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Liste over embedsmenn i perioden 2003 - 2005: 
Storrepresentant 
Svein Terje Hermansen 
 
Eks. Overmestere 
Erik A. Evjen, Kåre Granli, Arne Oddevald, Kjell Weum Eriksen, Arnfin Evjen, 
Bjørn Schau, Oddvar L. Follestad, Svein Solberg, Bjørn Grødtlien, 
Svein Terje Hermansen, Knut Borgen, Jan Erik Arnesen, Ivar T. Schmidt,  

  Erling Nordsjø 
 
Valgte embedsmenn 2003 - 2005: 
Overmester............................................................. Dag Thorkildsen 
Undermester .. ......................................................  Bjørn-Eirik Kirkeberg 
Sekretær ...............................................................  Roar Mathisen 
Skattmester ...........................................................  Kjell Arne Bjerkland 
Kasserer ..........................................................…..  Magnar Naas 
 
Utnevnte embedsmenn 2001 - 2003: 
Ceremonimester ....................................................  Jørn Mood 
Kapellan ................................................................  Erling Berg 
Inspektør ...............................................................  Magnar Naas 
Inspektørassistent ..................................................  
Indre vakt .... .................. ......................................  Arvid Heier Larssen 
Ytre vakt .............. ................... .............................  Thomas Teichmann 
Arkivar ................................................................... Rolf Jansen 
Musikkansvarlig ..................................................... Ragnar Nybro 
OM Høyre assistent ...............................................  Knut Alme 
OM Venstre assistent ............................................. Kjell Arne Bjerkland 
UM Høyre assistent ...............................................  Eivind Rolfsen 
UM Venstre assistent ............................................. Per Magne Fagerlid 
CM Høyre assistent ...............................................  Kjell Myhre 
CM Venstre assistent ............................................. Jan-Arild Becher 
Fører ...... ..............................................................  Finn Grødtlien 
Varafører ...............................................................  Bjørn Jahr 
 

TW-Nyttredaksjonen takker for 
denne gang og benytter samtidig 
anledningen til å ønske alle 
Brødrene og deres familier en  



 

 

Riktig God sommer! 
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Leder 
Årets sommerutgave av TW-Nytt 
inneholder flere artikler, som vi 
tror brødrene vil finne interessante. 
Fra Loge Kong Haakon’s 
Kongstanker har vi sakset et 
intervju med Stor Sire Harald 
Thoen. Vi synes denne artikkelen 
gir et godt bilde av hans syn på 
både fremmøteprosenten i logene 
og den generelle interessen for vår 
Orden. 
Vår nyvalgte Storrepresentant har 
ytret seg og kommet med en del 
tanker om sitt arbeide i den 
kommende 4 års periode. 
Siden sist har vi også hatt valg av 
nytt embedskollegie. En nærmere 
presentasjon av de enkelte valgte 
brødre, skal vi komme tilbake til i 
et senere nummer, men du vil 
finne resultatet av valget inne i 
bladet. 
Enten du skal være hjemme eller 
reise bort i sommer, vil du sikkert 
ha glede av Knut Ivar Grønli`s ”litt 
trim for hjernen”Noe ser greit ut, 
mens andre spørsmål virker litt 
vriene. 
Redaktøren var invitert med på 
årets båttur for våre venner i De 

Norske Lenker. Stemningen var 
svært høy, ikke minst takket være 
stor innsats fra våre musikalske 
brødre, Ragnar Nybro og Per 
Fagerli, Været var som alltid 
strålende og våre venner fra 
Lenkene gav høylytt uttrykk for at 
de satte stor pris på Logens 
arrangement. Sosialnemnden 
hadde også invitert med Ungdom 
mot vold, men pga. et annet 
arrangement måtte de melde avbud 
i siste liten. 
Vi har også hatt besøk fra Loge nr. 
37 Thomas Wildey i Fredericia og 
du vil finne en artikkel med bilder 
fra dette besøket lenger bak i 
bladet. 
TW-Nytt vil også benytte 
anledningen til å takke brødrene 
for mange fine innspill og bidrag 
til artikler, i året som ligger bak 
oss. Vi registrer med glede den 
positive holdningen som brødrene 
har, når vi spør om bidrag til 
innlegg i TW-Nytt, eller hjelp i 
forbindelse med utgivelsene. Uten 
denne positive holdningen ville vi 
ikke vært i stand til å få ut bladet. 
 

 
God lesning ! 

 
Redaktøren 

 
PS. Vi ønsker å utvide redaksjonen. Dersom noen av brødrene kunne tenke 

seg å bli med i teamet, ta kontakt med oss. 
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50 Ve.Ju til br. Tancred Strøm 
 

Den 11. mars var dagen da br. Tancred 
Strøm skulle få tildelt det synlige bevis på 
sitt femtiårige medlemskap i Odd Fellow 
Ordenen.  

Dessverre ble jubilanten syk på den store 
dagen, slik at tildeling ikke kunne finne 
sted som planlagt. 

Heldigvis ble br. Tancred Strøm hurtig 
frisk og ny dato for tildeling funnet. 

Den 20. mai foretok DSS Per Bredo Østby den 
høytidelige tildelingen av 50-års Veteranjuvel. Det ble 
en meget fin og verdig seremoni i Logesalen som br. 
Tancred Strøm satte meget stor pris på. 

Br. Tancred Strøm har vært en meget positiv og aktiv 
bror av vår Loge og har bekledt flere embedsstoler. I 
Logen har han vært IV, Inspektør, Kasserer og OMHA. 
I Leiren var han Kasserer i perioden 75/83! 

Ved brodermåltidet ble det holdt mange fine taler hvor vi fikk vite hvilken 
bror av vår Loge vi egentlig har 
med å gjøre. 

Ved kaffen underholdt bl.a. 
hovedpersonen med noen av 
sine gode historier som alltid 
vekker munterhet blant 
brødrene. 

Erling Nordsjø 
Overmester 
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Intervju som Egil Nord hadde med  
STOR SIRE HARALD THOEN 
sakset fra "Kongstanker" – Loge nr. 139 Kong Haakons medlemsblad. 
Redaksjonen i TW-Nytt mener dette også har interesse for vår Loge 
 

Hovedlinjen i denne samtalen ligger i den følelsen jeg har fått; nemlig 
at fremmøteprosenten og ekspansjonen i flere av våre Loger synes 
nedadgående. Dette er bekymringsfullt, og kanskje bør vi se annerledes på 
oss selv for bedre å kunne se rundt oss? Eller slår døren kun innover i vår 
Orden? 
SS: 
Vi lever i et samfunn hvor 
organisasjoner generelt har en 
tilbakegang. Det gjelder 
interesseorganisasjoner, politiske 
organisasjoner, humanitære 
organisasjoner, Røde Kors, Rotary, 
Lions m.fl. Det ligger i samfunns-
bildet og samfunnets stressfaktor 
med dets nye retninger og 
drivkrefter. Derfor er det hyggelig 
å kunne bekrefte at Odd Fellow 
Ordenen ikke har en tilbakegang. 
Vi registrerer fortsatt en økning av 
medlemmer, selv om den er liten. 
Red.: 
Hva tror du er årsaken til at vi har 
maktet å vise en liten fremgang i 
medlemstallet når alle andre 
opplever synkende interesse? 
SS: 
Hovedmålet i vår Orden er at 
brødrene og rebekkasøstrene skal 
oppleve en egenutvikling basert på 
etiske prinsipper. Vi skal utvikle 
oss selv i vårt broderlige samvær 
der målsetningen ikke alene er å 
bli et bedre menneske, - men et 
bedre medmenneske. Dette oppnår 
vi gjennom våre grunnsetninger og 

ritualer. Medmenneskeligheten 
skal befestes i våre tanker og 
følelser slik at vår opptreden blant 
andre skal utspille 
medmenneskeligheten som 
invitasjon til felles glede og høyere 
mål. 
Slike idealer fungerer fremdeles. 
Derfor ser vi en liten fremgang der 
andre sliter. 
Red.: 
Medlemstallet er èn målestav, men 
er det ikke tankevekkende at Loger 
med 100-130 brødre teller 28-35 
fremmøtte, hvor kanskje 
halvparten av de som sitter på 
Stolene sitter som stedfortredere? 
SS: 
Dette er et storbyfenomen parret 
med tiden vi lever i. Vi ser klare 
forskjeller i Norge. Særlig i Oslo, 
Bergen og Trondheim inntreffer 
tidvis den situasjonen du 
beskriver. På samme måte er vi 
følsomme på småsteder der 
industrisysselsettingen vakler 
p.g.a. den generelle økonomiske 
situasjonen. Noen eksempler er 
Sauda og Høyanger. Faller 
sysselsettingen, faller også 
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søkningen til vår Orden. I tillegg 
har vi balansen mellom 
alderdomsutviklingen, tidens stress 
i arbeidsmiljøet, småbarnsfamilier 
o.s.v. Alt henger sammen og 
skaper variasjonene. 
I motsetning har vi for eksempler 
Bodø-distriktet. Det er et samfunn 
på ca. 40.000 innbyggere. Der har 
vi fire Loger og 3 Rebekkaloger. 
Nylig instituerte jeg to nye Loger i 
distriktet! I tillegg er det dannet en 
ny rebekkaforening, og vi er 
tvunget til å dele Leiren i to Leire 
p.g.a. antall brødre. Så 
fremmøteprosenten er så langt et 
storbyfenomen. 
Red.: 
Det er vel likevel et problem at 
fremmøteprosenten synker i Oslo, 
Bergen og Trondheim? 
SS: 
Ja, naturligvis. Men da stiller jeg 
heller spørsmål om ledelsen i de 
enkelte Loger. 
Red.: 
Kan det være noe med 
planleggingen og forberedelsen av 
møtene som virker inn på 
fremmøteprosenten? Når man ikke 
har gradspasseringer eller andre 
oppgaver som skal utføres på 
møtene kan det kanskje virke noe 
monotont å bli kjørt rett igjennom 
arbeidsmøtet uten noen form for 
tilsatt "krydder"? 
SS: 
Ja! I ledelsen av vår Orden har vi 
oppfordret Logene til å utarbeide 
langtidsplaner både hva gjelder 

logemøtene og ettermøtene. Vi bør 
følge en plan som viser hvordan vi 
ønsker å drive, og hvordan vi skal 
skape innholdet. I tillegg tror jeg 
det er viktig at "Etisk post" får sin 
tydelige plass. 
Red.: 
Apropos "Etisk post"! Det temaet 
har jeg ofte diskutert med flere av 
brødrene. Blant de fleste opplever 
jeg en reservasjon mot at "Etisk 
Post" velges og fremføres av 
Kapellanen eller en av de andre 
brødrene basert på eget tema. Man 
skal nærmest holde seg til de som 
er utarbeidet fra sentralt hold?  
SS: 
Det er viktig at våre etiske mål blir 
opprettholdt og tillegges kraft. Fra 
sentralt hold finnes det skrifter til 
bruk under "Etisk post". Men man 
er ikke bundet til disse. Tvert om! 
De er ment som et hjelpemiddel 
dersom man selv ikke har 
utarbeidet "Etisk post" for dagen. 
Det er ønskelig at logene og 
brødrene utarbeider "Etisk post" på 
egenhånd. Det gir liv og tanke til 
møtene, og styrker vår målsetting. 
Red.: 
Denne utgaven av "Kongstanker" 
inneholder en spørreundersøkelse 
som vi har hatt i vår Loge, ledet av 
Stor repr. Jan Erik Johansen. Et av 
spørsmålene var: "Føler du at vår 
Loge har en klar målsetting for sitt 
arbeide?", og et neste spørsmål 
var: "Er logemiljøet for passivt?" 
På det første spørsmål svarte 50% 
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av brødrene "Ja", og på det siste 
spørsmålet svarte 43% "Ja". 
SS: 
Dette er et omfattende spørsmål. 
Det å lede og å drive en Loge er en 
krevende oppgave. Man må vite på 
forhånd, før man påtar seg verv, 
hva vervet går ut på, og først og 
fremst hva det krever av den 
enkelte embedsmann. Dette må 
selvfølgelig måles mot den 
situasjon den enkelte står i, både i 
forhold til arbeidssituasjon, familie 
etc. Særlig ligger det her en 
oppgave på 
Nomminasjonsnevnden at den 
kjenner sitt ansvar. Logens 
embedsmenn har en felles oppgave 
under OM å drive Logen til positiv 
handling og vekst, sammenholdt 
med Odd Fellow Ordenes 
målsettinger og former. 
Red.: 
Hva er Stor Sires oppfatning av 
synliggjøring av Odd Fellow 
Ordenen? Forteller i klart nok 
hvem vi er? 
SS: 
Jeg er positiv til synliggjøring. 
Men det er viktig på hvilken måte 
vi synliggjør oss. Den beste 
synliggjøring er å ta vare 
grunnsetninger og våre belæringer 
seriøst inn over oss. Det betyr at vi 
gjennom vår opplæring og erfaring 
fremstår som medmenneske til vår 
neste. Ved vår nestes oppfatning 
av oss selv som bror eller søster av 

Odd Fellow Ordenen, skal han/hun 
føle interesse for hva vi står for. 
 
 
Red.: 
Odd Fellow Ordenen har vært lite 
oppsøkt av pressen i forhold til 
f.eks. Frimurerlogen. Ville det 
vært positivt å møte pressen, 
fortelle hvem vi er, og å presentere 
våre målsettinger? 
SS: 
Nei. Det viser seg at det er utrolig 
vanskelig. Vi har en liten del i vår 
broder/søster tilværelse som vi 
mener bør forbli innen vår Orden. 
Selv om vi kan vise til 
millionbeløp i støtte til flere 
humanitære formål får dette 
minoritetsinteresse for 
journalistene så lenge det finnes et 
kapittel som er lukket. Journalister 
søker kun dette lille avsnittet som 
vi ønsker å holde lukket. Så lenge 
dette er tilfelle vil synliggjøring i 
pressen få en utilsiktet hensikt. 
Red.: 
Hva er da den beste måten å 
fortelle andre at vi eksisterer? 
SS: 
Vi har tre rekrutteringsmåter: 
1. Våre brødre og søsteres 

medmenneskelige opptreden 
blant venner og bekjente. 

2. Informasjonsmøter i Logene 
3. Informasjon på Internett. 

Vi har allerede eksempel på at 
vi har blitt oppsøkt på Internett 
med forespørsel om opptak. 
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Takk for samtalen ! 
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Embedskollegiet takker for seg. 
Etter en embedsperiode på to år er 
det nå foretatt valg av nytt 
embedskollegium, og installasjon 
vil foregå på vårt første møte til 
høsten.  
Fungerende UM Dag Thorkildsen 
ble valgt til Overmester og 
fungerende Sekr. Bjørn-Eirik 
Kirkeberg ble valgt til 
Undermester.  
I tillegg ble følgende embedsmenn 
valgt: 
Br. Roar Mathiesen som sekretær 
Br. Kjell Arne Bjerkland som 
Skattmester og 
Br. Magnar Naas som Kasserer. 
Avtroppende embedskollegium har 
hatt en fin periode. Vi kan ikke 
akkurat si at vi har hatt den store 
ekspansjon, noe som var vår 
forrige Stor Sires målsetting. Jeg 
vil heller si at vi har konsolidert 
stillingen. Vi har skapt trivsel. Vi 
har prøvd å legge inn kvaliteter. 
Dette mener vi er elementer som 
igjen vil skape engasjement og 
ekspansjon. 
Men vi har alle hatt et felles ansvar 
for vår Loges virke og ekspansjon. 
Et ansvar jeg føler at mange har 
tatt. Jeg vil derfor som 
avtroppende Overmester få lov til 
å takke brødrene for det initiativ de 
har tatt og den innsats de har gjort 
for at vårt Logearbeide har vært 
positivt og givende for alle. 

Jeg vil også få benytte anledningen 
til å ønske det påtroppende 
embedskollegium lykke til med 
den store oppgave de er valgt til å 
utføre. Det er ingen lett oppgave 
og det er til tider og for enkelte, 
meget arbeidskrevende.  
Vi er en gruppe meget ulike 
mennesker. 
For at et Logearbeid skal bli en 
suksess, er det om å gjøre å være 
lyttende. Alle kan ikke gjøres til 
lags. Men veldig mange; dersom 
man har fingeren på pulsen og har 
en følelse av hva brødrene vil med 
sitt Logearbeid. 
Helt til slutt vil jeg få takke for 
meg som Overmester og ønsker 
med dette dere en riktig god 
sommer!  
 
Erling Nordsjø 
Overmester 
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HJERNETRIM TIL SOMMERKAFFEN 
 

Disse spørsmålene går fra A til Å, og tilbake igjen. Svarene begynner altså 
med spørsmålsbokstaven. Test deg selv, og ikke kikk på svarene før du har 
tenkt deg nøye om. Eller om du vil kan du jo spørre de andre rundt deg. 
Noen vil nok finne spørsmålene lette, men kanskje de vil skape litt hodebry 
for andre. Svarene finner du lengre bak i bladet. 
 
A. Hva heter hovedstaden i Paraguay? 
B. Hvem er opphavet til uttrykket ”Eg er djupt såra og vonbroten”? 
C. Hvilket TV-program ble Halvard Flatland landskjent for? 
D. Hva står bokstaven D for i Franklin D. Roosevelt ? 
E. Hva er det gresk-latinske navnet på 2. Mosebok? 
F. Hvilken militær grad kommer under Løytnant? 
G. Hvem var den første norske diakonisse? 
H. Nevn et annet navn for Sveits. 
I. I hvilket land var Ben Gurion leder? 
J. Hvilken religiøs gruppering misjonerer sitt budskap ved å ringe på hos 

folk? 
K. Hva heter instruksjon av dans? 
L. Hva er det gresk-latinske navnet på 3. Mosebok? 
M. Hva er navnet på et eksklusivt pipematriale? 
N. Hva het Indias første statsminister? 
O. Hva kalles statuetten som deles ut årlig av The Academy of Motion 

Pictures Arts and Sciences? 
P. Hvem var far til Karl den store? 
Q. Hva er navnet på det Australske flyselskapet? 
R. Hva het den russiske munken som hadde stor innflytelse i det russiske 

hoff under 1.verdenskrig? 
S. Hva er navnet på det meget kjente plommebrennevinet som produseres 

bl.a. i Ungarn? 
T. Hvor falt admiral Horatio Nelson? 
U. Hva heter hovedstaden i Mongolia? 
V. Hvilket norsk tettsted er mest kjent for Smalahoved? 
W. Hva heter hovedstaden på New Zealand? 
X. Hva het den persiske kongen som ble knust av grekerne i år 480 f.Kr.? 
Y. Hva het verdenstreet i norrøn mytologi? 
Z. Hva er det nåværende navnet på tidligere Rhodesia? 
Æ.   Hva er navnet på hovedguddommene i norrøn mytologi? 
Ø.   I hvilken film hadde James Dean sin første hovedrolle? 
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Å.   Hvilken dansk by er kjent for sin Aqua Vit? 
Og så tilbake igjen: 
 
Å. Hvilken by er Vigra flyplass for? 
Ø. Hvilket fylke het før 1919 Smålenenes amt? 
Æ. Hva er navnet på havguden i norrøn mytologi? 
Z. Hvem regnes som luftskipenes far? 
Y. Hva er navnet på de gamle kinesiske grunnkrefter som skaper 

naturens kretsløp? 
X. Hva var navnet til Sokrates sin hustru? 
W. Hvem var det kvinnelige medlemmet i den norske gruppen The 

Monn-Keys? 
V. Hva heter stredet mellom kommunene Nøtterøy og Tjøme? 
U. Hva het Batsebas ektemann? 
T. Hvem etterfulgte keiser Augustus? 
S. Under hvilket navn er Josef Vissarrionovitsj Dsjugasjvili mest kjent? 
R. Hva heter vognen som trekkes av en kuli? 
Q. Hvor er Doha hovedstad? 
P. Nevn et annet navn for blærehalskjertelen. 
O. Hva er navnet på hovedstaden i Canada? 
N. Hvilken norsk by er mest kjent for sin Blues-festival? 
M. Hvilket land regnes som Europas fattigste? 
L. Hva heter hovedstaden i Tibet? 
K. Hvem skrev romanen Albertine? 
J. Hva er det gamle navnet På St. Hansaften? 
I. Hva er navnet på Abrahams førstefødte sønn? 
H. Hva var navnet på TV-programmet hvor Odd Grythe og Ivar Ruste 

var ledere? 
G. Hva het Harald Hårfagres kone? 
F. Hvem var den siste konge i Egypt? 
E. Hva er en seraf? 
D. Hvem liker høye smørbrød? 
C. Hva heter hovedstaden i Australia? 
B. Lite land mellom India og Kina (Tibet) 
A. Et annet ord for Galgemann. 
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Sekretærs spalte 
 
To år som sekretær er snart på hell og jeg vil først benytte 
anledningen til å takke alle brødrene for en rik og interessant tid. 
Den såkalte "uriasposten" som sekretær har for meg vært det 
motsatte. Jeg har fått en flott anledning til å bli kjent med hele vår 
Loge og dette gir veldig nyttig ballast når jeg nå trår til som 
Undermester fra høsten av. Samtidig ønsker jeg Roar Mathisen 
hjertelig velkommen til å overta sekretærjobben. 
 
Dagens lille hjertesukk gjelder oppdateringer av telefonnumre, 
adresser til Logens brødre. Husk å melde fra til Sekretæren når du 
får ny mobiltelefon, arbeidstelefon eller hjemmetelefon. På den 
måten kan vi lettere treffe deg og gi deg viktige beskjeder. 
I disse elektroniske tider kan du bare sende meg en mail, så 
oppdateres registrene umiddelbart! 
 
Jeg ønsker alle brødrene en hyggelig og varm sommer og gleder 
meg til å ta fatt igjen når høsten nærmer seg! 
 
Nye oppdateringer: 
 
Overganssertifikat: 
Bror Jan Eirik Størkersen har søkt om overgangssertifikat til den 
nyopprettede nordiske Logen i Spania, Loge nr.1, Costa del Sol. 
Denne har dansk jurisdiksjon.  
 
Andre oppdateringer: 
 
Terje Strand har ny arbeidstelefon: 69 20 93 00 og ny e-mail: 
terje.strand@mesta.no 
Bjørn Jahr har ny mobiltelefon:   92 21 95 02 
Finn Grødtlien har ny arbeidstelefon: 24 14 72 80 
Knut Borgen har ny arbeidstelefon:  24 05 52 65 
Thomas Haug har ny mobiltelefon:  90 18 60 31 
  
Thomas Haug har også endret adresse til:  
Sundgaten 41, 3510 Hønefoss. 
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Vennskapsbesøk fra Loge nr 37 Thomas Wildey i Fredericia. 
 

Fredag 30. mai i år kom en stor 
gruppe glade danske Odd Fellow 
brødre, de fleste med ledsagere, til 
Oslo for å gjennomføre det 
tradisjonelle vennskapsbesøket. 
Reisemåten for våre venner var med 
buss til Fredrikshavn, ferge til Larvik, 
og igjen buss til Stortingsgaten 28.  

 
Velkomstlunsjen ble holdt i våre 
Ordenslokaler kl 10.00 og 
gjensynsgleden var stor hos både 
gjester og vertskap, og lydnivået var 
høyt fra første øyeblikk. 

Etter en deilig lunsj bestående av 
spekemat samt sildebord til en utrolig 
rimelig pris, forlot selskapet lokalene 
for å fordele seg hos de respektive 
vertskaper. Resten av dagen var til fri 

disposisjon i et nydelig sommervær, 
og tradisjonen tro var det private 
arrangementer om kvelden. Etter 
tilbakemeldinger som undertegnede 
har fått var det høy stemning og 
muntre innslag av forskjellige 
kategorier i de norske hjem til langt 
ut i de lyse morgentimer. 
 
Lørdag 31. mai opprant med et like 
praktfullt vær, og Oslo kunne ikke 
vist seg fra en bedre side. 
Formiddagen var avsatt til fri rådighet 
for den enkelte deltager sammen med 
vertskapet. For de av våre gjester som 
var her for første gang ble det 
sightseeing både i Frognerparken, 
Holmekollen og på Karl Johan, mens 
de som hadde vært her tidligere 
hygget seg sammen med sine venner 
etter fritt valg. 

 
Samtlige møtte så festkledde i 
Ordenslokalene kl 18.00, hvor man 
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først gjennomførte en høytidelig og 
verdig festloge som ga samtlige den 
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alvorsstund som naturlig hører med 
i et vennskapsbesøk. Deretter 
samlet alle seg i lobbyen til en 
velkomstdrink før festmiddagen ble 
servert i spisesalen. 

Under ledelse av bror UM Dag 
Thorkildsen og med Eks OM Svein 
Solberg som toastmaster ble 
middagen fint gjennomført, og med 
gode taler fra både norsk og dansk 
side.

 
Til tross for høy temperatur i 
lokalene pågikk det selskapelige 
samvær og dansen til ut i de små 

timer, og uten unntagelse kan det 
slåes fast at alle hygget seg hver på 
sin måte. Spesielt hyggelig var 
prisen på middagen, som minst lå 
på samme nivå som i Fredericia, 
takket være stor innsatsvilje fra de 
norske brødre over lengre tid. 

 
Søndag 1. juni startet med 
avskjedfrokost i Stortingsgaten kl 
09.00, noe som var meget tidlig for 
de fleste av deltagerne. Men det 
manglet ikke på humør og glede, 
og etter et overdådig frokostbord, 
ble vennskapssangen atter sunget 
av fullt hjerte, før man vinket farvel 
til våre gjester.  
 
Konklusjonen er udiskutabel, et 
meget vellykket arrangement, og 
samtlige ser frem til gjenbesøk om 
2 år i Fredericia. 
 
Arnfin Evjen 
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Et dikt skal vi ha med også i denne utgaven, det var redaksjonen 
enig i, men hva slags dikt, et sommerdikt bør det vel være, men 
hvem skulle vi spørre ? 
 
Svaret kom da jeg for et par uker siden lå jeg på sofaen, en satt i stolen og 
leste avisen, samtidig som jeg hadde et øre på radioen. 
Plutselig lød den en vise i eteren om en dame med navn Selma. Kjenner du 
den spurte min kone, men nei den var ukjent for meg måtte jeg innrømme. 
Dette er et dikt av Herman Wildenvey sa hun, men jeg har aldri hørt den 
tonsatt før! 
Motvillig må jeg nok innrømme at noen stor diktelsker er jeg ikke, det eneste 
jeg husker av Herman Wildenvey er historien om to snekkere, den har du 
også sikkert hørt. 
 
”En snekker og nok en snekker,  
satt på stillaset og spaset. 
Da er det en planke knekker  
og vipper dem vekk fra stillaset. 
 
Og A hugg seg fast med sin 
hammer 
Men B la beslag på hans legge 
Og en vill og evidelig jammer 
steg opp mot det blå fra dem begge. 
 
Og hvinet ble verre og verre 
og folk fulgte med dem i jammer’n 
Slipp, hylte hammerens herre,  

slipp, ellers slår jeg deg med 
hammer’n 
 
De hang der, gud bedre, og spaset 
for mengdens beundrende blikke. 
Men så ble det stilt på stilaset, 
og plutselig hang de der ikke. 
 
Men om det var ham som hang fast,  
som skal legges til last, 
eller ham som sa slipp, som slapp, 
det blir hipp som happ. 
 
Og dette vil ergre de store 
men enkelte små vil det more.” 
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Men, det var jo ikke dette som var utgangspunktet for et sommerdikt. Vi 
hadde jo hørt sangen om Selma og sporenstreks var vi i bokhyllen for å 
finne boken med dikt av Herman Wildenvey (det var ukjent for meg at vi 
hadde den), og diktet Selma ble lest høyt denne ettermiddagen. 
Som et sommerdikt syntes jeg Wildenveys slentrende stil passer fint, 
spesielt på denne årstid, og kanskje er det litt underfundig også, bare hør: 
 
Og det er en liten Selma, 
Og hun er ærlig verd en sang. 
Det er henne som jeg elsker, 
det er Selma denne gang ! 
 
Hun er vårens unge, Selma, 
som fra himmelen fikk sitt blikk, 
drysset nye, gyldne stjerner 
over hver en vei jeg gikk. 
 
Hun har svermet gjennom hager 
og i sommermarken grønn. 
Hun har lært i livets skole 
å bli svikefull og skjønn 
Og hun synger glade sange 

om en kjærest hist og her, 
og det er mange, mange  
som har Selma mektig kjær. 
 
Og jeg elsker også Selma,  
skjønt hun bryr seg niks om meg, 
men det er samme pokker, 
for jeg elsker henne jeg ! ….. 
 
Og Gud bevare Selma ! 
Det blir all min salmesang. 
Navnet skjemmer ingen, 
Det er Selma – denne gang 
Fint, ikke sant ! 
God sommer ! 

 
 

Knut Borgen 
 

 
 
 
 

I forbindelse med 
vennskapsbesøket fra 
Danmark fikk vår loge en ny 
klokke. 
Her er bildet av den fine 
gaven. 
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SVAR PÅ HJERNETRIM TIL SOMMERKAFFEN. 
 

A. Asuncion 
B. Kjell Bondevik  (Kjell 

Magnes onkel) 
C. Casino 
D. Delano 
E. Exodus (utvandringsboken) 
F. Fenrik 
G. Kathinka Guldberg 
H. Helvetia 
I. Israel 
J. Jehovas vitner 
K. Koreografi 
L. Leviticus (levittenes bok) 
M. Merskum – på tysk 

Meerschaum som betyr 
havskum 

N. Jawaharlal Nehru 
O. Oscar 
P. Pipin den lille 
Q. Quantas 
R. Rasputin 
S. Slivovitsj 
T. Trafalgar 
U. Ulan Bator 
V. Voss 
W. Wellington 
X. Xerxes 
Y. Yggdrasil 
Z. Zimbabwe 
Æ. Æser 
Ø. Øst for Eden 
Å. Ålborg 

 
Å. Ålesund 
Ø. Østfold 
Æ. Æge eller Ægir 
Z. Ferdinand von Zeppelin 
Y.    Yang og Yin 
X. Xantippe 
W. Sølvi Wang 
V. Vrengen 
U. Uria 
T. Tiberius 
S. Josef Stalin 
R.     Rickshaw 
Q. Quatar 
P. Prostata 
O. Ottawa 

N. Notodden 
M. Moldova 
L. Lhasa 
K. Christian Krohg 
J.    Jonsok 
I. Ismail 
H. Husker du? 
G. Gyda 
F. Kong Farouk 
E. Engel 
D. Dagobert 
C. Canberra 
B. Bhutan 
A.  Alrune 
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Her kommer noen bilder fra besøket fra Danmark. 
 

 
Gjennsynsglede 

 
Velkomst lunsj 

 
Fra privat sammenkomst om kvelden. Dette ser ut til å bli godt. 
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Ved festbordet 

    
Fritjov med fru ser ut til å hygge seg og det gjør  også Erik, Rie, Terje og 
Berit 

 

       
En fornøyd toastmaster og glade deltakere.gjester    
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To av kveldens talere 

             
OM Erling Nordsjø      Steffen Kjær Rasmussen 
 

     
Her har vi Rebekka søstrene som serverte. UM Dag Thorkildsen klargjør 

vennskapsbåndet 

      
Søndag morgen – avskjed med våre venner 
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EN LITEN HILSEN FRA STORREPRESENTANTEN 
 
Vårt logemøte den 20. mai ble en 
ekstra hyggelig og spesiell 
begivenhet på så mange måter. 
Vår kjære bror Tancred Strøm fikk 
tildelt sin vel fortjente 50 års 
veteranjuvel, Logen valgte nytt 
embedskollegium, og valgte og 
installerte undertegnede som 
Storrepresentant for den 
kommende 4-års-periode. 
Etter en slik aften sitter man igjen 
med mange tanker og inntrykk. 
Først og fremst føler man 
takknemlighet til brødrene og 
Logen for den store tillit man har 
blitt vist, og dernest er det ekstra 
hyggelig å tenke på at man i 
aftenens veteran ser et flott 
eksempel på trofast vennskap, og 
et langt og godt logeliv. Det gir 
ekstra inspirasjon når man skal ta 
fatt på nye oppgaver i vår Loge. 
Og den aller første oppgaven er å 
gratulere det nyvalgte 
embedskollegium som det skal bli 
en stor glede å arbeide sammen 
med. En ekstra takk går også til det 
avtroppende embedskollegium for 
utmerket innsats i forrige periode 
og dessuten til min forgjenger Eks. 
OM Bjørn Grødtlien. Å ha en slik 
solid bror foran seg i "løypa" gir 
både trygghet og inspirasjon. 
   Hvem – og hva – er så Logens 
Storrepresentant i forhold til vår 
Ordens organisasjon og 
oppbygning? Vår Ordens øverste 
myndighet er som kjent 

Storlogemøtet, som avholdes 
ordinært hvert fjerde år, og som 
velger Stor Sire og de øvrige 
valgte Storembedsmenn som skal 
lede Ordenen i den kommende 4-
års-periode. Dernest spiller 
distriktene en viktig rolle i vår 
Orden. Litt forenklet kan man si at 
distriktene er noenlunde 
sammenfallende med landets 
fylker. Et distrikt ledes av en 
Distrikts Stor Sire (DSS), som er 
utnevnt direkte av den valgte Store 
Sire. Distrikts Store Sire leder 
Distriktstråd, som består av 
Storrepresentantene for de loger 
som er tilknyttet distriktet. Hvert 
distriktsråd velger 2 representanter 
som sammen med DSS skal møte 
på Storlogemøtet og avgjøre 
viktige spørsmål for vår Orden, 
samt altså velge Stor Sire og 
øvrige valgte Storembedsmenn. 
Teoretisk sett kan således 
undertegnede få muligheten til å 
møte på et Storlogemøte. Følgelig 
utgjør Storrepresentanten og 
distriktsrådet viktige bindeledd 
mellom den enkelte loge og det 
enkelte medlem på den ene side, 
og Storlogen og Ordenens øverste 
ledelse på den annen. 
Hvilke oppgaver har så 
Storrepresentanten i den enkelte 
Loge i forhold til den daglige drift 
og virksomhet? Og hva vil i 
forhold til dette bli de viktigste 
utfordringene for undertegnede i 
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vår egen Loge? Bror Overmester 
har til enhver tid ansvaret for 
Logens virke og utvikling, og han 
rådfører seg med sine valgte 
embedsmenn og fungerende Eks 
Overmester.  Storrepresentanten 
møter på embedsmannsmøtene og 
informerer om alle forhold som 
vedrører Storlogen., og kan 
selvsagt gi råd og komme med 
synspunkter dersom det er 
ønskelig. Men det må presiseres at 
Bror Overmester er logens leder i 
alle forhold, og selv om 
Storrepresentanten nevnes først 
når listen over embedsmenn leses, 
heter det i Storrepresentantens 
plikter at han blant annet skal 
"adlyde Overmesters befalinger". 
Imidlertid kan det være verdt å 
merke seg at det er fastslått i lov 
for Odd Fellow-loger at 
Storrepresentanten SKAL være 
medlem av (men ikke 
nødvendigvis leder av) Logens 
Nevnd for Styrkelse og 
Ekspansjon. På dette området vil 
selvsagt undertegnede være sterkt 
engasjert, og forsøke å bidra 
positivt til vår Loges videre 
utvikling. I Loge Thomas Wildey 
arbeides det meget godt, og vi har 
et spesielt høyt nivå på fremføring 
av grader og ritualer. Samtidig kan 
vi glede oss over et meget godt 
samhold og hyggelig stemning på 
ettermøtene. Allikevel er vi ikke 
fornøyd med fremmøteprosenten, 
og spesielt savner vi en del trofaste 
brødre som møtte jevnlig i 

tidligere år, men som gradvis har 
uteblitt fra være møter. Både 
Embedsmenn og våre aktive 
brødre – og spesielt Nevnd for 
Styrkelse og Ekspansjon – har en 
meget stor utfordring på dette 
området. Som nyvalgt 
Storrepresentant vil undertegnede 
derfor benytte denne anledningen 
til å oppfordre alle våre 
medlemmer til ta kontakt med 
passive brødre som man kjenner, 
og invitere dem til "ny start" i 
høstterminen. Brødre som "børster 
støv av" logedressen vil garantert 
bli tatt imot på aller beste måte når 
vi starter opp igjen i september. 
Som Storrepresentant har man 
således mulighet til - sammen med 
embedsmenn og øvrige brødre – å 
være inspirator og rådgiver i 
arbeidet for fortsatt vekst og 
positiv utvikling i vår kjære Loge. 
Og dersom noen av Logens brødre 
har spørsmål og synspunkter når 
det gjelder Storlogens virksomhet 
og avgjørelser, er det 
Storrepresentanten den rette 
henvende seg til. For også 
Ordenens ledelse står overfor store 
og viktige utfordringer i årene som 
kommer. Det skal bli meget 
interessant å få erfare mer om de 
tanker og ideer som er aktuelle i 
forhold til vår Ordens fremtidige 
organisasjon og utvikling. Allerede 
nå er undertegnede opptatt av 
rekrutteringen til logens 
Embedskollegier – dersom vår 
Orden ønsker dyktige, yngre 
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brødre blant våre ledende 
embedsmenn i fremtiden, er det 
viktig at man ikke pålegger den 
enkelte så omfattende oppgaver at 
det blir umulig å kombinere 
logearbeidet med stadig tøffere 
krav i arbeids- og familieliv. 
Delegering kan være et stikkord 
her. Og så har vår nye 
Storrepresentant også synspunkter 
på våre ritualtekster, som vi 
selvsagt bør bevare mest mulig 
uforandret, og med et høytidelig 
og arkaisk preg. Men enkelte ord 
og setninger har blitt uforståelige 
for dagens medlemmer, og 
dessuten forekommer det enkelte 

kjedelige feil i tekstene. En 
forsiktig revisjon kunne være 
ønskelig, men dette arbeidet må 
gjøres med den aller største 
forsiktighet…. 
Noen ytterligere programerklæring 
skal denne artikkel ikke være – 
kun en liten informasjon fra en 
meget nyvalgt Storrepresentant. 
Uansett skal rollen som bindeledd, 
informant og inspirator bli meget 
interessant og spennende, og 
brødrene skal vite at 
Storrepresentanten går løs på sin 
nye oppgave med ydmykhet og 
takknemlighet. Igjen – takk for 
tilliten ! 

 
Med broderlig hilsen i V K og S 

Svein T. Hermansen 
Storrepresentant 

 
UNDERMESTERS SPALTE 
 
Først vil jeg takke Privatnevnden 
for glimrende innsats i denne 
perioden. En av de viktigste 
forutsetningene for et vellykket 
brodermåltid og et godt ettermøte 
er at Privatnevnden fungerer 
tilfredsstillende. Brødrene har 
sikkert også registrert at nevndens 
medlemmer til dels har meget lang 
fartstid i Logen og at nevndens 
formann, Knut Borgen, er 
Storembedsmann. Dette ble gjort 
for å markere viktigheten av 
nevndens arbeid og at alle brødre 
er potensielle kandidater til 
nevnden. 

Det er ikke lenger slik at samtlige 
nye brødre automatisk blir satt inn 
i nevnden. Jeg vil også takke alle 
som har ”trått til” og hjulpet 
nevnden når nevnden ikke har vært 
fullt bemannet. Så vel 
Storrepresentant som Overmester 
har vært observert hardt 
arbeidende med pådekking og 
rydding. Så kjære brødre, vær 
positive dersom dere blir spurt om 
å gjøre en innsats for brødrene 
gjennom Privatnevnden! 
 
Som Undermester har jeg forsøkt å 
balansere ettermøtene, slik at det 
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blir en god blanding av innslag 
som foredrag og musikalske 
innslag og møter som gir rom for 
den gode samtale mellom 
brødrene. Jeg tror denne balansen 
er viktig, ikke minst for våre nye 
brødre som ønsker kontakt og 
kommunikasjon.  
 
Det har vært flere arrangementer 
jeg husker tilbake til med en 
spesiell glede. Den 18. mars var 
det en meget vellykket 
torskeaften. Torsken var praktfullt 
tilberedt fra kjøkkenets side, og det 
var mer enn nok til selv den mest 
innbitte torskeelsker. Bror Thomas 
Teichmann var satt opp som 
foredragsholder over temaet 
matkultur, spesielt rettet mot fisk 
og tilbehør. Dessverre ble bror 
Teichmann forhindret fra å 
komme, men hans foredrag ble 
glitrende fremført av Eks.OM 
Svein Terje Hermansen.  
 
Fra fredag 30. mai til søndag 1. 
juni hadde vi besøk av Loge nr. 37 
Thomas Wildey i Fredericia.  
Fredagen ankom 33 gjester i buss 
til Stortingsgaten 28. Gjennom 
velkomstlunsj, private 
selskapligheter, festloge, 
festmiddag og avskjedsfrokost i 
disse tre dagene, ble gammelt 
vennskap forsterket og mange nye 
vennskap etablert. Hovedposten i 
hele programmet, festloge med 
festmiddag lørdag aften, ble meget 
vellykket. Hele 86 brødre og 

gjester deltok og var med å skape 
en festaften vi virkelig vil huske. 
Maten og vinen var av meget god 
klasse og takket være en poetisk 
stemt toastmaster, Eks.OM Svein 
Solberg, ble vi ledet gjennom det 
tradisjonelle festmåltidet på en 
fremragende måte. Det ble rikelig 
tid til dans og hygge frem til de 
små timer. Avskjedsfrokosten var 
satt til kl.9.00 søndag og til tross 
for, eller kanskje på grunn av den 
foregående aftenens festligheter 
var forsamlingen fortsatt feststemt 
og var med på å skape en meget 
hyggelig og kanskje litt vemodig 
avskjed. Jeg vil benytte 
anledningen til å takke alle som 
var involvert i arrangementene. 
Det gjelder vertskapene, 
Privatnevnden, søstrene som 
serverte, kjøkkenet og alle de 
hender og hoder som på en eller 
annen måte bidro til et meget 
vellykket arrangement. En spesiell 
takk går til mine medmedlemmer i 
Danmarkskomiteen, Arnfin Evjen, 
Svein Solberg og Jan-Erik 
Arnesen. Godt jobbet! 
 
Sommermøtet 10.juni var lagt til 
Den Norske Opera der ”Den Glade 
Enke” var på programmet. Hele 67 
deltakere var påmeldt og så en 
festlig forestilling. Etter 
forestillingen ble det servert 
smørbrød i ”Per Krogh-salen”. Alt 
i alt en meget fin avslutning på 
vårterminen.  
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Til dere brødre som ikke har 
vært i Logen på en stund. Sett 
allerede nå av tirsdagene utover 
høsten. Ved siden av vakre 
seremonier og det gode budskap i 
logesalen har vi en variert og 
opplevelsesrik høst å se frem til. 
Vi er brødre og vil på brødres vis 
savne en bror vi ikke har sett på en 
stund. Møt frem, velkommen skal 
du være bror! 
 

Som Undermester slo jeg mitt 
siste slag på den vakre klokken vi 

fikk i gave fra Loge nr. 37 
Fredericia ved avskjedsfrokosten 
for våre danske venner. Det har 
vært en fin periode i embedet. Jeg 
håper også at den har vært 
vellykket. Som alt annet her i 
verden blir produktet best når 
samarbeid og positivitet er i 
høysetet. Jeg vil derfor takke alle 
som har bidratt til at min 
embedsperiode som Undermester 
har vært noe jeg ser tilbake på med 
stor glede.

 
 

God sommer og vel møtt til høsten. 
 

Dag Thorkildsen 
Undermester 

 
 
 
 
 

NYTT FRA STORLOGEN:  
Utviklingsprogram for å styrke arbeidet i leirene. 
Flere av våre leire har i dag et lavere fremmøte enn tidligere, og flere 
brødre takker nei til kallelse og medlemskap i leiren. 
Storlogen har arbeidet med flere tiltak for å styrke leirarbeidet og det er nå 
laget et program som er et tilbud til den enkelte leir for å hente inspirasjon 
og ideer til å styrke arbeidet. Programmet har fått betegnelsen 
”Utviklingsprogram II” og er inndelt i to faser. 
 
Fase A starter 1 år etter tildeling 
av DHSG med et modningsår som 
skal brukes til realisering av det 
materialet en bror har mottatt og 
gjennomgått i ”Utviklingsprogram 

I”. Det er viktig at dette 
modningsåret gir det enkelte 
medlem rom for egenutvikling 
gjennom de pålagte oppgaver i 
”Utviklingsprogram I”. Den 
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enkelte bror er jo nå et medlem av 
vår Orden med alle rettigheter 
innen våre logegrader, og skal etter 
evne leve opp til Ordenens 
målsetning både med hensyn til 
det innadvendte som det 
utadvendte arbeidet. Man skal se 
nødvendigheten av en ytterligere 
fordypning i det rituelle arbeidet, 
belæringene, løftenes innhold osv.  

Det må imidlertid presiseres at 
for å få til et vellykket resultat av 
denne fasen, må leiren i nært 
samarbeid med logen tilrettelegge 
dette arbeidet gjennom et 
organisert opplegg i f.eks 
studiegrupper. Programmet 
forutsetter også at dette skjer i 
samarbeid med Storrepresentanten 
og en Eks OM med alle 
leirgradene. Disse kan igjen 
oppnevne en egen nevn for å 
gjennomføre det praktiske 
arbeidet. 

Fase B igangsettes etter hvert 
som den enkelte bror får tildelt 
leirgradene, og opplegg og innhold 

er definert i utviklingsprogrammet 
med spesifiserte emner og 
oppgaver. Det kan opplyses at 
undervisningen eller 
gjennomgangen er forutsatt 
gjennomført samtidig med alle 
som har fått tildelt den nye graden 
basert på to hovedprinsipper, 
nemlig leirens formål samt at det 
ikke skal belaste patriarkenes fritid 
ytterligere med Ordensarbeid. 
Utviklingsarbeidet vil under fase B 
avsluttes 1 år etter tildeling av 
leiren høyeste grad. 

Avslutningsvis presiseres det at 
”Utviklingsprogram II” kun er et 
tilbud til leiren, men det er 
Storlogens håp om at det kan være 
til hjelp og inspirasjon for å styrke 
ikke bare leirenes vekst men også 
vår Orden. Deler av programmet 
dekker etter min mening det behov 
som er blitt etterlyst i vår 
spørreundersøkelse, nemlig på en 
aktiv måte å gi ventetiden frem til 
leirkallelsen et mer positivt 
innhold.

 
 

av Arnfin Evjen 
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  NR. 22 THOMAS WILDEY  

   
  TIRSDAG  
  09/09/03   19:00   B   0   EI   (Galla)  
  16/09/03   19:00   C     Arbm.   Halvårsregnskap. N nevnder XX  
  23/09/03   19:00   D   0   Klba.   Skalldyraften  
  30/09/03   19:00   A   0      (Galla)  
  14/10/03   19:00   B       (Galla)  
  21/10/03   19:00   C   0   Instr.   Fårikålaften  
  28/10/03   19:00   D   0   Va.   Informasjonsmøte  
  SØNDAG  
  09/11/03   13:00   A   0   M �   (NB! Søndag)  
  TIRSDAG  
  11/11/03   19:00   A       EksOM aften, Viltaften  
  18/11/03   19:00   A   0      Besøke loge nr. 10 St. Hallvard (Galla)  
  25/11/03   19:00   C   0   Arbm.    
  09/12/03   19:00   D        
  16/12/03   19:00   A   

 

 Arbm.   Juleavslutning  
  FREDAG  
  02/01/04   

 

 A   
 

 Juletrefest    
  TIRSDAG  
  13/01/04   19:00   B   0      (Galla)  
  LØRDAG  
  17/01/04   18:00   A   

 

   Nyttårsball m/damer  
         
 
 
 

 
Søndag morgen etter danskebesøket 
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TThhoommaass  WWiillddeeyy  
OOrrddeenneennss  fføørrssttee  oorrggaanniissaattoorr  oogg  lleeddeerr  

11778822  --  11886611 
 
 
 
 
 
 

««WWhhaatt  CCaann  II  DDoo  FFoorr  YYoouu»»  
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