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Leder: 
Vi har allerede kommet et godt stykke ut 
i 2003, og selv om vinteren i skrivende 
stund ikke har sluppet taket i vårt 
område, er det like før vi kan finne frem 
vårskoene. For vår loge  er våren 2003 
litt spesiell, idet vi både skal velge ny 
Storrepresentant for de kommende 4 år, 
samtidig  som vi også skal velge ny 
ledelse for logen for den kommende 2 
års periode. 

Valget av Storrepresentant er viktig, 
idet det er dette embetet som via sin 
deltagelse i distriktsrådet, er vårt 
bindeledd mot Storlogen. 
Ønsker brødrene  forslaget behandlet i  
Ordenens øverste  organ, Storlogemøtet,  
det være seg  forslag til endring av lover 
eller endringer i det rituelle arbeidet, 
skal dette skje via vår Storrepresentant, 
som så tar forslaget opp i Distriktsrådet 
for behandling, og videre oversendelse 
til Stor Sire.  
Valget av person til dette vårt høyeste 
valgembete i logen, er derfor av stor 
betydning. 

Ikke mindre viktig er valget av 
logens ledelse, Overmester og de valgte 
embetsmenn. 
Det er dette kollegiet som skal hjelpe 
Overmester i hans arbeide, slik at logen 
blir et sted man trives, og ikke minst 
utfører det rituelle arbeide, på en bra 
måte. 
Valget av embetsmenn er avgjørende for 
logens fremtid. 
Dersom du blir forespurt om å påta deg 
et verv, enten det er som valgt 
embetsmann eller  som utnevnt 
embetsmann, kan vi garantere at du vil 
får en interessant og lærerik tid. Si 
derfor ikke nei, dersom du blir forespurt.  

 
I denne utgaven har vi også et lite 

resymé av spørreundersøkelsen, et tema 
vi helt sikkert vil komme tilbake til 
senere. 
Ordenens landssak, SOS barnebyer 
kommer vi forhåpentlig vis også tilbake 
til senere i 2003, men vi har blitt fortalt 
at flere loger allerede har levert sitt 
”bidrag” til ”Odd Fellow Barneby”  
Vår loge kommer sikkert ikke til å være 
dårligere enn andre loger, og som en 
start har Sosialnevnden allerede meddelt 
Storlogen, ønske om å være fadder for 
en av landsbyens beboere.  Dette er helt 
i trå med  vår formålsparagraf, å kunne 
”hjelpe de foreldreløse” 
Det er mange loger rundt om i landet 
som også har gjort dette.  
På et av de siste logemøtene fortalt 
Arnfin Evjen at Stor Sire i løpet av 
våren  skulle reise over til El 
Salvador,for å legge ned grunnstenen for 
”Odd Fellow Barneby” 

I månedsskiftet mai/juni får vi som 
kjent besøk fra vår vennskapsloge i 
Danmark, loge nr. 37 Thomas Wildey i 
Fredericia.  
Alle som har vært med på disse 
sammenkomstene tidligere, ser frem til 
dette besøk og vår Danmarks-komite har 
det siste året arbeidet hardt for å skaffe 
en best mulig økonomisk plattform for 
besøket. 
Vi vil oppfordre alle brødre og spesielt 
de nye, om å slutte opp om dette 
arrangementet, enten det er som 
vertskap eller kun som deltager under 
festlogen på lørdag, for kun på denne 
måten vil du få et inntrykk av hva et 
godt og langt vennskap er.  

KB 
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OM har ordet 

Det lakker og lir mot slutten av denne 
embedsperiode. Jeg synes ikke det er 
lenge siden hvor vi med litt 
sommerfugler i magen ble installert 
som embedsmenn. Hvor er tiden blitt 
av? Er det allerede gått to år? Skal vi 
slutte nå som det går så bra? 

Jeg er flere ganger blitt spurt om 
jeg ser frem til å gå av som 
Overmester. Dessverre må jeg med 
hånden på hjertet si at det gjør jeg 
ikke. Med de embedsmenn og brødre 
jeg har rundt meg, har det vært en 
sann fornøyelse å være Overmester i 
Loge nr. 22 Thomas Wildey.  

Det er brødre som tar ansvar, 
brødre som sier ja, brødre som gir 
tilbakemeldinger. Det hele går på 
skinner og vi har en fin og positiv 
utvikling i vår Loge. 

Hvorfor skal vi da skifte ut 
embedskollegiet og velge nye 
embedsmenn? 

Kanskje er det nettopp derfor vi 
skal velge nye embedsmenn. 

Heldigvis har vi et system og en 
tradisjon i vår Loge for at det skal 
meget til at Overmester velges for 
mer enn en periode.  

Nye brødre må få slippe til! 

Om vi gjør det bra i dag er det stor 
sannsynlighet for at vi kan gjøre det 
enda bedre i morgen. 

Vi har mange saker å ta fatt i. 
Logens indre liv. Ekspansjon. 
Kvalitet eller kvantitet? Vår 
spørreundersøkelse har gitt mange 
svar og utfordringer. Vårt ytre liv. 
Den store landssaken. SOS-
barnebyer.  

Vi har alle et ansvar får vårt 
logearbeid. Gi vårt påtroppende 
embedskollegium den samme støtte 
som jeg har opplevd å få i den periode 
jeg har sittet som Overmester. Det er 
utrolig hvor nødvendig denne støtte er 
for et givende logearbeid. 

Husk at negativ tilbakemelding 
oppfattes like positivt som positiv 
tilbakemelding. Vær ikke redd for å si 
din mening om hvorledes du kunne 
tenke deg logearbeidet. 

Til slutt vil jeg (selv om det 
kanskje er litt tidlig) få lov til å takke 
for meg som Overmester. Takke for 
den tillit som har blitt vist meg. Takke 
for den hjelp og støtte jeg har fått. Og 
så vil jeg få ønske det nye 
embedskollegium lykke til med sin 
embedsperiode.  

Erling Nordsjø 
Overmester 
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UNDERMESTERS SPALTE 
 
Året begynte friskt med juletrefest 
3. januar. Festen ble arrangert 
sammen med logene nr. 65  
Teresa, nr. 10 St. Hallvard, nr. 32 
Viken og nr. 139 Kong Haakon. 
Til sammen møtte 115 personer. Fra 
vår Loge var det 20 personer til 
stede. Juletrefesten var meget 
vellykket. Det var gang rundt 
juletreet, leker for barna, lotteri, 
poser og mer enn nok pølser og 
wienerkringle til alle. Min 
oppfordring til brødrene er å møte 
frem til neste juletrefest. Denne 
gangen var det hele storfamilier som 
møtte, mange hadde lånt barnebarn, 
naboungene eller andre kjente. Flere 
kom også alene. Arrangementet er 
hyggelig for alle, en kjempefin fest 
for ungene og en hyggelig anledning 
til å treffe logebrødre i en annen 
”setting” enn ellers. 

Nyttårsballet måtte avlyses 
forrige år grunnet liten deltakelse. 
Embedskollegiet var fast bestemt på 
å prøve igjen, med et noe annet 
opplegg. Vi inviterte med Loge nr. 
10 St. Hallvard,  samtidig som vi 
satset på en noe enklere meny, samt 
mulighet til selv å bestille drikke til 
maten, fremfor å legge dette i 
kuvertprisen. Den 18. januar valset 
80 deltakere inn på dansegulvet etter 
en forutgående vakker festloge og 
en utmerket festmiddag. Som følge 

av en noe enklere meny og korte, 
men gode taler og sanger, var det 
god tid til dans og samvær. Et 
uutslettelig inntrykk ved bordet 
gjorde vår egen Overmester i duett 
med sin Kristin. Ut fra de 
tilbakespill jeg har fått var ballet 
meget vellykket. Vi håper derfor på 
enda bedre deltakelse neste år. 

Klubbaften 18. februar var 
rettet spesielt mot Odd Fellow 
Ordenens barnelandsbyprosjekt i El 
Salvador. Etter at vår 
Storrepresentant Bjørn Grødtlien 
hadde foretatt en grundig 
gjennomgang av prosjektet, overlot 
han scenen til sin datter Lenas 
danse- og sanggruppe fra Romerike 
Folkehøyskole. Det ble en 
profesjonelt gjennomført forestilling 
med sang, opplesning og dans. Jeg 
tror forestillingen ble meget godt 
mottatt og ser gjerne gruppen tilbake 
ved en annen anledning. 
 

Musikk og sang har alltid 
betydd mye i vår Loge, så vel i 
logesalen som på ettermøtene. Jeg 
vil rette en takk til bror Per Magne 
Fagerlid og bror Ragnar Nybro for 
glimrende musikalsk bistand ved 
mange anledninger. Den 25. februar 
var det Evert Taubeaften i ettermøtet 
under musikalsk ledelse av de 
nevnte brødre. En del av våre mest 
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sangglade brødre hadde dessverre 
forfall denne kvelden. Lydnivået var 
således noen desibel under det vi 

presterte ved tilsvarende aften i fjor, 
men likevel kraftig og engasjert nok 
til at det ga mersmak.

 
Danskebesøket 
 
Danmarkskomiteen er i fullt arbeid. Nærmere 40 deltakere fra Loge nr. 37 
Fredericia ankommer Oslo 30. mai. Det foreløpige programmet er som følger: 
 
30/5 - Velkomstlunsj ca. kl.12.00 (tidspunkt avhengig av ankomst).  
  Kvelden avsatt til private arrangementer 
 
31/5 - Individuelle opplegg etter ønske fra våre gjester 
  Festloge og festmiddag kl.18.00 i logelokalene 
 
1/6   - Avskjedsfrokost i logelokalene (avhengig av reisetidspunkt) 
 
For at dette skal bli vellykket trenger vi oppslutning fra alle brødrene, ikke bare 
de som har vertskapsplikter. Vi kan garantere festlige opplevelser i samvær 
med meget gode venner. Vi har som intensjon at prisene skal holdes så lavt 
som mulig og festhumøret på så høyt nivå som mulig. Vi satser på full 
mobilisering av alle gode krefter for å ro i land et tradisjonelt topp 
arrangement. Nærmere informasjon og referat skjer fortløpende her i bladet og 
i logemøtene.  
 
Til slutt en oppfordring til brødre som ikke har vært i Logen på en stund:  MØT 
I LOGEN. Vi har et variert og spennende program som burde gi noe til alle. Vi 
er alle meget glade når vi ser ansikter vi ikke har sett på en stund og trives 
virkelig når fremmøtet er godt. Dere kjenner godt til høytideligheten i 
Logesalen. Denne lille artikkelen viser også at vi har en bredde i det som skjer 
på ettermøtene og i andre arrangementer. Du er meget, meget velkommen 
tilbake. 
 
Dag Thorkildsen 
Undermester 
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Med ull i munnen 
 
I disse lammetider er det riktig å ta utgangspunkt i smaksretningene 
vin representerer. I mange av Europas klassiske vinområder er retter 
av lam tradisjonell kost. I Bordeauxområdet er det vanlig å nyte en 
moden vin – mørke rød, uten blåskjær i ”lyset”, dominert av druen 
Cabernet Sauvignon til lokale lammespesialiteter, i Rhone er en fyldig 
Chateauneuf- du- Pape. I Spania er Rioja ved en moden Reserva eller 
Gran Reserva . I Italien er noble viner som Chianti Classico eller 
Valpolicciella Amarone – som tidligere omtalt, fast følge til retter av 
lam. 
 
Hva gjør nå at retter av lam er fast 
følge til noen av verdens høyest 
skattede viner? 
La oss se på hvorfor vinene smaker 
som de gjør. Jeg kommer ikke til å 
referere til de nokså utrerte 
smakbetegnelsene som de nymotens 
vinekspertene bruker. Jeg har ikke 
sans for å betegne en moden og godt 
luftet vin til å smake som en blanding 
av håndsvette, råtten lær og andre 
uhumskheter.  

Alle druer som blir brukt til vin 
produksjon er bygget opp av de 
samme hovedelementene: 
Syre, sukker, tannin og aroma. Jeg 
kommer i en senere artikkel til å 
forklare hvordan disse 
hovedelementene oppstår. 
 

Syre finnes i alle 
typer vin. Syre gir 
vinen friskhet og vi 
kjenner syre under 
tungen på sidene. 
Syren bidrar til at vi 
får ”vann i munnen” 
og hjelper 
smaksløkene å 
registrere matens 
smak. Syren er også med på å gi 
spennende kombinasjoner med mat 
fordi den er med på å bære aroma 
frem. Syren har også en mer 
strukturell funksjon. Fett i maten 
etterlater seg et belegg i munnen. 
Frisk syre renser munnhulen for 
belegget og gjør munnen klar til å 
motta flere smaksinntrykk. Syren gir 
balanse, smaksriktighet og liv til ulike 
matkombinasjoner. Vi omtaler viner 
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som syrlige eller friske når de har 
utpreget syre. 
 
Sukker bygges opp i druene når de 
modnes samtidig som syrenivået 
bygges ned. Det er viktig at det er 
balanse mellom syre, tannin og 
sukker. I ”tørre” viner er alt sukkeret 
omdannet til alkohol. Søtt smaker vi 
fremst på tungen. Alkohol smaker 
søtlig og gir vinen fylde. ”Tørre” 
viner kan ha smak av søt moden frukt 
slik som mango, jordbær eller solbær. 
Man kaller dette også fruktsødme, 
selv om vinen i prinsippet er helt tørr. 
Sukker og alkohol er med på å 
balansere syre og tannin i vinen og 
bidrar derved til fylde. 
 
Tannin er en viktig bestanddel i røde 
viner . I druen sitter tanninene i 
skallet, steinene og i stilken. Det er 
hovedsak skalltanninet vi kommer i 
kontakt med i moderne viner og disse 
regnes som de beste. Tannin er 
munnuttørrende og mengden varierer 
betydelig avhengig  av druetype. 
Tannin er et konserveringsmiddel som 
gjør at vin kan lagres over tid. Jo mer 
tannin jo lengre holdbarhet, dvs 
modeningstid på flasken. Tanninen 
smaker vi langt bak i munnen. Smaker 
vi på en spisedruesten får vi et godt 
bilde av den munnutørrende følelsen 
tanniner gir. Viner med mye tannin og 
syrer snerper i munnen. Det er ikke 
alltid lett å si hvor tanninen slutter og 
syren begynner.  

Aromastoffer omtales ofte som 
frukten i vinen, eller fruktighet og 
utgjør vinens sjel. Det er 
aromastoffene som utgjør hoveddelen 
av vinens smak og binder de mer 
strukturelle elementene syre, tannin 
og sukker sammen. Vi 
beskriver aromaene med 
lukter vi kjenner fra før . 
Med det er en lang 
læringsprosess og det trengs 
mye ”testing” før vi kan 
setter ord på det vi forbinder 
smaken med fra vår 
hukommelse. Derfor vil vi 
også aldri oppfatte 
aromaene likt fra person til 
person, fordi vi har ulike 
referanser til aromaer. I tillegg er det 
slik at aromastoffene har både 
elementer av smak og lukt – såkalt 
”flavour”. 
Vi deler i denne sammenhengen 
aromaene i tre faser. Endringene over 
tid som gjør det hele spennende. 
Primær aroma relateres til jordsmonn, 
klimaforhold, druens egenskaper 
lukt/smak, sekundær aroma dannes 
under gjæringen og de tertiære 
aromaene får vinen først etter 
modningen på flasken. 
Og det er her prisdannelsen og 
smaksforskjellen i vinen vi kjøper 
oppstått. 
Rimelige viner vil aldri oppnå den 
balansen og velvære ved drikkingen 
som en dyr vin. Ubalansen i rødvin 
gir oss hodepinne og tørr smak i 
munnen. Og det er ikke bare pga 
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riklig drukken mengde. Ukontrollerte 
tanniner har skylden. 

Hva skal vi nå drikke til 
lammekjøtt? 
Igjen har vi utfordringen ved å finne 
lammekjøttets opprinnelse. 
Mild dielam er veldig mørt og mildere 
(Buskerud - flatlands lam) enn fyldig 
aromatisk og viltsmak lignende 
fjellam f. eks. fra Voss eller 
Hallingdal. 

Mengden av ispettet fett varierer 
også. Jo fetere lammekjøttet, jo større 
krav til tanninrik vin 
 (skal bidra til å ”rense” munnhulen). 
Vin til lam kan gjerne være litt 
underutviklet slik at aromaene i 
kjøttet og i vinen ligner litt.  

Har man fått tak i mildt dielam må 
tilbehøret og vinen ikke være for 
kraftig slik at det harmonerer til 
hverandre. Prøv en ikke for kraftig 
Chianti Classico eller Barbera d´Álba 
fra i Italia. Er lammet mer aromatisk 

og fyldig (mørkere i kjøttet?) prøv en 
Château du Rhône  
Eller en moden Barolo eller 
Barbaresko fra Piamonte. 

Hva skal vi ha av tilbehør for 
lammesteken? Vi kan prøve oss med 
stekte quashbiter og blandet med 
champignong, smakstilsatt med lit 
hakket sjalottløk, knust hvitløkfed og 
fersk rosmarin. Poteter kan være en 
mild fløtegratinert potet og en lett 
sjysaus laget av de ben du kan få tak i 
i ferskvaredisken. La benene brune 
godt i stekeovnen, tilsatt med løk. 
grønnsaker krydder (gjerne lit 
rosmarin), tomatpurré, fyll på med 
kaldt vann og la det småkoke i 2-3 
timer. 
Sil kraften, kok inn ytterlige – jevn litt 
med ”maisenna jevner”  – for brun 
saus, kjøpes ferdig på pakke. 
Blir du sulten ?  – det var meningen 
 

 
 
 

 
Hilsen  
fra matvraket Thomas 
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En bønn de fleste kan be 
 
Herre, du vet bedre enn jeg selv 
at jeg blir eldre og at en vakker 
dag er jeg blitt gammel. 
Fri meg fra den ulykksalige 
uvanen å tro at jeg for enhver 
pris må uttale meg ved enhver 
anledning og om ethvert emne. 
Frigjør meg fra trangen til å 
ordne opp i andres saker. Gjør 
meg omtenksom men ikke 
lunefull, - hjelpsom men ikke 
påtrengende. 

Jeg synes det er synd å la 
være å dele min uhyre visdom 
med andre, men du vet herre, at 
jeg gjerne vil beholde noen få 
venner. 
Frigjør meg fra trangen til å 
komme med endeløse 
utredninger, og gi mine tanker 
vinger slik jeg kan komme til 
saken. 
Forsegl mine leber om alle mine 
plager og skavanker. De øker 
stadig, men det gjør også gleden 
ved å berette dem for andre. 

Jeg tør ikke be om så stor 
nåde at jeg skulle finne 
oppbyggelse i å høre på andres 
lidelseshistorier, men gi meg i 
hvert fall tålmodighet til å 
utholde dem. 
Heller ikke tør jeg be en bedre 
hukommelse, men gjør meg mer 
ydmyk og mindre skråsikker når 
min hukommelse kommer i 
konflikt med andres. 
Gi meg den uvurderlige innsikt i 
at det kan tenkes at jeg av og til 
tar feil. 
La meg være forholdsvis 
omgjengelig. Ikke så at jeg 
ønsker å være noen helgen  - de 
helgener jeg kjenner, er 
temmelig vanskelig å omgås – 
men sure, gamle mennesker er et 
av djevelens mesterstykker. 
Gi meg evnen til å se gode ting 
på uventede steder og talenter i 
uventede mennesker. 
Og gi meg Herre, den nådegave 
å kunne fortelle om det. 
AMEN 

 
 
Tillagt en 1700 talls nonne 
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Odd Fellow Ordenens Landssak  –  SOS-barnebyer. 
 
Den Uavhengige Norske Storloge har som kjent vedtatt at Odd Fellow Ordenens nye 
landssak skal ha et helt konkret formål, nemlig en ny SOS-barneby i San Vincente i 
El Salvador. Det var innsendt flere forslag til ny landssak fra de forskjellige 
distrikter, men etter drøftelser både på Storlogemøtet og på Storembedsmannsmøtet i 
høst, ble innsamling til barnebyen valgt. 
  
 

 
 

I den forbindelse er det nærliggende å 
sitere artikkel 1 i FNs Menneskeretts-
erkæring fra 1948: 
”Alle mennesker er født frie og med 
samme menneskeverd og 
menneskerettigheter. De er utstyrt med 
fornuft og samvittighet og skal handle 
mot hverandre i brorskaps ånd”. Som 
Odd Fellows har vi ikke problemer med 
å kunne tiltre denne erklæring. Den 
griper direkte inn i vår formålsparagraf, 
budordene og våre forskjellige ritualer. 

Med vårt budord om ”å oppdra de 
foreldreløse” har vår Orden med Odd 
Fellow barnebyen  fått et formål helt i 
tråd med vårt verdigrunnlag. 120 

foreldreløse og forsømte barn skal få et 
nytt hjem og en ny familie, samtidig som 
de kan bearbeide sin vanskelige fortid og 
lære å tro på seg selv og andre. 

I samarbeid med SOS-barnebyer 
gjennomfører vi nå et prosjekt som 
savner sidestykke i norsk Odd Fellow 
historie. Det er første gang man går inn 
for en Odd Fellow landssak med direkte 
siktemål å hjelpe barn i nød. 

Rent konkret er innsamlingsmålet 
for landssaken minst 6 millioner kroner. 
Klarer vi å samle inn kr. 300,- i 
gjennomsnitt pr. medlem blir resultatet 
kr 6 750 900,-. Det finnes mange 
forskjellige måter å fremskaffe dette 
beløp, som for eksempel lotteri, 
sosialaftener, støtte fra logenes 
sosialfond, enkeltstående utlodninger 
med mer. Den praktiske ordning for loge 
Thomas Wildey vil sikkert vår utpekte 
kontaktperson i samarbeid med 
embedskollegiet komme tilbake på. 

I tillegg til Odd Fellow Ordenens 
Landssak 2003 har Storlogen vedtatt å 
oppfordre logene til også å delta aktivt i 
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gjennomføringen av Barneaksjonen 
2003. Denne aksjonen vil være en 
ekstern innsamling på landsbasis, hvor 
blant annet P4 vil være en del av 
samarbeidet med landsdekkende 
radiosendinger. Odd Fellow barnebyen i 
El Salvador vil som følge av 
Barneaksjonen 2003 bli fullfinansiert, i 
det landssakens mål på kr 6 millioner 
ikke vil dekke hele prosjektets kostende. 

Undertegnede skal ikke her komme 
med detaljopplysninger om den 
praktiske gjennomføring av 
Barneaksjonen eller hva SOS-barnebyer 
står for. Imidlertid kan kort nevnes at 
SOS-barnebyer er en politisk og religiøs 
nøytral organisasjon, som gir langsiktig 
hjelp til foreldreløse og forsømte barn – 
uavhengig av nasjonalitet, kultur og 
religion. Organisasjonen ble etablert i 
1949, og etter mer enn 50 års virksomhet 
har 50 000 barn og unge sitt hjem i de 
over 400 barnebyer verden over. 

Som kjent ble det avholdt et 
informasjonsmøte i vår loge om 
landssaken, og jeg regner med at 
brødrene vil få mer detaljert informasjon 
om hvordan vi skal fremskaffe vårt 
bidrag til Landssaken 2003. Videre kan 
vi helt sikkert forvente ytterligere 
informasjon og aktiviteter etter hvert 
som vi nærmer oss tidspunktet for 
Barneaksjonen 2003. Den vil for øvrig 
bli gjennomført fra lørdag 15. november 
til lørdag 22. november og har et 

innsamlingsmål på 14 millioner kroner. 
Storlogens målsetning under aksjonen er 
å knytte til seg minst 10.000 Odd Fellow 
medlemmer som bøssebærere.  
 

 
 

Når det gjelder den enkelte brors 
direkte økonomiske bidrag, vil 
undertegnede komme med følgende 
appell: ” Et beløp i den størrelsesorden 
som Storlogen har antydet vi må gi for å 
nå landssakens mål, vil ikke forringe vår 
egen levestandard. Men for de små på 
mottagersiden vil det bety tak over 
hodet, kjærlig omsorg og en meningsfylt 
fremtid. La oss handle mot hverandre i 
brorskaps ånd, slik det står i 
Menneskerettserklæringen”. 
 

Arnfin Evjen 
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50 VeJu til br. Per Helland 

Den 26. november 2002 skulle vi tildele br. Per Helland 
det synlige bevis på at han hadde vært medlem av Odd 
Fellow Ordenen i 50 år. Dessverre ble jubilanten syk og 
lagt inn på Aker sykehus like før tildelingen ikke kunne 
finne sted i våre Ordenslokaler.  

Men jubilanten ble hurtig frisk igjen og vi ble enige om å 
foreta den høytidelige overrekkelsen i Storstua oppe på 
Odd Fellow Hjemmet søndag den 9. februar 2003. 

Mange av brødrene, unge og gamle, fant veien opp til Odd 
Fellow Hjemmet for å hedre jubilanten. 

Med stor høytidelighet ble br. Per Helland bekledt 50-års 
Veteranjuvelen av DSS Per Bredo Østby som også holdt 

en fin tale for jubilanten. 

Etter overrekkelsen var det sang og musikk hvor bl.a. br. Oddvar Follestad sang 
akkompagnert på klaver av Brit Granli. 

Det ble holdt flere taler og overrakt gaver og blomster. 

Br. Per Hellands familie serverte snitter, kaffe og kaker. 

Jubilanten satte stor pris på at så mange brødre hadde møtt opp og den 
høytidelige og fine seremoni rundt overrekkelsen. 

Det er ikke mange forunt å bli hedret med 50 års medlemskap i Ordenen og vi 
gratulerer han nok en gang på det varmeste. 

 

Erling Nordsjø 
Overmester 
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Denne artikkelen er sakset fra Norsk Odd Fellow Blad og utgitt i begynnelsen av 
1950-tallet. Den er skrevet av daværende redaktør Sigurd Folkestad, et navn som 
er kjent blant våre eldste brødre. Han var vår Loges første Eks. OM, og 
sokneprest av yrke. Vi kjenner signaturen S.F. på alle våre bordsanger. Vi tror at 
kanskje ikke alle brødre har reflektert over betingelsen for å bli opptatt i vår 
Orden er ” å tro på et høyeste vesen”. Selv om artikkelen er skrevet for over 50 år 
siden mener redaksjonen at de reflekterte tanker har like stor mening i dag. 
 
 
VÅRT FORHOLD TIL RELIGIONENE. 
 

Odd Fellow Ordenen er ingen 
religion, ingen sekt, intet kirke-
samfunn og heller ikke et religiøst 
surrogat som dessverre noen vil 
gjøre det til. Vår Orden er et lukket 
broderskap, hvis formål er karakter-
utvikling og nestekjærlig hjelp. Den 
er bygget opp på den åpenbarede 
religion i erkjennelsen av at uten 
den vil vi ikke kjenne Gud som 
kjærlighet, ikke forstå og 
anerkjenne individets verdi, rett og 
ukrenkelighet. 

Det er umulig å skape sanne, 
ekte, menneskelige personligheter 
og karakter uten å aktivisere de 
religiøse evner, som er mennesket 
medfødt. Vår Ordens lære og 
praksis appellerer derfor på det 
sterkeste til Gudstanken, moral-
følelsen og de åndelige verdier hos 
medlemmene. Og den anser derfor 
alle sekter, samfunn og religioner 
som medarbeidere for det samme 
formål: ”Menneskenes forbrødring 
under et kjærlig forsyns ledelse”. 

Vår Orden mener ikke at den 
alene sitter inne med all sannhet 
eller har nådd fullkommenhet, men 

den streber deretter i ydmykhet. Vår 
Orden står derfor i kjærlighets- og 
takknemlighetsforhold til alle 
religioner som tror på et høyeste 
vesen som jordens skaper og 
opprettholder. Derfor møter vår 
Orden alle religioner med broderlig 
toleranse og vilje til forståelse. 

Den som blir medlem av vår 
Orden avsverger derved ikke sin 
personlige tro eller oppfatning, men 
forplikter seg til å søke dypere inn i 
sannheten, som er troens vesen og 
modus vivendi, og til å vise 
broderkjærlighet mot alle, uten 
hensyn til klasse, konfesjon eller 
rase. Vår Orden tilstreber å gjøre 
han til et bedre og  verdifullere 
medlem av den krets, også det 
trossamfunn, han tilhører. Og hvis 
han ikke står tilknyttet et sådant, vil 
Ordenens mål være det samme: 
Hjelpe han til å bli en mann, som i 
dyp ærbødighet for alle virkelige 
religioner og i sann nestekjærlighet, 
hjelper alle uten å spørre etter 
snevre konfesjonelle grenser, som 
den menneskelige svakhet må støtte 
seg til. 
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Fanatisk partiånd, religions-
forfølgelse, nedrakning av 
annerledes troende og tenkende er 
uforenelig med sant Odd 
Fellowskap. Å angripe eller kritisere 
en brors religiøse overbevisning i 
egenrettferdighet eller intellektuell 
overlegenhet er uanstendig. Å frata 
et menneske dets tro er sjelemord, 
som utelukker et medlem fra Odd 
Fellowskap. Er noen broder virkelig 
vis, da vil han hjelpe enhver til å 
utfolde sin religiøse egenart i 
overensstemmelse med vennskap, 
kjærlighet og sannhet. Når det 
gjelder personlighetens religiøse liv, 
da skal enhver som nærmer seg det 
vite, at han står på hellig grunn, og 
at det ikke er den hovmodige 

intelligens, men bare den ydmyke 
kjærlighet som er adgangsberettiget. 

På den annen side er det en stor 
misforståelse når noen mener at 
man så å si må skrelle av seg sin 
spesielle religion og bli et null i en 
religionsløs masse når man blir 
medlem av våre Orden. Intet kan 
skade vår Orden mer enn det. La 
enhver bror besinne seg på de 
åndelige verdier som han har 
mottatt av ”fromme vandrere som 
foran skred”, og så bruke dem i 
utfoldelse av sin personlighets kraft 
og varme og i utøvelsen av 
vennskap, kjærlighet og sannhet, 
som er den eneste vei til brorskap 
mellom menneskene. 

 
AE  
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Sekretærhjørnet. 
Kjære brødre, 
Sekretærjobben i vår Loge er en 
hyggelig jobb. Selv om 
arbeidsmengden til tider kan være 
krevende, har rutinene etter hvert blitt 
såpass elektronisk at fjærpenn, 
blekkhus og pergament blir overflødig. 
Storlosjen ved Stor Sekretær Morten 
Buan skal ha takk for å ha tillatt 
elektroniske løsninger og for å ha 
forenklet hverdagen for oss sekretærer.  

For at våre registere og 
fortegnelser til enhver tid skal være 
korrekt, er det meget viktig at samtlige 
brødre er flinke til å melde 
adresseforandringer, nye 
telefonnummer, nye e-mail-adresser, 
osv direkte til undertegnede på e-post: 
ekirkebe@online.no eller telefon 909 
36 949. 
 
Vi gratulerer: 
 
Øyvind Møst blir 50 år den 3.mars  
Odd Aks blir 85 år den 4.mars 
Arnfinn Evjen blir 60 år den 4.mars 
Svein Andersen blir 50 år den 26.mars 
Per Magne Fagerlid blir 75 år den 
6.april 
Knut Ivar Grønli blir 50 år den 11.mai 
Bjørn Jahr blir 50 år den 16.mai 
 
Nye brødre: 
 
Tom Kristian Keiserud ble innviet den 
10 desember i fjor og er født 21.juli 
1963. Fadder er Erling Bull. 
Tom Kristian er butikkeier og bor på 
Hønefoss. 

 
Geir Holst ble innviet den 21.januar i 
år og er født 10.april 1968. Fadder er 
Arvid Heier Larssen. 
Geir er innkjøper og bor i Son. 
 
Vi ønsker begge brødre hjertelig 
velkommen til vår Loge. 
 
Adresseforandringer: 
Terje Størkersen har flyttet til  
Dalssvingen 17C, 1285 Oslo 
 
 
Utmeldinger fra Odd Fellow Logen: 
Jan Willy Eriksen Jan Robert Eriksen,  
Alfred Springer, Bernt Bertelsen og 
Ove Brandt er alle utmeldt av vår loge. 
 
Overgangskort: 
Bror Kaj Gøsta Hassellind er innvilget 
overgangskort for overgang til svensk 
loge. 
 
Nye e-mail adresser: 
 
Eivind Rolfsen 
eirolf@online.no 
 
Thomas Teichmann 
thomas@matkonseptutvikleren.no 
 
Terje Størkersen: 
terje.storkersen@rikshospitalet.no 
 
Arnfinn Evjen: 
evjen@aktivkapital.no_ 
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Nestekjærligheten lever  
Vi snakker stadig om å bygge 
verdier og da mener vi selvfølgelig å 
skape verdier i form av å bedre vår 
økonomi. I et samfunn der vi har 
mer enn det vi trenger, og må lage et 
kunstig behov for enkelte ting, slik 
at vi har noe å bruke verdiene på. 
Greit nok, jeg er ingen politiker - jeg 
har et godt liv. 

Jeg var for noen år siden i 
Thailand og der pleide jeg å spise på 
en spartansk og pittoresk liten kafé 
som ble drevet av en dame i seksti-
årene. En stor og myndig gammel 
dame som ikke lot seg pille på nesen 
av verken Thai eller Hvitinger. Det 
var aldri noen som diskuterte med 
henne - hun kastet de ut. 
Kafeen ga henne både mat, husrom 
og penger. Ikke mye penger, men 
nok til seg og sin lille kafé. Leilighet 
i 2. etasje hadde hun også. Mat ble 
til overs og dypfryst, noen få penger 
ble spart og satt på konto. Derfor 
følte hun at hun kunne dele sin lille 
rikdom med noen som verken hadde 
mat eller bolig. Hun tok derfor til 
seg to småjenter på 6-7 år, ga de 
mat, klær og seng i sin leilighet. 
Disse to småjentene hadde verken 
mor eller far, og ingen sted å bo - de 
levde på gaten. Hun ga de kjærlighet 
og en omsorg som om de skulle vært 
sine egne. Den eldste på syv år gikk 
på skole, den andre på seks år skulle 
begynne på skole året etter. Hun 
fortalte meg at skolen var kostbar, 
derfor hadde hun ikke råd til å kjøpe 

seg noe selv. Hun trengte en 
frityrkoker, en innretning som ville 
ha hjulpet henne i arbeide på kafeen. 

Hun gikk i et par utslitte 
strandsko der hun vimset rundt på 
kafeen, lagde mat og serverte den 
nydeligste hjemmelagde thaimat. 
Det var ikke noe penger til overs for 
å tenke på seg selv. 

Tilbud om nye sko og 
frityrkoker ble avslått med et bryskt 
grynt, etterfulgt av en tirade på 
Thailandsk. Her står stoltheten høyt, 
her tas ingen almisser. 

Vi ble derfor enige om en 
byttehandel - jeg skulle få en middag 
- hun skulle få nye sandaler. De to 
småjentene og jeg gikk neste dag til 
butikken for å kjøpe sandaler. 
Jentene fant butikken, sandalene og 
riktig størrelse. Sandaler, som kostet 
omtrent det samme som å henge fra 
seg frakken i garderoben i 
Stortingsgt. 28, ble innkjøpt.  

Gleden ble stor og jeg fikk min 
middag. En middag som ga meg en 
bismak. Her har en person delt alt av 
sitt gods og gitt alt av sin kjærlighet 
til to små barn som hun tok inn fra 
gaten. Her spiste jeg min mat fordi 
jeg ville bort fra turistene og fordi 
jeg ville finne det «ekte» og kanskje 
også det billige? 
Noe som ville gjøre meg til en 
styrtrik hvit mann som kunne sitte 
og drikke og spise for 10.- kroner og 
le av det når jeg fortalte det hjemme 
i Norge etterpå?  
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Her hos henne? En Dame som jeg 
etter noen dager respekterer mer enn 
de fleste jeg har kjent etter snart førti 
år? 

Siste dagen jeg var på kafeen 
hennes fortalte jeg at jeg skulle reise 
tilbake til Norge og at jeg hadde 
noen Thailandske penger igjen som 
ikke kunne veksles i Norge og at det 
for  dyrt å veksle de til Dollar. Jeg 
spurte om det var greit at jeg tok 
med småjentene hennes til markedet 

for å kjøpe klær til dem for pengene. 
Etter litt nøling ble handleturen 
godkjent og vi dro. Klær og sko ble 
kjøpt og på veien tilbake fant vi 
jammen meg en elektrisk butikk 
også. Siste 10 meterne før kafeen ga 
jeg de søte småjentene en klem og et 
farvel. Stolte løp de hjem til «mor» 
for å vise henne sine nye klær og - 
hennes nye frityrkoker. 
Da løp jeg! 

 
God sommer 
VKS 
 
Jørn Mood 
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TW-Nytt tror at mange av brødrene ikke kjenner historien til De 
Ensommes Venner og  vi har derfor fått br. Tore Lundberg i vår loge, til å 
skrive litt om Foreningen, tilbake fra opprinnelsen i 1929, og frem til i dag. 
Sammen med  Kåre Lorentzen har han vært  vår loges representant  til De 
Ensommes Venner i flere år. 
 
Hvordan det startet. 
Foreningen har sin opprinnelse helt 
tilbake fra 1929. På den tiden gikk 
arbeidet med ”Veslehjemmet” mot 
slutten, og det var da duket for å starte 
et nytt prosjekt for Odd Fellow 
Ordenen i Norge.  
”Veslehjemmet” var et medisinsk 
prosjekt – det nye skulle ha et mer 
sosialt og medmenneskelig aspekt. 

Foranledningen til dette sosiale 
arbeidet var en artikkel i Morgen-
bladet, november 1927 som omhandlet 
”Vinterstuebevegelsen” i Danmark. 
Daværende Stor Sire Johan Middelthon 
spilte en aktiv rolle i den forbindelse. 
Han inviterte stifteren av denne 
bevegelsen, pastor Kock, til Oslo for å 
redegjøre for de ulike sider ved 
bevegelsen. Han takket ja, og møtet ble 
berammet til 27.august 1929. Alle 
Ordensenheter ble anmodet om å delta, 
og 70 personer fra vår Orden kom til 
dette møtet. 
Kock fortalte både om visjoner og 
vanskeligheter, og det kom tydelig 
frem at bevegelsen dekket et stort 
behov i  Danmarks eldre ensomme 
befolkning. 
Den sosiale og demografiske utvikling 
i de to land var på den tiden ganske 
parallelle. 

Oslologene falt for ideen for en 
slik bevegelse, da det fort ble klart at 
behovet var tilstede også her. Oslo 
hadde ca. 300.000 innbyggere, og var 
den av landets byer som på en måte 
hadde storbypreg. 
Byen hadde 3 Odd Fellow Loger og 2 
Rebekkaloger. Leir nr. 1 Norge tok 
føringen i saken og anmodet logene  
om å utnevne et medlem hver som 
skulle danne en arbeidsgruppe. Dermed 
var arbeidet  med forberedelsene i 
gang. 

Den første norske ”Vinterstue”, 
som foreningen het til å begynne med, 
åpnet dørene  den 27. februar 1930 i 
Ordenslokalene i Kr. Augustsgt. 6. 
Virksomheten holdt til her frem til  
”Odd Fellow bygget” i Stortingsgaten 
28 stod ferdig, og virksomheten flyttet 
til det nye huset og holder fremdeles til 
her. 
Rebekkasøstrene var først ute med 
sammenkomster for eldre ensomme 
kvinner. Dog hjalp brødrene til med 
transport til møtene. 
På slutten av 1930 årene kom brødrene 
i gang med tilsvarende sammenkomster 
for eldre ensomme menn. 
Virksomheten fortsatte også under 
okkupasjonen  1940 – 45, men i 
beskjedne former. 



 

 21 

Det var rasjonering, og ikke lett å 
skaffe til veie mat, men det gikk på sett 
og vis. 
Lapskaus og sild var hovedrettene, og 
av og til klarte man å skaffe litt melk. 
Møtene ble holdt på forskjellige steder 
i byen. I disse krigsårene var Odd 
Fellow Ordenen forbudt slik at det 
måtte kamufleres at Ordenen stod bak. 
Ved hjelp av Oslo Indremisjon ble det 
gjort en dekkoperasjon. 
Navnet  Vinterstuene ble opprettholdt 
frem til 1964. Da besluttet årsmøtet å 
endre navn  på foreningen til De 
Ensommes Venner, som den heter i 
dag. Kritiske røster hevder at navnet 
kan virke støtene, men et eventuelt 
bedre navn på foreningen har vi ikke 
klart å komme frem til. 
To komiteer har vært i virksomhet og 
arrangert egne tilstellinger for menn og  
for kvinner. På slutten av 1990  årene 
ble Odd Fellow Komiteen og Rebekka 
Komiteen enige om å holde felles 
sammenkomster. Fellesmøtene 
fungerer meget godt, og det samme 
gjør samarbeidet mellom de to 
komiteer. Gjestene syntes det er en bra 
ordning, og dessuten er det økonomisk 
gunstig for foreningen. 
”De Ensommes Venner” feiret  i 1999 
sitt 70 års jubileum. Feiringen ble 
markert med et festmøte den 30.august 
i Ordenslokalene i Stortingsgaten 28. 
Oslo logene deltok med 56 søstre og 
brødre med Stor Sire i spissen. 
Tidligere kansellisjef, avdøde Arild 
Løken, hadde nedlagt  et stort arbeide 
med et 400 siders jubileumsskrift om 
foreningens arbeid i disse 70 årene. 

Hver loge har fått tildelt et eksemplar 
av jubileumsskriftet. 
 
Virksomheten i 2003 
 
De Ensommes Venner er fremdeles  en 
aktiv forening i arbeidet for eldre 
ensomme kvinner og menn. Foreningen 
drives etter fastlagte vedtekter hvor det 
blant annet heter: 
”Foreningen De Ensommes Venner 
er en institusjon stiftet av Odd 
Fellow- og Rebekkalosjene i Oslo. 
Den har til formål å hjelpe og glede 
gamle ensomme menn og kvinner, og 
å søke å gjøre tilværelsen lysere for 
dem” 
Som foreningens navn antyder, er det 
ikke fattigdom, men ensomhet man vil 
bekjempe. I følge fagfolk er ensomhet 
en av Norges største folkesykdommer, 
og at det vil gå mot et kaldere samfunn 
enn tidligere.  Materiell nød kan 
mestres med fordelingspolitiske 
virkemidler, men det finnes ikke en 
politisk ide som kan fjerne ensomhet. 
Etter vedtektene er alle Odd Fellow- og 
Rebekka loger i Oslo kollektivt 
innmeldt i foreningen. Logene er 
tilsluttet med sitt samlede medlemstall, 
og betaler en årlig kontingent til 
driften, basert på antall betalende 
medlemmer. 
Logene utnevner annet hvert år en 
representant, samt en varamann til 
foreningen. Det heter at utnevnelsen 
foretas blant logens pensjonister, fordi 
tilstellingene holdes på dagtid. 
Funksjonstiden følger valgperioden for 
logene. De fleste av de som utnevnes 
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har en tendens til å  ”gå igjen” i flere 
perioder, noe som kan tyde på at 
arbeidet for de ensomme er givende. 
Foreningen er selvstendig og 
virksomheten drives av  2 komiteer 
som tidligere. Styret koordinerer 
driften og sammen med de øvrige 
komitémedlemmer utfører det praktiske 
arbeidet på møtene, for å gjøre det 
hyggelig for gjestene. 
Midlene  til driften kommer fra logenes 
medlemskontingent. I tillegg til gaver 
fra logene, samt utlodning. 
Til årsmøtene, som avholdes i april 
hver år, har medlemmer av Odd Fellow 
og Rebekka loger i Oslo, adgang. 
De avholdes årlig 8-10 møter. Disse  
møtene avholdes i Stortingsgaten 28, 
og det serveres  middag med kaffe og 
kaker. 
I tillegg  er det også musikalske 
innslag, og av og til foredrag.  Sommer 
og Høst -møtene finner vanligvis sted  
med buss og båt  i retning Strømstad. 
Gjestenes alder er fra 70-95 år. Til tross 
for den høye alder er det ikke de eldste 
som lettest gir opp for å komme til 
møtene, dette tar vi som tegn på at det 
settes stor pris på denne form for 
sosialt arbeid. 
Arbeidet med å ”rekruttere nye gjester” 
er en kontinuerlig prosess, men det er 
ikke lett å komme i kontakt med 
virkelig eldre ensomme personer. 

Vi ønsker flere menn blant gjestene og 
dersom  noen av brødrene kjenner til en 
ensom person, helst mann, men også 
kvinne, kan undertegnede kontaktes. 
Henvendelsen vil bli forelagt styret, 
som så sender ut en invitasjon. 
Forutsetningen er at gjesten må være i 
stand til å komme på møtene på egen 
hånd. 
Mitt inntrykk er at det ikke primært er 
gratis bevertning som er det vesentlige 
for gjestene, men mer å komme 
sammen, prate og hygge seg med 
hverandre. Det er det sosiale samværet 
som er viktigst. 
Under tiden har det blitt hevdet at De 
Ensommes Venner er for dyr i drift, 
den har utspilt sin rolle, fordi det finnes 
mange eldresentre rundt om i Oslo.  
Vi ønsker å invitere de som ikke 
oppsøker eldresentrene. Ensomhet 
finnes også selv om de eldre har 
familie. Dessuten kan tosomhet være 
analog ensomhet. 
Odd Fellow Ordenen ønsker å bli mer 
synlige og arbeidet til De Ensommes 
Venner gir, etter min mening, Ordenen 
”god reklame” for det utadvendte 
arbeide som her gjøres. 

Jeg vil på vegne av De Ensommes 
Venner takke  Sosialnevnden i vår loge 
for den ekstra støtten som er blitt ytet i 
flere år. 

 
Tore Lundberg 
Representant til  De Ensommes Venner 
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Møteprogrammet fram til sommeren 2003 
 
TIRSDAG  
01/04/03    19:00   D     =+       
29/04/03    19:00   A       Sosialaften     
13/05/03    19:00   B     -+     1. N XX  
20/05/03    19:00   C     0  Arbm.   2. N + V XX  
 
FREDAG 
30/05/03        Danskene kommer til lunsj kl. 12:00 i  
                      Stortingsgaten 
 
LØRDAG  
31/05/03    18:00   A       F �  Besøk fra loge nr. 37 

Thomas Wildey fra 
Fredericia 

 
SØNDAG  
01/06/03    10:00       Lunsj med danskene 
      
TIRSDAG      
10/06/03 19:00    Sommeravslutning i 

Den Norske Opera 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

TThhoommaass  WWiillddeeyy  
OOrrddeenneennss  fføørrssttee  oorrggaanniissaattoorr  oogg  lleeddeerr  

11778822  --  11886611 
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