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Liste over embedsmenn i perioden 2007 - 2009: 
Storrepresentant 
Ivar T. Schmidt 
 
Eks Overmestere 
Kåre Granli, Arne Oddevald, Arnfin Evjen, Bjørn Schau, Oddvar L. Follestad,  
Svein Solberg, Bjørn Grødtlien, Svein Terje Hermansen, Knut Borgen,  
Jan Erik Arnesen, Ivar T. Schmidt, Erling Nordsjø, Dag Thorkildsen og  
Bjørn Eirik Kirkeberg 
 
Valgte embedsmenn 2005 - 2007: 
Overmester............................................................. Roar Mathiesen 
Undermester .. ......................................................  Erik Kolsrud Aas  
Sekretær ...............................................................  Magnar Naas 
Skattmester ...........................................................  Jørn Arild Mood 
Kasserer ..........................................................…..  Stein A. Holmsen 
 
Utnevnte embedsmenn 2005 – 2007: 
Ceremonimester ....................................................  Thomas Haug 
Kapellan ................................................................  Arvid Soelberg 
Inspektør ...............................................................  Geir Holst 
Inspektørassistent .................................................. Tom Keiserud 
Indre Vakt ..............................................................  Lars Ergo 
Ytre Vakt ...............................................................  Per Rundfors 
Arkivar ................................................................... Thomas Teichmann 
Musikkansvarlig ..................................................... Henrik Nordland 
OM Høyre assistent ...............................................  Hans Petter Jahr 
OM Venstre assistent ............................................. Gunnar Strøm 
UM Høyre assistent ...............................................  Terje Størkersen 
UM Venstre assistent ............................................. Svein Arild Stokland 
CM Høyre assistent ...............................................  Ugur Eddie Dæglum 
CM Venstre assistent ............................................. Morten Lura 
Fører ............................................ .......................... Ragnar Nybro 
 
TW-Nyttredaksjonen takker for denne gang og 
benytter samtidig anledningen til å ønske 

alle brødrene og deres familier en 
riktig god jul! 
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Leder 
 
På forespørsel fra logens embetsverk om å tiltre 
redaksjonen i TW-Nytt, ble jeg både skremt og 
nysgjerrig på hva dette egentlig innebar. 
Et ofte brukt ordtak er jo det å hoppe etter Wirkola.  
Jo da, jeg er gammel nok til å huske ham, selv om jeg 
ikke er noen stor skientusiast. 
 

 
Jeg så for meg det å etterfølge en så 
eminent personlighet, som Stor-
sekretær Knut Borgen , som en stor 
utfordring for min ringe person. Jeg 
har jo ikke noen forbindelser 
hverken til storlogen eller andre 
”organer” av betydning i logen. 

Men, siden jeg aldri har hatt 
problemer med å se og ikke minst å 
ta en utfordring, bestemte jeg meg 
for følgende: 
”Har andre tro på at jeg duger til 
noe slikt verv, så få jeg ta 
utfordringen.” 
Og etter samtaler med de fremdeles 
tilstedeværende medlemmer av 
redaksjonen, valgte jeg derfor å si 
ja til å være TW-NYTTs 
koordinator.Redaktørtittelen liksom 
høres for meg veldig pretensiøst ut. 
Det er liksom ikke meg.  
Jeg får da heller sørge for 
(koordinere) eller bidra til at de av 
våre valgte embetsmenn som sitter 
i for vår logens viktige organer, 
rapporterer det som er viktig for 

oss brødre i loge 22 Thomas 
Wildey. 
I denne forbindelse vil jeg også 
minne brødrene om at TW NYTT 
er verken min eller redaksjonens 
blad, men det er for og gjennom 
brødrene bladet blir til.  
Ikke nøl med å komme med dine 
gode bidrag og ikke minst dine 
gode innspill til et enda bedre indre 
logeliv. Sier fra når du har noe på 
hjertet, bare sammen kan vi blir 
enda bedre. 

Jeg håper da bare at mine 
tillærte norskkunnskaper ikke 
skaper altfor store problemer for 
meg eller for TW-NYTT.  
Jeg lover å bruke ordboken flittig. 

Jeg takker for tilliten og ser 
frem til et godt samarbeid med 
resten av redaksjonen og ivrige 
bidragsyter for øvrig. 

Ha en fin adventstid og god jul 
til dere alle sammen, 

Thomas Teichmann 
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Overmesters spalte 
 
Et nytt embetskollegium og nye nevnder i den neste 
periode skal videreføre tradisjoner og bygge 
relasjoner mellom brødre for å bringe videre det 
som andre har bygget opp gjennom nesten 60 år. 
Dette er en stor utfordring for oss som har blitt 
valgte til embetsmenn. Jeg ønsker derfor alle valgte 
og utvalgte brødre med utnevnelsen for de neste to 
årene. 

 
Først vi jeg benytte anledning 

til å takke brødrene for den tiliten 
dere har vist meg ved å velge meg 
som Overmester i denne embets-
perioden. Jeg ser frem til et meget 
spennende og utfordrene arbeid i de 
to nest årene. Mange viktige 
arbeidsoppgaver ligger foran oss 
for å gi logekvelden innhold og for 
å få brødrene til å møte opp. 
Med det mannskapet vi har fått i 
embetskollegiet føler jeg meg trygg 
på at i fellesskap vil vi lykkes. 
Sammen er vi dynamitt! Det er 
viktig at alle er med til å bidra for å 
få et meningsfylt losjearbeid. Jeg er 
siker på alle vill gjøre sitt beste. 

Jeg vil også ønske alle som har 
blitt valgt inn i nevnder, lykke til 
med arbeidet. Det er viktig for at 
logens indre liv skal fungere at vi 
har aktive nevnder som tar del i 
losjearbeide. 

Vi er i gang og har allerede 
mange fine og hyggelige logemøter 
bak oss. Det er mange detaljer som 

skal stemme hundre prosent for å få 
et logemøte gjennomført i 
verdighet og stil. For å få dette til 
er det viktig at vi er trygge på 
hverandre. Men noe trening er jeg 
viss på at vi får dette til slik at 
brødrene får en god opplevelse 
under våre losjemøter. 
 
For å repetere litt har vår loge en 
Handlingsplan (kortversjon) 
 
Logens visjon er: 
Innspill – Samspill – Harmoni 
For å skape harmoni blant logens 
brødre skal det sikres at alle 
brødrene få muligheten til å komme 
med innspill som behandles i 
felleskap i samspillet interesse. 
 
Loges indre liv:  
Skal fokuseres på verdier og 
holdninger som stimulerer til 
etterlevelse av Ordenens 
verdigrunnlag. Etisk post skal være 
sentral på logemøtene.  
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Ekspansjon: 
Vi ønsker en økning på 4-5 nye 
brødre ved utløpet av nåværende 
embetskollegiet. 
 
Fremmøte: 
Minst 37 møtende brødre.  
 
Investeringer: 
Utskifting av draker, antependier 
og annet som etter behov i tråd med 
logens visjoner   
 
Nevnder: 
En aktiv Sosialnevnd som bevilger 
midler i trå med Ordenens formål. 
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
skal ha en betydelig ansvar for 
rekruttering og det Inder liv. 
Øvrige nevnder skal favne flest 
mulig brødre. 
 
Hvis vi ser på denne planen så føler 
jeg at vi har en oppegående loge, 
men vi har noen utfordringer. Vi 
har en innvielse 15. januar. Dette er 
Thomas Wildeys fødselsdag og 
etter vanlig tro ønsker vi å hedre 
han med en innvelse. Se rundt dere, 
blant venner, familie eller 
arbeidskollegaer om det er noen 
som er interesserte. Det må være 
mulig å få flere brødre, Vi ser at 
andre loger i Stortingsgaten har 
tosifferet antall på ventelisten. Vi 
må kunde få det til. 
 
 

Jeg har en drøm! 
Det er mange brødre som legger 
ned et betydelig arbeid i Logen. 
Møter opp så ofte de kan og løser 
oppgavene sine så korrekte som 
mulig. Vi har brødre som har 
kompetansen og som gir oss 
mulighetene. Dette gir embets-
kollegiet inspirasjon og entusiasme. 
Men møtende brødre er under 
halvparten. Min drøm er flere 
møtende brødre. Vi har brødre som 
ikke har møtt opp på flere år. Vi er 
alle avhengig av hverandre og du er 
den viktigstige brikken av alle. Jeg 
håper etter en lange tids fravær kan 
finne veien igjen til Logen. Du er 
hjertelig velkommen. 

Jeg ber brødrene merke seg 
lørdag 26. januar da inviterer vi til 
Logens 60 års markering. Jeg er 
sikker på at festekomiteen med UM 
i spissen vil lage en festloge som 
brødrene vil sette pris på. Logen 
har gitt 30 000 kr til dette 
arrangementet for å få så mange 
brødre som mulig med på denne 
markringen. 
 
Møtende for vårterminen er nå 
fastlagt. Merk av tirsdagen og legg 
inn møtene i din avtalebok. Vi har 
mye å by på i vår terminen. 
 
Vår tidsparadoks 
I dag har vi større hus og mindre 
familier 
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Mer bekvemligheter, men mindre 
tid. 
Vi har høyere utdannelse, men 
mindre sunn fornuft. 
Mer viten, men mindre 
dømmekraft. 
Vi har flere eksperter, men flere 
problemer. 
Mer medisiner, men mindre 
velbehag. 
Vi mangedobler våre eiendeler, 
men reduserer våre verdier. 
Vi taler for mye, elsker for lite og 
lyver for ofte. 
 
Derfor foreslår jeg, at fra i dag 
gjemmer du ikke noen til en 
spesiell anledning, for hver dag du 
lever er en spesiell anledning. 
Søk etter vite, les mer, sitt på 
terrassen og nyt utsikten. 
Bruk mer tid med din familie og 
venner, spis din yndlingsrett, og 
besøk Logen oftere. 

Livet er en kjede av øyeblikk av 
glede, det handler ikke kun om 
overlevelse. 
Bruk dine krystallglass, gjem ikke 
din beste parfyme, men bruk dem 
hver gang du ønsker det. 
Fortell din familie og dine venner 
hvor meget du holder av dem. 
Hold ikke det tilbake som gir latter 
og glede til ditt liv. 
Hver dag, hver time og hvert 
minutt er spesielt. Og du vet ikke 
om det blir ditt siste. 
Julen står for dør og familie, barn, 
barnebarn og venner skal besøkes. 
Noen skal sikker reise bort, andre 
får besøk.  
Jeg ønsker brødrene en fredfull og 
hyggelig julehelg i Vennskapen, 
Kjærligheten og Sannheten navn. 
  
Jeg gleder med til fortsettelsen og 
håper at mange brødre møter opp. 
 
Roar Mathiesen 
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Undermesters spalte 
 

 
 
Som ny Undermester gleder jeg meg til 2 
interessante år med nye oppgaver. Hva er så 
Undermesters oppgave i Logen? Jeg tillater meg å 
referere fra Lov for Loger § 54, hvor det i første 
avsnitt står følgende; 
”Undermester plikter å ofre spesiell oppmerksomhet på 
forholdet mellom logens medlemmer innbyrdes. UM 

skal søke å utvikle kjennskap og forståelse mellom dem, oppklare 
misforståelser, fjerne misstemninger og aktivisere medlemmene i å skape 
trivsel på ettermøtene. UM skal særlig ta seg av nye medlemmer ved og etter 
deres inntreden i Ordenen og få dem til å føle seg hjemme i miljøet. UM skal 
også ta sikte på medlemmenes behov for utviklende emner og i nødvendig 
utstrekning trekke inn krefter utenfor logen”. 
 

I vår loge kan Undermester 
konsentrere seg fullt ut om nye 
medlemmer samt ha hovedfokus på 
ettermøtene og andre arrange-
menter, da det ikke har vært 
misstemning og brytninger 
innbyrdes mellom medlemmene. 

Som Undermester vil jeg 
forsøke så langt det lar seg gjøre å 
aktivisere medlemmene for å skape 
trivsel og engasjement på 
ettermøtene. På et av de første 
logemøtene i høst oppfordret jeg 
brødrene om å bidra på ettermøtene 
fremover med foredrag, kåserier, 
lysbildefremførelser osv. 

Umiddelbart var det 3 brødre 
som meldte seg og sa de kunne 
tenke seg å bidra med et emne som 

de selv er opptatt av, og hadde lyst 
til at brødrene skulle få høre mer 
om dette. 

På de få møtene vi har hatt i 
høst, har Stor rep. Ivar T. Schmidt 
informert oss om hvordan det har 
vært å være prosjektleder innen 
byggeindustrien, Bror Arvid 
Soelberg har informert om 
blodgiversituasjonen i Oslo, vi har 
hørt på et foredrag av Hans Emil 
Ratvik som er markedsjef i SOS 
Barnebyer Norge, og vi besøkte 
Odd Fellow museet når vi hadde 
besøk av Loge 79 Roald Amundsen 
og Loge 18 Varna. Takket være 
våre 2 trofaste musikkantbrødre Per 
M. Fagerli og Ragnar Nybro har vi 
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også hatt både sang og musikk på 
ettermøtene. 
 
Videre utover høsten skal vår bror 
Roar Breivik holde et fordrag om 
viktigheten med maritim opplæring 
av fritidsbåtskippere, Stor Kapellan 
Arnfin Evjen skal holde et foredrag 
om Odd Fellow ordens tanker om 
etikk og moral, og på klubbaften 
den 20. november får vi besøk av 
Stor Sire Harald Thoen som skal 
holde et foredrag med et 
dagsaktuelt tema. Vi avslutter som 
vanlig høstterminen med et 
tradisjonelt julemøte med Luccia 
spill og andre julerelaterte innslag. 

Embetskollegiet er i ferd med 
å planlegge vårterminen, og som 
Undermester kan jeg røpe at 
ettermøtene vil bli varierte; bror 
Ugur Dæglum som skal holde et 
foredrag om etisk handel, bror Jan 
Arild Becher vil holde et 
lysbildekåseri fra Monte Negro og 
bror Thomas Teichmann vil være 

ansvarlig for en aften med 
vinsmaking. 

Skal vi ha et varierte ettermøter 
utfordrer jeg brødrene om å bidra 
med innspill som kan ha interesse 
for logens medlemmer. Med den 
gode responsen vi har hatt så langt, 
ser jeg frem til å få ytterligere 
forslag på temaer fra brødrene.  

Avslutningsvis vil jeg minne 
om at vi lørdag 26.januar 2008, 
skal ha en flott festloge i 
forbindelse med at det 60 år siden 
Loge 22 Thomas Wildey ble 
grunnlagt. Det vil bli sendt ut 
informasjon om festen lenger frem, 
men vi kan røpe allerede nå at 
prisen vil bli sterkt subsidiert. Med 
en meget gunstig kuvertpris håper 
vi dermed på stor deltagelse av 
logens medlemmer med ledsagere.   
 
Jeg ønsker brødrene en strålende 
høst, og ser frem til å møte dere i 
logen. 
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Sekretærhjørnet. 
 

Kjære Brødre! 
 
Som nyvalgt sekretær for embetsmennene i 
perioden 2007 -2009 har jeg fått erfare det er en 
hel rekke oppdrag å bryne seg på i startfasen. En 
hektisk periode kan en vel si, men føler vel nå at en 
har kommet over kneiken, og at en nå har noe mer 
oversikt over de forskjellige gjøremål sekretæren 
har. Og i disse datatider må det sies at jeg har hatt 

stor nytte av de ting som er lagt inn på data av de foregående 
sekretærer, og en slipper å ”finne opp kruttet” for hvert gjøremål. En 
kan ikke la være å tenke på den gang sekretæren satt med penn og 
papir som eneste arbeidsredskap – og en føler seg litt privilegert. 
Arbeidsoppgavene var nok de samme den gangen - som nå. 
 
Spesielt glede har jeg av Odd Fellow Ordenens database Focus, som bl. har 
et spesielt oppsett til bruk for sekretærer. Etter en og beskjeden bruk hittil 
virker det veldig brukervennlig, - så stor honnør til de som har fått dette i 
stand. Oppdatering av medlemslister, utsendelser medlemmer med og uten 
mailadresse er utrolig enkelt. Med et par tastetrykk har faktisk sekretæren 
sendt ut infobrev til alle med mail, som pr. i dag er 55 brødre av totalt 83 
brødre. En stor besparelse i porto for logen, og arbeidsbesparende for 
sekretæren. 
Og det leder meg inn på at ved adresseendringer, ny mailadr. etc. så er det 
fint å få dette skriftlig. Vi er godt i gang med å revidere vår medlemsbok, og 
den siste korrektursjekk leses i disse dager. Så har du noen endringer på 
gang, haster det veldig nå .Melding om endringer kan sendes 
magnar.naas@boschrexroth.no, leveres skriftlig i logen  eller pr. brev. 
 
Fødselsdager 
Fra i sommer og ut dette året har følgende av våre 
brødre runde fødselsdager, 
og vi gratulerer: 
Ugur Dæglum   35 år 10.06.07 
Arild Johansen   60 år 14.07.07 

mailto:magnar.naas@boschrexroth.no�
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Kjell Myhre   65 år 23.08.07 
Kjell Randolf Johansen 90 år 04.10.07 
Roar Julius Breivik  60 år 04.12.07 
 
På nyåret fyller 
Gunnar Strøm   65 år 06.01.08 
Henrik Norland   35 år 11.01.08 
Arvid Soelberg   70 år 22.01.08 
 
Åremålsdager denne høstterminen har følgende brødre: 
Finn Gunnar Grødtlien 25 år innviet 21.09.82  
Kjell Randolf Johansen 50 år innviet 22.10.57 
Arne Oddevald   50 år innviet 22.10.57 
Arthur Lorang Gulliksen 60 år innviet 24.10.47 
 
Nytt medlem. 
Bjarne Holmen, tidligere 1.grads bror i Loge 48 Ferder ble den 9.10.07 tatt 
opp i vår Loge. 
 
Videre program ut året – og inn i det nye året er som følger: 
Tirsdag 27. november kl. 1900. Endring i programmet.  Vanlig 
logeantrekk. 
Planlagt 3. grads passering denne kvelden utgår. Stor Kapellan Arnfin Evjen 
vil i stedet holde et foredrag inne i Logesalen med temaet: ”Ordenens tanker 
om etikk og moral.” 
 
Tirsdag 11. desember kl. 1900. Veteranjuvel - Galla 
Denne kvelden vil en av våre eldre brødre bli tildelt 50-års Veteran Juvel, og 
vi oppfordrer flest mulig av brødrene å møte opp for å overvære denne flotte 
seremonien. 
 
Tirsdag 18. desember kl. 1900. Privatnemndas aften. Arbeidsmøte og 
Juleavslutning 
Arbeidsmøte og juleavslutning med Lucia-spill av søstrene fra Rebekka-loge 
nr.25 Irene. En årlig tradisjon i vår Loge som vi er veldig glade for å 
opprettholde. På ettermøtet blir det servert en juletallerken med tilhørende 
”juledrikke”. 
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Lørdag 29. desember Kl 17.00 Juletrefest. 
Vi kan også i år ønske velkommen til tradisjonell juletrefest med vårt 
”Nisseorkester”, som vil stå for aktivisering av barna og sørge for 
julestemning. 
 
I år er det det Loge nr. 22 Thomas Wildey som har ansvaret for årets 
juletrefest sammen med Rebekkaloge nr. 65 Teresa, Loge nr. 10 St. Hallvard 
og Loge nr. 32 Viken. 
Egen invitasjon kommer senere, men reserver denne kvelden allerede nå til 
deg og dine. 
 
Lørdag 26. januar 2008 kl. 1900 Logens 60 års jubileum 
Dette blir en festaften m/ ledsagere, og det legges opp til en festmiddag og 
påfølgende underholdning. Kuvertprisen vil bli sterkt subsidiert som en 
stimulans for å få flest mulig brødre til å møte opp for å markere at vi ”kan” 
lage en skikkelig festaften. 
 
15.11.07 
Magnar Naas 
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STOREMBEDSMANNSMØTET 2-4. NOVEMBER 2007 
 
Årets Storembedsmannsmøte ble, på tradisjonelt 
vis, avholdt i Stortingsgaten 28. I tillegg til 
Storlogens valgte og utnevnte embedsmann samt 
DSS fra de fleste av landets 24 distrikter, deltok 
redaktøren av ”De tre kjedeledd”, redaktøren av 
vår nettavis samt ordenens webmaster. Totalt 
antall ordensmedlemmer var ca 70 stykker, så 
oppslutningen var igjen stor til et interessant og 
givende møte. 
 

Programmet var noe endret fra 
tidligere møter, i det Storlogen 
denne gang ønsket å legge mer vekt 
på det sosiale samvær og ikke 
utelukkende ordensmessige tema-
sekvenser. 

Men til tross for disse 
endringene er det fortsatt ikke 
mulig å få med alt som ble 
behandlet i TW-nytt, og ikke alt var 
av like stor betydning for brødrene. 
Imidlertid vil jeg som tidligere år 
forsøke å gi en oversikt over 
hovedtemaene, samt utdype de jeg 
mener har interesse og betydning 
for logebrødrene. 

Møtet åpnet fredag ettermiddag 
i ”Den Grønne Sal” med opprop og 
en gjennomgang av programmet og 
målene for møtet. Deretter ga Stor 
Sire en orientering om hvilke saker 
som ble behandlet i høst på det 
ekstraordinære Storlogemøte på 
skriftlig grunnlag samt avstemnings 
-resultatet. (En grundigere 

gjennomgang av de respektive 
sakene vil vår storrepresentant 
sikkert komme tilbake på i et 
senere logemøte.) 

Stor Sire fortalte deretter om 
etableringen av Den Europeiske 
Storloge og hvordan den er ment å 
skulle fungere i fremtiden. Dette er 
et tema som redaksjonen i TW-nytt 
har behandlet tidligere, så jeg skal 
ikke utdype det ytterligere i denne 
artikkel. Avslutningsvis ga søster 
Dep. Stor Sire en kort orientering 
om hvilke planer som foreløpig er 
lagt i forbindelse med markering av 
Rebekkainstitusjonens 100 års 
jubileum i 2009. 

Aftenen ble så avsluttet med en 
enkel bevertning, før samtlige 
deltagere forflyttet seg til Det Nye 
Teater for å bivåne ”Arsenikk og 
gamle kniplinger”. En festlig 
forestilling som er å anbefale for de 
av brødrene som ennå ikke har sett 
stykket. 
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Lørdag startet vi kl 09.00 med 
rituell åpning av Storembeds-
mannsmøtet inne i logesalen, 
hvoretter deltagerne bega seg inn i 
”Den Grønne Sal” for å fortsette på 
det oppsatte program. Også på 
dette møtet ble Ordenens 
langtidsprogram gjennomgått, 
spesielt med fokus på hvor vi er i 
forhold til de mål som er satt. I den 
forbindelse utdypet de respektive 
DSS de handlingsplaner som både 
distriktet og logene har laget med 
henblikk på aktiviteter og 
rekruttering. De fleste kunne vise 
til fremgang, dog lå enkelte loger i 
de større byer noe tilbake hva 
gjelder medlemsøkning. 
Beklageligvis er Thomas Wildey 
en av de loger som ut fra 
statistikken viser tilbakegang, men 
det er en tendens jeg håper 
embedsmennene vil klare å snu. 
Dette er som kjent ikke et nytt 
problem og det er nedsatt et eget 
utvalg som arbeider med å finne 
nye veier å gå hva gjelder 
rekruttering i storbyene. 

I den forbindelse gjennomgikk 
Ordens Herold et opplegg for 
informasjonsmøter, som jeg er 
sikker på vil være til hjelp både for 
embedsmennene og nemd for 
logens styrkelse og ekspansjon. Det 
bygger en god del på de ”maler” 
vår loge allerede benytter, men 
inneholder ytterligere informasjon 
om grunnlaget for denne type 

møter, samt eksempel på 
innbydelsesbrev fra logen til 
mulige søkere og forslag til tekster 
fra de enkelte embedsstoler og 
medfølgende musikk. Meningen er 
at dette opplegget skal benyttes i 
samarbeide med DSS når det 
avholdes informasjonsmøter i 
fremtiden. 

Som nevnt ovenfor er det 
nedsatt en egen komite som har 
som oppgave å arbeide med 
”Storbyprosjektet”. Erfaringer og 
momenter fra dette arbeidet ble gitt 
av de deltagende distrikter. En 
etterfølgende plenumsdiskusjon 
konkluderte med at følgende 
punkter var av vesentlig betydning 
å legge vekt på i forbindelse med 
logens styrkelse og ekspansjon: 
  

1. Forberede informasjons-
møtene i god tid. 

2. Ha aktive embedsmenn. 
3. Styrke logens indre liv. 
4. Arbeide med å få brødrene 

ytterligere aktivisert, for 
eksempel ved opprettelse av 
lovringer (mindre grupper 
hvor man gjennomgår lovene, 
nummererte sirkulærer og 
etiketten.). 

5. Fadderens plikter overfor nye 
brødre måtte bli mer fokusert 
(det kan ofte svikte noe her). 

6. Fellesmøter i distriktet hvor 
både storrepresentant og OM 
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deltar for derigjennom å 
utdype erfaringer. 

 
Deretter ble deltagerne orientert om 
de utadrettede virksomheter i 
distriktene. Spesielt kom man inn 
på Siriusprosjektet i Oslo, men det 
ble også gitt innspill fra de andre 
Siriusprosjektene i landet. Av 
ytterligere prosjekter kan nevnes 
”Aksjon Nordvest Russland” og 
”Viken Senter i Bardu”. Det vil 
føre for langt å fortelle i detalj om 
disse prosjektene, og jeg vil bare 
konkludere med at det er et stort 
arbeid som nedlegges og med flotte 
resultater.  

Kvelden ble avsluttet med 
middag og sosialt samvær. 

Søndag startet kl 09.00 med 
nytt fra forskjellige nevnder, 
herunder ritualnevnden som 
meddelte at nye gradritualer ville 
bli ferdige i løpet av våren 2008, 
ungdomsutvalget som tilrettelegger 
nytt besøk til Amerika med spesiell 
fokus på besøk i FN, samt utvalg 
for sang og musikk som har ferdig 
for utsendelse til logene ny CD 
med musikk til bruk i det rituelle 
arbeidet. Denne post på dagsorden 
ble avsluttet med en orientering av 
henholdsvis redaktør for Odd 
Fellow Ordenens nettavis (vår egen 
loges Eks OM Erling Nordsjø) 
samt fra webmaster som har 
ansvaret for ordensenhetenes 
hjemmesider. I den forbindelse vil 

jeg spesielt henvise til nummeret 
sirkulære nr 52 som inneholder 
retningslinjer for bruk av disse. Da 
hjemmesiden er den enkelte loges 
ansikt utad anbefales 
embedsmennene å legge stor vekt 
på at innholdet er oppdatert 
informativt, samtidig må man være 
klar over at det er to type brukere, 
både medlemmer samt 
utenforstående. Jeg vil for øvrig 
foreslå at brødrene går inn på en 
del av hjemmesidene, da det er 
imponerende hva svært mange 
loger har fått til i forbindelse med 
presentasjonen av seg selv.  

Deretter ble det avholdt 
separate instruksjoner hva gjelder 
rituelle forhold. Det er som 
tidligere presisert av stor betydning 
at både tegn og oppførsel i en loge 
blir gjort korrekt og at 
særegenheter blir luket bort. 

Det var også denne gang 
invitert gjester fra utlandet, og 1. 
Vise Stor Sire Anders Lundgren fra 
Sverige orienterte om hva den 
svenske jurisdiksjon hadde gjort i 
forbindelse med styrkelse og 
ekspansjon i logene. Deretter entret 
Eks. OM Carl-Johan Sjøgren 
talerstolen og holdt et meget godt 
og interessant foredrag om hvordan 
vår Orden vil se ut henholdsvis i 
2018 og 2028. Hvilke personer vil i 
fremtiden være medlemmer, hvilke 
aktivitetstilbud konkurrerer vi med, 
hvilke områder innen vår Orden må 
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endres for at ikke stagnasjon 
inntrer? Jeg vil i en senere artikkel i 
TW-nytt utdype innholdet og 
resultatet av denne fremtids-
forskning, men kan allerede nå 
opplyse at den viste meget 
spennende vyer og krevende 
oppgaver både for Ordenens 
ledelse samt logenes embedsmenn 
og brødre. 

Avslutningsvis vil jeg uttrykke 
et håp om at denne artikkelen har 
gitt brødrene en bedre kunnskap 

om hva som har skjedd siden 
forrige Storembedsmannsmøte, og 
hvilket arbeid som nedlegges av 
våre Storembedsmenn for å føre 
vår Orden videre i riktig retning. 
Skulle det være punkter som 
ønskes ytterligere utdypet, gjør jeg 
med glede det på et fremtidig 
logemøte.  
 
 
Arnfin Evjen 
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Flott jobb på kafeen i Radiumhospitalet – så langt. 
 
 
Fra 27. august til 14. september hadde vår loge 
vaktene i kafeen i Radiumhospitaler. Jeg takker alle 
som deltok for flott innsats. Bortsett fra noen få 
gyldige forfall gikk vaktlista på skinner. Som 
logekontakt fikk jeg ikke en eneste henvendelse fra 
logekoordinatoren om problemer i vår periode. 
 
 
 

Vi har hørt flere brødre som i 
logesalen har gitt klart uttrykk for 
den positive opplevelsen vaktene 
på kafeen var. De fortalte om 
pasienter som var meget glade for 
tiltaket og hadde gitt klart uttrykk 
for dette overfor vertene. Mange 
pasienter tror i utgangspunktet at 
kafeen drives av Radiumhospitalet 
og blir overrasket over at det er vår 
Orden som har etablert og driver 
kafeen. Jeg har hatt noen vakter og 
setter stor pris at jeg får lov å bruke 
tiden på dette. Det er alltid 
tilfredsstillende å vite at man er til 
nytte og glede for andre. På vår 
utpost på terrassen der vaffelpressa 
sto, kom jeg ofte i samtale med 
pasienter som gjerne ville ha litt 
frisk luft og/eller en røyk. Det som 
slo meg var optimismen og den 
positive holdningen de hadde. De 
var langt fra slått ut på forhånd og 
ville kjempe så lenge det gikk. 
Selvsagt gjorde dette et stort 

inntrykk på meg og satte mine egne 
meget små problemer i den rette 
dimensjon. 

Vi gjør jobben sammen med 
søstere fra Rebekkalogene. Det vil 
si at de gjør en dobbelt så stor jobb 
som vi brødre. De stiller med en 
bemanning på 2 – 3 søstere på 
hvert skift, mens vi har en bror. Jeg 
er full av beundring for jobben de 
gjør og setter stor pris på et meget 
godt samarbeid. Det er faktisk disse 
som driver kafeen og får altså hjelp 
av en bror hver dag. De er alltid 
blide, hyggelige og utrolig dyktige 
og effektive. 

Om en stund er det vår tur 
igjen. Da bør vi ha et større antall 
brødre som er villige til å påta seg 
jobben. Vinter og vår er 
forkjølelses- og influensatid og vi 
må regne med noe større forfall enn 
tidlig på høsten. Vi har engasjert de 
fleste av brødrene som er 
pensjonister, men har også noen 
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som er i jobb. Disse bruker ferie- 
og avspaseringsdager eller betaler 
selv for den tiden de tar fri. Dette er 
flotte holdninger. Jeg skjønner 
selvsagt at det kan være vanskelig 
for noen å komme fra, men 
oppfordrer alle som ikke er på lista 

om å vurdere om det ikke er mulig 
å bruke et par dager i året på dette. 
Henvendelse kan skje til 
undertegnede. 

 
Dag Thorkildsen  

 
Reisebrev fra Montenegro. 

 
 
I år gikk vårturen til Montenegro. Vi traff en 
representant for Montenegro Apartments på reiselivs- 
messen på Lillestrøm,og det endte med at vi bestilte to 
uker hos dem fra 20. mai. Det angrer vi ikke på. 
 
 
 

Vi bestilte flybiletter hos 
Norwegian til Dubrovnik i Kroatia 
som er ca. en times kjøring fra 
leilighetene. På flyplassen ble vi 
hentet av Vlada og kjørt på dårlige 
veier til leiligheten i Djenovice. 
Han tok seg av pass- og tollkontroll 
på grensen uten problemer. Vel 
framme ble vi godt mottatt med 
informasjon om planlagte utflukter 
og tilbud om å være med på en 
middag om kvelden i Herceg Novi, 
som er nærmeste by, og som vi 
betalte selv. 
Leilighetene i Djenovice bygges ut 
av 3 nordmenn som også står for 
salg og utleie. Leiligheten vår 
hadde stue, kjøkken, soverom og 
bad og både oppvask- og 

vaskemaskin i 3.etg med veranda. 
Montenegro er verdens yngste 

nasjon, løsrevet fra Serbia ved 
folkeavstemming 21. mai 2006. 
Det er et fantastisk flott land med 
en natur som minner om Vestlandet 
med fjell på 1000 m. som går rett i 
havet. 
Vår landsby, Djenovice, ligger i 
Europas sørligste fjord Boka 
Kotorska. ca.10 km. fra Igalo som 
mange nordmenn kjenner fra 
opphold og behandling for 
reumatisme og allergi på 
Igaloinstituttet. 

Det var ansatt egen guide som 
tok oss med på mange flotte turer. 
De kostet 20 euro pr. person. 
Mandag var vi på orienteringstur i 
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Igalo og Herceg Novi som ble 
avsluttet med middag på en 
restaurant langt oppe i åssiden med 
en fantastisk utsikt. Onsdag var vi 
på båttur innover i fjorden og 
besøkte bla. annet kirken Our lady 
of the rocks som ligger på en øy 
bygd opp av steiner som 
innbyggerne i byen Perast har rodd 
ut til et skjær for å hedre Jomfru 
Maria. Også på denne turen var vi 
på restaurant. Nå med kanaler og 
bekker med ender og en fantastisk 
blomsterprakt rundt oss. 
Fredag var vi på ny båttur utover i 
fjorden og så på ca.100 år gamle 
fort og festninger bygget for bla. 
annet beskyttelse av nå nedlagte 
ubåtbunkre lenger inn. Vi var også 
inne i den Blå grotte med båten, og 
de som ville kunne bade der. Turen 
ble avsluttet med bading på en liten 
strand i en rolig vik. Den siste turen 
vår gikk med minibuss til byen 
Kotor innerst i fjorden. Det er en 
gammel by med bymur rundt 
gamlebyen, trange gater uten biler, 
og en gammel forsvarsmur i fjellet 
over byen. 

Maten i Montenegro er meget 
god etter vår smak. Den er enkel, 
men meget vellsmakende og med 

store porsjoner. Prisen for en 
hoverrett er 50-80 kroner. En fl. 
god lokal vin ca 80 kr, og 1/2 
literen kostet 17 kr. 

Kari var på Igaloinstituttet en 
dag for velværsbehandling. For 3,5 
t. behandling av ansikt, hender, 
føtter og aromamassasje betalte 
hun 600 kr. Jeg hadde helmassasje 
og betalte 170 kr for 45 min. 
Prisene er meget behagelige for oss 
nordmenn, og Euro er myntenhet 
som eneste land utenfor EU. 

Men boligprisene har gått i 
veret. Prisstigningen har vært 100% 
det siste året .Nå koster en leilighet  
på 50 kvm. 1 mill.kr. Det har 
nyrike russere sørget for ved å 
kjøpe opp eiendommer til langt 
over takst. 
Det kommer jo ikke 
lokalbefolkningen til gode. Men 
byggeaktiviteten er stor, så det 
skaper arbeidsplasser i et fattig land 
med bare 650 000 innbyggere. 
Vi likte oss meget godt i 
Montenegro på en tid det var lite 
turister, så vi kommer nok til å 
reise tilbake. 
 
Mvh 
Kari og Jan-Arild Becher
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Sosialnevnden takker for din støtte ved Logens  

Sosialaften – tirsdag den 30. Oktober 2007. 
 

 
Kjære brødre. Årets sosialaften er gjennomført med 
meget godt resultat. Det er med stor og ydmyk glede 
Sosialnevnden nå bringer en varm takk til brødre og 
gjester som bidro med gaver, god stemning og 
loddkjøp. Sosialaften er som kjent nevndens eneste 
inntektskilde. Resultatet ble ca kr 24.000. Det var 37 
gjester og brødre til stede.  
 

Det ble solgt gjennomgangs-
lodd for kr 14.200. Disse loddene 
gjelder ved alle trekningene, og gav 
stor uttelling ved trekningen. Med 
andre ord – kjøp mange av dem 
neste gang. 

Flotte gaver fra Brødrene gav 
et godt loddsalg. En særlig takk til 
Br Bjørn Grødtlien for vakre 
blomster. De får flere funksjoner 
disse blomstene – først til pynt og 
glede, deretter premier i 
blomsterlotteriet og til sist som 
hovedattraksjon i vår taleføre  
Br Svein Hermansen`s alltid 
underholdende og lommebok-
tømmende blomsterauksjon. 

Tradisjonen tro varter vi opp 
med et foredrag på sosialaftenen. 
Denne gangen var turen kommet til 
De Norsk Lenker – Oslo 89. Grete, 
Kjell og Jon informerte oss om hva 
”Lenkene” er og står for. Med 

innlevelse, varme og alvor gav de 
oss noen små glimt inn i sine egne 
liv hvor alkoholens herjinger hadde 
laget både sår og varige mén. De 
fortalte om samholdet i gruppen, 
om kampen for å forbli tørrlagt, om 
at det nytter når man kan stå 
sammen i hverdagen. Om selve 
fremtidshåpet. Og, de fortalte om 
betydningen av å bli sett og 
akseptert av andre, om betydningen 
av vår Loges støtte. Det blir mange 
tanker som skal bearbeides etter å 
ha møtt mennesker som i 
”Lenkene”. 

Privatnevnden glimret som 
vanlig med sitt oppmerksomme 
nærvær, og serverte et utsøkt 
brodermåltid til behag for alle. Vår 
glimrende pianist Br Per Magne 
Fagerlid skapte god stemning og 
hygge for gjester og arrangører. 
Tusen takk til dere alle. 
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Det gode resultatet vi 
oppnådde gir Sosialnevnden 
mulighet for å fortsette vårt 
utadvendte arbeide. Vi skal nå sette 
oss ned med planlegging, budsjett 
og gode intensjoner. Vi kommer 
tilbake med informasjon senere. 
Innspill og ideer fra Brødrene 
mottas med takk. 

Atter en gang, Tusen Takk til 
dere alle fordi dere gjorde kvelden 
så vellykket. Det er takket være 

deres støtte vi kan fortsette vårt 
utadvendte sosiale arbeide for våre 
medmennesker.  
 
 
Med Broderlig hilsen i 
V.K.og S 
 
Simen Levinsky 

 
 
Litt informasjon fra Storrepresentanten. 
 
 

Vi går mot vinter og snø og kulde. Da er det godt å 
tenke på at det er mye varme og hygge i vår loge. 
Det nye embedskollegiet har fått trimmet seg og 
ting har kommet på plass. Det er embedskollegiet 
(hvor Storrepresentanten er en del av) som driver 
logen. Hva som skjer i logesalen er bundet av 
ritualer, men det er viktig at alle er godt forberedt 
og gjør sine ting stilfullt og korrekt. På ettermøtene 
er det mer fritt frem. Og det er litt opp til den 
enkelte logebror og komme med forlag til 

aktiviteter for å få ekstra trivelige ettermøter. Mange hevder at 
ettermøtene er like viktige som selve logemøtet. Det er faktisk helheten 
som gjør en loge god og interessant. 
 
I flg. instruks for Storrepresentanter 
er han bindeleddet mellom egen 
enhet, Distriktsrådet, Distrikt Store 
Sire og Storlogen. 
Men der han er mest synlig er å 
formidle forslag fra logen til 

Distriktssrådet, og å holde Logens 
medlemmer orientert om hva som 
skjer i vårt Distrikt nr 21, som 
består av loge nr 10 St Hallvard, nr 
20 Fridtjof Nansen, nr 22 Thomas 
Wildey, nr 32 Viken, nr 79 Roald 
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Amundsen, nr 129 Oscarsborg og 
nr 139 Kong Haakon.  
Disse loger danner Leir nr 12 
Akershus. 

Hver loge har en Stor-
representant som til sammen 
danner et Distriktsråd som ledes av 
Distrikt Store Sire (DSS) Per Bredo 
Østby. 

Når det gjelder informasjon fra 
Distriktssrådet så skal Stor-
representantene offentliggjøre dette 
i sine respektive loger. Enda en 
grunn til å komme i logen kjære 
brødre. 

Jeg skriver dette for at yngre 
brødre skal vite hvordan ting er 
organisert under Storlogen. 

Hva som skjer i Ordenen så 
blir det meste offentliggjort 
gjennom De Tre Kjedeledd 
(tidligere Odd Fellow Bladet) og 
hva som skjer i vår loge leser man i 
vårt glimrende organ TW-Nytt. 

Så vil jeg nevne – til de som 
har Internett – at all informasjon fra 
Storlogen kan man lese på Odd 
Fellow hjemmesider. Husk at dere 
må bruke et ID nr. Dette står på 
siste side i De Tre Kjedeledd. 
Passordet er din fødselsdato. 
Stor Sekretær Knut Borgen har 
egen spalte for hva som skjer i 
Storlogen.(noe han også har i De 
Tre Kjedeledd) 
Videre har vi vår egen hjemmeside 
som til en hver tid er oppdatert. 
Ved å bruke disse informasjons-
sider så er man rimelig godt 
oppdatert om hva som skjer, både i 
Storlogen regi og i vår egen loge. 

Til sist oppfordrer jeg alle 
logebrødre til å møte på våre 
logemøter. Det hjelper embeds-
mennen i deres arbeide, og dere vil 
alltid få med gode impulser hjem. 
  
Ivar T Schmidt 
Storrepresentant 

 
 
 
 
 
 
 

 Hvor kan dette være? 
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Vite litt mer om Henrik Norland 
 

        
 
Fadder: Thomas Haug 
Født: 11.01.73 
 
Hvor lenge har du vært med i Thomas Wildey: 
Jeg har vært med siden 11. januar 2005 
 
Hva har du gjordt/hva gjør du i arbeidslivet? 
For øyeblikket jobber jeg som teknisk rådgiver i Glava. Har tidligere jobbet 
som byggmester noen år, en periode var jeg i Norema. Det var for øvrig her 
jeg traff min fadder i Thomas Wildey Thomas Haug. 
 
Hvis du kunne valgt om igjen – hva hadde du da valgt ? 
Da hadde jeg valgt det samme. Trives med det jeg driver med. 
 
Hvor vokste du opp? 
Jeg vokste opp på Fagerborg i Oslo. Med andre ord en ekte ” Majorstugutt.” 
 
Har du noen hobbyer? 
Trening og matlaging. Dette kommer forholdsvis kjapt fra Henrik. Og det 
henger jo veldig godt sammen da.- 
lage mye god mat og senere trene – imponerende selvdisiplin. En fin 
kombinasjon. 
Matlaging generelt, moro både med hverdagsmat og selskapsmat. 



 24 

Trener på Sats treningsstudio med vekter og litt løping, prøver holde seg i 
form. Når man i tillegg har en datter på 3 år sier det seg selv at mye av tiden 
går med til henne. 
 
Favorittreisemål – og hvorfor? 
Valget må helt klart bli Italia. Italiafrelst må jeg vel helt klart si jeg er blitt. 
Har vært i Roma, Firenze, Lucca og Sorrento for å nevne noe. 
Og grunner til valget er flere: Utrolig vakkert, flott kultur og ikke minst 
fantastisk god mat og vin. 
 
Aktuelle saker du er spesielt engasjert i / opptatt av om dagen – og hvorfor ? 
Ja for tiden er det et noen saker som engasjerer meg spesielt. 
Nei til ambassadebygging i Husebyskogen. 
Grunnen til det er at det vil ta livet av et flott rekreasjon og fritidsområde og 
det er ikke positivt legge den amerikanske ambassaden – som man jo vet kan 
være et terrormål- midt oppe i slikt område. 
 
Nei til rushtidavgift. 
Her mener jeg ting må gjøres i riktig rekkefølge. Bedre utbygd kollektivnett 
FØR man går til et slikt skritt. Blant annet må de da sørge for gratis 
innfartsparkering utenfor bykjernen. 
 
Billigere kollektivavgifter. 
Skal man få endret folks forhold til mer bruk av kollektive transportmidler 
må det også være noe forlokkende og lukrativt i det. 
 
Og med det sier jeg takk til Henrik. 
 
Rune Mediaas 
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Kystriksveien (R-17) 
 

Da jeg mangler to sider for å få et ferdig TW-Nytt har jeg 
lagt inn bilder og tekst fra vår tur langs kystriksveien 
nordover i august 2007. 
Riksvei 17 går langs Helgelandkysten i et utrolig vakkert 

terreng. Vi tok av fra Mosjøen på 
vei nordover til Narvik. Her kjører 
man på en vei som er tilpasset 
naturen og følgelig må en ha god 

tid. 
Det er satt 
opp 
informasjon
stavler 
langs hele 
veien. 
Raste-
plassene var 
og flott 
utformet. 
Vi traff 
flere turister 
som hadde 
reiste mye 
rundt i 
verden, men 
dette var det 
flottetste de 
hadde 
opplevd av 
natur 
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Aldra øy ved Aldrasundet  Fra Stokkvågen ser en fjell med teppe på 
 

      
Kilboghamn i 30 graders varme  Værangfjorden sett fra fergen 
 

       
Svartisen sett fra R-17    Gildskål med minnesmerket 
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Juletradisjoner i Tyskland. 
Mine egne erindringer fra min ungdomstid 

 
Nå er det snart jul igjen. Det er en tid hvor vi skal 
søke ro i sjelen og mane oss til ettertanke om livets 
mål og mening. Juletiden gir oss mulighet og 
anledning til å stoppe opp og reflekterer over livets 
trivialiteter. 
Likeledes er julen en tid hvor man skal glede seg 
over livet. Dette bidrar til at vi også ser på livets 
muligheter, få oss til å gjenoppfriske tidligere 
minnerike opplevelser, huske gamle tradisjoner, som 

vi skal ta med oss videre fremover. 
 

Juletradisjoner er vel de 
opplevelsene som vekker minner 
for alle og enhver. 

Hvem har ikke i sin ungdom 
stått med sitrende forventning foran 
det opplyste juletreet, på julaften, 
sett og lurt på de mange 
julepakkene under treet. 
Alt oppstyret i ukene før julaften. 
Man fikk ikke lov til å gå inn å 
”snuse” i vise skap – avsperret for 
nysgjerrige barneøyer. 

Hvem husker ikke det strevet 
og det ”maset” med å finne det 
rette juletreet, den rette størrelsen, 
fasongen og ikke minst den rette 
prisen. Og så lurte vi på hvor lenge 
holder nålene, når begynner 
”juledrysset” for alvor? 

Selve pyntingen med 
sølvglans-, sjokoladefigurer, 
lysholdere var alltid forbundet med 
et visst oppstyr. For det første var 

det bare” far” som fikk lov til å 
gjøre det, fordi vi var ikke nøye 
nok. Til det andre var det bare han 
som visste hvor mye av hva slag 
som skulle pyntes med. 

Vi brukte den gang ”levende” 
lys. Honningduftende stearinlys. 
Lukten og tenningen av disse 
lysene rett før gaveutdelingen er for 
min del selve juleglede og 
stemning. 

Juletiden for oss begynte alltid 
6. desember. Da kom St Nikolaus 
til våre stuer. Med St Nikolaus dag 
startet alle juleforberedelser og 
starten på alle gledelige 
forventningene. 
Forberedelsene til St Nikolaus 
dagen begynte noen dager før. 
Innlæring av et juledikt og det å 
finne frem til det største strømpe 
var ungenes største utfordring og et 
fast rituale. 



 28 

Strømpen ble hengt utenfor på 
barnerommets dørhåndtak. ”Hele 
natten” lå vi våkene for å høre om 
St Nikolaus kom til oss, for å fylle  
strømpen med noe godt og for å 
høre vårt lille juledikt. Som oftest 
sovnet vi fra hele ritualet og våknet 
neste morgen for å oppdage at St 
Nikolaus hadde vært der uten at vi 
hadde lagt merke til det. 
Julediktet måte da fremføres under 
juletreet på selve julaften, før 
gaveutdelingen kunne skje. 

Julaftens høytidelighet ble 
avsluttet med midnattsmesse og 
nattverd. 
Første juledag var storsamling av 
familien, først et samlet besøk til 
julemessen i kirken og deretter stor 
etegilde m.m. - uten å utdype dette 
noe særlig mer. 
Andre juledag ble forbeholdt besøk 
hos nære venner  

Når det gjelder mine 
mattradisjoner var det vanlig at 
man spiste enten stekt gås eller and 
på selve julaften. 
På 1 juledag ble det som oftest 
servert viltkjøtt, alt fra villsvin, 

hare, dådyr eller hjort, eller det ble 
servert karpe blue ( innsjøfisk 
opptil 5 kg stor, kokt i 
hvitvin/eddik). 

Karpen ble kjøpt levende hos 
fiskehandleren. Siden fisken er en 
innsjøfisk, har den lett for å smake 
litt brakvann. For å få ”vasket ut” 
denne smaken, satte vi fisken ut i 
badekaret 2-3 dager før jul, med 
skiftende vann selvsagt. 
Dette medførte for oss barn at vi 
både ga navn til fisken og lekte 
med den. Spennende som dette var. 
Men resultatet var ikke få ganger at 
vi ikke ”orket ” å slakte eller å 
spise, for den saks skyld, fisken. Da 
ble det masse gode pølser i stedet i 
hvert fall for oss barn. 

Jul har for min del alltid vært 
en blanding av alvor og 
ettertenksomhet blandet med små 
gleder og gode mattradisjoner. 
 
Ha en hyggelig og ettertenksom 
julefest. 
 
Thomas Teichmann 
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15.januar 2008 er det 60 år siden Loge 22 Thomas Wildey ble grunnlagt. Vi 

har gleden av å invitere brødre med ledsager til: 
 
 

60 år  - Jubileumsfeiring  
 

Lørdag 26.januar 2008  kl. 18.00 i Stortingsgaten 28. 
 
 

Kuvertprisen er satt til kr. 100,- (du leste riktig) som inkluderer; 
 

Aperitiff 
Forrett 

Hovedrett 
Kaffe og kaker 

 
Vin til maten er inkludert i kuvertprisen.  

 
Avec og drikkevarer videre utover kvelden betales av den enkelte. 

 
Dans etter levende musikk. 

 
        Pris:  kr. 100,-   Antrekk:  Galla 

 
 

Bindende påmelding innen 04.01.2008 til: 
 
 

UM Erik Kolsrud Aas    Eks.OM Dag Thorkildsen 
Mob.  993 994 99      Tlf. 67 05 99 90 / 957 49 897 
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Møteprogram for Thomas Wildey våren 2008 
 

Lørdager 
29.12 17:00-19:00 Juletrefest 
26.01 18:00 60 års jubileum 
 
Tirsdager 
15.01 19:00 C 0+   Arbm. Thomas Wildeys fødselsdag (Galla) 
22.01 19:00 A ? 
29.01 19:00 A   Arbm. Regnskap XX / Styrkelse og Ekspansjon 
12.02 19:00 B   Instr. Besøk av Loge nr. 32 Viken 
19.02 19:00 C   Arbm. Rapport fra nevnder / Torskeaften 
26.02 19:00 D   Info.m. 
11.03 19:00 A -+ 
25.03 19:00 A  Arbm. Besøke Loge nr. 10 St. Hallvard / 

Vinsmaking 
01.04 19:00 C   Arbm. Yngre brødres aften 
15.04 19:00 D =+ 
22.04 19:00 A  0+ (Galla) 
29.04 19:00 B   Arbm. Musikkaften 
13.05 19:00 C   Klba. Fd "Tidsklemma" 
20.05 19:00 D   Arbm. 
27.05      A   Sommeravslutning med damer 
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28 

0161 Oslo 
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