vært innsatt som sekretær i embedskollegiet 1995-1997.

Loge 125 Ryvingens Overmestre

1993/1995 Henrik Lagerstrøm/Anker Lindeberg
1995/1997 Odd Helge Kjellemo
1997/1999 Einar Rafoshei-Klev
1999/2001 Helge Pedersen
2001/2003 Roar G. Mathisen
2003/2005 Viggo Egil Hansen
2005/2007 Asbjørn Berås
2007/2009 Roald Skaar
2009/2011 Arild Mulstad Syvertsen
2011/2013 Svein Olaf Johannessen
2013/2015 Thormod Larsen 
2015/2017 Jan Magne Christensen
2017/2019 Odd Tore Nøding

Loge 125 Ryvingens Storrepresentanter

1993/1994 Anker Lindeberg
1994/1996 Martin Gjertsen
1996/2000 Anker Lindeberg
2000/2004 Odd Helge Kjellemo
2004/2007 Einar Rafoshei-Klev
2007/2012 Helge Pedersen
2012/2017  Viggo Egil Hanssen
2017  Per Jan Andreassen



LOGE 125 RYVINGENS VETERANER MED 25 ÅRS VETERANJUVEL

    Innviet  25 års Ve.Ju
Anker Lindeberg  02/05-68 12/05/93 KRISTIANSAND 

Gunnar Våge Stangeland 29/03-71        1995 KRISTIANSAND
Per Jan Andreassen  04/12-74 08/12/99 ÅLESUND
Per Kristian Olsen  23/11-76 28/11/01 
Øyvind Nicolaysen  25/05-77 03/09/02 FARSUND
Arild R. Danielsen  10/10-84 23/10/09
Odd Helge Kjellemo  17/12-86 08/02/12 
Aslak Skaar   17/12-86 08/02/12
Knut Sand   19/10-87 20/03/13
Guttorm Syvertsen  24/02-88 20/03/13 
Viggo Mørk   25/04-89 14/05/14 
Ole Egeland   06/09-89 15/10/14 
Jon Eyvind Noor  10/10-89 15/10/14
Sigurd Bjørn Kastrud  27/11-89  07/01/15 
Ivar Jan Pettersen  19/09-90  20/04/16 
Helge Pedersen   17/04-91  20/04/16
Einar Rafoshei-Klev  29/04-92  03/05/17 
Odd Ragnar Hille  25/11-92  29/11/17 

LOGE 125 RYVINGENS VETERANER MED 40 ÅRS VETERANJUVEL

Gunnar Våge Stangeland 29/03-71 2011  KRISTIANSAND
Per Jan Andreassen  04/12-74 07/01/15
Per Kristian Olsen  23/11-76 30/11/16 
Øyvind Nicolaysen  25/05-77 31/05/17

STORLOGENS HEDERSTEGN ble tildelt bror Eks. OM Gunnar Våge 
Stangeland på leirmøte 7.mai 2009. Dette pga bror Gunnar Våge Stangelands 
innsats med strålekafeen. Den gang tilhørte han Loge 72 Eterna, men flyttet i 
2015 til Mandal og meldte overgang til Loge 125 Ryvingen. 

Følgende brødre var medlem av Loge 125 Ryvingen ved institueringen 18. 
september 1993.
I dag er det 13 av 29 brødre igjen fra den opprinnelige listen. 

Nr Navn   Innviet  Annen info
01 Martin Gjertsen  260564  Overgang 72 Eterna/Død 23.12.99 
02 Anker Lindeberg  020568  Død 05.04.2006
03 Otto Dagfinn Skjæveland 270470  Død 29.06.1994
04 Willy Dag Ernst  260473  Utmeldt fra logen
05 Henrik A. Lagerstrøm 270973  Overgang 72 Eterna/Død 



06 Per Kristian Olsen 231176  Død 
07 Arild Richard Danielsen 101084  
08 Kjell Johnsen  171286  Død 08.09.1995
09 Odd Helge Kjellemo 171286  
10 Aslak Skaar  171286  
11 Jan A. M. Vindsetmo 071087  Utmeldt fra Logen
12 Arve Larsen  191087  Utmeldt fra Logen
13 Knut Sand  191087  
14 Guttorm Syvertsen 240288  
15 Viggo Mørk  250489  
16 Ole Egeland  060989  
17 Jon Eyvind Noor  101089  
18 Sigurd Bjørn Kastrud 271189  
19 Helge Holst  070290  Utmeldt fra logen
20 Ivar Jan Pettersen  190990  
21 Helge Pedersen  170491  
22 Helge Sten Nilsen 301091  Utmeldt fra logen
23 Harald Bauer-Nilsen 290492  Død 
24 Einar Rafoshei-Klev 290492  
25 Egil Karlsen  060592  Utmeldt fra logen
26 Theodor Bessesen  121092  Død 
27 Inge Jacob Jensen  031192  Død 
28 Odd Ragnar Hille 251192  
29 Harald Fossem 140493  Død  

KILDER 
Mandal Broderforenings rikholdige referater, Loge Ryvingens proto-
koller og referater gjennom 25 år, diverse klipp fra Tore Besse Lund 
Andersens bok «Om Odd Fellow ordenenes liv og virke på Agder 
gjennom 88 år». Brødres historiske minner, og ikke minst, Arild Ric-
hard Danielsens gode hukommelse som har vært til stor hjelp for å 
komme i mål. 

Mandal 18.08.2018
Arild Mulstad Syvertsen
Eks. OM/Kap




