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Liste over embedsmenn i perioden 2005 - 2007: 
Storrepresentant 
Svein Terje Hermansen 
 
Eks Overmestere 
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 og Dag Thorkildsen 
 
Valgte embedsmenn 2005 - 2007: 
Overmester............................................................. Bjørn-Eirik Kirkeberg 
Undermester .. ......................................................  Roar Mathiesen 
Sekretær ...............................................................  Erik Kolsrud Aas 
Skattmester ...........................................................  Arne Johannes Aune 
Kasserer ..........................................................…..  Oddbjørn Rød 
 
Utnevnte embedsmenn 2005 – 2007: 
Ceremonimester ....................................................  Jørn Mood 
Kapellan ................................................................  Arvid Heier Larssen 
Inspektør ...............................................................  Jan Arild Becker 
Inspektørassistent .................................................. Ragnar Nybro 
Indre Vakt ..............................................................  Svein Arild Stokland 
Ytre Vakt ...............................................................  Hans Petter Jahr 
Arkivar ................................................................... Magnar Naas 
Musikkansvarlig ..................................................... Geir Holst 
OM Høyre assistent ...............................................  Karl Erik Bastiansen 
OM Venstre assistent ............................................. Arvid Soelberg 
UM Høyre assistent ...............................................  Gunnar Strøm 
UM Venstre assistent ............................................. Tom Keiserud 
CM Høyre assistent ...............................................  Thomas Haug 
CM Venstre assistent ............................................. Per Runfors 

 
TW-Nyttredaksjonen takker for denne gang og 
benytter samtidig anledningen til å ønske 

alle Brødrene og deres familier en 
Riktig god høsttermin 
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Leder 
 
Siden sist har det nyvalgte embedskollegiet vært i ”ilden” 
allerede flere ganger, og vi gleder oss over hva vi har sett 
og opplevd så langt. Jeg tror bestemt at den positive 
trenden vår loge har vært inne i de siste 2 årene, vil 
fortsette. Det er viktig at vi alle støtter opp om vårt 
nyvalgte embedskollegium, ved å møte så ofte vi kan. 
 
 

Også i vår organisasjon har 
”handlingsplan” blitt et begrep, på 
samme måten som i næringslivet 
ellers. Den Norske Storloge har 
utarbeidet en handlingsplan for 
perioden 2005-2009. Det samme 
gjør Distrikt Stor Sirene og det 
samme skal logene gjøre, alt basert 
på Storlogens handlingsplan og 
mål. 

Dette betyr at også vårt 
nyvalgte embedskollegium skal 
lage en handlingsplan for de neste 
2 år, en plan for det arbeidet som 
skal gjøres, både for å skape ”et 
godt indre liv” i logen og hvilke 
planer man har for å øke 
medlemms-tilgangen. Og andre 
aktiviteter. Jeg tror det er viktig at 
også logens øvrige medlemmer 
kjenner denne handlingsplanen, 
slik at vi alle vet hvilke mål Loge 
nr. 22 Thomas Wildey’s 
embedskollegium har for de 
kommende 2 år. 

Den siste weekend i oktober 
samles alle landets Distrikt Stor 

Sirer (DSS) til et Storembeds-
mannsmøte i Oslo, sammen med 
Storlogens embedskollegium, for å 
bl.annet diskutere medlems-
utviklingen, regnskap, og ikke 
minst få svar på spørsmål fra 
medlemmene og om hvordan man 
f.eks. bør legge opp arbeidet i 
Distriktrådet. I dette råd møter 
logene og leirenes 
Storrepresentanter. (vår Stor-
representant er som kjent Svein T. 
Hermansen). Denne gangen er det 
mange nyutnevnte Distrikt Stor 
Sirer og disse ønsker naturlig nok 
impulser fra de mer erfarne, om 
hvordan arbeidet kan legges opp, 
både i Distriktsrådene og hvordan 
for eksempel, Informasjonsmøtene 
og Instruksjon i logene i eget 
distrikt, kan eller skal utføres. 

En av de sakene som helt 
sikkert kommer opp, er spørsmålet 
om mer synliggjøring av vår 
Orden. En av de unike mulighetene 
vi har, er via våre bidrag til 
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forskning, hvorav vårt MS-fond er 
et. 

Dette er jo en skummel 
sykdom som rammer mange, og 
gjennom de siste årene er midler 
fra dette fondet tildelt mange 
forskere, og en har sågar tatt sin 
doktorgrad på denne sykdommen, 
ikke minst takket være bidrag fra 
vårt MS-fond (Multipel Sklerose-
fondet). 

På grunn av den lave renten vi 
har for tiden, blir naturligvis 
avkastningen av fondets kapital 
betydelig mindre enn tidligere år 
(man ”spekulerer” ikke med 
fondenes kapital) For å kunne øke 
vårt bidrag til forskningen har Stor 
Sire Harald Thoen sagt at vi må 
søke å øke fondets kapital. 

På det nevnte Storembeds-
mannsmøtet vil en av de mange 
forskerne, som har mottatt bidrag 
fra fondet, holde et foredrag om 
sykdommen, og fortelle om på 
hvilken måte midler fra fondet har 
bidratt til økt kunnskap, rundt 
denne sykdommen. Det vil også 

komme et utdrag av dette 
foredraget, i en av de neste 
utgavene av Odd Fellow Bladet. 

Et av de forslagene som har 
kommet opp, er om ikke de enkelte 
logers Sosialnevnd kan bevilge et 
beløp til MS-fondet, på lik linje 
med alle de andre gode formål man 
yter støtte til. 

Gaver til MS-fondet gir også 
muligheter for synliggjøring av vår 
Orden rundt om i landet og i tillegg 
omtale i pressen, i forbindelse med 
tildelingen av stipendier. 
 
Dersom alle logers Sosialnevnder 
bidrar med kr. 3.000.-, blir dette et 
betydelig beløp, og gjør man det 
samme 2 år på rad, får fondet en 
kraftig økning av sin kapital. 
 
Dette bør også vår loges 
Sosialnevnd bidra med. Beløpet er 
ikke så stort at dette ”ødelegger” 
for alle de øvrige planene nevnden 
sikkert allerede har. 
 
KB 
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OM-spalte 
 

Har du tenkt over innspillene – samspillet 
og harmonien? 
 
Loge nr 22 Thomas Wildey er allerede godt i 
gang med høstterminen og det nye 
embetskollegiet, utnevnte embetsmenn og det 
viktigste innspillet av alle: BRØDRENE; har alle 
gitt sitt bidrag til en frisk og hyggelig start. 
 
 

Vår Stor Sire har i flere artikler 
i Odd Fellow Bladet signalisert at 
det viktigste satsingsområdet i 
kommende periode skal være 
logenes indre liv. Denne 
prioriteringen er vurdert så viktig at 
selv nyrekruttering blir en 
sekundæragenda. Loge Thomas 
Wildey har et godt indre liv, men vi 
må fortsette å legge grunnlaget for 
et inkluderende indre liv der alle 
innspill kan bidra til harmoniske 
samspill. På en båttur som 
Sosialnevnden arrangerte i sommer 
fortalte en av de eldre brødrene 
meg følgende: ”Jeg vet at du 
kommer til å gjøre en utmerket 
jobb som OM, men pass på at du 
ikke blir for flink!” Sannhetsord og 
et meget verdifullt innspill som jeg 
til fulle tar til etterretning. Vi må ha 
med oss alle, vi må inkludere alle, 
vi må skape et indre liv som 
ivaretar og stimulerer hånd i hånd. 
 

Vi gleder oss over høyt fremmøte 
på godt over 40% for samtlige 
møter så langt og dette varmer. 
Spesielt hyggelig er det at flere 
brødre som ikke har møtt på en 
stund, dukker opp igjen. Logen 
trenger også innspillene fra disse 
brødrene for å gjøre det som er 
riktig for å være inkluderende på 
beste måte og for å gjøre det enda 
hyggeligere og mer attraktivt å 
møte i Logen. 

Gradspillgruppen, gradspill-
nevnden har også vært i aksjon og 
hatt sin ilddåp. Det som spesielt 
gledet denne gangen var at samtlige 
møtte til treningen og at det i 
tillegg møtte flere personer som 
ville hjelpe til. Dette var en 
fantastisk opplevelse for bror CM 
og for undertegnede. Det er stunder 
som dette som vitner om samspill 
og harmoni. Innspillet til 
fungerende EksOM Dag 
Thorkildsen om å etablere en 
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gradspillgruppe har så langt vært et 
lykketreff, likeledes en bred 
sammensetning av gradspill-
nevnden til å inkludere ”rituelle” 
og ”organisatoriske” eksperter side 
ved side! 

Også ettermøtene gleder. Vår 
utmerkede privatnemnd ledet av 
EksOM Erling Nordsjø har 
organisert sine tropper og det er 
hyggelig å se at brødrene i 
nemnden trives og gir sitt bidrag på 
en utmerket måte. Snart skal vi i 
gang med ny rekruttering til 
Pnevnden for neste halvår og jeg 
ber alle brødre som vil ta en 
periode om å ta kontakt med UM 
for avtale om å være med. Et halvår 
i Privatnevnden kan passe både for 
yngre og eldre brødre og kan styrke 
samspillet. Tenk på det! 

I skrivende stund har jeg 
nettopp kommet hjem fra Praha per 
bil etter en meget hyggelig 
langweekend/ høstferie med familie 
og venner. En i utgangspunktet 
svært så strabasiøs langtur på 160 
mil med to søvnløse, kjørende 
netter ble også verdifull. Vennskap 
kan styrkes selv i ”tøffe” tider og 
når man i tillegg kan styrke 
porselenseggsamlingen med noen 
riktige flotte eksemplarer etter å ha 
trålet mesteparten av Prahas 
antikvariater, blir ikke 
sluttresultatet så galt likevel. Det er 
rart å tenke på hvordan et lite 
poselensegg også kan skape 

harmoni i sinnet! Et fabelaktig 
kunsthåndverk både i utforming, 
bearbeidelse og dekorasjon, en 
nennsom hånd, et flott symbol, en 
tankevekker, en historie. Det ligger 
mye visdom og kultur i et lite 
porselensegg. 

Jeg gleder meg til en fortsatt 
inkluderende logehøst sammen 
med dere brødre! 
 
Samspillhilsen fra  
OM Bjørn Eirik Kirkeberg 
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UM-spalte 
 
Først vil jeg takk brødrene for den tilliten dere har gitt 
meg. Undermester er et viktig embete for brødrenes 
trivsel og oppmøte. Jeg går til oppgaven med ærefrykt. 
Det blir sikkert mange feilskjær, men jeg skal gjøre det 
beste jeg kan. 
 
 

Undermester har ansvar for 
ettermøtene og skal dessuten sørge 
for at Privatnevnden fungerer 
tilfredsstillende. Det har blitt en fin 
tradisjon i vår loge at avgående 
fungerende Eks OM blir formann i 
privatnevnden. Med Eks OM 
Erling Norsjø som ny leder for 
denne nevnd, har vi fått en erfaren 
bror til dette vervet. Med sin 
tidligere erfaring fra formanns-
vervet og de nyutnevnte brødre til 
Privatnevnden, bør alt ligge til rette 
for at vi har en oppegående nevnd. 
Jeg ønsker privatnevnden lykke til 
med arbeidet. 

Kvaliteten på ettermøtene har 
stor betydning for at brødrene skal 
trives og ha det hyggelig. Møtene 
må derfor være balansert, med 
forskjellige innslag og et godt 
sosialt samvær. Ettermøtene skal gi 
rom for ettertanke så vel som gode 
samtaler mellom brødrene. Å bli 
bedre kjent med hverandre er 
meget viktig del av ettermøtene. 

I innslag som foredrag og 
underholdning, vil vi stort sett satse 
på egne krefter. Vi er heldige som 
har brødre som gjerne spiller og 
synger for brødrene. Vi har også 
brødre som har ordene i sin makt 
og som gjerne vil dele sine tanker 
med oss. Dette skal vi være veldig 
takknemlige for og dette skal vi 
bruke dette uten å misbruke.  

Jeg oppfordrer likevel brødrene 
til å komme med forslag til temaer 
på ettermøtene. Temaene kan være 
hva som helst, fra jobbmessig 
sammenheng, eller fra en reise som 
har satt sine spor. Noe du er opptatt 
av i hverdagen som du vil dele med 
oss. Innslag om mat og drikke er 
alltid vellykket. Det bør ikke vare 
for lenge, maksimum tjuve 
minutter. Frie tanker med egne 
formuleringer er alltid artig og 
interessant å høre på. Ta derfor 
kontakt med UM hvis du føler for 
dette. 

Det koster ofte penger for en 
ekstern foredragsholder eller en 
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underholder. Det kunne være en 
tanke at Logen hadde en 
budsjettpost for dette formål, slik at 
embetskollegiet har noe å forholde 
seg til og kanskje ville dette øke 
kvaliteten på innslagene og 
fremmøtet. Spesielt gjelder det 
innslag på klubbaftener. 

Jeg henviser forøvrig til brev 
fra bror Sekretær hvor det er gitt en 
mer detaljert beskrivelse av hva 
som skal skje på ettermøtene 
fremover. 

Vi har et godt forhold til 
kjøkkenet. Etter min menig har vi 
fått et kjøkken som holder god 
standard på maten, og til rimelige 
priser, UM vil så langt det lar seg 
gjøre, å holde prisene på et rimelig 
nivå. Kultur i baren bør brødrene 
merke seg. Det er ikke lov til å 
bestille doble drinker. (Regler for 

servering av alkohol). Ta deg 
derfor tid til å gå flere ganger, for å 
fylle opp ditt glass. Her treffer du 
mange hyggelige brødre. 

Håper jeg kan opprettholde og 
øke trivselen i Logen. Med 
engasjerte brødre vil ettermøtene gi 
et preg av en Loge i fremgang og i 
utvikling. Forøvrig tar jeg gjerne 
imot gode råd. 

Til slutt vil jeg appellere til de 
brødre som ikke har møtt på en 
stund. Vi har det hyggelig i Logen. 
Vi trenger deg og vi savner deg. 
Uten møtende brødre, ingen 
logekveld. Se derfor i almanakken 
og sett av tirsdager fremmover.  
Velkommen skal du være. 
 
Roar Mathiesen 
Undermester 
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Sekretærhjørnet 
 
Kjære brødre, 
 
I forrige semester ble jeg valgt til sekretær i loge 22 
Thomas Wildey, og jeg vil først få takke 
Nominasjonsnevnden og brødrene for den tillit som ble 
vist meg i forbindelse med dette. I tiden fra man blir 
valgt og til første losjemøte har man god tid til å 
fundere over hva man har sagt ja til. Det går faktisk 
flere måneder uten at noe skjer. Men så skjer alt 

samtidig; Installasjon, embetsmøter, sette seg inn i alle prosedyrer med 
skjemaer og brevskrivning, utarbeide komplette lister til Storlogen over 
Embetsmenn og nevnder, føre protokoller osv. osv. Ved siden av alt det 
formelle som skal utføres iht til de retningslinjer som er utarbeidet for 
Sekretæren, skal selvfølgelig brødrene informeres om det som skal skje i 
logen fremover. 
Jeg håper brødrene så langt er tilfreds med den informasjon som er sendt ut i 
høst. Etter å ha fungert som Sekretær i noen uker føler jeg at jeg nå begynner 
å få kontroll over de oppgaver jeg er pålagt. At det har gått så greit å komme 
inn i rutinene skyldes bl.a. at forhenværende Sekretærer har gjort en meget 
god jobb i å få til effektive og ryddige rutiner hvor PC’en blir det viktigste 
hjelpemiddelet.  
 
E-post – informasjon. 
Av logens 85 brødre er det pr. i dag 49 brødre som benytter mail eller E-post 
(Elektronisk Post). De 36 brødre som foreløpig ikke har denne muligheten 
vil selvfølgelig motta all informasjon på gamle måten, dvs. i brev levert på 
logemøtet eller sendt til hjemmeadressen pr. post. Ved hjelp av E-posten 
sparer vi en god del arbeid i forbindelse kopiering, pakking etc. i forbindelse 
med utsendelsene, men det viktigste er at vi reduserer portokostnadene. 
Jeg vil i disse elektroniske tider henstille til de brødre som etter hvert får 
tilgang på E-post om melde fra om dette til meg på e.k.aas@online.no. 
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Ny medlemsmatrikkel. 
Som meddelt tidligere skal vi trykke opp ny medlemsmatrikkel, og det er 
meget viktig at Sekretæren mottar opplysninger hvis det har vært endringer i 
adresse, telefon og E-post adresse.  
Endringer må meldes til Sekretæren i dag!! 
 
Annonse i medlemsmatrikkelen. 
For å redusere kostnadene med å trykke opp matrikkelen inviterer vi 
brødrene til å kjøpe annonseplass i boken. Dette er en meget fin måte å 
eksponere din bedrift på til alle våre brødre.  
En hel side koster kr. 750,-. Ta kontakt med sekretæren som vil hjelpe til 
med oppsett av annonsen. 
 
Navneskilt. 
Sekretæren tar i mot bestilling på navnskilt. Prisen er fortsatt kr. 70,-. 
 
Fødselsdager 
I sommermånedene hvor vi ikke har logemøter er det flere av vår brødre som 
har fylt år. 
Vi gratulerer følgende brødre; 
Jan-Arild Becher  60 år  06.06.05 
Geir Olaf Nerlien  40 år  10.06.05 
Kaare Werner Holm  85 år  18.06.05 
Hans Petter Jahr  50 år  21.06.05 
Knut Borgen  65 år  31.07.05 
I høst gratulerer vi: 
Erling Berg  65 år  10.09.05 
Per Ole Dingtorp  50 år  16.09.05 
Thomas Haug   45 år  30.09.05 
Rune Mediaas   50 år  11.10.05 
Svein Arild Stokland  60 år  26.10.05 
Stein A. Holmsen 50 år  01.12.05 
Ivar T. Schmidt  65 år  19.12.05 
 
Gradspasseringer 
Vi gratulerer br. Henrik Norland som ble tildelt Det Gode Vennskaps Grad 
den 11.september.  

Erik Kolsrud Aas 
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Sosialnevndens aktiviteter 
 
Lørdag 18. juli arrangerte Sosialnevnden den årlige båtturen med gjester på 
Oslofjorden. Gjestene var fra De Norske Lenker-Oslo 89, brukere av 
Malmøgata Aktivitessenter, vår egen Nevnd for Etterlatte og noen brødre 
med fruer fra vår loge. Turen ble velsignet med et utrolig flott sommervær. 
Alle våre gjester koste seg med reker og underholdning av logens egne 
musikanter. 

 
Til vår Sosialaften den 1. november har vi fått en gave fra bror Jørn Mood. 
Det er en original teaterplakat fra Det Kongelige Theater i København. 
Denne skal auksjoneres bort på den store aften, med vår beskjedne bror 
Svein T Hermansen som auksjonarius.  

Plakaten, som er fra 1881, er innrammet og i 
tipp topp stand. Den har en forholdsvis høy 
reell verdi, men har en desto høyere verdi blant 
samlere og antikkforretninger. Språket og 
teksten på plakaten forteller oss at det blant 
annet var et annet kvinnesyn i 1881. Det var 
ikke bare skuespillerne som fikk sitt navn på 
plakaten - de som var nektet adgang fikk også 
sitt navn på plakaten, prisene er morsomme, 
klokkeslettene for forestillingene er skrevet 
med brøk. Kort sagt så er dette en kuriositet 
som det ikke finnes mange av, og den er 
verdifull blant annet for Det Kongelige Theater 
i København 
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Gi bud kjære brødre, benytt denne enestående sjansen til å skaffe deg denne 
originale, antikke teaterplakaten samtidig som pengene går til et godt formål. 
 
 
 
Sosialnevnden har den glede å invitere deg og dine kjære til 

 
Sosialaften – Tirsdag den 1. November 2005 Kl. 19.00 

 
Vi retter en sterk appell til alle våre brødre om å støtte opp om dette viktige 
arrangement ved å gi oss gaver til utlodding. Man kan gjerne gå sammen 
med om en gevinst eller eventuelt gi et pengebidrag. Alt som kan egne seg til 
utlodding ønskes. Håndlagede produkter er særlig hyggelig å sette på 
gavebordet.  
 
Kjøp ikke så dyre gaver, bruk heller pengene på å kjøpe mange lodd!  
Gaver til utlodding leveres nevndens medlemmer når du kommer. 
 
Vi skal også ha et spennende foredrag. Denne gangen vil en representant for 
Malmøgaten Aktivitetssenter i Oslo fortelle om deres arbeid for 
funksjonshemmede medmennesker   
 
Det vil som vanlig bli salg av Gjennomgangslodd til kr 100,- pr stk. 
Gjennomgangsloddene er med i samtlige trekninger. Bruk giro eller nettbank 
(kontonummer 6013 63 08931) til å kjøpe så mange lodd som du ønsker. 
Husk å merke innbetalingen med antallet lodd. Har du ikke anledning til å 
delta på den store aften, kan du likevel være med på trekningene ved å kjøpe 
gjennomgangslodd. 
 
Vi håper at du på denne måte vil støtte opp om Sosialnevnden i dens viktige 
oppgaver. 
 
Husk at med din støtte kan vi glede andre. 
  
På grunn av den korte tiden frem til Sosialaften ber vi deg betale eventuelle 
gjennomgangslodd så raskt som mulig da banken også trenger tid til å 
formidle pengene videre til oss. 
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Som vanlig vil vår trofaste Privatnevnd sørge for å ivareta våre kulinariske 
behov. 
Kjære Bror, vi håper du og din nærmeste familie, og gjerne venner, vil bidra 
med hjelp og støtte slik at Sosialnevnden blir i stand til å gjennomføre sine 
aktiviteter i vårt utadvendte sosiale arbeide. Møt opp – og la oss sammen 
skape en flott Sosialaften. Vel møtt! 
 
Med Broderlig hilsen i 
V.K.og S 
Simen Levinsky 
Formann Sosialnevnden 
 
 

Margit Soelberg og Christian Sands Stiftelse 
 
Innen vår Orden i Oslo er det etter Margit Soelberg og Christian Sands 
død opprettet en stiftelse i deres navn – en stiftelse som gjennom mange år 
har ytet støtte og hjelp for de av våre søstre og brødre som har rettet en 
henvendelse til Stiftelsen. Styret i Stiftelsen både ønsker og håper å få 
rettet oppmerksomheten ovenfor samtlige søstre og brødre om at denne 
Stiftelsen fortsatt kan være til hjelp og støtte for våre Ordensmedlemmer i 
Oslologene – for den som søker! 
 
Litt om Stiftelsens opprinnelse og 
historie. 
 
Margit Soelberg og Christian Sand 
var personligheter innen vår Orden. 
Således stod Christian Sand sentralt 
da Odd Fellow Ordenen sikret seg 
tomten og bygget Stortingsgaten 
28. Forretningskvinnen Margit 
Soelberg var i alle år sterkt 
engasjert i muligheter for å hjelpe 
gamle og syke. I pakt med dette 
opprettet hun i 1961 sitt testamente. 

Her innsatte hun Christian Sand 
som enearving. Han skulle fritt få 
disponere midlene og da Margit 
Soelberg døde i 1977, undertegnet 
Christian Sand straks en erklæring 
hvor han ga avkall på arven under 
forutsetning av at boets midler ble 
avsatt til et legat eller en stiftelse, 
og at rentene ble benyttet til 
sykehjelp og pleie for Odd Fellow 
søstre og brødre med ektefeller i 
Oslologene. I løpet av de siste 
årene er det bevilget betydelige 
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beløp til bl.a. Odd Fellow senior 
boliger og Odd Fellow Sykehjem i 
Oslo. 
 
Litt om hva det bevilges penger til. 
 
Stiftelsens kapital er i dag ca. 2 
millioner kroner. Stiftelsen kan 
således være behjelpelig med 
tilskudd fra avkastningen av dette 
beløp til bl.a… 
• rekonvalesensopphold 
• tannlege eller annen type lege 
• briller, høreapparat etc. 

• andre uforutsette utgifter 
Derfor ønsker vi å spre denne 

kunnskap om vår stiftelse til 
samtlige ordensmedlemmer – 
gamle som unge - slik at de av våre 
søstre og brødre i Oslologene som 
virkelig har behov for hjelp blir 
oppmerksomme på oss. Stiftelsen 
er til - for deg! 
 
Hvis du er i en situasjon hvor en 
håndsrekning er kjærkommen – 
så vær ikke tilbakeholden med å 
la oss få vite om det! 

 
Alle henvendelser blir behandlet strengt fortrolig og rettes pr. brev eller 
telefon direkte til.: 
Margit Soelberg og Christian Sands Stiftelse, 
v/forretningsfører Gunvor Marie Nerheim, medlem av loge nr. 25 Irene 
Skarvaveien 115, 1350 Lommedalen. Telefon: 67 56 32 47 
 
Eller til en av styrets medlemmer… 
- Berit Ingjerd G. Skare, leder loge nr.     1 Sct.a Sunniva 
- Knut Aslak Wickmann  loge nr. 132 Albert Schweitzer 
- Grete Flattum Vinje   loge nr.   18 Ragnhild 
- Kari Bjermo Lohne   loge nr.   85 Regnbuen  
- Knut Borgen    loge nr.   22 Thomas Wildey 
- Knut Noer    loge nr.     1 Norvegia 
 
 
KB 
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LOGEN OG DENS LEDELSE –  
ENDRINGER GJENNOM TID. 

 
For en tid tilbake kom jeg over følgende artikkel 
skrevet i 1923 av daværende Stor Sire Sam Johnson, 
hvor han forfekter et syn på hvordan en loge skal 
ledes, som etter min mening ikke er helt i samsvar med 
dagens oppfatning. Selv om vi hevder at det helst ikke 
skal skje endringer innen vår Orden, er artikkelen et 
klart bevis på at en viss modernisering kan være 
påkrevet. 
 
 

”I enkelte loger sees av og til at 
opptræde noget, som kaldes 
embedsråd, embedskollegium eller 
andre avgjørelser eller undertiden 
at logesekretærer i breve eller 
cirkulærer meddeler at embeds-
mandsrådet e. lign. har bestemt så 
eller så. 

Vor konstitution og hele vor 
ordens væsen krever, at hvor logen 
ikke selv træffer bestemmelse, 
ligger all avgjørelsesmyndighet helt 
og udelt hos overmesteren, som 
ikke skal dele sin magt og ikke kan 
dele sitt ansvar med nogen anden, 
sålænge embedet hviler på ham. 

Selvfølgelig kan han privat 
samråde seg med sin u.m. eller 
sekr. eller hvilken som helst broder 
han vil, om det end neppe i lengden 
vil være tjenlig for logen, at dens 
overmester viser uselvstændighet 
og uklarhet og søker veiledning hos 
andre end eksmestre og storloge. 

 
Men der skal ingensinde oprettes 
noget kollegium til at fungere ved 
siden av O.M., endnu mindre 
istedenfor ham, og da bør der heller 
aldrig gives noget medlem 
anledning til at tro, at nogen anden 
har bestemmende myndighet i 
logens anliggender end logen selv 
og dens overmester eller hans 
befullmæktigede. 

Jeg holder for, at en sterk og 
myndig overmester med 
selvstændig fremdrift i seg er langt 
heldigere for sin loge, selv om han 
i egenrådighet gjør dumheter og 
støter et eller annet medlem for 
hodet, end en sagtmodig og blid 
mand, der heller vil høre alle de 
andres mening end følge sin egen 
og heller vil tækkes et middelmådig 
flertall end anspore et dyktig og 
interessert mindretal. Ti den første 
får fart i arbeidet og energi i 
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medlemmene, også i oppositionen 
og holder logen i ånde indtil han 
kanskje – kastes ved nærmeste 
valg; men den anden bringer sin 
loge til å nøie sig med det 
middelmådige og sovne in i 
velbehaglig gjensidig assurance, og 
tilslut sees overmesterens elskelige 
træk ophængt på vægger, mellom 
hvilke en loge eksisterer både 
behagelig og kanske stor, men 
gagnløs både for sig selv og andre. 

Menneskelivet er ikke fred, 
men krig mot alt, som vil tyne livet. 
Men mellom kampdagene kommer 
kvelder med hvile og nætter med 
søvn, 

Og Oddfellowship er 
speilbillede av menneskelivet også 
i dette. Kampen mot det onde i en 
selv er ikke særlig møternes 
oppgave og høre ikke særlig 
hjemme i det broderlige samvær; 
den fylder for en Odd Fellow det 
daglige arbeidsliv, og utgjør den 
daglige tilværelse for de brødre og 
søstre, som mindes sine løfter og 
undser sig for at svigte dem. 
Logemøterne er derimot likesom 
krigerens hviletimer ved leirbålet 
eller i teltet; vi kan trætte; men den 
fælles interesse, kampens gang for 
den enkelte og for avdelingen, er 
det alltid like friske hovedtema i 
møterne. Under seierhåbets banner 
og under avdelingsførerens øine. Er 
føreren sterk og glad og fuld av tro 
på seg selv, på vor ordens 

verdensmission og på sine troppers 
kraft og vilje så blir kameratlivet i 
logemøtene stadig kilder til til ny 
kraft, øket idealisme, glad tro og 
retlinjet liv i Oddfellowånd. 

Ombølget av tanken og tonen i 
møtet og ansporet av, hva 
kameratene har hat at meddele 
hverandre eller spørre hverandre 
om i eftermøterne, har 
overmesteren med seg fra hver 
møteaften nyt stof til eftertanke – 
stof, som hans egen personlighet 
former til arbeidsplan for den tid 
han har at være logens fører, nyt 
brændstoff for hans hjærtevarme, 
hans energi, hans offervilje. 
Således tjener overmesteren sin 
loge med alt, han får av sin loge, og 
han gir dette mangedobbelt igjen. 
Indtil det kommer en ny, som kan 
gi endnu mer, fordi han begynder 
med friske kræfte og anden 
personlig indsats. Og den gamle 
sitter igjen ikke forarmet, men 
beriket, og hans kritik som 
eksmester blir ikke selvsyk, men 
varm og befrugtende for logelivet 
og brødrenes videre fremgang. 

Slik vokser den, som er en Odd 
Fellow loges overmester, og slik 
vokser med han den loge han har at 
styre. Ved personlighetens vekst 
vokser allesammen. 
 Så vokser brødre sammen 
 i sterk og sluttet trop, - 
 som grener med stammen 
 mot solen vokser op. 
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Det kan virke noe overraskende at 
en Stor Sire hevdet et slikt syn på 
ledelse av en loge, men man må 
nok ta i betraktning at for 80 års 
siden var det både i samfunnet og 
familien et mer patriarkalsk og 
eneveldig system, som nok også 
satte sitt preg på vår Orden. 

Ved installasjon av 
embedsmenn sies det i dag klart 
etter at de fem valgembedsmenn er 
innsatt i sine embeter: 

”Dere er Logens embeds-
kollegium og ledelse, og det har alt 
å si for Logens trivsel, styrke og 
ekspansjon at dere arbeider godt og 
samvittighetsfullt sammen.” 
 

Hvorvidt det i vår Orden finnes 
Overmestere som fortsatt kunne 
tenke seg en ordning som foran 
beskrevet, skulle det ikke være 
nødvendig å reflektere nærmere 
over. Ut fra egen erfaring både 
innen nærings- og logeliv er det å 
arbeide sammen i team eller 
kollegium en styrke for en leder. Vi 
kan med glede konkluderer med at 
Odd Fellow Orden på enkelte 
områder har behov for og 
aksepterer endringer, uten at det 
går på bekostning av våre idealer 
og prinsipper. 
 
AE 

 
 

SOMMEREN 2005 VAR SLETT IKKE SÅ VERST 
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Europeisk Storloge institueres i 2006? 
 

Den Suverene Storloge(The Sovereign Grand Lodge) 
hadde sitt ordinære Storlogemøtet i London, Ontaria, 
Canada den 13.-20. august. Fra Norge deltok Stor Sire 
Harald Thoen og undertegnede. Til ny Sovereign Grand 
Master ble valgt Michael W. Dutton og som ny IARA 
president(leder for Rebekkainstitusjonen) ble valgt Judy 
M. Geer. Begge velges for 1 år. 
 

Den Suverene Storlogen er vår 
Ordens høyeste besluttende organ 
og har blant annet utstedt samtlige 
fribrev til Storloger rundt om i 
verden. 

De europeiske Storloger 
betegnes som uavhengige, hvilket 
gir disse en relativ stor frihet til å 
fatte egne beslutninger i en rekke 
spørsmål, men dersom Den 
Suverene Storloge krever det, kan 
vårt fribrev bli tilbakekalt. 

Under Den Suverene Storlogen 
ligger IARA (International 
Association of Rebekkah 
Assemblies). Dette er en 
internasjonal sammenslutning av 
Rebekkaråd rundt om i verden. 
IARA ledes av en kvinnelig 
presiden. I og for seg kunne det 
være mulig at en bror kunne inneha 
denne posisjonen fordi det i USA 
og Canada finnes et antall brødre 
som er medlemmer i 
Rebekkaloger! I Den Suverene 
Storloge er IARA representert av 
en søster. 

International Council er et 
internationalt råd som består av 
medlemmer fra Den Suverene 
Storlogen, IARA, Den Europeiske 
Føderasjonen og Storlogen i 
Australasia. Rådet har til oppgave å 
utbre kunnskapen om Odd Fellow 
ship rundt om i verden. Rådet 
leverer sine rapporter til Den 
Suverene Storlogen om deres 
beslutninger. 

Europas 8 Storloger har gått 
sammen i en Europeisk Føderasjon, 
som blant annet har til oppgave å 
forsøke å få til like regler for 
jurisdiksjonene i Europa. 

Formannen i føderasjonen er 
den danske Stor Sire Hans 
Pedersen og vise formann er den 
svenske Eks-rådspresident Ulla 
Rapphed. 

Føderasjonen har i flere år 
forsøkt å få den Suverene Storloge 
til å henlegge alle forretninger som 
omfatter Europa. Men motstanden 
har vært hard. Det virker nå 
imidlertid som om den Suverene 
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Storloge kommer til å akseptere at 
en europeisk storloge kan 
institueres høsten 2006. 

I tillegg til årlige sammen-
komster i den Europeiske 
Føderasjonen, treffes de nordiske 
Stor Sirer en gang pr år for å 
diskutere felles spørsmål for vår 
Orden. 

Det siste møtet var i 
begynnelsen av september i Skagen 
i Danmark. I tillegg til disse 
møtene har de nordiske Stor Sirer 
løpende kontakt om en rekke 
spørsmål. 
 
KB 

 

 
 

Den Suverene Storloge 
USA 

IARA Det Internasjonale 
Rebekkaråd 

Internatioanl Council 
”Internasjonalt Råd” 

Jurisdiksjon med 
delstatloge 

F.eks..Florida 

Jurisdiksjon med 
selvstendig 

Storloge (Norge) 
 

Loge i land uten egen 
Storloge 

f.eks. Østerrike 

ODD FELLOW ORDENEN  
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EN SANN VENN? 
 
For en tid tilbake besøkte jeg en utenbys loge, og i løpet av logekvelden 
hadde jeg en hyggelig samtale med en relativt ny bror. Vi var innom flere 
temaer, og spesielt reiste han et spørsmål var vanskelig å besvare 
umiddelbart. 
 
Spørsmålet ble formulert omtrent 
som følger: ”Hvordan kan det 
egentlig forlanges av meg at jeg 
skal være venn med mennesker 
som ganske visst er mine brødre, 
men som jeg ennå slett ikke 
kjenner?” 

Jeg har tenkt en del på dette i 
etterkant, og har vel funnet visse 
synspunkter som støtter opp om 
dette ”krav” eller formulering i 
ritualet. Det finnes klarligvis ikke 
noe absolutt fasitsvar, og er det 
andre meninger om svaret på dette 
spørsmålet blant brødrene, ville det 
være positivt med et innlegg i TW-
nytt. 

I utgangspunktet er det helt 
naturlig at en bror kanskje stusser 
litt over at man allerede i 
forbindelse med innvielsen blir 
tiltalt med ordet ”venn”, samt de 
forpliktelser som kan ligge i 
begrepet. 

Men man bør da huske på at 
man frivillig har trådt inn i en 
orden, et brodersamfunn som 
bygger på høye etiske prinsipper. 
Her hersker det ganske bestemte 
regler, og her gjelder det at ord 
ikke er nok, men at de skal følge av 

handling – eller at vi alle skal 
bestrebe oss på å etterleve det vi 
lærer gjennom ritualenes ord. 
Ordenen må etter min mening 
kreve troskap mot dens idealer, og 
den må også kunne kreve at løfter 
som blir gitt om dette, overholdes 
til punkt og prikke. Men man skal 
også være klar over at ikke alle 
rituelle formuleringer er ment å 
taes helt bokstavelig. 

Forutsetningen for vennskap er 
nettopp denne troskap, men det er 
feil å tro at Ordenen skal kreve av 
et menneske at man fra et bestemt 
klokkeslett skal være venn med 
enhver. Men den sier til en ny bror 
at han skal vise troskap mot våre 
idealer - blant annet beflitte seg på 
å være vennligsinnet samt å ville 
vise vennskap etter beste evne.  

Vennskap er selvsagt ikke noe 
som kan påbys, og det er ikke noe 
som man fra et gitt tidspunkt kan 
eller skal vise. Vennskap er noe 
som kommer innenfra – vennskap 
skal som så meget annet oppelskes. 
Vennskap er på mange måter et 
etisk forhold mellom mennesker, 
mellom brødre som vil hjelpe 
hverandre til gjensidig gavn og 
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glede, yte hverandre støtte og hjelp 
gjennom livet. Vennskap er et 
uvurderlig middel til å sikre, 
utdype og berike livet for en selv 
og for dem man viser vennskap. 

Jeg tror kanskje man kan gå så 
langt som å si at vennskap – slik 
Ordenen forstår dette begrepet – 
ikke bare har sin rot i dette at vi 
mennesker søker hjelp og vern i 
vanskelige livsforhold. Det ligger 
dypt i vårt behov å gi seg selv og se 
sin egen personlighet gjenspeilet i 
og bekreftet hos et likesinnet 
medmenneske – og omvendt. 
Videre sier Ordenen at hvis 
vennskapet virkelig skal svare til 
sitt navn, så må det være basert på 

troskap, være forbundet med 
kjærlighet og forankret i sannhet. 
Derfor skal vi motta vennskap, yte 
vennskap og vise vennskap til 
berikelse for oss selv og andre. 

Jeg har sagt det tidligere og 
gjentar det så gjerne at det er i 
vanskelige og tunge stunder et 
virkelig vennskap gir styrke til å 
komme videre, og selv om man 
ikke umiddelbart etter en innvielse 
føler at man kan oppfylle kravet 
om vennskap, vil det over tid 
utkrystallisere seg som en naturlig 
del av ens liv. 
 
AE
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Erfaringer fra et kort logeliv. 
 

Et og et halvt år må vel sies å være et kort logeliv. Hva er 
mine inntrykk og erfaringer så langt? Jeg må vel si ord 
og stemning. For noe av det første som møtte meg i logen 
var nettopp- mange ord og stemning. Det var ord med litt 
dypere mening i, ord som tydelig ville kreve noe av meg . 
Ord som vennskap, kjærlighet, sannhet. Så mottok jeg 
første nummer av dette glimrende TW-Nytt og øverst på 
første side kom det enda flere ord. Det stod bevare, 
belyse, inspirere. 
 

Som en bror tidlig sa til meg, 
”du må regne med det tar lang tid 
før du får bitene på plass i hodet 
ditt. Dette er ikke gjort på en, to, 
tre. Og han hadde rett. Men 
samtidig har jeg følt at disse ordene 
– de begynner jo bli mer og mer 
levende ord. Jeg merker at disse 
ordene har en naturlig 
tilstedeværelse på alle de 
logemøtene jeg har vært med på. 
Legger jeg til ord som 
involverende, åpne, lyttende, - ja, 
da nærmer jeg meg. Dette gir en 

meget behagelig følelse der de 
forplanter seg inn i hode og kropp. 
Fra hverdagens kjas og mas, stress 
og krav, går jeg opp trappene og 
inn i en atmosfære… ja atmosfære , 
det var ordet jeg ikke kom på 
innledningsvis. Med andre ord, 
konklusjonen må være: Ord, 
stemning og atmosfære. 
Det ble mange ord om ord, men for 
meg har de så langt vært 
inspirerende, og takk for det. 
 
Rune Mediaas 
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Sproglig forvirring 
 
 
Om mitt noe ufrivillige og høyst pinlige møte med 
begrepet metatese, samt beretningen om sproglige 
uoverensstemmelser av mer folkelig karakter. 
 
 
 
 

Siden ordet metatese nokså 
sikkert er best kjent blant filologer 
og ettersom vi kun teller en av den 
sorten innen våre rekker, nemlig 
Svein Terje, vil vel ingen ta det 
fornærmelig opp om jeg tillater 
meg å sitere fra Aschehoug og 
Gyldendals leksikon: ”Metatese 
(gr. Metathesis, omstilling) 
omstilling av språklyd i et ord, 
f.eks. i huske av hugsa, kors av 
kross, forekommer sporadisk i de 
fleste språk” 

Det er altså en forandring i et 
helt folks sprog det her er snakk 
om, og en utvikling som må ha 
skjedd over tid. 

I min beretning handler det om 
en liten gutt som under lesning av 
bladet ”Detektivmagasinet” trodde 
han hadde tilegnet et nytt og fint 
ord som han også fant meget 
betegnende for en av 
hovedpersonene i dramaet. 
Dessverre kom han imidlertid i sin 
store iver etter raskest mulig å 
komme til bunns i 

Detektivmagasinets mysterier, i 
skade for å forandre litt på 
bokstavrekkefølgen i dette ordet. 

Jeg var åtte år og gikk i andre 
klasse på Lakkegaten skole. Frøken 
Pedersen, som hadde oss i alle fag 
bortsett fra gymnastikk og 
pappsløyd, var en liten rund og blid 
person som med kjærlig myndighet 
loset oss gjennom de første, 
famlende stadier i beherskelsen av 
regning, skrivning og lesning. 

Ikke minst la hun stor vekt å 
sistnevnte fag, for som hun sa: ”For 
best å kunne tilegne seg kunnskap i 
de andre fagene, var det meget 
viktig å kunne lese godt og 
flytende”. 

Og det å kunne beherske 
lesekunsten åpnet jo en helt ny 
verden for oss ”småskolebarn”. 
Nordahl Rolfsens ”Lesebok for 
Folkeskolen” var grei nok, men 
nokså kjedelig. Da var det noe helt 
annet med de bøkene vi kunne låne 
på filialen av Deichmanske 
Bibliotek på Schous plass, for ikke 
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å snakke om all den spenning som 
var å finne i bladet 
”Detektivmagasinet”. Det kostet jo 
litt penger, det var så, men jeg 
klarte alltid å legge til side 
sparepenger nok til å sikre meg 
neste utgave av bladet. 

Hovedpersonene i ”Detektiv-
magasinet” var oppdagelsesbetjent 
Knut Gribb og hans medhjelpere 
den store, tykke og litt sendrektige 
Harald Brede, og hans motstykke, 
den lille, senete Jerven. Disse tre 
var stadig på jakt etter 
gentlemannstyven Thomas Ryer. 

Sistnevnte var litt av en 
elegantier som i grunnen ga et 
ganske sympatisk inntrykk, ja det 
var nesten slik at en av og til kunne 
fristes til å holde mer med ham enn 
med politiet. 

Han førte et særdeles sobert 
sprog, og jeg hadde merket meg at 
han ofte, og særlig når han av og til 
var blitt fakket, anla en meget 
sarkastisk tone. ”Sarkastisk” var et 
nytt ord for meg. Jeg likte det godt, 
og tenkte jeg ville gjøre meg bruk 
av det ved en passende anledning. 
Det var bare den lille haken ved det 
”prosjektet” at jeg i min store iver 
hadde oppfattet sarkastisk som 
sakratisk. 

Så begav det seg slik en dag at 
min 11 år eldre søster Randi hadde 
fått besøk av en jevnaldrende 
venninne som het Magnhild. Jeg 
kan ikke akkurat huske hva vi 

snakket om, men Magnhild og jeg 
ble i hvert fall uenige om noe. Jeg 
skjønte etter hvert at Magnhild 
hadde rett, men for liksom ikke helt 
å tape ansikt, sa jeg med en så 
viktig mine som en åtteåring kan 
prestere: ”Vel, du har kanskje rett 
Magnhild, men du behøver ikke å 
være så veldig sakratisk for det.” 

”Men Oddvar da”, sa Magnhild 
lattermildt. ”Det heter da 
sarkastisk, ikke sakratisk”. 
Kunne jeg ha tatt så feil? Var ikke 
Thomas Ryer sakratisk, bare 
sarkastisk? 

Nei, det ville jeg ikke gå med 
på sånn uten videre. Full av mistro 
for jeg inn på det værelset hvor jeg 
hadde mitt lille ”bibliotek” av 
Detektivmagasiner. Der sto de på 
rekke og rad: 

Nr. 1 ”Mysteriet i panser-
hvelvet”, nr. 2 ”Den grå tåke, nr. 3 
”Cullinardiamanten i fare”, nr. 4 
”Den avbrente fyrstikk”. Jeg 
behøvde ikke gå lenger, for jeg var 
sikker på at det var helt på slutten i 
nr. 4, der han sto fakket og med 
håndjern på at Thomas Ryer hadde 
vært på sitt aller mest ”sakratiske”. 

Jeg bladde bakfra med 
skjelvende hender. Og der sto det 
og lyste mot meg SARKASTISK. 
Jeg ble så skuffet at jeg nesten kom 
på gråten.  Skuffet over at jeg 
hadde dummet meg ut, men enda 
mer skuffet over at det bilde jeg 
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hadde dannet meg av Thomas Ryer 
nå raste sammen som et korthus. 

Sarkastisk, hva var nå det for et 
dumt ord! Sakratisk var mye mer 
uttrykksfullt og passet sammen 
med et annet fint ord jeg kunne fra 
før, nemlig aristokratisk. Og det var 
jo disse to ordene jeg hadde 
forbundet Thomas Ryer med: 
Aristokratisk og sakratisk. Fra nå 
av var han altså redusert til bare å 
være sarkastisk. Det var nesten 
ikke til å bære. 

Slik reagerte altså åtteåringen 
Oddvar. Hvorledes ville så den 85 
årige Oddvar ha reagert i samme 
situasjon? Ville han kanskje bare 
ha avfeid det hele med et: ”Kjære 
deg Magnhild jeg vet da godt at det 
heter sarkastisk, men jeg ville bare 
forsøke meg på en liten personlig 
metatese. Du vet vel hva det ordet 
betyr? Ikke det? Vel nå skal du 
bare høre ------. 

Det skulle gå mange år før jeg 
igjen kom på kollisjonskurs med 
omverdenen i forbindelse med 
ordbruk, og da gjaldt det ikke bare 
bokstaveringen, men også i høyeste 
grad uttalen. Ja, det var i grunnen 
selve uttalen som var opptakten til 
hele affæren. 

Jeg sto sammen med en gjeng 
gutter utenfor hovedinngangen til 
”Etterstad I”, Oslos første OBOS-
bygg. Tre år var gått siden vi hadde 
flyttet hit, jeg var blitt 14 år, og 
hadde nettopp begynt på 

middelskolen. Alle de andre i 
gjengen var yngre enn meg og 
strevde fremdeles i folkeskolen, så 
det var kanskje slik at de så på meg 
som en slags leder. Vi pratet, vil 
jeg tro, om løst og fast på gutters 
vis, men plutselig kom, av alle ting, 
emnet om lungemos og dens 
fortreffelighet opp. Det var nå et 
tema jeg var lite skikket til å ha 
noen begrunnet oppfatning om av 
den simple grunn at jeg aldri hadde 
smakt produktet. Og det la jeg da 
heller ikke skjul på. Men alle de 
andre lot til å være entusiastiske 
tilhengere av ”delikatessen”, og 
mente jeg var dum som ikke 
engang ville prøve hvorledes den 
smakte. 

Da hendte det noe uventet. 
Gustav, en ungdom som vel var en 
3-4 år eldre enn meg, kom 
slentrende mot oss, hjem fra 
jobben. Han hadde vært ”i lære” i 
noen år, var nesten fullbefaren i sitt 
fag, og tjente gode penger. Han så 
vel på oss som en gjeng 
”småunger” som han ikke hadde 
noe ”usnakka” med. Det meste han 
derfor nedlot seg til når han 
passerte oss, var vanligvis bare et 
kort nikk. Men ikke denne gangen. 
Han stoppet virkelig opp, og da han 
hørte at samtalen dreide seg om 
lungemos ville han faktisk gi sitt 
besyv med.  
De andre følte seg sikkert beæret 
over at Gustav i det hele tatt ville 
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snakke med dem. Jeg derimot følte 
at jeg ble satt helt på sidelinjen i og 
med at jeg simpelthen ikke hadde 
noe å bidra med i lungemos-
sammenheng. 

Jeg syntes imidlertid at jeg 
måtte hevde meg litt som den 
eldste i laget etter Gustav, men 
innså på samme tid at mitt bidrag 
til diskusjonen måtte bli på det 
sproglige og ikke på det kulinariske 
felt. 

Jeg hadde jo merket meg at 
samtlige, nå også inkludert Gustav, 
hele tiden hadde brukt den 
”folkelige” benevnelsen for 
lungemos, nemlig ”lommos”, og 
tenkte at her var det på sin plass 
med litt folkeopplysning. 
”Det er jo ganske rart at dere hele 
tiden sier ”lommos”, begynte jeg 
belærende”. ”Den er jo laget av 
innmat, deriblant lunger, så dere 
burde jo si lungemos.” 

Jeg hadde jo regnet med en 
viss opposisjon til mitt forslag, men 
ikke så voldsom og ikke fra det 
hold. Gustav så rasende på denne 
middelskolejyplingen, som manglet 
enhver form for ”lommoserfaring”, 
og som kom her og trodde han 
kunne ”ressonere” voksne folk. 
Han så kaldt på meg og formelig 
hveste: ”Og du, din hovne blei, du 
som ikke ha filla greie på ”lommos, 
du skal lissom fortelle oss hva det 
”egentlig” heter. ”Men jeg kan 
fortelle deg det jeg, det heter 

lommos, uttales lommos og staves 
lum-me-mos.” 

Det siste uttalte han med trykk 
på hver enkelt stavelse, som om 
han anså det nødvendig å gi meg 
”lommosen” inn med skjeer. Men 
jeg ville ikke gi meg uten sverdslag 
for jeg følte meg på sikker grunn. 
Jeg visste hjemmefra hva 
”lommosen” var laget av og hva 
den egentlig het. 

Det var derfor med seiersikker 
mine jeg vendte meg til min ”lille 
flokk” for å innkassere deres støtte. 
På det boklige område anså de jo 
meg nærmest for ufeilbarlig, så 
hvorfor ikke i denne saken også? 
Men hvor dumt kan et menneske 
egentlig være. 

Trodde jeg virkelig at en 
skolegutt (riktignok en 
middelskolegutt, men likevel) som 
nettopp hadde tilstått at han aldri 
hadde smakt den minste lille bit av 
”lommos”, trodde jeg at denne 
skolegutts utsagn skulle veie tyngre 
enn det fra en nesten voksen person 
som i tillegg etter alt å dømme så å 
si var vokst opp på ”lommos”? 

Jeg så det med en gang på 
ansiktene deres. De var helt tomme. 
Det var som om de ikke lenger ville 
kjennes ved sin ”gamle leder”. Alle 
tok parti for Gustav. Han forsvant 
forresten umiddelbart etter å ha 
innkassert seieren. Han syntes nok 
han hadde kastet bort nok tid på oss 
allerede. 
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Jeg hadde altså tapt. Ergerlig 
nok, men pytt, hva brydde vel jeg 
meg om hva de fant på å kalle 
lungemosen for. De måtte gjerne 
fortsette å kalle den ”lommos” for 
meg. 

Det som var litt dumt var at jeg 
i gjengens øyne kanskje hadde tapt 
litt i anseelse ved at min status som 
”allviter” nå kunne ha fått en 
alvorlig knekk, men jeg trøstet meg 
med at hvis de spurte seg for 

hjemme om saken, ville nok de 
fleste få til svar at det var riktig det 
som Oddvar sa. 

Hadde jeg dertil den gang kjent 
til Henrik Wergelands dikt 
”Sanhedens Armée” der det i siste 
to linjer heter: ”Sanheds sag, seirer 
kun i nederlag”, ville nok min 
fortrøstning vært enda større. 
 
 
Oddvar Follestad 

 
 
 
 
 

 
Jonatan og David fra logehuset i Fredericia 
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Bilder fra dansketuren i 2005 
 

 
Hygge på kvelden ombord 

 
Fra båtturen til Danmark 
 
 
 
 

Logehuset i 
Fredericia 
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Fra den store festkvelden i 
Danmark  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smeden i Fredericia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avskjedstale av bror Jørn 



 31 

 
 
 

 

Program for høsten 2005 
 

TIRSDAG  

25/10/05  19:00  A   Arbm.  (Galla)  

01/11/05  19:00  B   Sosialaften    

SØNDAG 

13/11/05  13:00  A  M �  

TIRSDAG 

15/11/05 19:00  C  Informasjonsmøte   

22/11/05 19:00  D  Arbm.  Eks OM aften Besøk fra 

� 10 St. Hallvard  

29/11/05 19:00  A  25 Ve.Ju.  (Galla)  

13/12/05 19:00  B  Arbm.   

20/12/05 19:00  C  Arbm.  Juleavslutning  

ONSDAG  

28/12/05 17:00  A   Juletrefest  

TIRSDAG  

10/01/06 19:00  D  Arbm.    

LØRDAG  

14/01/06 18:00  A   Nyttårsball (Galla)  
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