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Leder 
 
TW-Nytt ønsker på sin måte å takke for et strålende 
jubileumsfest av godt gammelt merke.  
94 strålende fornøyde mennesker, både inviterte 
brødre, gjester og Thomas Wildeys brødre med 
ledsagere. Meget god mat og drikke, ypperlig 
dekorerte festbord og servert av Rebekkasøstrene fra 
loge 25 IRENE. En tusen takk går selvsagt også til 

arrangementskomiteen og ikke minst privatnevnden og dens formann, 
Dag Thorkildsen. Se også bilder og referatet. 
Når det er sagt har redaktøren noe på hjertet. 
 
I disse dager snakkes det om 
utvikling og fremgang, spesielt i 
våre loger. Vi kaller det styrkelse 
og ekspensjon. Man er selvsagt 
redd for stagnasjon og tilbakegang. 
Temaet rekruttering av nye 
medlemmer er vår tids største 
utfordring. Til og med Aftenposten 
har skjønt det. I en artikkelsserie 
over 3 store helsider i både 
kommentarspalten, nyhetsspalten 
og individuelle meningsspalter blir 
logenes indre liv omskrevet, omtalt 
og etter medias spektakulære vis, 
plukket fra hverandre. 
På godt og vondt. 
Jeg hørte noen av brødrenes 
indignasjon over at ”de der ute har 
alltid noe å bry seg om”. 
Er dette et godt utsagn? Nei, ikke 
etter mitt syn. Dette er for passivt.  
La oss se det positive i det man 
skriver. Det finnes da jammen 
mange gode plusspoeng for den 

som ikke er i skyttergraven med 
luen over øyene og ørene. 
Jeg mener kommentarene er herlige 
og inspirerende. 
La oss lese innleggene og 
kommentarene med et nøye og 
observant blikk. La oss reflektere 
over deres utspill og synspunkter. 
Kan vi lære noe av det? En annen 
ting er: 
VI ER IKKE GLEMT. VI ER 
FREMDELES INTERESSANTE. 
MAN OMTALER OSS i MEGET 
INNGÅENDE ORDELAG.  
Selv om man rister oss litt, så 
tenker jeg at dette er noe vi må ta 
tak i til vår fordel. Hvordan kan vi 
gjøre deres argumentasjon til vårt, 
til logens beste?  Hvordan kan vi 
lære å gjøre det bedre i fremtiden? 
Jeg personlig er ikke redd for 
logens fremtid. Hvorfor ikke? 
Nettverksdannelse, bakgrunn og 
formål 
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Vi har alle behov for nettverk. Vi 
velger disse ut fra ulike interesser, 
fagområder, vennekretser eller 
andre typiske forklaringer på 
hvorfor vi møter andre mennesker 
og deler ulike kunnskapsområder 
eller livssyn. Formålet er, uansett 
nettverkets innfallsvinkler, at vi 
ønsker ”å berike oss”, hovedsakelig 
tilføre oss ny kunnskap eller utvide 
eller utdype horisonten med andre 
og likesinnede.  
Rekrutteringens fallgruver 
Dersom vi ikke er meget bevisst 
hva vi vil oppnå med ny- 
rekrutteringen til vårt nettverk, er 
meget nøye med hva som er 
forventet og hvordan nettverkene er 
ment å fungere, vil vi oppleve 
skuffelse og ”frafall”. Er det det vi 
opplever? 
Er rekrutteringsgrunnlaget godt nok 
forberedt? Er vi flinke nok til å 
følge opp våre nye brødre, slik at 
disse føler seg ikke bare 
velkommen, men også får den 
veiledningen nettverkets formål 
representerer.   
Har vi vært flinke nok til å skape 
de rette forventingene hos våre nye 
brødre? Er vi som ”gamle” brødre 
og deltakere i nettverket flinke nok 
til å etterleve det vi har skapt av 
forventinger hos de nye brødre?  
Valgte embetsmenns personlige 
eksemplifisering, deres ”sosiale 
legning og antenner” og ditto 
opptreden, av logens formål og 

virken både innad og utad, er en 
meget vesentlig bestanddel av at 
våre nye brødre trives og ser hva 
som er forventet av dem.  
La meg få lov til å komme med 
noen betraktninger rundt vårt 
logeliv, rekrutteringen og ikke 
minst våre forsøk på å få frafalne 
brødre tilbake. 
La med først og fremst slår fast, at 
jeg er meget glad i logen og logens 
formål. Logen gir meg det sosiale 
nettverket jeg har behov for og kan 
utvikle som jeg selv ønsker. Logen 
som sådant har gitt meg både glede, 
hyggelige venner og litt dypere 
mening med livet. Det kom sent, 
men dog bedre sent enn aldri.  
Når jeg nå ser at logelivet som 
sådant har endret seg i det stille, 
kan man godt si at selv om vi ikke 
liker det, så er det tidens 
samfunnsforandringer som påvirker 
logens både indre og ytre liv. For 
eksempel ”tidsklemmen” gir seg 
utslag.  Arbeidslivet har blitt mer 
og mer krevende og det har 
påvirket fremmøteprosenten. 
Denne har gått drastisk ned i de 
siste 3-4 årene. Det er enkelte 
ganger nokså glissent i radene.  På 
ettermøtene er det ofte enda 
dårligere stelt. Våre brødre er i 
salen, men velger å haste hjem etter 
”pliktdelen” av logemøtet. 
Jeg lurer på hva vi som er igjen på 
ettermøtet, har gjort galt siden en 
god del brødre ikke synes noe om å 
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dyrke også den sosiale delen av 
nettverket av logelivet? 
En av våre brødre, som har vært 
fraværende en god del år, har 
henvendt seg til redaksjonen med et 
lite tankekors. 
Oppfattes logelivet etter hvert for 
seriøst og alvorstynget slik at våre, 
i hvert fall noen av våre nye brødre, 
blir skremt av alvoret og de strenge 
etiske poster. Er dette en hemsko 
for å få nye mennesker interessert i 
vårt nettverk? Noe oppfattes som 
hevet moralsk pekefinger og at man 
derfor heller velger enklere 
nettverk, med litt mindre 
forpliktende og krevende bakgrunn, 
og med ønsker som mer sosiale og 
uforpliktende sammenkomster og 
med mer tabloid form for 
kommunikasjon. 

Det lar seg ikke fornekte at vår 
tid og vårt samfunn har blitt mer 
overfladisk. Våre moralske, etiske 
verdinormer basert på tradisjonell, 
humanistisk tankegods, blir 
muligens problematisk for en del 
yngre mennesker å forholde seg til. 
Er logens etiske og moralske 
terskel for høy? 

Er forventningspresset til den 
enkelte bror utenfor dagens 
bevissthet og vilje og for krevende 
til å oppnå? Er det derfor at en del 
av våre nyere brødre resignerer og 
skyver tidsklemmen foran seg, når 
det gjelder ” møt så ofte du kan”. 

Dagens mennesker har dessverre 
blitt langt mer ”egosentrert” enn 
bare for noen få år siden. 
Innsatsviljen, ”dugnadsånden” til 
de mer humanitære jobber er ikke 
lenger så ettertraktet. 
Er det derfor rekrutteringen går 
tregt? 
Tradisjonelt har jo rekrutteringen 
basert seg på brødrenes egen 
vennskapskrets. Tør vi ikke be våre 
venner lenger? 

Redaktøren har tillat seg å 
forhøre seg litt med noen av 
brødrene som ikke har vært der på 
en stund, om bakgrunnen til 
fraværet. 

For alvorlig, for stor avstand 
fra etisk post til opplevd etikk i 
logen, lite interessant, tidsklemme. 
For i hvert fall de yngre brødre, 
meget krevende arbeidsliv, 
konkurrerende og generell enklere 
tilbud av fritidsaktiviteter og ikke 
minst, fokus på familielivet. 
Jeg tror vi bør diskutere om 
hvorvidt vår møteform og innhold 
bør moderniseres? Jeg tenker da 
ikke på møteformene og dens 
pedagogiske oppbygning i 
logesalen. 

Sosiale aktiviteter på 
ettermøtene, enklere dagsaktuelle 
foredrag til diskusjon fra /med 
journalister, skribenter, forfattere 
etc. 

Med moderniseres mener jeg i 
den forstand at møtetemaene skal 
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legges opp som mer tabloidstil. 
Korte, men innholdsrike temaer, 
men av allmenn interesse. Vi har 
allerede hatt noen fine møtetemaer! 
Er møtehyppigheten en faktor? Må 
vi møtes 1 x per uke? For de som 
også er i leiren, blir det møte 4 x i 
måneden. Er det nok med hver 14. 
dag? 

Menneskelige relasjoner må 
dyrkes, men må baseres på 
gjensidighet. Som man sier så fint: 
i en lukket hånd kommer ingen 
ting. Det vil si at man ” må gi for å 
motta noe”. Er dette for vanskelig 
for den ”moderne yngre” bror? 
Hjelper det at vi bryr oss mer om 
hverandre, viser omsorg? Før 
hadde vi korte sammenkomster for 
nye yngre brødre. Kan man gjøre 
slikt som en del av ettermøte? 
Det er ikke enkelt å finne den 
perfekte oppskriften for å bearbeide 

og snu en negativ trend. Aldri så 
mye trøst i få at andre 
organisasjoner ikke har det bedre. 
Jeg har ingen konklusjon eller 
endelig fasit på spørsmålene over, 
men jeg håper å få i stand en dialog 
hvor vi kan diskutere ulike 
spørsmål og ulike løsninger. 

Jeg håper også at vi kan 
trekke enda bedre veksler på våre 
tidligere embetsmenn. Det er deres 
etterlevde eksempler vi andre lærer 
av og ikke minst, blir influert av. 
 
Det er ikke lett å bli et bedre 
menneske når man er overlatt til 
seg selv. 
 
 
Ha en god påske 
i V.K. og S. 
Redaktøren 
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Overmesters spalte 
 
Kjære brødre 
 
Takk for en meget bra 60 års markering. Takker 
alle som bidro til å arrangere denne festaften og 
alle brødrene som møtte opp. En festaften vi kan 
være stolte av og som bidrar til det gode 
fellesskapet mellom brødrene og styrker det indre 
liv i Logen. Vi trengte et slik løft. 

 
Tiden flyr så altfor fort. Vi er 

allerede kommet langt inn i året 
2008. Se lyst på livet brødre! 
Dagen din er flere timer lenger enn 
hva den var da det var som 
mørkest. Vi nærmer oss raskt 
påske. Påsken i år kommer tidlig, ja 
det er visst det tidligste den kan 
komme og det blir visst lenge til 
neste gang noe slikt skjer. 

I store deler av det sydlige 
Norge regnes mars som den første 
vårmåneden. Vårtegn observeres, 
sevjen stiger både i naturen og i 
mennesket. I gamle kalendere fikk 
måneden navn etter guden Tor, og 
mars ble også kaldt Thorsmåned. 
For de gamle romere var 
krigsguden Mars opphavet til 
navnet, og samtidig var dette den 
første måneden i året etter romersk 
tidsregning. Mars var den 
fornemste av gudene, nest etter 
Jupiter. 

Et gammelt navn på april var 
vårmåned, og det er jo nettopp 

våren denne måneden representerer 
over store deler av landet vårt. 
Andre gamle navn var fåremåned 
og Gressmåned. Hvis det blir 
tordenvær i april, betydde dette at 
året ville bli fruktbart og godt, 
mens snøfall ble regnet som gratis 
gjødsel på åker og eng. Årets fjerde 
måned har navnet etter det latinske 
ordet ”aperite”, som betyr åpner 
seg. Jorden åpner seg for korn og 
solen. 

Våren er såtid som gir oss visse 
refleksjoner i forbindelse med vår 
logetilværelse. Ved innvielsen i 
Ordenen såes et frø som man har 
store forventninger til. Etter en tid i 
det ukjente spirer en venn fram. 
Frøet er blitt til en levedyktig bror 
som med kjærlighet skal pleies og 
som i sannhet vil bære i seg kimen 
til å bli en god logebror. Vi trenger 
flere til å utbre Odd Fellow 
Ordenen lære. Husk det! 

Vilje og lysten. To følelser som 
ikke bestandig er sammenfallende.  



 9

Jeg kan huske fra mine første år i 
Logen at jeg noen ganger kom 
hjem fra jobben en tirsdag og 
hadde mer lyst til å være hjemme 
og hvile enn å gå i Logen. Men da 
sa min samvittighet meg at det ville 
være feil prioritering, både overfor 
meg selv og overfor Logens øvrige 
medlemmer. Og dermed overstyrte 
viljen - lysten min, og jeg dro på 
logemøtet likevel. Siden har jeg 
prioritert Logen på tirsdags 
kvelden. Jeg har gjort det klart for 
omgivelsene at tirsdagskvelden er 
Logens kveld. Og det blir 
respektert. Men om jeg ikke hadde 
hatt vilje til å prioritere slik, hadde 
nok resultatet blitt helt annerledes. 
Neste utfordring inntraff da jeg ble 
forespurt om jeg var villig til å bli 
sekretær. Jeg hadde den tid mye 
kveldsarbeid og reiser. Etter noen 
diskusjoner kom jeg frem til at det 
skulle vel gå. Med litt velvilje her 
og der så har det godt bra.  
Mine brødre! Den største 
utfordringen i dag for kollegiet er å 
få alle embetsmenn på plass på 
hvert logemøte. Det blir ikke bedre 
når embetsmenn trekker seg. Tid 
som vi kunne ha brukt til andre 
viktige ting som for eksempel 
innholdet inn i logesalen og 
nevndene. 

Jeg kan huske fra en uttalelse 
fra en eldre bror sa til meg. ”Når 
Logen inviterer eller forespør deg 
om å bli med på et arrangement 
eller besette et embete så anser jeg 
det som min plikt til å si ja.” Det 
var holdninger det! Måtte en sådan 
holdning være mer utbredt enn den 
er i dag. Med viljen og ikke minst 
velviljen får man til det man 
virkelig vil. 

Det skal skje mye denne våren 
blant annet forfremmelse til 1. 
grad, 2. grad og innvielse og uten at 
vi har alle embeter besatt kan det 
bli mye klubbaftener fremover. 
Men jeg håper at med 
medlemmenes velvilje og tar 
ansvar for Logens indre liv. 
 

 
God Påske! 
 
Med broderlig hilsen 
OM 

 

STILLINGSANNONSE 
CM Høyre assistent 
CM Venstre assistent 
Inspektør 
Ønskes besatt omgående for 
inneværende embetsperiode. 
Kontakt OM  
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Undermesters spalte 
 

 
Hverdagsliggjøring i hverdagen 
 
Skal vi gjøre oss kostbare må vi også ha noe å selge. 
Det har vi – våre møter er en salig blanding av 
søndag, høytid og lørdag i fellesskap og brorskap. 
Men vi må tilpasse oss dagens samfunn, selvfølgelig 
uten å endre våre seremonier og ritualer. 
 

En av mange grunner til at jeg 
liker meg i vår Orden og er 
engasjert i vår Ordens seremonier, 
er våre ritualer, dens liv og lære, 
høytiden og verdigheten man kan 
oppleve på en hverdag. Vi får en 
behagelig blanding av lørdag og 
søndag på en og samme ukedag. 

Allikevel er det noe som 
bekymrer – arvtakere og 
rekruttering. På sikt har man et 
problem i de store byene fordi man 
ikke har de nødvendige antall 
søknader fra nye brødre. Det kan 
være mange grunner til at man ikke 
kan bli en Odd Fellow, men det kan 
også være mange grunner til å bli 
en Odd Fellow. Første betingelse 
for å få nye brødre inn i en loge er 
faktisk å ville ha nye brødre inn i 
sin loge. Da må ting ligge til rette 
for at man kan ta imot nye brødre 
og få de til å trives, møte ofte og ta 
del i logens arbeide. 
 

Det er vanskelig å bli med i en 
Odd Fellow-loge, og da blir 
kontrasten stor om man blir satt i 
oppvasken de to første årene i sitt 
logeliv. Ingen fikk inntrykk av at 
dette var logens innhold når man 
fikk hjemmebesøk, var på 
informasjonsmøtet eller skrev 
søknad med Fadder og referent.  
Vår loge har gjort det riktige, i 
utgangspunktet kun 3. grads brødre 
i Privatnevnden. Men hva med 
andre loger? 

På sikt har enkelte loger et 
problem, men ikke nå, og derfor 
luller man seg inn i en falsk 
trygghet om at denne loge har evig 
liv. Som kjent har man ikke evig 
liv, og er man 30 år gammel og 
kommer inn i en loge for første 
gang så er det lite fristende å sende 
inn søknaden om medlemskap 
dersom alle man møter er ca 98 år 
gamle. Hvorfor har enkelte loger så 
høy gjennomsnittalder? Legger 
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man listen for medlemskap så høyt 
at ingen vil bli medlem? Hva med 
arverekkefølgen til de ulike 
embetene når vi nå etter noen år har 
lekt stol-leken og det ikke er noen 
brødre igjen til overta embeter i 
denne runddansen?  

Vi skal ikke hverdagsligjøre 
oss, vi er ingen organisasjon, 
forening eller klubb – vi er en 
Orden. Men tror man at det å være 
medlem i en Orden gjør at vi hever 
oss over de som ikke er medlem i 
en Orden? Snobber vi med dette? 
Tror vi det kun er plass for de som 
er meget godt etablerte og har 
styreverv i de største industri-
konsern eller i rikspolitikken? 
Hvorfor melder enkelte seg ut og 
hvorfor velger enkelte å ikke søke 
medlemskap? 

Tilbake til overnevnte 
spørsmål – hvorfor? 
Alt som foregår av ritualer og 
seremonier inne i vår logesal er 
nedskrevet og blir fremført ned til 
minste komma og punktum. Når vi 
forlater logesalen og sitter sammen 
på ettermøtene finnes det ingen 
instruksjoner eller retningslinjer for 
hvordan man skal ivareta brødrenes 
trivsel i logen. Selv har jeg vært 
ekstremt heldig med både fadder og 
loge. Jeg har blitt tatt i mot på en 
utrolig god og flott måte, aldri sittet 
alene, fått gode venner og blir ofte 

invitert hjem eller ut på restaurant 
av brødre i vår loge. Er det slik i 
alle loger? Vi lærer mye i vår 
Orden, om bl.a. nestekjærlighet, 
forståelse, respekt og tilgivelse for 
andre mennesker. Vi er menn og vi 
er ingen religiøs bevegelse, følgelig 
forventes ingen halleluja-stemning 
men det forventes i møte-
kommenhet, gjestfrihet og at vi alle 
tar vare på hverandre, nye som 
eldre brødre, også på ettermøtene. 

Samfunnet har endret seg, 
arbeidslivet har endret seg, og 
menn engasjerer seg og tar større 
del i barnas interesser og 
aktiviteter. I sitt arbeid i dag reiser 
man mer, oftere møter og lengre 
arbeidsdager. Barna blir fulgt til 
treninger, man er med på kamper, 
cuper og stevner, hjelper til med 
lekser. 

Trenere som bokstavelig talt 
løper etter en for å få hjelp til 
kakelotterier. Tiden man har igjen 
vil man kanskje bruke på seg selv, 
for å lade batteriene, for å få litt 
avkopling i hverdagen, der menn 
kan være menn med samme 
verdier. La oss gjøre det vi kan for 
å beholde vår oase, uten å forfølge 
oss som treneren med kakelotteriet, 
vi møter så ofte vi kan - når vi alle 
gjør det vi kan for å trives. 
 
Jørn Mood 
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Sekretærhjørnet 
 

Kjære brødre! 
En av sekretærens arbeidsoppgaver er å holde 
medlemsfortegnelsen riktig oppdatert til enhver 
tid, og for å få dette til er det viktig at brødrene 
melder fra om adresseforandringer, nye 
telefonnummer og e-postadresse etc. Det er veldig 
fint å få dette skriftlig, for meldingene arkiveres i 
sekretærens ”hurtigvoksende ringperm”, - etter at 
endringene er gjort i Focus. 

 
Har du endringer, kan du sende det på mail: magnar.naas@boschrexroth.no, 
eller pr. brev. 
 
Gradspasseringer 
Vi gratulerer Gunnar Heggelund med  
Det Gode Vennskaps Grad den 11. mars 
 
Så er det besluttet å tildele brødrene Roar Julius Breivik og Bjarne Holmen  
Den Edle Kjærlighets Grad den 15.april 
 
Nye Patriarker i Leir nr. 12 Akershus fra vår Loge: 
Tom Keiserud og Thomas Haug. 
Vi gratulerer. 
 
Storlogegraden. 
Bjørn Eirik Kirkeberg ble tildelt Storlogegraden 15. februar, 
og nå er det 14 brødre i vår Loge som innehar Storlogegraden. Ikke verst! 
Vi gratulerer. 
 
Så gratulerer vi følgende brødre: 
Arvid Soelberg fylte 70 år 22.januar 
Kjell Arne Bjerkeland fylte 60 år 9. februar 
Odd Aks fyller 90 år den 4. mars 
Arnfin Evjen fyller 65 år den 4. mars 
Svein Erik Otten fyller 60 år 9. mars 
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Svein Andersen fyller 55 år den 26. mars 
 
Adresseendringer: 
Henry-Jarle Lund har flyttet til, Innherredsvegen 59 D, 7500 Stjørdal 
henryj@online.no  74510846 / 90198332 
 
Det er fortsatt flere nevnder som ikke har konstituert seg /laget rapporter, og 
det begynner å haste med å få dette til. Vil minne om at det er førstemann på 
lista i hver nevnd som tar initiativ til dette. Fremst i medlemsfortegnelse 
2007 – 2009 finner du oversikten over alle nevnder, og står du oppført øverst 
der i en nevnd har du kanskje en jobb å gjøre. 
  
Retting i nevnder: 
Formann for Finansnevnden er Thomas Teichmann 
Formann for Nevnd for styrkelse og ekspansjon er Ivar T. Schmidt 
Formann for Gradspillnevnd er Thomas Haug 
 
Og når dette nummer kommer ut er det snart påske, så derfor ”God Påske” til 
alle brødrene. 
Magnar Naas 
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REFERAT FRA INSTITUERING AV  
LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY 

15. JANUAR 1948 
 

 
I forbindelse med markering av vår loges 60 års 
dag, fant jeg frem femårsberetningen, og leste med 
stor glede hvordan vår loge kom i stand samt hva 
som foregikk de første årene. Beretningen er et 
stensilert hefte og personlig undertegnet av 
daværende OM Ove W. Thoresen og sekr. Georg 
Lindgaard. For å gi brødrene et innblikk i hvordan 
instituering ble gjennomført, har jeg skrevet det 
ned på nytt. Jeg har valgt å beholde den skrivemåte 

som den gang ble benyttet og heller ikke endret på titler eller 
forkortelser av disse. 
For en god del av oss ”eldre” brødre vil mange av de som deltok den 
aften ikke bare være navn, men kjente og kjære brødre som dannet 
grunnlaget for dagens Thomas Wildey. 

 
----------------------------------- 

 
Den 15. januar 1948 kl. 16.00 

kom, og loge nr. 22 Thomas 
Wildey ble instituert av br. Stor 
Sire Johan Middlethon med fg. dep. 
SS Olav Hallan i Umstolen, fg. Ex 
SS K. I. Branes i Exmstolen. De 
øvrige embetsmenn var: Storsekr. 
Johs. Espelund, storskm. Harald 
Østreng og Exm. A. A. Thorstad.  

Overrekkelsen av fribrevet 
foregikk på vanlig høytidelig måte. 
 
Chartermedlemmer er: 
Håkon V. Ruud, Rolf Søegaard, 
Haakon Backe, Ove W. Thorsen og 
Hans Lundgaard. 

Umiddlebart etter at logen var 
instituert var det valg av 
embetsmenn for terminen 1948/49. 
Disse ble valgt: 
OM – ExOm. Håkon V. Ruud 
UM – Exsekr. Rolf Søegaard 
Sekr. – Exkass. Haakon Backe 
Kass. – br. Henrik Tønnesen 
Skm. – br. Hans Lundgaard. 
 
Etter valget ble det under 
Storlogens ledelse innviet 7 
kandidater. Br. Ove W. Thoresen 
fungerte som CM. De første syv 
kandidater som ble opptatt i vår 
egen loge var: 
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Lagersjef Leif Chr. Therkelsen, 
kjøpmann Normann Skonnord, 
byselger Oddvar Dulsrud, 
rørleggermester Odd Randorf 
Hansen, grosserer Ole Marius 
Ringstad, disponent Owe Nicolai 
Thoresen og disponent Jon 
Austenaa.  

Etter en halv times pause var 
det installasjon av Logens 
embetsmenn under ledelsen av de 
samme Storloge-embetsmenn som 
under institueringen. 

De ovennevnte valgte 
embetsmenn ble installert, samtidig 
som Br. Exm. Sigurd Folkestad 
overtok Exm-stolen. 
 
De installasjonen var slutt tok br. 
SS. Johan Middelthon ordet og 
ønsket den nye loge til lykke, idet 
han bl.a. uttalte at en stilte de 
samme forventninger og 
forhåpninger til en ny loge som til 
en ny verdensborger og spesielt når 
logen har tatt et så fordringsfullt 
navn som Thomas Wildey, men 
han var forvisset om at den nye 
loge ble en verdifull tilvekst til 
Ordenen, og han takket de Brr. 
Som hadde tatt på seg arbeidet med 
dannelse av logen. Stor Sire sa 
tilslutt: ”Jeg ønsker dere alle til 
lykke med arbeidet, idet jeg ber om 
Himmelens velsignelse til deres 
gjerning.” 

Br. OM Håkon V. Ruud takket 
spesielt br. Stor Sire for all støtte 

og imøtekommenhet under arbeidet 
med å få dannet den nye loge. Han 
uttalte bl.a. at han av br. SS hadde 
fått i oppdrag å gå i spissen for å 
søke å stifte en ny loge og at han 
under arbeidet ofte hadde lagt 
beslag på br. SS’ tid for 
konferanser. Han var alltid møtt 
med forståelse og velvilje. 
 
Ruud sa videre:  
”Broderforeningen ble stiftet den 
19. mars 1947 med 7 brr. Og vi 
satte oss som mål å få instituert 
logen på Thomas Wildeys 
fødselsdag den 15. januar 1948 og 
dette mål er nå nådd.  
For å nå målet hadde vi to veier å 
gå: 

1. enten å få med flest mulig 
Brr. fra andre loger eller 

2. å bygge opp logen på den 
grunnstammen som dannet 
foreningen og søke å få 
tilstrekkelig antall nye 
medlemmer. 

Vi måtte velge det siste alternativ, 
og av den grunn har vi med br. Stor 
Sires tillatelse kanskje gått noe fort 
fram med gradene, idet 
minimumstiden har vært brukt.” 
 
Br. OM takket også de andre loger 
som hadde vært oss behjelpelig og 
da spesielt loge nr. 1 Norvegia hvor 
alle innvielser og de fleste grader 
var tildelt brr. Vår loge teller nå 35 
brr. 



 16

Under til beste for logen ble 
det framført en rekke hilsener: 

Loge nr. 37 Thomas Wildey, 
Fredericia, Danmark overrakte ved 
sin representant br. Sekr. H. C. F. 
Hansen en praktfull hammer med 
inskripsjon og de beste ønsker. 

Loge nr. 41 Thomas Wildey, 
Stockholm, ved br. OM. Otto 
Virgin overrakte et fotografi av 
Thomas Wildey, hilste fra sin loge, 
fra den svenske SS Ernst Höyer og 
ønsket alt godt for logen. 

Loge nr. 11 Thomas Wildey, 
Arnheim, Nederland, telegrafisk 
hilsen. 

Loge nr. 16 Thomas Wildey, 
Olten, Sveits, hilsen pr. brev 
vedlagt et fotografi av Thomas 
Wildey. 

Loge nr. 9 Gustaf 2. Adolf, 
Göteborg hilsen ved br. Allan 
Tersin. 

Loge nr. 91 Stångebro, 
Linköping hilsen ved br. Bigfeldt. 

Br. OM Ludv. Daae Caspersen 
hilste fra logene nr. 1 Norvegia, nr. 
2 Eidsvoll, nr. 10 St. Halvard og nr. 
20 Fridtjof Nansen og overleverte 
en vakker løftebok i skinnbind. 
 

HP Harald Johansen overrakte 
Leir Norge’s hilsen og gratulasjon 
og som gave fikk logen en vakker 
klubbe med inskripsjon. 

Br. Stor Marshall Haakon O. 
Christiansen hilste fra loge nr. 3 

Øystein og overrakte et sølv 
blomsterglass med inskripsjon. 

Deretter ble det overrakt 
blomster og gratulasjoner fra 
diverse andre loger. 

Br. OM takket for alle gaver og 
de gode ønsker. Han uttalte videre: 
”Den interesse og oppmerksomhet 
dere alle har vist dette yngste skudd 
på den gamle solide Odd Fellow-
stammen vil styrke oss i vårt 
arbeid.” Han takket videre alle de 
brr. som hadde møtt fram for å 
være med ved institueringen og 
sine medarbeidere i 
Broderforeningen for det gode 
samarbeid. Uten at det av alle som 
en var utført et godt arbeid hadde vi 
ikke i dag hatt loge nr. 22 Thomas 
Wildey. 

Tilslutt leste CM Ove W. 
Thoresen en av br. Fritz Nagell for 
anledningen skrevet prolog. 
(Av plasshensyn er den ikke 
medtatt, men hvis noen ønsker å 
lese den er det bare å kontakte 
undertegnede.) 

Br. OM lot logen reise seg og 
sa: ”Br. Stor Sire, mine Brr. 
Således være det!” Dette fikk en 
slik fulltonende og kraftig 
tilslutning fra samtlige tilstede-
værende brr. at ingen kunne være i 
tvil om deres vilje til å 
virkeliggjøre Ordenens idealer i sitt 
logeliv. 

Til stiftelsesdagen løp også inn 
en hilsen i form av prolog fra br. 
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ExOM Henrik Breda, Loge nr. 12 
Kongsten, Fredrikstad. 
 
Logen ble lukket kl. 21. 
 
166 brr. fra forskjellige loger var 
tilstede. 
 

I brodermåltidet etterpå deltok 
120 Brr. Privatnemndas formann, 
br. kasserer Henrik Tønnesen 
ønsket velkommen tilbords. Br. 
OM Håkon V. Ruud utbrakte 
Fedrelandets og HM Kongens skål. 
Den ble fulgt av et ”Ja vi elsker”. 
Br. OM holdt talen for dagen og 
omtalte herunder Thomas Wildey 
hvis navn logen har tatt. Han 
gjentok sin takk under logemøte til 
storlogen, til de innen- og 
utenlandske gjester, Huskomiteens 
formann og gårdens disponent. 
Videre en spesiell takk til br. Fritz 
Nagell for prologen som ble lest 
under logemøte og for sangen til 
loge Thomas Wildey og en takk til 
Odd Fellow Sangforening og 
orkesteret som var blant gjestene. 
OM sluttet med en skål for gjestene 
adressert til br. SS Middelthon.  
 
Br. Stor Sire talte om Odd Fellow-
arbeidet og uttalte sin glede over at 
Oslo hadde fått en femte loge og 

han trodde at nr. 22 var et bra tall. 
Han innrømmet at han var 
initiativtakeren og som følge derav 
hadde han fulgt det arbeid som var 
nedlagt med stor interesse, og han 
uttalte sin og Storlogens takk til 
stifterne. Han utbrakte et leve for 
loge nr. 22 Thomas Wildey 
hvoretter Odd Fellow Sangforening 
sang en sang forfattet av br. Fritz 
Nagell. 

Br. Exm. Sigurd Folkestad 
holdt talen for de nye Brr. 
 
Der var videre taler av: 

Br. OM Otto Virgin, l.nr. 41 
Thomas Wildey, Stockholm, talte 
på vegne av de svenske Brr. og 
hilste fra sin loge. Den svenske 
nasjonalsang ble sunget. 

Br. sekr. H. C. F. Hansen, l.nr. 
37 Thomas Wildey, Fredericia, 
talte på vegne av sin loge. Den 
danske nasjonalsang ble sunget. 

Br. Stor Skm. Olaf Hallan 
takket for maten. 

Festmåltidet var takket være 
begrensning av talerekken ferdig 
kl. 23.30 og deltakerne gikk over til 
lobbyen hvor kaffe ble servert. Her 
underholdt sangerne og orkesteret. 
 
Som ”ny” referent 
Arnfin Evjen 
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SLIK ARBEIDER EN FREMGANGSRIK LOGE 
 
I den Svenske Odd Fellow Tidning fant jeg en artikkel skrevet av 1.ste 
vice Stor Sire Anders Lundgren, med ovennevnte tittel. Jeg tror den kan 
være av interesse, spesielt med henblikk på det som bror Thomas 
Teichman tar opp i sin leder. 
 

---------- 
 

En nylig gjennomført 
intervjuundersøkelse konstaterer at 
en fremgangsrik loge har en god 
ledelse, godt planlagte og 
interessante aktiviteter og sist men 
ikke minst tar hånd om sine 
medlemmer, fremfor alt de nye. 

Storlogens TMU gruppe 
(nevnd for styrkelse og ekspansjon) 
har i løpet av våren 2007 
gjennomført en intervjuunder-
søkelse i et antall loger parvis. 
Logene var utplukket slik at den 
ene logen var fremgangsrik og den 
andre mindre fremgangsrik, sett ut 
fra medlemsutvikling. 

Forhåpningen var at en 
sammenlikning skulle gi svar på 
spørsmålet hvorfor visse loger blir 
fremgangsrike når andre stagnerer 
eller går tilbake i sin utvikling. 
Forhåpningene ble mer enn vel 
innfridd. 

Undersøkelsen foregikk ved at 
tre par loger ble intervjuet, to par i 
Göteborg (henholdsvis to Rebekka-
loger og to Odd Fellow loger) og et 
par i Stockholm. Logene var 

utvalgt slik at man ikke måtte ta 
hensyn til ytre faktorer, parene 
hadde derfor samme restaurasjon 
og befant seg i samme ordenshus. 
Logeparet i Stockholm hadde 
dessuten møter på samme dag. På 
den måten skulle lokalkostnader, 
matkvalitet og matkostnader være 
like for begge logene og følgelig 
ikke kunne påvirke resultatet av 
undersøkelsen. 

Intervjuene foregikk ved at 
logene ble bedt om å plukke ut 4-6 
medlemmer som kunne svare på 
spørsmål om logens utvikling de 
siste 10 til 15 årene. To lag 
utspørrere intervjuet logene og 
samme lag intervjuet begge logene 
i paret. 1.ste vice Rådspresident 
Stina Carlson og 1.ste vice Stor 
Sire Anders Lundgren 
gjennomførte intervjuene i 
Stockholm, mens Distrikts-
President Karin Johansson og 
Distrikts-Stor Sire Hans Østlund 
intervjuet i Gøteborg. Intervjuene 
tok gjennomsnittlig 2-3 timer, og 
ble gjennomført i april og mai. 
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Ti ulike emner ble gjennomgått 
under intervjuet: 

1. Hva har logen lært av sitt 
arbeid. 

2. Logens målsetninger. 
3. Nominasjonsnevndens arbeid. 
4. Embedsmennene. 
5. Det ceremonielle arbeid. 
6. Rekruttering. 
7. Aktiviteter. 
8. Medlemspleie. 
9. Samarbeid.  
10. Logens økonomi. 

 
Innen hvert emne fantes opp til 20 
spørsmål. Intervjuundersøkelsen 
var med andre ord ganske 
dyptgående med god bredde. 
 
Resultatet av undersøkelsen var 
entydig. De fremgangsrike logene i 
de tre parene hadde alle sammen 
positive faktorer som: 
 
Logene hadde virksomhetsplaner 
som omfattet aktiviteter, 
rekruttering og budsjett. 
Det var aktive nevnder for styrkelse 
og ekspansjon. 
Nominasjonsnevnden hadde 
arbeidet på en god måte. 
Logene hadde hatt rett mann og 
kvinne på rett plass. 
Lederskapet hadde vært bra og 
tydelig. 
Logearbeidet var blitt gjennomført 
på en stringent og effektiv måte. 

Nye medlemmer ble tatt hånd om 
umiddelbart. 
Planlagte aktiviteter ble 
gjennomført, så vel i som utenfor 
Ordenshuset. 
Samarbeid fant sted med loger både 
innenfor som utenfor landets 
grenser. 
Logene hadde et stort 
medlemsantall. 
Logen hadde en ”sjel”. 
 

Konklusjonen man kan trekke 
av dette er at lederskap i en loge er 
meget viktig. En god leder sørger 
for at det finnes virksomhetsplaner 
som i rikt monn følger opp fastsatte 
aktiviteter. 

En god leder får de andre 
embedsmennene samt nevnder, 
ikke minst ”styrkelse og 
ekspansjon”, til å fungere på en 
effektiv måte. En god leder 
gjennomfører møtene på en rask, 
stringent og effektiv måte. Alle 
delene bidrar til å gjøre 
logearbeidet interessant og 
stimulerende så vel i som utenfor 
logesalen.  

Dette skaper naturligvis i sin 
tur grobunn for så vel rekruttering 
som kontakt med andre loger. Tar 
man også hånd om de nye 
medlemmene på en god måte så 
kommer de raskt inn i logearbeidet 
og kommer til å anbefale nye 
medlemmer for opptagelse. 
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Det finnes ytterligere en faktor som 
bidrar til den fremgangsrike logen 
og det er nominasjonsnevnden. Det 
er gjennom et godt og fremsynt 
arbeid i nominasjonsnevnden at 
logen kan finne embedsmenn med 
gode lederegenskaper. 

Hvilke handlinger er så 
besluttet gjennomført med 
undersøkelsen som utgangspunkt? 
De besøk som i dag gjøres av DSS 
og DP bidrar nok til orden og 
system, men knapt til tilvekst og 
utvikling. Besøkene oppleves heller 
ikke som særlig stimulerende for 
flertallet av logene. Besøkene 
erstattes derfor av et 
samarbeidsorgan med fokus på 
tilvekst og utvikling, komplettert 
med en kvalitetssikring av viktige 
felles arbeidsformer, som orden og 

system samt kunnskapsoverføring. 
Kvalitetssikring gjøres av 
logens/leirens StorRepr., sammen 
med berørte embedsmenn, mens 
DSS/DP helt kommer til å 
konsentrere seg om tilvekst og 
utvikling. På den måten oppnår 
man en god dialog mellom 
DSS/DP og logene, en dialog som 
kommer til å hjelpe logen i sitt 
arbeid. 

Tilslutt kommer det til å bli 
gjennomført kompetanshevning av 
nominasjonsnevnden, for å styrke 
den i det viktige arbeid den utfører. 
En utdannelsespakke skal også bli 
laget for å styrke OM i hans/hennes 
arbeid. 
 
AE 

 
Hvor er dette tro?
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Lille Juleaften i Østmarka 
 
Lille juleaften var i år på søndag og jeg planla en 
lang tur i marka. 
Skogen lå der så vakker som det er mulig. 
Kritthvite av rim var alle trær, et par tre centimeter 
snø på bakken og en himmel med et rosa lys 
gjennom litt frostrøyk. 
Sjelden ser du et slikt lys, og du føler en takk for å 
ha mulighet til slike opplevelser. 

 
Jeg takker Gud for den vakre 

natur, og Gud og legevitenskapen 
for at jeg igjen kan ta flotte turer i 
marka. 

Tidligere i høst var jeg usikker 
på om jeg kunne ta flere turer i 
marka, var faktisk usikker på om 
jeg ville overleve vinteren. 

Så etter to behandlinger på 
Ullevål Sykehus hvor de åpner 
blodårer til hjertet og setter inn 
”stent” som sørger for at blodet 
igjen strømmer inn i hjertet.  

Nå er du friskmeldt og kan gå 
så mye du orker, sa legen. 
Fantastisk, fylt av stor 
takknemlighet farer jeg inn i 
skogen og føler nærheten til 
naturen, hiver etter pusten, kjenner 
på litt ømme muskler og merker 
hjertet slår. 
Varm i kroppen og svett på ryggen 
i minus 5 grader. 
 
Etter noen timer kommer jeg til et 
vann, ingen spor i sneen etter 

mennesker, men det har vært 
kuldegrader en hel uke så jeg går 
trygt ut på isen. Det første 
menneske på dette snølaget. 

Mens jeg går der tenker jeg på 
et program på radioen som går hver 
søndag, det heter ” mellom himmel 
og jord” og er et interessant 
program jeg gjerne hører når jeg 
har anledning. 

Samme dag før turen var de 
hjemme hos et ektepar hvor 
kvinnen fortalte at hun stadig fikk 
besøk av en pike på 4, 5 år som 
plutselig dukket opp og så forsvant 
igjen. Dette hadde pågått et par år. 
Det var samme pike, hun var søt, 
men litt gammeldags kledd. 

Kvinnen mente dette måtte 
være hennes egen fantasi som spilte 
henne et puss, hun ønsket seg så 
gjerne et barn, men kunne ikke få 
det. 

Men så en dag da ekteparet var 
ute, dukket plutselig piken opp 
igjen i samme klær, og da også 
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hennes mann så piken og bekreftet 
dette i radioen må man undres. 

Folk i 40 års alderen forteller 
ikke slikt på radioen hvis de ikke 
selv har hatt denne opplevelsen. 

Vitenskapen har kommet langt, 
men der er sikkert mye som er 
uoppdaget mellom himmel og jord. 

Mens jeg går i slike tanker 
midt ute på vannet i lett skodde og 
et merkelig lys, kommer det faktisk 
noen langt borte, mot meg. 
Forskrekket ser jeg at det er meg 
selv som kommer, blå strikkelue, 
mørk overdel med høy hals og 
lysere dongeribukser. 
Kan det være speiling i skodda, har 
hørt om folk på sjøen som et 
øyeblikk kan se sin egen båt 
komme mot seg i spesielle 
værforhold. 

Jeg løfter armen for å hilse for 
å se om han gjør det samme. 
Ja visst, da må det være meg. 

Nei, vent litt, han hilste med 
venstre hånd og jeg med høyre det 
stemmer ikke.  
Da kan det ikke være speiling. Nå 
ser jeg at han også mangler 
mavebelte med vannflaske. 

Det er ikke meg, men en 
fremmed som kommer mot meg. 

Det er snart gått fire og en halv 
time og det skumrer, men sneen gir 
meg nok lys så jeg finner nok fram 
til bilen og kommer meg hjem. 

Hva har jeg opplevd i dag? 
Jeg har opplevd naturen på sitt 
vakreste, sett en flaggspett hakke i 
et tre, hørt et dyreskrik oppe i en 
ås, muligens rev. 

Og jeg har møtt en keivhendt 
kloning av meg selv, som går i Øst-
marka uten mavebelte. 
 
Men en herlig dag var det, og takk 
kjære Gud. 
 
Arvid Soelberg 
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Vit litt mer om Kjell Randolf Johansen 
 

      
  Rune Mediaas         Kjell Randolf Johansen 
 
Fadder: Haakon Backe 
Født: 4.10.1917 
 
Hvor lenge har du vært med i Thomas Wildey? 
Jeg har vært med siden 22.10.1957 og nettopp fått min 50-års veteranjuvel. 
 
Hva har du gjort i arbeidslivet? 
Jeg begynte tidlig i kolonialbransjen jobbet både internt og ute som 
handelsreisende. Reiste bl.a. i Solør, Valdres, Østfold og litt på Romerike. 
Den gang var det ikke noen supermarkeder som i dag, men de gode gamle 
landhandleriene hvor man fikk kjøpt det meste den gang. 
På slutten av arbeidslivet jobbet jeg også i drosjenæringen med eget løyve. 
 
Hvis du kunne valgt om igjen – hva hadde du da valgt? 
Mens jeg var i kolonialbransjen hadde jeg samtidig også begynt på 
revisorutdannelse. Men en omplassering internt med krav om ut å besøke 
kunder, gjorde at jeg ikke fikk avsluttet dette. Så hvis jeg kunne valgt om 
igjen er det nok mulig jeg hadde valgt revisoryrket. Jeg har alltid hatt 
interesse for tall. 
 
Hvor vokste du opp? 
Jeg vokste opp på Grünerløkka og begynte på Foss barneskole for deretter å 
gå på Christiania borger og realskole, eller borgerskolen som alle kalte den. 
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Har du noen hobbyer? 
Ski og fotball har alltid stått mitt hjerte nær. Jeg ble Lyngutt i 1926 og gikk 
og hoppet på ski og spilte fotball som guttespiller. Jeg står fortsatt som 
medlem og heier på Lyn! I tillegg var jeg også aktivt med i klubben ved 
arrangementer og lignende. 
 
Favorittreisemål og hvorfor? 
Jeg har alltid satt pris på å reise, selv i en alder av 90 år. Hawaii, San 
Francisco, Ceylon-(som det het den gang), opplevd nyttårsball i Wien, sett 
ørneredet til Hitler for å nevne noen på sparket. Jeg kjøpte og bygget hus i 
Spania, Alfaz del Pi i 1973, som selvfølgelig medførte mye reising dit.  
3-4 ganger i året reiser jeg ned der. 
 
Aktuelle saker du er spesielt engasjert i /opptatt av om dagen og hvorfor? 
Trivsel i nærmiljøet. Prøver å holde fellesskapet gående. 
 
Og med det sier jeg takk til Kjell, 
 
Rune Mediaas 
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Jubileumsfesten 26.1.2008 i anledning 60 årsdagen  
og Thomas Wildeys bursdag. 

 
Med stor stas, galla og fine folk ble 60-årsjubileum i Loge 22 Thomas 
Wildey feiret med brask og bram. 
Fine folk, som seg hør og bør kom og stilte opp. Våre venner fra 
vennskapslogene Loge 37 Thomas Wildey i Fredericia fra Danmark var 
der. Likeledes kom våre venner fra Loge 79 Roald Amundsen v/ OM 
Olav Grønvold samt Loge 18 Varna v/ OM Magne Myren. Storlogen 
sendte både Storsekretær Knut Borgen og Storkapellan Arnfinn Evjen. 
    

Kjell Randolf med svigerinne 
 
Alle gratulerte spesifikt med fine 
gaver og velvalgte ord. 
I tillegg meldte 94 personer, 
logebrødre og deres gjester og 
ledsagere, sin ankomst. Helt 
utrolig. Det var akkurat som i 
gamle dager når logen inviterte til 
fest, alle kom! Herlig. Skulle ønske 
at vi hadde slikt oppmøte  

 
Kveldens toastmaster 

 
også i fremtiden. Dette var virkelig 
hyggelig. 
Festdeltakerne hadde meget å takke 
opplagt arrangementskomité med 
forman eks. Undermester Erik 
Kalsrud Aas, i spissen, med Eks. 
Overmester Dag Thorkildsen som 
privatnemdens formann, Eks 
Overmester Svein Solberg  samt 
Undermester Jørn Mood for 
vellykket gjennomføring. 
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Storsekretær overrekker blomster 
 
Og så skal vi ikke glemme våre 
eminente hjelpere til alle våre 
festlige anledninger, våre søstre fra 
loge 25 Irene. Også dem en stor 
takk for hyggelig servering. 
 

 
Hygge ved bordet 

 
Sist men ikke minst en takk til 
kjøkkenet for meg god mat. 
Hva ble så servert, jo - spekeskinke 
med melon, nydelig reinsdyrstek 
med en kjempegod fløtesaus. 

Kaken, (stå på menyen!) var meget 
luftige, men kaffen var god og 
musikken var utmerket til 
desserten.  
 

 
OM Ib Elgaard fra Danmark 
holdt tale og overrakte støtte til 
prosjekt Sirus 
 
Alt servert til en pris som man 
skulle tro at arrangementskomitén 
hadde ”stjelt” maten. kr 100.- per 
person. Det var da godt at logen 
hadde et jubileumsfond. 
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Stemningen var upåklagelig, 
dansen og ”skravlingen” gikk sin 
skjeve gang sammen med noen 
gode smaker fra baren. 

TW-Nytt slutter seg til og sier 
på vegne av alle brødre; tusen takk 
for en vellykket og vel gjennomført 
jubileumsfest! 

 
Kos dere med bildegalleriet. 
 
En uhøytidlig, utskremt TW-Nytt 
redaktør. 
 
Thomas Teichman

 
 
 

 
Blide damer fra loge Irene som sto for serveringen av festmiddagen. 

 

 
Brødrene koser seg ved festbordet 
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Tre glade brødre 

 

    
Svein Terje måtte også si noe 
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Etter middag var det kaffehygge 

 
 
 
 
 
Bjørn Grødtlien ser ut til 
å trives sammen med 
kona 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Festen ble avsluttet på Pub 
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ÆREFRYKT FOR LIVET 
18. – 20. APRIL 2008 

 
Dette er et prosjekt for Odd Fellow Ordenen med alle deres loger for 

• å synliggjøre Ordenen utad for å få nye medlemmer som identifiserer 
seg med våre mål og verdier 

• samle inn penger til Ordenens utadvendte sosiale arbeid 
• bevisstgjøre egne medlemmer og gi dem erfaring gjennom prosjektet 
• knytte våre medlemmer nærmere sammen og skape en helg som kan 

være både lærerik og hyggelig 
• inspirere loger andre steder i landet som sliter med rekrutteringen 

 
Ideen til prosjektet er kommet fra Kirsti Uhlmann i Loge nr. 2 Urania og 
Georg Uhlmann i Loge nr. 132 Albert Schweitzer, og prosjektet blir driftet 
av disse to loger i samarbeid. Prosjektet er ment å være et fellesprosjekt for 
alle logene i Osloområdet og vi ønsker således hjelp og støtte fra brødre og 
søstre i andre loger i Oslo i forbindelse med planleggingen og selve 
gjennomføringen av planlagte tiltak. Prosjektet er drøftet og godkjent av Stor 
Sire som både muntlig og skriftlig har gitt støtte til prosjektet. 
 
Prosjektet skal gjennomføres 

• i Stortingsgaten 28 i tiden fredag 18. til søndag 20. april 2008 
• Gamle Logen lørdag 19. april 2008 (Mattiné) 
• i tillegg en konsert i Oslo konserthus lørdag 26. april 2008 

 
Foreløpig program (Muligheter for forandringer) 
Gamle Logen 
Lørdag 19. april 
Mattinékonsert med STURM UND DRANGS med VICTORIA PERSKAIA 
Russisk/ungarsk sigøynermusikk 
Stortingsgaten 
Fredag 18. april kl. 17.00-kl 22.00 
Offisiell åpning 
Med bl.a. jazzkveld og stand up komikeren Harald Rønneberg 
Lørdag 19. april kl 13.00.kl 18.00 
Barnehjørnet, aktivitetstilbud for barn, Orientering om Odd Fellow av DSS, 
Konsert av Hadelandskoret, Folkemusikk, Kammermusikk, Orgelkonsert og 
Lyrikk m/ Sindre Bendik Hendriks
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Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey våren 2008 
 

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   Sommeravslutning med damer 
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28 

0161 Oslo


