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Leder 
Noen velvalgte ord fra redaksjonskomiteen i TW-Nytt 
fra redaktøren. 
Kjære brødre 
Logeåret nærmere seg slutten. Etter min menig et 
urolig år for 22Thomas Wildey. Grassrota har funnet 
sammen og er mer sammensveiset enn noen gang. Og 
godt er det. Gode venner og brødre tåler en støyt og 
takler utfordringer.  

 
La oss bruke tiden fremover til 

å fundere over hva som er viktigst i 
denne verden. Hvor høyt står 
vennskap i vår travle hverdag? 
Tilgivelse og overbærenhet overfor 
hverandre, tilgivelse for små 
”synder”, og å dyrke åpent 
vennskap et det mest verdifulle vi 
har (etter min menig) i denne 
verden.  

Når det er sagt, ser vi fremover i 
landskapet. Vi har mange gode 
opplevelse foran oss. 
Ikke minst starter vi med 
julehøytiden. For mange av oss en 
gledens tid. En tid full av 
tradisjoner og glad spontanitet. 
Små gaver og gode venners besøk 
med herlig tradisjonsmat og drikke. 
Helst i familiens gode krets, eller i 
gode venners selskap. La oss nyte 
julehøytiden som best vi kan. 
Men la oss ikke glemme de av oss 
som ikke er så heldige å ha 
familien eller venner å dele 
julehøytiden med. Eller som er 
syke og ikke kan deltar av den 
grunn i gledens øyeblikket. 

 Thomas Wildeys små 
hjelpeprosjekter, Sirius, Mas og 
lenkene gi oss en del muligheter til 
å se inn i en annen verden, enn det 
vi er vant til. La oss stoppe opp og 
være litt ettertenksome i vårt 
”lykkerus”. 

Redaktøren vil benytte denne 
anledning til å takke alle brødre for 
den aktive deltakelse i vår eminente 
sosialnemds arbeid, med Bror 
Simen i spissen, for enestående 
givervilje og spontanitet for 
arbeidet som uføres her. Likeledes 
ønsker TW-Nytt redaksjonen å 
fremheve de av brødrene som 
deltar aktivt i Sirius- prosjektet 
med flid og velvilje. 

Sist, men ikke minst skal 
privatnevnda, med Dag 
Thorkildsen i spissen, har tusen 
takk for fantastiske ettermøter med 
vittighet og godslig humor i 2008. 
Selvsagt er hele gjengen bak Dag 
også ment å ta del i vår 
takknemmelighet. 

Tilslutt har jeg lyst til å nevne 
en meget viktig sak for oss brødre i 
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2009. Vår tur til Fredericia i mai 
måned. Årets begivenhet. Her 
måååå dere alle setter av tid og 
penger til å være med! Våre brødre 
i Danmark er fantastiske til å gjøre 
det hyggelig for oss. Dag i 
Danmarkskomitèen tar i mot din 
påmelding, når som helst. 

Kjære brødre, ha en velsignet jul-
feiring sammen med familien og 
venner. 
 
I V. K. & S. 
Redaktøren  
Bror Thomas 

 
Overmesters spalte 

 
 
Så er vi der igjen. Julen nærmer seg raskt og med 
den tiden for ettertanke og oppsummering. 
I skrivende stund er vi i ferd med å tenne det første 
lyset i adventstiden. Det skal tennes fire lys før 
ventetiden er over. Da slippes våre tradisjonelle 
julefeiring løs. 
 

 
Liten som stor har en eller 

annen måte forventninger til julen. 
Vi spiser godt. Vi drikker godt og 
vi hygger oss i sosialt samvær med 
familien og venner. Kan vi egentlig 
ønske oss mer? Julen er en familie 
greie. Det er mange enslige som 
ikke ser frem til denne tiden. 
Kanskje vi kunne ved hver 
lystenning sende en tanke til alle 
dem som ikke ser frem mot julen 
med glede. La gjerne tankene bli 
etterfulgt av gjerning. Det er mange 
måter å bry seg om et 
medmenneske på. Det burde ikke 
være vanskelig, selv i en stressende 
førjultid. Vår Orden er jo nettopp 
tuftet på dette. 

Vi ser dessverre at det er falle 
oppmøte på våre logemøter. Dette 
må vi gjøre noe med. Det ser ut for 
meg at vi må tilby brødrene en 
langt bedre logekveld enn det vi 
gjør i dag. Vi har våre ritualer, de 
kan vi ikke gjøre noe med. Men det 
er alltid forbedringspotetsialet for 
gjennomføringen av ritualer og 
gradspill. 

For en tid tilbake så hadde vi en 
spørreundersøkelse bland brødrene 
hvor det kom frem om det kunne 
lage en mer moderniser Etisk post. 
Her har vi en åpning, mener jeg. Vi 
har fått in nye brødre i de siste 
årene som ikke har fått den videre 
opplæring og fordypning som de 
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burde. Vi vet at det er vanskelig å 
få samlet disse brødrene på andre 
dager enn på losjekvelden på grunn 
av denne berømte tidsklemma. La 
oss derfor bruke Etisk post til 
opplæring og fordypning. Dette vil 
også brødre med lang fartstid også 
få glede av. Litt repetisjon og påfyll 
av Ordenens verdier og etikk 
skader ikke eller eventuelt gi et 
bidra til at nye brødrene får en fin 
start som en god losjebror. 
Informasjonsmappen og 
Utviklingsprogrammet vi få en 
sentral rolle i dette. Jeg ser frem til 
innspill fra nemnd for Styrkelse og 
Ekspansjon om et opplegg for dette 
rett over ny året. 

Det jeg vil huske fra denne 
høsten er mange gode og finne 
losjemøter. Jeg vil takke brødrene 
som har bidratt til Innspill, 
Samspill og Harmoni. La det få 
også prege vår losjen også 
fremover. 
Til de som ikke har møtt på en 
stund, vil jeg ønske velkommen til 
et godt samvær med gode brødre. 
Vi savner deg og skulle gjerne se 
deg blant oss igjen. Du er hjertelig 
velkommen. 
 
Ønsker alle brødrene en fin 
adventstid og en velsignet 
julehøytid  
Roar Mathiesen 

 

 
www.tertitten.no 
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Undermesters spalte 
 

Vel møtt! 
 
Et år har gått. Noen fargeblyanter og noen ark har vi 
brukt opp for å fargelegge våre liv, der tilværelsens 
tilstedeværelse gir meninger i livets grå hverdag. 
Noen har kanskje flyttet og bruker tid til å fargelegge 
husets rom. Noen har kanskje funnet seg en ny jobb 
som gir en ny farge i sitt daglige virke og kanskje 
noen har funnet seg en kjæreste som gir livets mange 
rom en ny frisk og varm farge. 

 
Julen står for døren og jeg synes 

vi skal la våre tanker gå til de som 
ikke har hatt fargeblyanter dette 
året. De som har mistet sine jobber 
og til de som faller utenfor vårt 
samfunns sikkerhetsnett. De 
dårligst stilte menneskene i vårt 
samfunn går med blikket ned mot 
en høytid der vi andre gleder oss. 
Vi pynter hjemmet og går rundt 
juletreet i lukten av julemat fra 
komfyren mens vi koser oss med 
spenningen og forventningene om 
de nye tingene vi skal få, med 
garanti om bytterett – selvsagt.  

De ensomme, de psykisk syke, 
de husløse, de arbeidsledige, de 
fattige, listen er lang over de som 
går inn i julehøytiden med 
depresjon fordi de ikke faller inn i 

forventingene til en moderne 
julehøytid. En høytid som skulle 
vært preget av rød og varm 
nestekjærlighet er erstattet med 
flatskjerm og etegilde. 
Krisesentrene er i høyt beredskap 
og psykiatriske akuttmottak har 
ekstrabemanning, da burde det 
ringe andre klokker enn kun 
kirkeklokker …  
 

Jeg ønsker alle brødre og deres 
familie en riktig god og fredfull jul 
og håper dere alle får de farge-
blyantene som skal fargelegge et 
godt nytt år. 
 
Med broderlig hilsen 
Jørn Mood 
UM 

  



 8 

VIT LITT MER OM: Kåre Granli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dette intervjuet er utvidet med 
bakgrunn i Kåre Granlis 60 år i Logens 
tjeneste. 
 
 
FADDER: Bredo Olsen (Loge Dag) 
FØDT:1914 
 
 
 
HVOR LENGE HAR DU VÆRT MED I THOMAS WILDEY: 
Jeg har vært med i Logen siden 1948. Da begynte jeg i Loge Dag i 
Porsgrunn. Når jeg senere flyttet til Oslo ble jeg etter en kort periode 
medlem i Thomas Wildey, og her har jeg som du sikkert skjønner likt meg 
særdeles godt. 
 
HVA HAR DU GJORDT/HVA GJØR DU I ARBEIDSLIVET: 
Jeg tok Høyskolen i Trondheim og ble ingeniørutdannet. Etter frigjøringen i 
1945 flyttet jeg til Porsgrunn hvor jeg jobbet som teknisk ingeniør på 
Porsgrunn Porselensfabrikk. Der var jeg i 18 år frem til 1963 da jeg flyttet 
til Oslo. I Oslo begynte jeg i Kristiania Spikerverk hvor jeg blant annet var 
med i oppbyggingen av mineralbedriften Norsk Mefilin. Der ble jeg for øvrig 
senere direktør. Så ble det fusjon mellom Spikerverket og Elkem med resultat 
Elkem Spikerverket- og til slutt Elkem. Her var jeg frem til jeg gikk av med 
pensjon i 1983. 
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HVIS DU KUNNE VALGT OM IGJEN – HVA HADDE DU DA VALGT: 
Jeg føler jeg valgte riktig yrkesvei. Jeg har alltid interessert meg for tekniske 
ting. Helt tilbake fra barndommen av kan jeg huske dette. Jeg laget leker for 
eksempel, den gang var det jo ikke bare å kjøpe som i dag. Jeg var befal i 
militæret som kaptein i ingeniørvåpenet. Den tiden ga meg en fin erfaring i 
det å behandle mennesker. 
 
HVOR VOKSTE DU OPP: 
Jeg vokste som sagt opp på Jevnaker, rett ved Kistefoss. Kistefoss Museet 
var noe jeg for øvrig var med på oppbyggingen av. 
 
HAR DU NOEN HOBBYER: 
Ja, jeg får vel heller si at jeg at jeg hadde en hobby og det var som 
radioamatør. 
Jeg bygget både sendere og mottakere. Min signatur var LA 5U. Dette ga 
meg mye glede og moro. 
Nå for tiden går jeg turer og prøver holde kroppen i form (noe undertegnede 
må si han vel lykkes meget godt med!) 
 
FAVORITTREISEMÅL – OG HVORFOR? 
Jeg har yrkesmessig reist så pass mye i alle år – at noen typisk ”sydenfarer” 
har det senere ikke blitt noe særlig av. Men flyinteressert har jeg alltid vært! 
Her må jeg få fortelle om en morsom opplevelse jeg fikk være med på. Jeg 
fikk sitte i cockpit på en Concord på tur over Atlanterhavet, det var en stor 
opplevelse! Turen tok 3 timer og 1 kvarter. 
 
AKTUELLE SAKER DU ER SPESIELT ENGASJERT I / OPPTATT AV 
OM DAGEN – OG HVORFOR? 
Ja jeg er vel som de fleste nå om dagen opptatt av finanssituasjonen og 
krisene i norsk og internasjonalt næringsliv. Det ser skummelt ut, men det 
ordner seg vel. 
 
60 ÅRS LIV I LOGENS TJENESTE 
Når jeg skal kommentere dette er det selvfølgelig mange fine og gode tanker 
som dukker opp i minnet. Tankene går jo for meg naturligvis tilbake i tiden. 
Rekruttjenesten kan man si jeg hadde i Loge Dag i Porsgrunn. Her vil jeg 
spesielt nevne Distrikt Storsire Per Hagen. Han var en virkelig ildsjel i 
arbeidet med å utvikle ordenen. Både i Telemark, AustAgder og Vestfold ble 
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Loge Dag mye brukt som sted for gradstildelinger.Her husker jeg spesielt 
Loge Terje Vigen i Arendal som kom for slike gradstildelinger. 
På spørsmål fra meg om han synes det er store forskjeller på logelivet den 
gang og nå, har han mye på hjertet: 
Først må jeg si at den mindre tilgangen av nye brødre bekymrer meg. 
Fundert mye på hvorfor det er slik. Også dette med at det er mye frafall til 
møtene bekymrer. Til tross for at man i 50 årene hadde 6 dagers arbeidsuke 
og mye dårligere kommunikasjon enn i dag var oppmøtene bedre. Få hadde 
jo bil den gang. Til tross for dette arrangerte man til og med opptil 2 
gradspasseringer på en dag og det på selveste søndagen for å få det til. Det 
som imponerte den gang var engasjementet. Det var en imponerende innsats 
og det gjorded sterkt inntrykk at så mange møtte. Men det er klart jeg også 
forstår at man ikke automatisk kan sammenligne den gang og nå, mye er 
annerledes. I dag er begge i arbeid og foreldre med barn har mange 
forpliktelser og mindre tid til andre engasjementer. 
MEN, da, nettopp da, ikke minst i disse stressede tider mener jeg logelivet er 
viktig! Den indre ro det gir å sitte i et logemøte. 
Kåre Granli insisterer på slutten av samtalen vår på at jeg for all del må få 
med hvor positivt det er å få sitte som gammel mann i logesalen og lytte til 
ritualene! Og så sier han i forbindelse med utleveringen av 60 års 
veteranjuvelen- som han for øvrig sier han ser frem til med stor glede- at – 
”det er litt rart – bare fordi jeg er blitt gammel og stå slik i sentrum av en 
stor opplevelse ”. 
 
Og med dette avslutter jeg samtalen med og sier tusen takk for en meget 
hyggelig prat. Jeg får legge til at jeg tror ikke han har mange med seg i 
uttalelsen ”bare fordi jeg er blitt gammel”, det ligger tydeligvis mer i 
historien hans enn som så. 
 
Rune Mediaas 
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Ordenen i Tromsø 
De første tanker om å starte opp en loge av Odd Fellow 
Ordenen i Tromsø, ble satt frem i midten av 1920-årene 
av tannlege Gudle Devold. Han var på forhånd medlem 
av Loge nr. 7, Ragnvald Mørejarl i Ålesund. Sammen 
med et annet medlem av samme loge, forsøkte Devold å 
vekke interessen for Odd Fellow-arbeidet i 
Ishavsstaden. Men tilslutningen omkring tanken ble for 
liten. Og forsøket måtte gis opp. 
 

Det går noen år. Og den 12.5.1934, 
stiftes Broderforeningen under 
navnet Sam. Johnson. Karl 
Rickertsen blir valgt til formann, 
Ole Lind til sekretær og Jens 
Dragøy til kasserer. Ved starten har 
foreningen elleve medlemmer. 

De nye medlemmene i 
Broderforeningen i Tromsø blir 
stort sett tatt opp i regi av Loge nr. 
14, Polarlys i Harstad. Og mot 
slutten av 1935 har foreningen fått 
så mange medlemmer at planen om 
å stifte en loge i Tromsø kan 
realiseres. Under et møte den 22. 
oktober, blir avgjørelsen tatt. 
Storlogen kontaktes telegrafisk. Og 
5. november samme år, samtykker 
Stor Sire i å stifte egen loge i 
Ishavsstaden. 

Den 08. januar 1936 institueres 
logen i Tromsø. 
Det skjer i Håndverkerforeningens 
lokaler, hvor fribrevet blir 
overlevert. Def har disse 
chartermedlemmer: Karl 
Rickertsen, Jens Dragøy, Erling 

Svendsen, Astrup Holm, Ole Aune 
og Harald Gustavsen. 

Ser vi tilbake på årene fra 1936 
til krigsutbruddet, så fikk logen 
mange nye brødre. Medlem nr. 52 
blir tatt opp i Ordenen den 2 
5.1.1940. Men da Norge kommer 
med i krigen den 9. april, stopper 
arbeidet i logen av seg selv. 

Under et kollegiemøte samme 
år, refererer OM Erling Svendsen 
et brev fra Stor Sire om at Ordenen 
er blitt forbudt av tyskerne. Noe 
som resulterer i at alt arbeidet 
legges ned på ubestemt tid. 

Fem år senere er krigsårene 
endelig slutt, og Ordenen og logene 
i Norge kan igjen fortsette sin 
virksomhet. Men i Tromsø har 
Loge nr. 19 Thule, ikke lenger noe 
lokale. Og noe nytt er vanskelig å 
oppdrive i den første tid. Mye av 
logens utstyr er borte. Men takket 
være bror Karl Rickertsen dukker 
det meste opp igjen. Drakter, 
regalier og en del annet utstyr til 
rituelt arbeidet, er tatt vare på av 



 12

brødre. Så logen står ikke helt 
ribbet. 

Under et møte på «Sagatun» 
kafé høsten 1945, blir det bestemt 
at logen i den første tid skal 
fortsette som Broderforening med 
formann, sekretær og kasserer. 
Den 11. juni 1960 begynner 
knopskytingen for alvor. Da blir 
Loge nr. 65 Borea instituert i 
Tromsø. Loge nr. 96 Origo blir 
stiftet den 18.02.1978. Loge nr. 142 
Ishavet blir stiftet den 18.01.2003.  

I tillegg finnes det tre 
Rebekkaloger i Tromsø: Loge nr 11 
Concordia og Loge nr. 71 Moria, 
samt Loge nr.115 Kesia. 

Tidlig i 1970-årene er det en annen 
viktig dag for Ordenen i Tromsø. 
Da innvies Odd Fellow-gården, 
Storgaten 118. En tid før innvielsen 
var nybygget etablert som 
eiendomsselskap - A/S Storgaten 
118, hvor Eks. D.D.S.S. Astrup 
Holm blir formann i styret. 
Dermed har Odd Fellow i Tromsø 
fått sitt eget Ordens-hus, og kan se 
fremtiden lyst i møte. 
I dag finnes nærmere 800 
medlemmer i Odd Fellow i 
Tromsø. 
 
Arvid Einebakken 
Loge nr. 124 Ishavet
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Sosialnevnden takker for din støtte ved Logens  
Sosialaften – tirsdag den 11. november 2008. 

 
Kjære brødre. Sosialaften 2008 ble akkurat den flotte 
opplevelsen vi håpet på – takket være deg og dine. 
Sosialnevnden vil med denne artikkel rette en varm 
takk til brødre og gjester som bidro med gaver, god 
stemning, loddkjøp og bud ved auksjonene. 
 

Det er dette ene arrangementet i 
året som skaper det økonomiske 
grunnlaget for, og derved styrer, 
mange av de aktivitetene 
Sosialnevnden kan gjennomføre. 
Resultatet ble fantastiske kr 27.850. 
Det ble solgt gjennomgangslodd 
for kr 16.800. Det var 6 gjester og 
30 brødre til stede.  
 

 
 

Vi bringer en hjertelig takk til 
brødrene som bidro med gaver til 
utloddingen. En særlig takk til Br. 
Thomas Teichmann som donerte et 
innrammet kinesisk silketrykk som 
ble auksjonert ut for kr 1.800. 
Videre en spesiell takk til Br Bjørn 
Grødtlien som år etter år har levert 

vakre blomster til Sosialnevnden. I 
år hadde vi ikke blomsterlotteri, 
men satset på en ren 
blomsterauksjon. Det ble en 
særdeles innbringene og hyggelig 
auksjon på tampen av kvelden. 

Nytt av året var en 
pakkeauksjon. Denne gangen 
hadde medlemmene av 
Sosialnevnden med seg en ekstra 
pakke, spennende emballert og med 
ukjent innhold. Disse ble så 
auksjonert ut. Noen kunne dermed 
dra hjem med en dyr gave ervervet 
til en billig penge, og andre måtte 
nok innse at de kjøpte katta i 
sekken. Men, alt går til et godt 
formål, og vi fikk inntrykk av at 
dette var et morsomt innslag. 
Tipper dette blir forsøkt også neste 
år. 

Fellesnevneren igjennom alle 
auksjonene var vår lett taleføre Br 
Svein Hermansens alltid 
engasjerende, underholdende og 
innbringende opptredener. Tusen 
takk for innsatsen. 
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Kulturelle innslag er også et av 
våre varemerker. Denne gang med 
Br. UM Jørn Mood i fri aktivitet, 
fantasifullt og underfundig 
kåserende om hvorfor man ikke bør 
gi penger til sosiale tiltak. Hvor tar 
han det fra, denne vår um(ulius)? 
Vi takker for særdeles vel utført 
arbeid. 

 
 
Trygt og trofast arbeider 

Privatnevnden. På alle møter, også 
Sosialaften, skaper de en hyggelig 

atmosfære med veldekkede bord og 
servering av god mat og drikke. 
Og, vår gode bror Jan Fredrik 
Kvern som bakte kaker til oss – 
enda han selv ikke kunne være 
tilstede. Vår høyt aktede pianist Br 
Per Magne Fagerlid som skaper 
god stemning og hygge rundt seg. 
Hva skulle vi andre gjort uten dere? 
Tusen takk til dere alle! 
 

Sosialnevnden takker hver 
enkelt gjest og bror for oppmøtet. 
Det er takket være deres støtte vi 
kan fortsette vårt utadvendte 
sosiale arbeide for våre 
medmennesker, forhåpentligvis vår 
Loge til ære og gagn.  
 
Med Broderlig hilsen i 
V. K. og S. 
 
Simen Levinsky 
Formann Sosialnevnden 
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STOREMBEDSMANNSMØTET 
24. – 26. OKTOBER 2008 

 
 
Det årlige Storembedsmannsmøtet fant sted i Odd 
Fellow lokalene i Stortingsgaten 28 i ovennevnte 
periode. Fra Storlogen møtte samtlige valgte og 
utnevnte embedsmenn, videre var samtlige 
distrikterrepresentert med sine DSS. For øvrig var 
det også invitert en del gjester, så totalt deltok det i 
overkant av 70 søstre og brødre. 
  

 
Som vanlig var det et tett men 

interessant program deltagerne 
skulle gjennomgå og bearbeide, og 
mye informasjon ble tatt med 
tilbake til de respektive distrikter 
og loger. Møtet åpnet kl 16.00 på 
fredag 24. oktober, men de av 
deltagerne som ikke bodde i 
Østlandsområdet hadde startet langt 
tidligere på reisen mot Oslo. 

Etter opprop og praktisk 
informasjon orienterte Stor Sire om 
Den Europeiske Storloge som ble 
opprettet kl 11.15 den 24. august 
2006, og dets charterbrev er utstedt 
samme dato. Den 16. juni 2007 ble 
Grand Lodge of Europe instituert 
og embedsmennene installert, 
samtidig som man avholdt den 
første årlige konferanse. Den annen 
årlige konferanse ble holdt i Sveits 
28. mai i år, hvor blant annet 
charterbrev fra Grand Lodge of 
Europe ble overlevert til samtlige 
europeiske storloger. Videre ble 

”Vishetens Grad”, som er en helt 
ny grad, tildelt samtlige valgte 
Storembedsmenn. Den neste årlige 
konferansen vil finne sted 12.-13. 
juni 2009 i Tyskland, og vil bestå 
av en rituell åpning i logesalen, 
tildeling av ”Vishetens Grad”, en 
forhandlingsdel samt rituell 
avslutning med eventuell 
embedsmannsinnstallasjon. Ved 
tildeling av nevnte grad blir man 
medlem av ”The Grand Lodge of 
Europe”.  

Embedsmennene i Den 
Europeiske Storloge består av 
representanter fra de respektive 
Storloger i Norge, Sverige, 
Danmark, Island, Finland, 
Tyskland, Nederland og Belgia 
samt Sveits. Med andre ord er alle 
de land i Europa som har en Odd 
Fellow/Rebekka Orden 
representert. Den ledes for tiden av 
Eks Stor Sire Hans Pedersen fra 
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Danmark og sekretær er vår egen 
Stor Sire Harald Thoen. 

Lørdag 25. oktober startet med 
rituell åpning i A-logesal, mens 
resten av møtet fant sted i ”Den 
Grønne Sal”. Bror Dep. Stor Sire 
Morten Buan gjennomgikk deretter 
Ordenens langtidsplan med 
henblikk på hvor vi var i forhold til 
målene. Dette er en plan som 
gjelder for perioden 2005 til 2009, 
og er en overordnet plan for alle 
enheter i Odd Fellow Ordenen i 
Norge. Som de fleste brødre er 
kjent med setter den via 7 
hovedpunkter fokus på ekspansjon, 
styrkelse, ritualer og etisk innhold, 
utadrettet virksomhet, informasjon-
synliggjøring, organisasjon samt et 
internasjonalt perspektiv. 
Deltagerne ble så delt i mindre 
grupper som fikk i oppgave å 
gjennomgå målområder i 
langtidsplanen samt foreslå hvilke 
mål som bør anbefales videreført til 
neste langtidsplan som skal gjelde 
fra 2010 til 2014. Videre ble 
gruppene anmodet om å komme 
med forslag til eventuelle nye mål 
eller om noe burde sløyfes. Her vil 
det i tiden fremover bli nedlagt et 
stort arbeid både fra Storlogen og 
Distriktsrådene før endelig 
behandling finner sted på neste 
Storlogemøte. Dette er jo en plan 
som også danner grunnlaget for de 
enkelte logers egne langtidsplaner.  
 

Etter en kort lunsj fikk 
deltagerne orienteringer om 
spesielle saker som var blitt 
behandlet av Storlogens 
embedsmenn siden møtet i 2007. 
Her kom man blant annet inn på 
informasjonsmøter i forbindelse 
med ”Åpent hus”, Storbyprosjektet, 
forberedelse til 
Rebekkainstitusjonens 100 års 
jubileum 28. mai 2009 samt Odd 
Fellow på nett.  

Det vil føre for langt å gå 
detaljert inn på hver av de nevnte 
saker, men jeg kan opplyse at i 
forkant av 100 års jubileet vil det 
bli laget en pin som kan bæres på 
ethvert antrekk etter 1. januar 2009. 
Pins er et viktig ledd i Rebekka-
institusjonens synliggjøring. Det vil 
også komme en anmodning til alle 
loger i landet om å gi en 
jubileumsgave til Medisinsk 
Forskningsfond, slik at fondet 
fortsatt kan yte sitt bidrag til 
forskning innen medisin i Norge. 

Ordenen har i 2008 gjennomført 
en ”ungdomsundersøkelse” via 
web/internett. Det ble sendt 
innloggingsinformasjon via brev til 
638 medlemmer, og analysen 
baserer seg på 238 svar (d.v.s. 37,3 
% ). Med ungdom menes her ikke 
medlemmenes virkelig alder, men 
at man kun har vært medlem i 
Ordenen fra år 2000. Beklageligvis 
skjer det at ”yngre” søstre og 
brødre enten ikke møter lenger eller 
sågar melder seg ut av Ordenen. 
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Det var derfor av interesse å finne 
ut årsaken til dette, og 
undersøkelsen ga en del 
opplysninger som forhåpentligvis 
vil kunne benyttes for å motvirke 
nevnte tendens. Analysen var delt 
opp i tre hovedgrupper: hva de 
synes om logemøtene, ettermøtene 
og generelt om logen. Svarene var i 
hovedsak positive, men det var 
anledning til å komme med 
personlige kommentarer og mange 
av disse var tankevekkende og 
avvek fra hovedtrenden.. Storlogen 
vil selvfølgelig arbeide videre med 
denne undersøkelsen, spesielt med 
avvikene. De som er interessert i 
analysen vil kunne få nærmere 
orientering ved henvendelse til 
Storlogekontoret. Det er positivt at 
det gripes fatt i disse forhold, 
spesielt med tanke på å aktivisere 
de medlemmer som har fått 
tredjegrad, men som ennå ikke har 
fått tildelt andre oppgaver innen 
logen. Dette er jo et problem også i 
vår egen loge. Så vidt jeg erfarer 
har imidlertid embedsmennene 
grepet fatt i saken, og følgelig kan 
analysen være et hjelpemiddel også 
for oss. 

Det ble deretter gitt en 
statusrapport om SOS barnebyer, 
som brødrene husker var Ordenens 
forrige store landssak. Driften går 
utmerket og våren 2009 blir det 
arrangert en ny tur til San 
Vincentze i El Salvdor for å besøke 
barnebyen på nytt. Det vil også 

frem til neste Storlogemøte bli 
igangsatt forberedelser for å 
fremme forslag til en ny landssak. 

Søndag startet med nytt fra 
forskjellige nevnder, herunder 
ritualnevnden. Det vil våren 2009 
komme nye ritualbøker, men jeg 
kan berolige brødrene med at det 
ikke vil skje store endringer i våre 
ritualer. Det vil være av mer 
redaksjonell karakter. 

De Tre Lenker vil fra 2009 
komme ut 4 ganger i året, men da i 
utvidet format. Blant annet vil 
mengden av internasjonalt stoff 
øke, spesielt på bakgrunn av 
opprettelsen av Den Europeiske 
Storloge. Noe mer lokalt stoff vil 
det også være muligheter til å få 
inntatt i bladet. 

Etter separate instruksjoner i 
logesalen fikk deltagerne en 
orientering om det arbeid som 
frimurerne har nedlagt innen 
området: helse, miljø og sikkerhet. 
Dette er forhold som Storlogen 
også arbeider seriøst med, og innen 
kort tid vil mer informasjon komme 
ut til de enkelte distrikter og loger. 
Det tenkes her spesielt på forhold 
rundt brannsikring av logelokaler, 
arbeidsmiljø og helseforsikring for 
de som er ansatt av loger rundt om 
i landet, for eksempel som 
vaktmestere eller innen kjøkken- 
og restaurasjonsvirksomheten. 
Myndighetene har fastsatt regler 
som også gjelder for vår 
virksomhet, og kontroll vil kunne 
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finne sted. Følgelig må det formelle 
være på plass. Vi ønsker oss mer 
media-oppmerksomhet, men ikke 
hvis årsaken er brudd på lover og 
forskrifter. 

Siste post på dagsorden var en 
orientering fra Bror Stor Sire basert 
på innsendte spørsmål til Storlogen. 
Heller ikke her er det mulig å gå i 
detalj, men jeg kan nevne et par 
punkter som har generell interesse. 
Det var kommet inn spørsmål 
hvorvidt kjedeleddene kan benyttes 
alene øverst i dødsannonsen eller 
om det må kombineres med korset. 
Stor Sire besvarte dette med å 
henvise til num.sirk.2 C, som sier 
at kjedeleddene kan benyttes alene. 
Naturligvis kan de også benyttes 
sammen med et annet symbol, dog 
ikke et humanistisk eller ateistisk 
symbol. 

I forbindelse med spørsmål om 
innholdet i den nye Ordensetiketten 
ble det presisert at ved ordinære 
møter bør Overmester og logens 
embedsmenn i størst mulig grad 
blande seg med gjester og logens 
brødre. Det viser seg å være 
tradisjon i flere loger rundt om i 
landet at OM og alle Eks OM sitter 

ved samme bord.. Ved å blande seg 
vil noe av tendensen til et 
”klikkevesen” bli borte. Det er bare 
ved spesielle anledninger, oftest 
hvor galla blir benyttet, at det 
reserveres plass til enkelte 
embedsmenn.  

Storembedsmannsmøte ble 
avsluttet ritualmessig i A-
logesalen. Dog var det denne 
gangen spesielt høytidelig idet Eks 
Rådspresidentene Guro Lie, 
Arnhild Evjen Deberitz og Ingvild 
Samuelsen ble tildelt Den Norske 
Storloge av Odd Fellow Ordenens 
Erkjentlighetstegn for den store 
innsats de hadde gjort for Ordenen, 
både på nordisk og internasjonal 
basis. Tildelingen ble foretatt av 
bror Stor Sire etterfulgt av en fin 
tale. 

Jeg håper at brødrene har hatt 
glede av å lese min omtale av 
Storembedsmannsmøtet. Jeg vil 
imidlertid presisere at dette ikke er 
noe offisielt referat, men kun basert 
på mine egne vurderinger av hva 
som kan være interessesant å ta inn 
i TW-nytt. 
 
AE   
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BRUK AV UTVIKLINGSPROGRAMMET 
 
I forbindelse med den debatt som foregår både innen Ordenen og i vår 
egen loge om aktivisering av yngre brødre, fant jeg en artikkel i 10 års 
jubileumsskriftet til loge nr 132 Albert Schweitzer om 
utviklingsprogrammet, som kan være av interesse for både 
embedsmenn og brødre. 
 
Jeg siterer følgende utdrag: 
 

”Hva er poenget med 
Utviklingsprogrammet i Odd 
Fellow Ordenen? 
Det er et program som gjennom 
samtaler med brødrene etter 
innvielses- og gradpasseringer, er 
ment å bidra til den enkeltes brors 
egenutvikling og Ordensforståelse. 

Etter innvielsen får den nye bror 
en informasjonsmappe med nyttige 
og utdypende forklaringer om den 
mottatte grad, og om Ordenens 
etiske budskap. Etter hvert som 
man tildeles en ny grad, fylles 
mappen opp med nye kapitler, som 
gjelder for den aktuelle, nye 
graden.  

Logens fung. Eks. OM og hans 
team av erfarne brødre er ansvarlig 
for U-programmet, og at utdypende 
gradssamtaler gjennomføres så 
raskt som mulig etter tildelt grad. 
Samtalen holdes i uformelle 
omgivelser - ofte privat. Her tar 
man også for seg Lov for loger, 
Ordensetiketten m.m. Logen har i 
5-års perioden holdt fast ved den 
praksis at ingen brødre tildeles 
neste grad, før utviklings-

programmets poster for mottatt 
grad er gjennomgått. 

Utviklingsprogrammets røde 
tråd fokuserer på Ordenens 
høyverdige motto om: Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet forsterket 
med Den Gyldne regel: Det du vil 
at andre skal gjøre mot deg, skal du 
også gjøre mot dem. Toleranse og 
medmenneskelighet er her sterke 
elementer; -elementer som ikke 
bare har gyldighet mellom 
brødrene på hvert logemøte. Det 
koster neppe mange kalorier å 
praktisere dette i Ordenshuset. Det 
er i hverdagen, på arbeidsplassen, i 
hjemmet, blant venner og andre 
steder at alt dette skal settes ut i 
livet. 

Vanskelig? Ja! Men vi strekker 
oss etter det. Vi er hele tiden på 
vei!  

Odd Fellow Ordenens etiske 
krav til sine medlemmer er svært 
høye. Utviklingsprogrammet vil 
være et viktig og nyttig 
hjelpemiddel på den vei. ” 
 
AE. 
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***************************************************************************************************** 

Glimt fra min barndoms jul 
 

 
Født og oppvokst i Oslo, det kan det vel ikke bli 
ekte jul av. 
 
Men i min barndom var Oslo en hvit by i julen, 
vi våknet gjerne til lyden av dombjeller. Det var 
veivesenet som var ute å strødde, de gikk med en 
spade med sand i hånden, derfra strødde de 
fortauene. Sanden var i vognen bak hesten og 
hadde meier i stedet for jul. 
 

 
Det var alltid høye brøytekanter 

som det var moro å leke i. 
Julaften var årets høydepunkt, 

nå skulle vi feire jul hos tante Anna 
som bodde på Sandaker, og hadde 
spisestue som kun ble brukt til 
høytidelige anledninger. Den 
eneste i familien som hadde 3 rom 
og kjøkken. Hjemme hos oss var 
det 1 rom og kjøkken og mine 2 
andre tanter hadde 2 rom og 
kjøkken. Men julaften ble feiret på 
omgang og vi var alltid sammen, 8 
voksne og 6 barn. 

Men nå var vi på vei opp til min 
tante, det var ca. 30 minutter å gå, 
vi gikk bestandig når vi skulle bort, 
og alle tantene bodde innenfor en 
times gange. Ingen jeg kjente 
hadde bil. På vår vei traff vi andre 
som også skulle bort, og vi hilste 
hverandre God Jul. 
 

Stivpyntet samlet vi oss i stuen og 
beundret juletreet som gikk nesten 
opp i taket, stjerne i toppen og 
levende lys. Tantene romsterte på 
kjøkkenet, alle hadde med mat og 
drikke og nå ble dette varmet opp 
og lagt på fat. 

Vi barna satt på gulvet og hørte 
på onklene som snakket om at de 
hadde sett julenissen på vei mot 
Sandaker. Glemmer aldri den 
følelse av spenning, forventning, 
høytid, god matlukt og det fine 
fellesskapet. 

Så, endelig gikk døren til 
spisestuen opp – og for et syn:  
Langbord midt på gulvet, med hvit 
damaskduk, krystallglass, 
sølvbestikk og en syvarmet 
sølvlysestake midt på bordet. 
Høytidstemte satte vi oss pent ved 
bordet. Alle foldet hendene og en 
av de voksne leste juleevangeliet, 
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mens kirkeklokker klemte svakt i 
det fjerne. 
 

En intens følelse av høytid og 
lykke seg innover meg. 

 
Fred over jorden, menneske fryd deg, oss er i dag en frelser født. 
 

God Jul. 
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La oss skåle! 
Frimodig sakset fra SKIKK OG BRUK 

 
I disse travle førjulstider hvor Ola Nordmann er 
deltaker på et ukjent antall julebord og andre 
tradisjonsrike tilstelninger, kan det kanskje være på 
sin plass å friske opp noen selvfølgeligheter når det 
gjelder god takt og tone. Skåling for eksempel, som 
har dype røtter i Norden. Tidligere tider hadde 
svært strikte regler for dette ritualet, nå gjenstår 
bare noen ganske få regler som vi skal se nærmere 
på i det følgende. 

 
Verten eller vertinnen pleier å 

være den første som fører 
vinglasset til munnen, gjerne med 
noen velkommende fraser. Først da 
kan gjestene begynne å drikke. 
Gjestene kan ikke ta initiativ til, 
proponere, en skål med vertskapet. 
Det er vertskapets privilegium å 
skåle med gjestene sine og dermed 
bestemme takten på en uunngåelig 
beruselse. (Den erfarne verten 

nipper bare.) 
 

En skål er en vennlig gest, man 
”drikker for noen”, og selv om 
glasset er tomt, hever man det mot 
den som har foreslått skålen og 
later som om man drikker. I det 
forrige århundrets etiketteregler 
snakket man om ”den svenske 
drammeskikken”, som i forkortet 
versjon lyder omtrent som følger: 
 

1. En skål er en taus tale for den som tar imot den. 
2. Man kan ikke foreslå en skål før velkomsttalen. 
3. Verten skal drikke med alle gjestene, personlig eller gjennom 

stedfortreder. 
4. Herrene skal drikke den første skålen med sin borddame, unntatt 

vertinnen. 
5. Damen har ingen plikt til å skåle, men kan gjøre det hvis hun vil. 
6. En underordnet bør ikke skåle med en overordnet før sistnevnte har 

foreslått en skål. En skål skal alltid besvares innen et passende tidsrom. 
7. Man skal ikke skåle med verten eller vertinnen. Derimot skal 

vertskapet skåle med gjestene og med hverandre, det vil si at verten 
skal foreslå en skål for vertinnen. 
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8. Man skal ikke drikke alene under en middag, da dette vil innebære at 
man foreslår en skål for seg selv. 

Skåler skal utbringes etter alle 
kunstens regler ved å heve glasset 
til ”den tredje knappen”. Selv om 
de fleste av oss har knappene på 
forskjellig avstand – om vi 
overhodet har noen – pleier det å 
bety at glasset skal holdes i 
hakehøyde. Den som reiser seg opp 
og utbringer en spesielt festlig skål, 
pleier å løfte glasset høyere for å 
oppfordre selskapet til å gripe sine 
glass. 

Under en skål ser man 
forslagsvis motparten inn i øynene, 
drikker en slurk, møter blikket 
igjen og setter deretter ned glasset. 
Glassene skal i henhold til 
alminnelig høflighet ikke klinkes 
mot hverandre – men det gir 
riktignok skålen et spesielt intimt 
preg hvis glassene møtes på denne 
måten. Å kaste glasset i gulvet på 
sydlandsk manér vil trolig ikke 
verdsettes av en vertinne som 
akkurat har fullført sin samling av 
tolv dyrebare krystallglass. 
Hvis glasset er tomt, eller man 
kanskje kjører bil og ikke vil drikke 
mer, er det likevel høflig å late som 
om man nipper til vinen. Det 
regnes som direkte uhøflig å nekte 

å skåle med den begrunnelse at 
glasset er tomt. Da later man som 
om man nipper. En skål er et ritual 
og ikke en anledning til å skylle 
ned maten. Å sette i gang en jakt 
rundt bordet etter en skvett vin 
bryter fortryllelsen, og når skålen 
vel skal tas, er øyeblikket forbi. 
Den virkelig belevne kavaleren 
besvarer en skål innen noen 
minutter – noe som kan føles som 
en noe rask reprise. Hvis den han 
løfter glasset mot, sitter til høyre, 
skåler han dessuten med ”åpen 
front”. Det betyr at han holder 
glasset i venstre hånd slik at det 
skapes en åpenhet mot den andre 
personen. Deretter flyttes glasset 
tilbake til høyre hånd og settes ned 
igjen med denne. 

Den høflige skåler alltid først 
med sin borddame, deretter med 
damen til venstre og så først med 
de øvrige gjestene. Vertskapet skal 
personlig forsøke å skåle med alle 
sine gjester, En effektiv metode er 
å skåle parvis. 
 
God jul. 
 
Jorun Stokland
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En sann historie fra den gang min bestefar Arild Dahl 
deltok i OL i Los Angeles.
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Svein Arild Stokland 
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Hei Redaktør! 
Embetskollegiet i Loge nr.22 Thomas Wildey har lest lederen fra siste 
utgaven av TW-nytt forfattet av redaktør Thomas Teichmann, og mener at en 
betydelig del av innlegget av leserne (brødrene) vil kunne oppfattes som 
injurierende overfor Storrepresentanten. Selv om denne ikke nevnes ved 
navn, er det entydige beskrivelser som både indirekte og direkte rettes mot 
Storrepresentanten som person. Kollegiet finner det uheldig at redaktøren i 
en leder fronter en sak på denne måten og retter skyts mot enkeltperson. 
Lederen inneholder også en del faktafeil som med fordel kunne vært avklart 
på forhånd før publisering. 
Kollegiet setter imidlertid stor pris på det arbeidet som nedlegges av 
redaksjonen og håper at denne tilbakemelding kan bidra til enda mer klarhet 
i en tid der vår loge ønsker å sette fokus på samspill og harmoni mellom 
brødrene. Kollegiet ønsker redaktøren med redaksjon lykke til med det 
videre arbeid for å fremme disse kjerneverdiene. 
Med broderlig hilsen  
Roar Mathiesen OM 
 
Nedenfor gitte linjer ble gitt i logesalen som svar på ovenstående 
tekst. Den taler vel for seg selv.  
Verdige Overmester, det er alltid inspirerende for redaksjonen i TW-nytt  å 
oppleve kommentarer og tilbakemeldinger på det som publiseres. 
Noen er meget fornøyd og noen er mindre fornøyd.  
Men det viktigste er at man har en dialog som fører frem til noe positiv og 
utviklende. 
I dette tilfelle nå for det beste for logen og for brødrene. 
Så får de som føler seg mindre tilfreds med utspillet få prøve og gjøre 
tingene bedre neste omgang. Eller å sørge for at opplæringen av de yngre 
brødre blir et satsingsområdet, blir satt i gang og gjennomført så snart som 
mulig. 
TW-Nytt tar gjerne i mot og publiserer alle praktiske planer for alle de nye 
brødrenes samlinger og oppfølgning som de ”gamle” brødrene opplevde. 
Slik at lojaliteten og det indre logeliv for en ekstra vitamininnsprøyting. 
Kanskje vil logen opplever en revitalisering av besøkstallene og flere brødres 
tilfredshet med logelivet. 
Også håper jeg, verdige Overmester, at Deputert Stor Sire Buan ikke bare 
har fornermet alle storrepresentanter ved at han har satt fokus på styrkelse og 
ekspensjon av logelivet i siste ”3 kjedeledd”.  
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Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey  
våren 2009 

TIRSDAG: 
16.12.2008 19:00 A    60 Ve. Ju. Galla 

13.01.2009 19:00 B   Arbm. Fødselsdag Thomas 
Wildey 

20.01.2009 19:00 C   Arbm. XX Årsregnskap 
27.01.2009 19:00 D   Arbm. Rapport fra nemder 

LØRDAG: 
31.01.2009 18:00 A   Nyttårsfest 

TIRSDAG: 
10.02.2009 19:00 A     (Galla) 

17.02.2009 19:00 B   Arbm. Besøk fra 18 Varna  
79 Roald Amundsen 

24.02.2009 19:00 C  Klba. Foredrag i C-lobby 
10.03.2009 19:00 D   Arbm. Yngre brødres aften 
17.03.2009 19:00 A     Arbm.  
24.03.2009 19:00 C   Arbm. Styrkelse & 

Ekspansjon 
31.03.2009 19:00 B   Arbm. Torskeaften 
14.04.2009 19:00 D   25 Ve. Ju. (Galla) 

28.04.2009 19:00      Arbm. 1N, Besøk fra 10 St. 
Halvard 

12.05.2009 19:00 B   Arbm. XX, 2.N+V 
19.05.2009 19:00 C  Klba. Foredrag i C-lobby 

TORSDAG: 

21.05.2009     

Besøke 37 Thomas 
Wildey, Fredericia i 

Danmark 

TIRSDAG: 

26.05.2009     
Sommeravslutning 

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

0161 Oslo 


