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Liste over embedsmenn i perioden 2013 - 2015: 
Storrepresentant 
Erling Nordsjø 
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Overmester ........................................................... Thomas Haug 
Undermester ......................................................... Arvid Einebakken 
Sekretær ................................................................ Simen Levinsky 
Skattmester ........................................................... Inge Frid 
Kasserer ................................................................. Carl Henrik Bache 
 
Utnevnte embedsmenn 2013 – 2015: 
Ceremonimester .................................................... Rolf Arild Ergo  
Kapellan ................................................................. Arvid Heier Larsen  
Inspektør ............................................................... Henrik Norland 
Indre Vakt .............................................................. Steinar Lyngroth 
Ytre Vakt ................................................................ Rune Jensen 
Arkivar ................................................................... Thomas Teichmann 
Musikkansvarlig ..................................................... Paal Flatabø 
OM Høyre assistent ............................................... Oddbjørn Østby 
OM Venstre assistent ............................................ Jan Fredrik Kvern  
UM Høyre assistent ............................................... Oddbjørn Røed 
UM Venstre assistent ............................................ Karl Erik Bastiansen 
CM Høyre assistent ............................................... Lars Bertil Johansen 
CM Venstre assistent ............................................ Bjørn Jahr 

 
 

TW-Nytt redaksjonen 
ønsker alle brødrene og deres familier en god påske! 
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Leder TW-Nytt 
 
Hei kjære brødre, 
 
(Påsketiden er i fremmarsj) 
Redaktøren tillater seg å henvise til den egentlige 
grunn til at vi feirer påskehøytid. I denne anledning 
vi vil gjerne minne om vår kulturelle og religiøse 
opprinnelse og vår moralske opphav. Den kristne 
påskehøytiden feires til minne om Jesu Kristi død 
og oppstandelse. 

 

   
Bildet viser den korsfestede Kristus og er malt av 
Diego Velázquez (1599-1660). 
 
Påsken er den viktigste av de kristne høytidene, og feires til minne om Jesu 
Kristi død og oppstandelse. Forut for påsken markeres fastetiden og den 
stille uke, og etter påskesøndag kommer påsketiden, som varer fram til 
pinse. Ordet påske er en forvanskning av navnet på den jødiske høytiden 
pesach. Jødene har feiret påske lenger enn kristendommen. De feiret 
utvandringen fra fangenskapet i Egypt. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Russian_Resurrection_icon.jpg
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Påskedag faller på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn, og 
datoen varierer dermed innenfor perioden 22. mars (1818 og 2285) til 25. 
april (1943 og 2038). Påskedag faller på 12. april i 2009, og på 4. april i 2010. 
For andre år, se artikkelen om bevegelige merkedager. Tidspunktet for 
påskehøytiden blir beregnet etter påskeformelen.  (Delvis sitert fra google) 
 
Markeringa av «den stille uka» og helligdagene i påska, har variert en del i 
folketradisjonen. Spesielt langfredag har vært preget av alvor, stille 
kontemplasjon og medfølelse med den lidende Jesus på korset. Tidligere 
var det ikke uvanlig med slitsomt bondegårdsarbeid på langfredag, og i 
Norge var det lenge strenge lukketidsbestemmelser og forbud mot 
servering, musikk og dans. Skjærtorsdag, som er fridag i Norge, men ikke for 
eksempel i Sverige, har for mange nordmenn utviklet seg til en fridag med 
uteturer, begynnende hagearbeid og kanskje handletur, såkalt harrytur, til 
svenske kjøpesentre nær norskegrensa, særlig i Strømstad. 
 
 

  
 
 
Redaksjonen ønsker alle brødre en riktig god påske 
 
Thomas Teichmann 
  

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Sorbische_Ostereier.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Egg_dekorerte.jpg
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Overmesters spalte 
 
Kjære Brødre 
Ja, nå nærmer det seg påske og forhåpentligvis 
late og fine dager i Høytiden. 
Vi startet året med en innvielse av bror Johannes 
Larsen, den 21 januar. Det var en hyggelig start på 
året, og 25 februar en 2 grad til bror Arne A Olsen. 
Alltid hyggelig med gradspasseringer, og 
tilhørende ritualer. Syntes våre aktører her flinke, 
og ritualene fremstår som levende og livkraftige. 
Ordenens etikk og åndelige innhold kommer til oss 

gjennom våre vakre ritualer, og ved gjentagelser vil det prege vårt liv, og 
hjelpe oss å omsette ord i handling. Vi kan vel være enige om at Ordenes 
grunnsetninger om Vennskap,Kjærlihet og Sannhet binder oss sammen. 
 
Ellers har vi vært på besøk. Den 13 mars besøkte vi Loge Varna i Moss. Fikk 
se en fin 1 grad, i regi av Eksovermestere. Var en meget fin seanse. Ellers 
håper jeg dere brødre, føler som meg, at det å komme i Logen, gjør at vi får 
koblet godt av fra hverdagen. Syntes vi har hatt fine møter, og gode 
ettermøter. 
Kan jo reflektere litt over våre grunnsetninger, når man ser hva som skjer 
rundt om i verden, og være glad for at vi er brødre som hver dag gjør det vi 
kan for å leve opp til disse.  
 
Det var med sorg vi mottok beskjed om  Bror Eks Overmester Oddvar 
Follestads bortgang den 20 mars. Vi har mange gode minner å se tilbake på. 
 
Om ikke vi topper i kvantitet, så syntes jeg vi har kvalitet. Vi er pr. nå 66 
brødre, hvor den eldste er 96 år og yngste 22 år. Fremmøte ligger på ca 40-
45%, og det er ikke så galt. Men kjære brødre, la oss sammen trekke vår 
Loge videre, og jobbe mot å få nye brødre inn i vår Orden. 
 
Vil så ønske dere alle en god påske. 
Thomas Haug  Overmester  
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Hver gang du sitter overfor en  eller annen viktig person, skal du alltid 

forestille deg at han sitter i lange underbukser. Slik har jeg alltid drevet 

forretninger. 

 

Joseph Kennedy 

Undermesters spalte 
 
Da vi også UM i Loge 22 Thomas Wildey få lov til å 
ønske alle brødre i Logen en god Påske. Fra å 
møtes hver tirsdag skal vi nå ta var på våre 
familier, og muligens møte andre i slekta. Noen 
reise kanskje lagt av sted, og andre drar til fjells 
etter snøgrensa. For å la vinteren vare lengst 
mulig.  
 

Så vidt jeg klarer å telle, fikk vi i vår familie ca 6 uker med hvit vinter,  dette 
etter 2 uker i syden i jula. I Østmarka hørte jeg i midt av februar ”å nu er det 
fint skiføre”….pang ..dagen etter var det + 7 grader og snøen forsvant. 
 
Årets påske består for oss av fotballtunering i Gøteborg, Harrytur til 
Strømstad med innlagt golf. Og muligens en båttur til Danmark, dette også 
med innlagt golf. Litt godt å være sjef. (som dere ser) 
 
Her er ikke mye søken etter fjellet og fortsatt vinterlige fritidssysler. Nei, nu 
kan sommeren komme, så fort som bare det. Og etter rekord tidlig start på 
hagearbeidet som nå går inn i uke 2. Er jeg klar for at varmen skal komme. 
Det var jo derfor jag flyttet fra Tromsø og til Oslo. 
 
Etter mange fine møter etter jul ønsker jeg alle en fin påske, og vi minnes 
de som ikke lengere er med oss i Logen. Og ta vare på deres egne. 
 
Hilsen I V, K og S. 
UM Arvid Einebakken    
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Sekretærshjørne 
 
Kjære Brødre. 
 
Tiden flyr når man har nok å gjøre. April står for 
døren og snart er det påskeferie og tid for litt 
hytteliv på fjellet – om bare sol og varmere vær 
tiner frem kåken under all snøen i tide. På min 
hytte så manglet det bare 20 cm på at selv 
takrennene ble borte under våt, tung og iskald snø. 
Vel, glad i mat som jeg er så skader det neppe med 
litt trim. Bare dumt at jeg glemte spaden min i høst 

inne i skuret på hytta. Den må graves ut først…… 
 
Jeg håper at alle våre Embedsmenn og Brødre får noen flotte påskedager 
uansett hvor dere er og at dere kommer tilbake med godt ladede batterier 
slik at vi sammen går løs på nye møter med iver og god vilje. 
 
Er dere på fjellet med sånne voksede treplanker under bena og 
kondombekledning for øvrig så vokt dere for skumle skråninger med 
rasvillig snø. Og, husk høy solfaktor og rikelig drikke under eller etter 
anstrengelsene. Mener å huske at vår gode Eks Storrepresentant Svein 
Terje Hermansen gav en anbefaling på en Chatå Dø Papp på et foredrag 
forleden. Nytt med måte så hjelper dette vist nok for det meste. Og, passer 
godt til påskelammet og gode venner også. 
 
Som Logens Sekretær har jeg mange og ulike oppgaver å utføre. Mye går 
nok på opparbeidet rutine når jeg nå kan se tilbake på godt og vel fire og et 
halvt år i jobben. Jeg trives godt og føler meg egentlig litt privilegert som 
har en så stor kontaktflate ut mot Brødrene i vår kjære Loge. Det krever at 
jeg er noenlunde oppdatert på liv og røre i vår lille andedam hele tiden. 
Men, informasjonen min blir ikke bedre enn de opplysningene som jeg 
mottar. Dersom Brødrene skifter adresse, mail eller andre relevante saker 
så er det viktig at jeg får beskjed slik at Fokus kan holdes oppdatert. Har du 
noe annet jeg bør vite om så ta kontakt – når som helst. 
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Med flid og iherdighet forsøker jeg å skrive mine små Søndagsmail til dere, 
med mine egne skråbetraktninger om aktuelle saker, og møteinformasjon 
generelt. Jeg gleder meg over tilbakemeldingene fra Brødrene – og når Bror 
Kapellan attpå til velger å bruke skribleriene mine som bakgrunnsstoff for 
Etisk Post på et Logemøte så blir jeg virkelig glad. Det betyr trolig at jeg 
bidrar med noe positivt til noe av det fineste jeg vet om, nemlig mine 
Brødre og Loge 22 Thomas Wildey. 
 
Fordi Brødrene har valgt meg som medlem av Embedskollegiet så deler jeg 
også et overordnet ansvar for vår Loges utvikling og virke. Jeg brenner så 
inderlig for det å kunne bidra med mitt for å gjøre Logen til et godt og 
utviklende sted å være for oss alle sammen. Vi må alle bidra med vårt beste 
for å bevare det gode miljøet vi har. Dersom Brødrene møter så ofte de kan 
(også de som vi ikke ser så ofte), og dersom vi greier å få med andre 
mennesker som medlemmer i våre rekker, så sikrer vi kontinuitet og 
utvikling i Loge 22 Thomas Wildey. 
Kanskje har nettopp du en bekjent i din krets som kan ha glede av å dele 
vårt fellesskap? Ta ham med og la ham selv avgjøre om vår Loge er noe som 
kan berike hans liv og tilværelse. Husk at du ikke trenger å vente på noe 
informasjonsmøte. Et «minimøte» med din kandidat vil hvem som helst av 
oss med glede hjelpe deg med.    
 
Da gjenstår bare å ønske Embedsmenn og Brødre en riktig God Påske og 
velkommen tilbake til gode opplevelser i Loge 22 Thomas Wildey. 
 
Minner om at dersom Brødrene har noe på hjertet som Br Sekretær bør vite 
så kan jeg kontaktes når vi møtes i Logen, pr mobil 41 31 48 66 hvis det 
haster – eller aller helst pr e-post:  simen.levinsky@vikenfiber.no    E-post er 
et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er vanskeligere å 
glemme – og nesten umulige å misforstå. 
 
Med Broderlig hilsen i 
V. K og S. 
Simen Levinsky 
Sekretær.  

mailto:simen.levinsky@vikenfiber.no
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Minneord om ODDVAR FOLLESTAD 
 
Vår Eks.OM Oddvar Follestad døde 20 mars, 4 dager før han 
hadde fylt 94 år. Oddvar ble innviet i vår loge 25.mars 1950. 
Han hadde mange embeder i vår loge og var OM i perioden 
1987-1989. Oddvar mottok 60 års veteranjuvel 20. april 2010, 
og mange husker vel hans flotte tale i den anledning. 

 
Oddvar var født i Ålesund, noe man ikke skulle tro ut fra hans korrekte 
riksmål, men han slo ofte over på Ålesundsdialekt, når det passet seg og 
han fortalte at han alltid, ved besøk på Nord-Vestlandet, brukte den lokale 
dialekten. 
 
Oddvar var vår loges  ”1.tenor/1. forsanger”  på våre ettermøter og vi 
hadde stor glede av hans flotte sangstemme helt frem til det siste.  
Han var glad i å synge og jeg husker godt hans artikkel i TW-Nytt om da han 
reiste til USA for å studere sang. 
I stedet kom han hjem og fikk senere et engelsk agentur på ”kramper”,  noe 
som benyttes for å holde tog- skinnene fast til svillene, og som fortsatt 
benyttes den dag i dag. 
 
Han var en særdeles god og morsom taler og ikke minst en god forteller, 
noe vi har hatt glede av i TW-NYTT mange ganger. 
 
Alle husker vi vel historien om da han mistet brillene ned i skinnegangen på 
Nationaltheatret stasjon, en herlig historie! 
 
Litt pirkete var han og veldig opptatt av at han benyttet norsk rettskrivning 
fra 1920 og insisterte på at denne skriftformen også skulle benyttes i hans 
artikler i TW-Nytt. 
 
Vi vil savne Oddvar som logebror, hans historier og ruvende sangstemme, 
på logemøtene. 
 
KB  
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På besøk hos vår vennskapsloge i Moss 
Torsdag 13.mars var vi 8 brødre som besøkte vår vennskapsloge i Moss, 
loge Varna. 
 
Kveldens program var Det God Vennskaps Grad og det var loge Varnas 
Eks.OM som stod på stolene. Som alltid ble vi godt mottatt og mange av 
våre brødre traff igjen ”gamle” kjente i Varna. I tillegg til oss fra Loge 
Thomas Wildey, var Distrikts Stor Sire til stede sammen med flere brødre 
fra loge Christian Fredrik. 
 
En av de yngre brødrene fra Christian Fredrik skulle få tildelt Det God 
Vennskaps Grad denne kvelden.  Loge Varna har alltid, for meg, stått for 
dyktighet i gradsarbeidet. Så også denne kvelden.  Logens Eks.OM var 
flinke, men jeg må spesielt berømme  de 2 aktørene som spilte David og 
Jonatan. De var utrolig dyktige og fremførte sine tekster med stor 
innlevelse. 
 
Kveldens ettermøte bød på 2 overraskelser, den ene var at logen hadde gått 
til innkjøp av 2 stk. Curling spill, i tillegg serverte loge Varnas Privatnevnd 
pølser med lompe og brød. (Det var ikke bare jeg som sto i ”pølsekøen” i 
flere omganger!) 
 
Det ble satt sammen 2 lag på hvert curling bord.  Disse spilte mot 
hverandre, med finale tilslutt. Loge Thomas Wildey stilte med et lag 
bestående og brr. OM og brr. Skattmester. Laget gjorde en hederlig innsats, 
men nådde ikke finalen! Det var høy stemning rundt de 2 bordene, men 
hvem som vant tilslutt fikk jeg ikke med meg !  Et hyggelig logebesøk, som 
det ble satt stor pris på, også av brr. i loge Varna. 
 
Det er viktig at vi besøker andre loger, både for å få impulser og å knytte 
kontakter, derved vil også vi kunne få besøk fra andre loger. 
Neste gang vi skal på besøk til andre loger, vil jeg anbefale flest mulig å 
delta, slik at vi med egne øyne kan se hvordan andre loger arbeider. 
 

KB  
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SANT VENNSKAP – FINNES DET 
 
Det hender at man hører ting som setter seg fast i bakhodet og som dukker 
opp med jevne mellomrom. F.eks. dette: Det største og fineste et 
menneske kan oppleve, er å få være sammen med mennesker som vil en 
vel. 
 
Dette ble sagt i en fødselsdagstale for en tid siden av et menneske, som jeg 
regner med hadde tenkt mye om vennskapets betydning, og som altså var 
kommet til at det han kalte sant vennskap var og er noe av det beste og 
fineste man kan oppleve. Han snakket om vennskapets mulighet og 
forpliktelse, og det lød nærmest som om vennskap skulle være et 
sakrament. Så de fleste av tilhørerne syntes nok han gikk noe for langt. Men 
man var altså enige om at gode venner er en velsignelse, og venner er altså 
folk som vil en vel. Ikke bare når det går godt og alle er greie og glade, men 
også når det går dårligere og noen kanskje er litt ugreie. 
 
Et gammelt ord sier jo at det er i nøden man skal telle sine venner. Mange 
har nok erfart at når «nøden» kommer i en eller annen form eller skikkelse, 
da har en del av «vennene» lett for å trekke mot utgangsdøren. Dette kan 
bli ubehagelig, dette bør vi helst ikke ha noe med å gjøre. Vi kan i verste fall 
bli medansvarlig, vi kan risikere å sette vårt gode navn og rykte i fare. Da er 
det bedre at vennskapet får en liten pause. Ja, det er ikke slik å forstå at vi 
ikke er «venner» lenger, men vi omgås kanskje ikke så mye som tidligere. 
 
Men så dukker disse ordene opp igjen: Det største og det fineste et 
menneske kan oppleve, er å få være sammen med mennesker som vil en 
vel. Som taler vel om deg og tar alt i beste mening. 
 
Ta alt i beste mening, kan man tenke seg noe så vanskelig? I en tid da 
dømmesyken ligger foran hjerte- og karsykdommer på statistikken, i en tid 
da flere og flere grupper av mennesker tar form av folkedomstoler, i denne 
tiden kan det nok tenkes at man må lete en stund før man finner folk som 
er innstilt på å ta alt i beste mening. Det ligger så altfor nær, og det er vel 
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Du skal aldri gi opp en mann før han har mislykkes i noe han liker å 

gjøre. 

 

Lewis Lawes 

 

det som kalles «menneskelig», å lete etter det negative når vanskeligheter 
bringes på bane. Andres ulykke er som kjent ikke å forakte. 
 
Men så finnes der altså en type venner som står «skulder ved skulder» med 
en stakkar under livets forskjellige omstendigheter. Mennesker som «vil en 
vel» selv om man er kommet på defensiven. Som gleder seg med de glade 
og gråter med gråtende, som det het i gamle dager. Og som altså går i 
kampstilling når ens venner er utsatt.  
 
Den som opplever det, vil bekrefte sitatet fra den nevnte fødselsdagstale: 
Det største og fineste et menneske kan oppleve, er å få være sammen med 
mennesker som vil en vel. Under alle omstendigheter i livet. 
 
AE 
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Påsketradisjoner 

    
Påskelili      Heksene fra Bloksberg 

 
Påsken er både en gammel hedensk vårfest og den viktigste høytid i både 
kristendommen og jødedommen. Jødene feirer påske til minne om 
utgangen fra Egypt, og kristne feirer påske til minne om Jesu lidelse, død og 
oppstandelse. Påskeuken går også under navnet ”den stille uke”. Påsken 
står fortsatt som et skille mellom vinter og vår. Påske i Norge i dag betyr 
påskeferie og det er en særegen norsk tradisjon at mange av oss drar til 
fjells og soler oss, går på ski og nyter det siste av vinteren. De viktigste 
symbolene på påske er korset, egg og kyllinger, lam, den gule fargen og 
håpefullt lysegrønt fra nyutsprunget løv og spirer. Gult som påskefarge er 
spesielt for de nordiske landene, i andre land er det andre påskefarger. 
Påskeharen er også på vei inn i norsk tradisjon 
 
Påsken er den eldste kristne høytiden 
Påsken er den aller eldste av de kristne høytidene. Den kristne påske er som 
en fortelling som utvikler seg dag for dag. Fra palmesøndag til påskedag og 
hver dag er viktig på sin måte. Sammen forteller de ulike dagene historien 
om hva som hendte i Jerusalem for ca 2000 år siden, en uke som har fått 
betydning for hele menneskeheten. Troen på at Jesus stod opp fra de døde, 
er grunnvollen i kristen tro. «Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres 
tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder,» skriver apostelen 
Paulus i 1. Kor. 17,17 

     

http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/paaskelilje.jpg
http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/heks.jpg
http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/kors.jpg
http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/p%C3%A5skeharen1.jpg
http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/kirke.jpg
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Påsken fantes før Jesus 

  
Den kristne verden feirer påsken til minne om Jesu død og oppstandelse, 
men Jesus selv feiret påske. Han reiste til Jerusalem nettopp for å feire 
påske, jødenes påske. Den jødiske påsken feires til minne om israelittenes 
utvandring fra Egypt ca. 1200 f.Kr. (2. Mosebok kap. 12.). Måltidet Jesus 
spiste sammen med disiplene på skjærtorsdag, den dagen han selv 
innstiftet nattverden, var det jødiske påskemåltidet. Jødene feiret og feirer 
påske som en gledesfest til minne om da israelittenes ble fri fra det 
egyptiske slaveriet. De spiser et rituelt påskemåltid. Dette måltidet består 
av helt spesielle retter som alle har en bestemt betydning. Det er usyret 
brød til minne om israelernes hastige flukt fra Egypt, charoscheth (en 
blanding av epler, nøtter, dadler og granatepler) er symbol på alt 
slavearbeidet, en bolle med salt vann skal minne alle tårene Israels folk 
felte mens de var i Egypt og hovedretten er selve påskelammet. 
En del av de eldgamle jødiske påsketradisjonene har som vi ser blitt en del 
av den kristne påsketradisjonen også. 
 
Hebraisk navn på vår kristne påske og et hedensk navn på engelsk 
Ordet påske stammer fra det hebraiske ordet pesah, som betyr forbigåelse. 
Den jødiske påskehøytiden heter Passover på engelsk, mens den kristne 
påsken jo heter Easter. I Norge bruker vi altså et hebraisk navn på påsken. 
Det engelske navnet på den kristen påsken har ikke noen bibelske 
opprinnelse men er avledet fra navnet til den germanske 
fruktbarhetsgudinnen Eostre eller Ostara. Tiden rundt mars/april var trolig i 
førkristen tid oppkalt nettopp etter denne gudinnen. 
 

http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/paske-002.jpg
http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/p%C3%A5skehane.jpg
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Morderengelen 
Det hebraiske navnet på påsken kommer fra historien om morderengelen i 
Det Gamle Testamentet. Morderengelen gikk forbi alle hus som hadde 
blodet fra et lam strøket på dørstolpene. Dersom man ikke hadde dette på 
sitt hus ville morderengelen drepe den førstefødte i huset.  (2.Mos. kap. 12) 
Dette skjedde mens jødene var fanget i Egypt og forsøkte å flykte fra den 
egyptiske faraoen med Moses i spissen. Gud var sint på egypterne og ville 
drepe alle førstefødte i raseri over at jødene ikke fikk slippe fri. 
For at dette ikke skulle ramme jødene også, måtte de ofre et lam og stryke 
blodet på dørstolpene, slik at Morderengelen kunne vite hvilke hus han 
skulle la være i fred. Helt siden den gang har jødene feiret påsken som en av 
sine viktigste høytider. 
Lammet er det eldste påskesymbolet og var som vi ser opprinnelig en 
offergave, det var derfor viktig å finne det beste lammet til ofring. Ofte tok 
de det første lammet som ble født om våren. Trolig feiret jødene vårfest 
med ofring av lam også før utvandringen fra Egypt. 
 
Guds lam 
Innen kristendommen er påskelammet symbol på at Gud ofret sin sønn for 
vår skyld. Jesus var Guds lam, Guds påskeoffer, offeret Gud gjorde for å 
frelse menneskene. 
 

 
Lammet – påskelammet 
Lammet er det eldste påskesymbolet og tradisjonelt ofret jødene i 
førkristen tid lam i påsken og spiste påskemåltid med lam. Påskelammet var 
for jødene opprinnelig en offergave, det var derfor viktig å finne det beste 
lammet til ofring. Ofte tok man det første lammet som ble født om våren 
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Påskekyllingen er et nordisk påskesymbol 

       
Gule lodne påskekyllinger er nordiske påskesymboler. Kyllingen er som 
egget et symbol på nytt liv. I påsken er også kyllingen et symbol på Jesus 
oppstandelse, kyllingen bryter ut av skallet slik som Jesus brøt ut fra graven. 
Kyllinger er et vårtegn, på denne tiden av året legger hønene massevis av 
egg, og dermed blir det også kyllinger. Kyllingene er små og hjelpeløse, et 
bilde på oss mennesker. Påskekyllinger er populært som påskepynt og 
pryder både påskeegg, servietter og blomsteroppsatser. Påskekyllingens 
gule farge er også viktig – gul er påskens farge fremfor noen her i Norge. 
Gult er solens farge og solen er et viktig påskesymbol. 
1 
Påskeegg 
Påskeegg har en lang tradisjon i Norge, både det ekte egget og egg av 
sjokolade. Egget er et tegn på spiren til nytt liv. Noen steder i verden er 
dekorering av påskeegg en ren kunstart. Dermed har eggetradisjonen i 
Norge minst tre forskjellige utrykk 

   
 Vi spiser mye egg i påsken 
 Vi gir barna påskeegg fyllt av påskesjokoklade og påskemarsipan. 
 Vi pynter egg 
 Påskeegg til både små og store barn 

http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/paske-006.jpg
http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2006/01/paske.jpg
http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/paskeegg.jpg
http://www.aktivioslo.no/wp-content/uploads/2011/08/p%C3%A5skeharen1.jpg
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Noen ideer om hva man kan gjøre med påskeegg 
Du kan lage påskemarsipanen til eggene selv. Skriv historien om påsken på 
et ark og legg i egget Selvfølgelig lar du påskeharen gjemme egget / eggene 
og gir barna, både de små og de stor lapper med gåter om hvor de kan finne 
eggene. 
 
Lag påskeeggene selv av pappmassje! 
Lag klister av hvetemel og vann. Blås opp en ballong. Klipp opp strimler av 
papir, gjerne avispapir og dypp dem i klisteret, legg strimlene lagvis rundt 
og rundt ballongen. Du må klistre ganske tykt på. La ballongen i noen dager. 
Så kan du skjære egget  i to. Du må lage en kant som du limer fast på 
innsiden av den ene biten. Så er det bare å male og dekorere i vei!   
 
Fjelltopper og sol i påsken 
I gamle dager pleide folk å dra opp på en fjelltopp tidlig påskemorgen. Man 
trodde at sola oppførte seg helt spesielt denne dagen og danset på 
himmelen, i glede over Jesus oppstandelse. Det het seg også at hvis en 
kunne få syke mennesker med seg opp på fjelltoppen ville de bli bedre, 
siden solen hadde en helbredende kraft i det den stod opp påskemorgen. 
Kanskje vår egen tids tradisjoner med å dra til fjells har røtter her? Vi er 
forsatt glad i både fjelltopper og sol i påsken, selv om mange av oss ikke står 
grytidlig opp. 
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Kylling er også tradisjonell påskemat. 
 
Appelsinglasert kylling  
1 kylling, ca 1 kg, 
2 ss appelsinmarmelade, 
1 ss Grand Marnier eller annen 
sitruslikør (kan sløyfes)  
Krydret risfyll 125 g langkornet ris, 
3 båter finhakket hvitløk, 
2 finhakkede løk,  
4 ss rosiner 
2 ts oregano, 
4 ss pinjekjerner eller grovhakkede mandler/hasselnøtter 
1 kanelstang og 4 hele nellik, 
2 1/2 dl hønsebuljong, salt og pepper, 
4 laurbærblad og 4 kvister frisk timian eller 
1 ts tørket, 
4 ss søt dessertvin eller cider 
 

Kok risen etter anvisning på pakken. Fres hvitløk og løk med litt smør i 
pannen. Bland med ris og de andre ingrediensene. Fyll kyllingen med 
blandingen. Bind sammen kyllingbena og legg kyllingen i en ildfast form. 
Hell på 3/4 dl vann. 
Stek midt i ovnen ved 180 °C i 1 time. Pensle kyllingen med en blanding av 
appelsinmarmelade og likør. Stek videre i 10-15 minutter til kyllingen er 
gjennomstekt. 
Anrettes på serveringsfat med appelsinskiver og pekannøtter og pyntes 
med physalis. : 
 
Saus: 
2 dl hvitvin 
1 1/2 ss maisenna 
1/2 dl appelsinmarmelade 
2 1/2 dl appelsinjus 
2 ts Grand Marnier eller annen sitruslikør 

Rør alle ingrediensene kaldt og kok opp.  
 
God påsker ønsker    din redaktør   Thomas Teichmann  
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Medlem av Odd Fellow Ordenen? 
Noen kunne kanskje spørre: ”Hvorfor skulle jeg slutte meg nettopp til Odd 
Fellow Ordenen og ikke til noe annet fellesskap? Til det er nok svaret at det 
finnes like mange forskjellige grunner for tilsluttning til en loge som det er 
individer og slik bør det være. 
Odd Fellow Ordenen søker ikke efter medlemmer for en hver pris. Den 
søker efter verdifulle mennesker som vil det gode for det godes skyld. 
Ordenen er til for den som ærlig vil ta opp arbeidet for menneskenes 
forbrødring hevet over menneskelig natur og hensyn. 
Vår Orden søker å bekjempe egoismen, som er den største fare ikke bare 
for verdens fred og eksistenslykke, men som er den største hindring for ens 
personlige utvikling. Vi i vår orden søker å ungå løgn og bakvaskelse samt å 
tale nedsettende om noen . 
Odd Fellow Ordenen beiler ikke efter bifall, konkurrerer ikke med noen om 
noe, men så langt det lar seg gjøre fremelsker nestekjærligheten. Ordenen i 
Norge har i flere år vært med på å hjelpe til på områder hvor det er behov 
for hjelp. Her kan nevnes MS rammede mennesker, Medisinsk 
forskningsfond, døve barn, rednings skøytene, motarbeidelse av 
folkesykdommer , SOS Barnebyer  med mer. 
Vær stolt over å være en Odd Fellow Bror, og husk hva vår ordens lære; 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet i menneskeheten virkelig innebærer og 
alltid har betydd for vårt samfunn. Dens lære strekker seg tilbake til 1819 og 
er det størst utbredte broderskap i vår tid. 
 
Rudyard Kipling nevner han holder seks tjenere – som har gitt ham det han 
vet. Deres navn er : HVA og HVORFOR og NÅR og HVORDAN og HVOR og 
HVEM. Den som aldri spør, lærer aldri noe. Den som alltid spør, lærer alltid i 
livet.Vær en søker! – fordi bare den som søker, finner! 
Forsøk dessuten å rette hos deg selv – det som irriterer deg hos andre! 
 
La Odd Fellowship finnes som en engel med en hjelpende hånd. 
What can I do for you? 
Den tjener seg selv best den som tjener andre 
 
Tillater meg under denne post å reflektere over Br. Sekr sin søndagsmail. 
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Slutter meg til ham og gratulerer de brr som har fått sine gr i loge og leir. 
Vår loge og orden er et sted for å utvikle sine holdninger og få ro i sinnet, vi 
er en motpol til det hektiske samfunn, tidsklemme og stress. Og minner om 
at her inne er stedet for å finne sjelens fred. Ja det er derfor det fortsatt er 
ønskelig med den store forskjellen mellom der ute og her inne. Vi minnes 
stadig av br Om, om at vi skal tjene logen og å handle med klokskap, iver og 
god vilje for av disse dyder er vår loges velferd avhengig. Han sier også at vi 
har til formål å bli bedre medmennesker og mer menneskekjærlige, og det 
er vi selvfølgelig som brødre av denne orden. Vår Orden formidler tidløse 
verdier, Logen forvalter og formidler disse. Vi brødre arbeider på oss selv 
gjennom disse verdier. Eller? - her er jeg muligens i min enfoldighet og 
tanker om kanskje vi alle burde bli flinkere med å bidra til noe. Burde vi 
kanskje bruke posten til beste for logen til å lufte våre tanker og meninger? 
Stille spørsmål og kanskje få svar……… nødvendigvis ikke på samme møte, 
men på ett av de nærmeste……..? 
Alle har vi sikkert en venn, en kollega, en nabo, en i omgangskretsen, en i 
familien eller lenger ute so sikkert på en eller annen måte kan fenge 
interessen for loge og orden. For alle vi som møter så ofte vi kan ønsker å 
opprettholde ordenen og logelivet. 
Derfor må vi alle bidra til å holde kjeden, og huske at det er det svake ledd 
som kan briste. Vi ønsker oss flere medlemmer, vi har det rette å tilby. For 
det har vi vel? Kvalitet gir kvantitet 
La oss gjøre et skippertak og løfte i flokk, møte så ofte vi kan, delta i 
forhandlingene, bidra til forhandlinger, få hverandre til å møte……….. Dette 
vil gi rekrutering. 
Arbeidsmøtene vil bli mer interessante og ikke blåkopier. Vi får sikkert da 
også flere seremonielle møter. 
 
Jeg vil avslutte med ett sitat fra vår ordens lære en leksjon fra 1820. 
At han skulle opptre med menneskelighet og godhet mot mange skapte 
vesener, over hvem han hadde suveren kontroll, som lærte ham, Forent av 
økning av samfunnet, til å leve i broderkjærlighet med alle andre 
skapninger. 
 
I VKS Arvid Heier Larssen  
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Julefest i logesalen med gjester 
 
Vi tillater oss, selv om det er våren og påskenummer, at vi vil gjengi vår 
tradisjonelle julefeiring for brødrene.  Det er alltid en høytid rund disse 
festlighetene. Først i ”salen” med gjester, med lesing av julestoff og med 
musikkinnslag. 

   
Noen av brødre og gjester  Jan  Fredriks superkake 

   
Overmester med fruen  Svein Terje, vår private poet 

 
Vår tradisjonelle julefortelling, piken med svovelstikker, lest  av  Svein Terje, 
etterfulgt av nydelig tilberedt julemat og noe attått. 
En hjertelig og stor takk til privatnevnda: Dag, Bjørn, Arne og Steinar  
 
En sen hilsen fra redaktøren Thomas  
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Visergutt i Oslo 

   
Vognmannsgt. I Oslo    Youngstorget 

 
Fra du var fylt 12 år kunne du få jobb som visergutt i Oslo og i 1950 var det 
jobber å få. Du kunne jobbe noen timer etter skoleslutt eller i 
sommerferien. Mange på min alder tok dette som opplæring i arbeidslivet, 
men mest for å tjene penger. Det var så mye man hadde lyst på og ellers 
ingen mulighet for å oppfylle disse ønsker. 
 
Jeg ønsket meg klokke og fikk jobb på Møllers Transport  i Vognmannsgata 
som lå i området bak Østbanen. Der møtte man opp og ble registrert og så 
satt man og ventet til det kom et oppdrag.  Det kunne være å levere eller 
hente pakker, men også annet tilfeldig arbeid. Til disposisjon hadde vi 
sykkel, drakjerre og store papptromler til å frakte dokumenter. Vi fikk 
direkte oppgjør etter utført arbeid. 
 
Det var to store Viserguttfirmaer i Oslo. Thor Transport og Møller Transport 
og på Møllers Transport var det mest voksne menn. Jeg hadde sett de i 
byen før og synes de så noe slitne ut, men skal si jeg ble positivt overrasket, 
de var så hyggelige. Alle var edruelige og et par også dypt religiøse.  
 
En gang det var min tur til et oppdrag, sa sjefen i luka at det var kjerrejobb 
og kanskje en voksen skulle ta det. Men nei, karene mente det var riktig 
siden det var min tur, at jeg fikk oppdraget og at jeg sikkert var kar om å 
klare det. Det var bare så vidt -, jeg ut med kjerra og trillet opp til 
oppdragsgiver tror det var i Nedre Vollgate, der fikk jeg et lass med 
dokumenter som skulle leveres til Friheten, en avisredaksjon som den gang 
holdt til i Folketeaterpassasjen. Lasset ble tungt, men det var jo mest 
nedoverbakke så det skulle nok gå bra. På veg nedover Tollbugata hadde 

http://www.google.no/imgres?q=youngstorget&hl=no&sa=X&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=973&bih=377&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=O7GzsEnp6QQp7M:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=549160&page=11&docid=BiNCIzf6Ur0gRM&imgurl=http://i120.photobucket.com/albums/o190/jmoxon/Youngstorget1940.jpg&w=512&h=342&ei=bkaFUNbuNaOE4gSlzoCQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=253&vpy=63&dur=15119&hovh=183&hovw=275&tx=164&ty=132&sig=112365701406419440379&page=4&tbnh=141&tbnw=205&start=30&ndsp=12&ved=1t:429,r:19,s:20,i:189
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jeg fin fart og alt gikk fint inntil Skøyenbussen foran meg stoppet, men det 
klarte ikke jeg og kjørte kjerra rett i bussen bakfra. Den gang hadde bussene 
et utvendig rom for plassering av ski etc. bak, og der lagde jeg en bra bulk. 
 
Sjåføren sprang ut og så sint ut, men da han så meg og kjerra, og min 
stotrende unnskyldning, ristet han bare på hodet og kjørte videre. Lettet 
over dette, ankom jeg Friheten og fikk honnør for at jeg hadde klart et så 
stort lass, dette var de ikke klar over. Resten av jobbene der gikk greit uten 
problemer og etter hvert fikk jeg nok til mitt første armbåndsur med 
stållenke. 
 
Senere fikk jeg fast sommerjobb hos A/S Stensbak som var en stor 
jernvarebutikk på hjørnet ved Youngstorget. Der hadde jeg mange 
oppgaver som utpakking av varer, rydding og hente å levere pakker. Også 
her var jeg imponert over hvor hyggelig de voksne ansatte var og jeg trivdes 
godt med slikt arbeid. Nå var det sykkel jeg ønsket meg, jeg hadde lånt 
sykkel av en tante i Ås så sykle kunne jeg. 
 
En gang skulle jeg levere en dobøtte med lokk og det hele, til en adresse, og 
mens jeg sykler opp Sannergata får jeg se piken jeg var forelsket i stå på et 
hjørne. Og her kom jeg som visergutt med dobøtte, så flau hadde jeg aldri 
hvert før og håpet inderlig hun ikke fikk se meg. Ennå i dag har jeg ikke fått 
greie på om hun så meg, men vi ble i alle fall lykkelig gift 10 år senere. 
 
Her jobbet jeg en hel skoleferie og fikk meg tilslutt en flott DBS sykkel, men 
mine foreldre måtte hjelpe litt til, for en sykkel var dyr den gangen. 

   
Drakjerre     Viserguttsykkel  

 
Å komme seg tidlig ut i arbeidslivet er nok bare en fordel, særlig når det kan 
kombineres med skolegang.    Arvid Soelberg.  
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BJØRN SCHAU 85 ÅR 31.3.2014 

 
GRATULERER MED DAGEN !  
 
Intervju med Bjørn Schau. 
 
Jubilanten har vært aktiv i Odd Fellow i 54 år og mottok for 4 år siden 50 års 
veteranjuvel i 22 Thomas Wildey. Jeg skriver bevisst ordet – aktiv – da en 
stor del av hans liv har dreid seg rundt vår loge. 
Bjørn mangler ikke engasjement, det hører jeg jo tydelig når jeg prater med 
han, en meget engasjert bror som har mye på hjertet. Sosialnemden arbeid 
ligger tydelig hans hjerte nært og her har han bidratt med svært mye. 
Nemden har i mange år hatt stor glede av hans utrettelige innsats.  Alltid på 
pletten og parat til å stå på for logen og med gode råd til alle.  
 
Han forteller om hvordan han ved en tilfeldighet ble en Odd Fellow, han 
hadde lest interessante og positive omtaler i Logens 10 års beretning. 
 
Han forteller om hvordan han var med å satte i gang og hadde ansvaret for 
båtturer og fjellturer. 
 
Et stort og varmt hjerte er vel  et typisk kjennetegn for Bjørn. Han blir ivrig i 
samtalen når han kommer inn på sin kone og  at jeg må få med noe veldig 
viktig i denne sammenheng: 
”Dette hadde ikke gått hvis ikke det hadde vært for min kone – som hjalp 
meget til og var en god støttespiller for Odd Fellow”. 
 
Jeg takker Bjørn så meget for samtalen.  Jeg tillater meg å skrive som andre 
har beskrevet før meg:  ”Bjørn har en verdighet og medmenneskelighet som 
vi andre tilegner oss gjennom vår ordens lære. Men hos deg kjære Bjørn er 
dette iboende egenskaper.” 
 
Mvh. 
Rune Mediaas 
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I tillegg til Runes intervju har redaktøren tenkt å komplettere bilde til Bjørn 
Schou som et varmt og engasjert menneske i den gode logen ånd.  
Som Rune antydet i hans intervjue til hans 85 årsdag er Bjørn en av de få 
eks.overmester som fremdeles er aktiv i logens arbeidet. Selv om hans 
helse ikke den samme som før, så er han meget opptatt av det sosiale 
arbeidet jf Sosialnevnden, i logen. En god læremester og støttespiller for 
hans ivrige elev Simen Lewinsky som har overtatt Bjørns virke med like stor 
entusiasme. 
Bjørn har vært svært aktiv til å bidra til at en del mennesker i nød hadde 
noen bedre stunder. 
Han er sterk engasjert i logens virke med ”de Norske Lenkene” en 
organisasjon som bistår tidligere alkoholiker med hjelp til selvhjelp. Han har 
vært drivkraften bak innsamling og utdeling av julepakker og presanger til 
frelsesarmeen og ikke minst sterk bidragsyter til ”Fattig Huset” med 
julegaver og matpakker. 
Bjørns innsats og støtte til å arrangere sommerturer med reker uten alkohol 
for ”De Norske Lenkene”, invitere ”Franziskus Hjelpen”, organisasjonen som 
hjelper menneskene i dere siste fase i livet, til å ha en hyggelig båttur på 
fjorden. 
I tidligere år har Bjørn vært vertskap for julebordfeiringer på seniorhjemmet 
på Kringsjå. Hvor det ble invitert sosial trengende for å gi dem et lyspunkt i 
juletiden. 
MAS senteret, et senter for mennesker med ulke funksjonshemmede 
mennesker, har mye å takke for logens engasjement for støtte, hjelp og 
omsorg, alt fra nødvendig hjelpemidler, sosiale evenementer som bla. 
deltaker på logens fjordturer og julefeiringer.  
Loge 22 Thomas Wildey er glade for å ha slike engasjerte brødre i sin rekke. 
Tusen takk for din innsats 
 
Med en varm hilsen 
 
Redaktøren i  TW-Nytt 
Thomas Teichmann 
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Kunstnerisk hjørne - Runi Langum 

 
 
Runi Langum er født i 1958 i Drammen. Bor og arbeider i Berger i Vestfold. 
 
Utdannet i Kunstakademiet i Trondheim og i Frankrike ved 
Ecole Nationale Superieure de Beaux Arts. 
Hun har deltatt på Høstutstillingen hele syv ganger. 
Innkjøpt av Riksgalleriet og en rekke fylker, kommuner og kunstsamlinger. 
Har hele tiden hatt masse egenutstillinger, gruppeutstillinger og 
utsmykningsoppdrag.  
 
Runi Langum er blid og hyggelig og har et vinnende vesen. 
Hun var fast på vårt trykkeri og jeg har solgt utrolig mange av hennes bilder 
som uttrykker bevegelse, mot og styrke.  

 
 
Selv sier hun: ”Kjernen i min kunst er konsultasjon mellom mennesker. 
Jeg henter mye fra dans med en blanding av regi, lys, bevegelse og musikk. 
Dans er et ordløst og internasjonalt språk, akkurat som kropp språket vårt”. 
 
Et år var hun festspillkunstner på Festspillet på Elverum og hennes bilde av 
en som spiller cello, er noe av det fineste jeg har sett, du nærmest kan høre 
spillet når du ser bildet. 

http://www.google.no/imgres?q=runi+langum&hl=no&sa=X&tbo=d&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=972&bih=377&tbm=isch&tbnid=xz0QQZMa5CehQM:&imgrefurl=http://www.fineart.no/kunstner/runi-langum&docid=LIUINBhdDyIyzM&imgurl=http://www.fineart.no/i/brand_img/25-0.jpg/w=540,h=360&w=302&h=360&ei=27O0ULWVHYOD4gTA44DICA&zoom=1&iact=hc&vpx=329&vpy=17&dur=125&hovh=245&hovw=206&tx=120&ty=181&sig=112365701406419440379&page=6&tbnh=145&tbnw=124&start=76&ndsp=19&ved=1t:429,r:78,s:0,i:322
http://www.google.no/imgres?q=runi+langum&hl=no&sa=X&tbo=d&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=972&bih=377&tbm=isch&tbnid=OWDGfc2bkUCixM:&imgrefurl=http://www.listen.no/sted_event.php?sted_id=&nummer=63783&docid=XrWOmDx0_qQT_M&imgurl=http://img.listen.no/copper/albums/userpics//osebro_Front.jpg&w=361&h=532&ei=27O0ULWVHYOD4gTA44DICA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=-27&dur=2198&hovh=273&hovw=185&tx=88&ty=167&sig=112365701406419440379&page=4&tbnh=148&tbnw=95&start=43&ndsp=20&ved=1t:429,r:43,s:0,i:217
http://www.google.no/imgres?q=runi+langum&start=163&hl=no&sa=X&tbo=d&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=972&bih=377&tbm=isch&tbnid=YLfgVUSoWw2eRM:&imgrefurl=http://runilangum.blogg.no/&docid=RXErWFfA2MPgKM&imgurl=http://bloggfiler.no/runilangum.blogg.no/images/1435315-8-1329508683480.jpg&w=400&h=528&ei=27O0ULWVHYOD4gTA44DICA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=5&dur=999&hovh=258&hovw=195&tx=89&ty=199&sig=112365701406419440379&page=11&tbnh=148&tbnw=114&ndsp=19&ved=1t:429,r:76,s:100,i:232
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Da jeg fortalte henne dette, overrakte hun meg et EA trykk som nå henger 
i min stue og som jeg setter umåtelig pris på. 
 

 
Ellers har jeg mange andre litografier av Runi både hjemme og på hytta. 
 
På Refsnes Gods som er kjent for sin kunstsamling, har en del anerkjente 
kunstnere fått sine egne rom. Disse rom er dekorert med kunstnerens 
verker.  
 
Du kan bo i rom Frans Widerberg eller Jacob Weideman, men jeg ble 
overrasket sist jeg var der, at også Runi Langum hadde fått et rom. 
Dette er en stor ære. 

  
Refsnes Gods. 
 
Hilsen Arvid Soelberg. 
  

http://www.google.no/imgres?q=runi+langum&start=102&hl=no&sa=X&tbo=d&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=962&bih=377&tbm=isch&tbnid=n7gpuuhRMGZvNM:&imgrefurl=http://shop.gallerigraff.no/product.asp?prodID=54&name=par-runi-langum&docid=5YsOQndAUmjP4M&imgurl=http://shop.gallerigraff.no/images/products/big/016_1.JPG&w=800&h=566&ei=uhL0UKGsKcvb4QTDx4FI&zoom=1&iact=hc&vpx=217&vpy=2&dur=6744&hovh=189&hovw=267&tx=168&ty=107&sig=112365701406419440379&page=7&tbnh=154&tbnw=238&ndsp=19&ved=1t:429,r:9,s:100,i:31
http://www.panoramio.com/photo_explorer
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Episoder fra et liv i Bulgaria 
 
Ettertanker fra en bror i utlendighet 
Det er en glede å ta oppfordringen fra redaksjonen om å skrive noen ord fra 
Bulgaria til TW-Nytt. Etter tre år som fastboende her nede på Balkan har jeg 
etter hvert rukket å bli varm i trøya, svelget et titalls større kameler og fått 
oppleve at livet har blitt rikere på erfaring. Jeg har valgt å dele noen av disse 
tankene med brødrene gjennom episoder til ettertanke.  
 

 
Fakta om Bulgaria 
Inneklemt mellom Romania i nord, Svartehavet i øst, Hellas og Tyrkia i sør 
samt Serbia i vest, bor det i dag 7,36 millioner innbyggere stort sett 
konsentrert i byområder, der 1,3 millioner innbyggere er bosatt i 
hovedstaden Sofia. Andre store byer er Svartehavsbyene Varna og Burgas 
og innlandsbyene Plovdiv og Ruse. Min egen by Veliko Tarnovo har 63000 
innbyggere og ligger midt mellom Sofia og Svartehavet. 
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500 år i tyrkisk fangenskap 
Bulgarias beliggenhet ligger i et krysningspunkt for flere sivilisasjoner, og er 
hjemsted for noen av verdens eldste kulturskatter. Landets historie strekker 
seg tilbake til dannelsen av Det første bulgarske riket på 600-tallet. Bulgaria 
var også en del av Det osmanske rike (Tyrkia) i en femhundreårsperiode fra 
1396 til 1908. Dette skapte nedgangstider for landet og den dag i dag er det 
sterke følelser i sving når Tyrkia nevnes. Ca. 10% av dagens innbyggere er 
etniske tyrkere og de er representert med eget politisk parti i 
Nasjonalforsamlingen. Tyrkerne er i stor grad separert i egne bydeler og 
benytter sitt eget språk. Ettersom Bulgarias nasjonalfølelse tiltar i styrke 
oppstår det også lett konflikter med tyrkiske og andre minoriteter; spesielt 
Romafolket har vært skyteskive de siste årene. 
 
På tysk side i krigen 
På 1900-tallet var Bulgaria involvert på tysk side i begge verdenskrigene, før 
landet kom inn under sovjetisk innflytelse etter andre verdenskrig. Bulgaria 
var i etterkrigstiden en kommunistisk ettpartistat, før regimet på fredelig vis 
gav fra seg makten i 1990-91. Bulgarske politikere skryter i dag stort av at 
landet sammen med Danmark var det eneste i Europa som sparte sine jøder 
for masseutryddelser. Dessverre en halvsannhet da æren for dette ene og 
alene tilfalt enkeltpersoner utenfor det politiske systemet som gav liv og 
innsats mot Tyskland og mot deportasjoner. Jeg gremmes når jeg i dag ser 
aemosjonelle, halvkorrupte politikere forsvare Bulgarias krigsinnsats og dra 
positive veksler på dette. De eldre i landet, inkludert min egen «svigerfar», 
er fremdeles stolt av at Bulgaria kjempet med Tyskland under krigen og et 
av hans største øyeblikk i livet var da han mange år senere som 
transportsjef for Veliko fylke kunne bo på Wehrmachthotellet Europejski i 
Warszawa på forretningsreise. 
 
EU’s mest korrupte land 
Bulgaria er et fattig land som nyter godt av sitt EU-medlemsskap med årlige 
mangemillioners fondsstøtter. Selv Norge støtter gjennom EEU/EØS et 100-
talls prosjekter og har satt hyggelige spor etter seg. Den norske ambassade i 
Sofia gjør et formidabelt arbeide; ikke minst mht å ta vare på barnehager, 
museer, skoler og mye mere. Bulgaria er også det mest korrupte landet i EU 
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og har en rating som har sunket for det femte året på rad fra UN 
Transparencey Index. Som det 139 mest pålitelige landet i Verden; Norge 
for øvrig nummer 10; er det på linje med Nigeria og en del søramerikanske 
land. Det politiske systemet er gjennomkorrupt, de fleste bedriftsledere er 
etterlevninger fra kommunisttiden og kvitteringer er et fremmedord! Det 
tar nok ytterligere 10-15 år før Bulgaria vil merke noen bedring. Det må et 
generasjonsskifte til i politikk og bedriftsliv og EU må tviholde på ikke å gi 
fondsutbetalinger før det dokumenteres resultater mht korrupsjonen. Det 
er for øvrig like mange politifolk i min by som det er i Oslo med 10 ganger 
flere innbyggere. Politiet er en skamplett og jeg har enda til gode å se en 
normal oppførsel fra en bulgarsk politimann. De er mest opptatt av å 
skjerme egen mafia og politikere. Når jeg i februar kjørte hjem fra ferie i 
Polen kunne jeg telle 14 «politikontroller» på de 7 milene fra grensen til 
Serbia og til Sofia. 
 
Et vakkert land 
Bulgaria er blendende vakkert. De to fjellkjedene Stara Planina og Rodopi 
har majestetiske tinder og landskaper og er etter min mening helt på høyde 
med den norske fjellheimen. Min drøm er at flere nordmenn får øynene 
opp for innlands-Bulgaria i stedet for å hele tiden senke sitt legeme i en 
solstol ved Svartehavet. Vinterstid er det gnistrende aktivitet i skibyene 
Bansko, Borovets og Pamporovo til 10 ganger lavere pris enn på Geilo! 
Sommerstid, med unntak av badelivet ved Svartehavet, er det fantastisk å 
finne gamlebyene, gå i parkene og bare slappe av. 
 
Et billig land 
Det er billig å bo i Bulgaria for en nordmann. En gjennomsnitts månedslønn 
er her ca. 1600 kroner; tilsvarende 400 leva; en myntenhet frosset mot Euro 
med derav stabil kurs. En treretters flott middag med drikke dertil for to 
personer koster sjelden mer enn 150 kroner her i Veliko Tarnovo. For en 
bulgarer er situasjonen følgelig motsatt. Prisnivået er høyt for den lønnen 
han har og banklån, elektrisitet og skoleavgifter, med mer, spiser opp det 
meste. Derfor er det mye naturalhusholdning og helårs benyttelse av egene 
produksjoner fra landsbygda.  Som en av de meget få avholdsmenn her 
nede er det en fryd å meddele at en 3-liter med Kamenitza øl (Tysk 
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Kaltenberger) selges for 8 kroner her i byen. En halvliter på restaurant er 
sjelden mer enn 6 kroner. Jeg kan derfor trygt titulere meg som en rik 
bulgarer; men en fattig nordmann! 
 
Hverdagsfattigdom 
30% av den bulgarske befolkning er utpreget fattig. Skulle vi tillempe den 
norske standarden for fattigdom er tallet over 95%!!! Det gjør meg vondt å 
se at avfallsdunkene stadig oftere frekventeres av flotte kvinner og menn 
på jakt etter både mat og klær. Når dunkene er fylt opp om kvelden og før 
renovasjonen tar restene om morgenen har pappmannen vært der og 
forsynt seg med alt papiret, jernmannen har tatt alt metallet, sigøynerne 
med sin hest og tralle har tat klær og treverk, de aller fattigste har funnet 
mat for nok en dag ogn setter seg ned sammen med løshundene for å dele 
dagens fangst. 
Spesielt vinterstid er det trist å konstatere at hundretalls personer dør fordi 
de ikke har råd til å varme opp leiligheten. Som følge av korrupsjon og 
mafiavirksomhet er det fremdeles slik at elprisen er ekstrem for en 
bulgarer. Å varme opp et rom i en måned koster ca. 100 leva (400 kroner). 
Har du en treroms leilighet og en inntekt på 1600 kroner, blir det ikke mye 
igjen til mat. 
 
Smil, nærhet og stolthet 
Jeg blir godt ivaretatt i Bulgaria og jeg møter en veldig nærhet og omtanke 
fra medmennesker omkring meg. Familiebåndene er sterke, storfamiliene 
store og bulgarerne er eksperter i å ta vare på hverandre.  Jeg får legge meg 
i hardtrening å lære bulgarsk slik at jeg kan ta mer av hverdagspraten på 
gata. Da kan jeg etter hvert gi noe tilbake som en liten takk for all den 
vennlighet jeg selv har møtt. 
Bulgarerne er flinke og lærevillige. Foreldre i dag gjør alt de kan for at deres 
barn skal være skolerte, bli velutdannet og få en god jobb. Lærevilligheten 
er stor blant barna og kunnskapsnivået er skyhøyt i forhold til Norge. Etter å 
ha sett lærebøkene til flere elever kan jeg konstatere at det som er pensum 
for en norsk 10-klassing er standard allerede i 7-klasse her i Bulgaria. I 
tillegg er mange av elevene presenterister med en ren rekke av seksere på 
alle karakterkort. 
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Mitt eget liv 
Jeg valgte selv å flytte til Bulgaria på grunn av sykdom og behovet for å få et 
enklere liv. Møtte mange vegger i Norge som jeg ikke visste hvordan jeg 
skulle håndtere. Jeg måtte ta farvel med flotte og verdifulle mennesker og 
måtte ta et valg. I dag tre år senere er jeg overbevist om at jeg gjorde det 
rette og jeg ser lys i tunnellen selv om det er et langt lerret å bleke.  Uten 
hjelp fra de som står meg nærmest hadde dette vært veldig vanskelig.  Jeg 
har aldri vært noen fighter, jeg er blant de minst endringsorienterte i 
samfunnet, jeg har vanskelig for å takle motgang, jeg er sårbar og redd, 
men…… jeg setter pris på de små ting i livet som gir merverdi, jeg forsøker å 
lære å ta vare på meg selv og være snill mot mine nærmeste; jeg er glad for 
alt som  gir inspirasjon til glede og håp. Dette skal jeg lykkes med! Jeg 
ønsker alle brødrene en GOD og VARM dag der hjemme i Norge. 
 
Bjørn Eirik Kirkeberg 
Veliko Tarnovo, Bulgaria 
Mars 2014 
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Appelsincurd 

 
 
Ingredienser: 
2 appelsiner (saft ca. 2 1/2 dl og skall fra 1 appelsin) 
1 stjerneanis 
saft av ½ lime 
125 g usaltet smør 
2 dl sukker 
3 egg, sammenpisket 
 
Fremgangsmåte: 
Ha appelsinsaft, skall og stjerneanis i en kjele og kok inn til ca. 1 dl. Tilsett 
saften av en halv lime. 
Bland alle ingrediensene i en ildfast bolle/stålbolle. Sett bollen over en kjele 
med vann, og hold temperaturen rett under kokepunktet (ikke la bollen 
komme i kontakt med vannet). 
 
Rør hele tiden til den tykner og har fått passe konsistens (ca. 20 minutter). 
Avkjøl og fyll på rene glass. 
 
Drikkeforslag: 
Ostertag Pinot Gris Barriques 2010, kr 235,00 

 
Velbekomme    Bror  Thomas Teichmann  
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Prøv ikke å bli vellykket, prøv heller å bli et verdifullt menneske. 

 

Albert Einstein 

Møteprogram VÅREN 2014 

for 
Loge nr. 22 Thomas Wildey 

 
Tirsdag: 

22.04.2014 19:00 B   
Besøke  32 Viken – Galla 

29.04.2014 19:00 A+C O Info.m. Informasjonsmøte 

13.05.2014 19:00 D O Arbm. 
 

20.05.2014 19:00 A O Arbm.  

27.05.2014 19:00 
 

 
 

Sommermøte 

 
 
 

 

Runde fødselsdager 
 
65 år: 
Ergo, Lars     11.12.1949 
 
55 år: 
Kirkeberg, Bjørn-Eirik   10.12.1959 
 
50 år: 
Runfors, Per Olof   18.12.1964 
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Thomas Wildey 
Ordenens første organisator og leder 

1782 – 1861 
 
 
 

“What Can I Do For You” 

Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28 

0161 Oslo 
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