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Liste over embedsmenn i perioden 2013 - 2015: 
Storrepresentant 
Erling Nordsjø 
 
Eks Overmestere 
Arnfin Evjen, Bjørn Schau, Svein Solberg, Bjørn Grødtlien, Svein Terje Hermansen, 
Knut Borgen, Jan Erik Arnesen, Ivar T. Schmidt, Erling Nordsjø, Dag Thorkildsen, 
Bjørn-Eirik Kirkeberg, Roar Mathiesen og Jørn Arild Mood. 
 
Valgte embedsmenn 2013 - 2015: 
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 høst! 
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Leder TW-Nytt 
 
Kjære brødre 
 
Vel møtt igjen til en nytt høstsesjon. Noe vemodig 
er det nok. Etter en slik fantastisk sommer og 
deilige høst temperaturer, går tiden mot kulde og 
mørket men også mot juletider. 
Første møte er unnagjort med meget god 
fremmøte, var det abstinensen som ”drev” brødre 
inn i salen ? Godt fristet med privatnemdas herlige 

skaldyrsoppdekking?  Og naturligvis Jon Hjørnevik’s små historier 
presentert av og med Eks.overmester Dag Torkildsen   og naturligvis de søte 
fristelser fra Jan Fredrik. Bror Sekretær Simen prøver jo så godt han kan 
med både sommer og søndags brev til å kunngjøre for fristelser. 
Vi i TW-Nytt redaksjonen har fått det travelt denne høsten. Vi har bestemt 
oss til å lage både høst og julenummer. Så det er bare å sette i gang.  
I denne forbindelse har vi lyst til å invitere flere avbrødre å komme med 
noen bidrag. F.eks Hva har du opplevd i sommer? Har du en liten historie 
som du vil dele med brødrene? Et lite dikt eller gi en kommentar til 
samfunnsutvikling. 
Redaksjonen har fått tilbakemelding om ar sosialnevnda har vært meget i 
siget etter sommerturen med våre venner.  Vi synes Lederen i 
Sosialnevnden Simen Levinsky har et godt håndlag med både gjester og 
våre nye brødre. Det å delta som ”ny” bror på et slikt evenement betyr 
utrolig mye for forståelsen og viktigheten i det praktiske logearbeid. Både 
sommerturen og besøk hos våre venner skaper grunnlag for en utvidet 
horisont og meningen med livet. 
Kan vi i redaksjonen få lov til og oppfordre noen av brødrene som har vært 
med på besøket hos ”LENKENE” og hos ” MAS” til å komme med en 
refleksjon over det opplevde, personlig og gjerne i henhold til logearbeidet. 
Vi tror at våre brødre har godt av å høre deres menig. 
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Redaktøren tør å komme med en liten bemerkning på generell basis til 
brødrenes fremmøte til logemøtene, spesielt til våre ”høytidlige møter”. 
Siste gangs opptakelse av en ny bror. Vi hadde besøk fra logene i 
Kongsberg,  St. Halvard og fra Danmarks  loge Olav Rye – som er en ny del 
av Danmarks loge Thomas Wildey ,som vi har meget god kontakt med 
gjennom våre Danmarksturer. Vi var ca 50 ++ brødre.  
Fremstillingen var helt fantastisk og all ære til deltakerne, spesielt fra 
seremoni lederen  Rolf . 
Bravo ! Dette kan vi være bekjent med. Nå kommer malurten i begeret. 
Hvorfor valgte så få brødre av vår loge å overvære denne seremonien. Det 
er bedrøvelig å tenke på at dette er logens beste og viktigste begivenhet. 
Sykdom og reiser er selvsagt uttatt.   
Men brødre husk det som er vårt motto: Møt så ofte du kan.  
Ønsker det en fortsatt deilig høst 
 
Med en glad høst hilsen Redaksjonen v/ redaktøren  TT 
 
 
 
 

 
 

Tusen takk 
til 

Rune Mediaas 
for 

innsatsen 
i 

redaksjonen 
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Overmesters spalte 
 
Gode brødre. 
 
Ja nå har vi vært gjennom en lang sommer og 
starten opp igjen i vår flotte Loge. 
 
Vi har vært igjennom en flott innvielse av vår nye 
bror Edvin Fredriksen. Ble en fin ramme rundt 
den, med besøk fra Loge 33,Sølvet på Kongsberg 
og Loge 10 St.Halvard i Oslo. For ikke å glemme 4 

brødre fra Loge 117 Olav Rye, i Fredricia, Danmark. 
 
Vi går en fin tid i møte med høsten som kommer, med de flotte høstfarger. 
Fremover er det mye vi skal igjennom, og vi har 1 grad 30 sept, hvor bror 
Undermester skal prøve seg på stolen. 
 
Eksmester aften den 28 okt, med en 2 grad. 
 
Over Nytt År har vi 4 jubilanter. 

 12 januar 1965 ble Arnfinn Evjen innviet i vår Orden, så han skal 

tildeles 50 års Veteranjuvel. 

 18 mars 1975 ble Bjørn Grøtlien innviet i vår Orden, og vil få sin 40 års 

Veteranjuvel. 

 27 februar 1990, ble både Knut Alme og Oddbjørn Rød innviet i vår 

orden og vil få sine 25 års Veteranjuveler. 

 
Datoer til disse flotte begivenheter vil følge senere. 
 
Ellers over Nytt År, vil vi ha både 1 grad, 2 grad og 3 grad, og forhåpentligvis 
innvielse, til tillegg til vår jubelanter. 
 
Vi har mye fint å se frem til, og håper så mange som kan møter. 
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Styrkelse og ekspansjon er en stor og viktig del av vårt arbeid, og håper vi 
skal klare å få en jevn tilstrømning av nye brødre. Se i deres omgangskrets 
om det er noen dere følger kunne passe inn i vår Loge 
 
Ønsker dere alle en fin høst, og ser frem til gode og innholdsrike møter med 
dere. 
 
Her er ett vakkert bilde fra nord, som et tegn på en vakker høst. 

 
 
 

 
Mbh 
Thomas Haug 
Overmester 
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Undermesters spalte 
 
Da er vi godt i gang med vår høsttermin. Vi har 
allerede innviet en ny bror, og i disse dager har vi 
også en 1. grad. Det jobbes også med innholdet til 
ettermøtene og noe interessant til vårt klubbmøte. 
Her vi jeg komme med en oppfordring, tips gjerne 
Undermester med noen som kan bidra.  
 
Vi er alle som dere sikkert vet, godt bortskjemt 

med utmerket mat fra kjøkkenet i STG 28. Når dette skrives er det faktisk 
Fårikålens dag. Smørbrødene som vi ofte har, er faktisk meget gode å enkle 
å håndtere. 
 
Men viste dere at kjøkkenet i STG 28, har en meny langt utover dette. Jeg 
har vedlagt utdrag fra menyen under. Her er det fullt mulig å arrangere 1 til 
2 festmiddager i løpe av terminen. Men vår store utfordring har vært at 
prisen da blir noe høy. 
 
Kan det være en ide å budsjettere med et litt høyere overskudd i kassa til 
privatnemnda, som kan brukes til sponsing av de større middager. Så vi kan 
utnytte menyen bedre. Her er det også mulig å komme med gode innspill. 
 
Vi er nå midt inne i høstsesongen og julebord sesonger er ikke langt unna. 
Jeg håper vi kan møtes og samles rundt det gode brodermåltid, gjerne med 
et måltid som gjenspeiler den tiden av året vi er inne i. 
 
Her har dere menyen fra STG 28: 
 
 
Smørbrød 
Reker/majones 
Laks/eggerøre 
Roastbeef/remulade 
Biff Tartar/egg 
Karbonade/løk 

Flyndre/remulade 
Omelett/skinke/ost 
Leverpostei/bacon 
Badstueskinke/eggerøre 
Brie 
Ansjos/egg 
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Rundstykker 1/2 

 
Suppe 
Tradisjonell hvit fiskesuppe 
- med smør og brød 

Kremt skalldyrsuppe 
- hjemmelaget og god med smør og brød 

Laks/fennikel/tomat suppe 
- med smør og brød 

Fransk løksuppe/gratinert 
Bologneser Suppe 
- kjøttdeig og grønnsaker 

Skogsoppsuppe 
- med stekt Chorizo 

Tysk linsesuppe 
- meg pølser og flesk smør og brød 

Gulasj-suppe pikant 
- med poteter, oksekjøtt , løk og paprika 

Ertesuppe gul med pannekake 
- og flesk 

Kremet asiatisk Fiskesuppe 
- med fisk og skalldyr 

Potetsuppe med pølser 
Alle Suppen bli servert med Brød og Smør 
Oksehale suppe 

 
Varmretter 
Kjøtt 
Helstekt entrecôte 
- med peppersaus røstispoteter og grønnsaker 

Roquefortgratinerte tournedos 
- med rødvinsaus, potetkake og kokte grønnsaker 

Balkangryte 
- serveres med ris 

Helgrillet oksefillèt 
- med kraftig portvinsglacè serveres med pastinakk 
purrè, balsamicobrunet aromasopp og 
pommes fondandt 

Lammefillèt 
- med koriander- og chutney saus serveres med 
bønner stekt i smør og bacon og stekte 
amadinepoteter 

Lammegryte Provence 
- serveres med fløtegratinerte poteteter 

Lammekarbonader 
- fylt med fetaost og soltørkede tomater serveres 
med stekte poteter salat og tzatski 

Lammeskank 
- med trøffelsky, glaserte grønnsaker serveres med 
potetstappe tilsmakt med hvitløk 

2 stk indrefillèt av svin 
- surret i bacon serveres med kremet 
championsaus, grønnsaker og spãtzel (tysk pasta) 

Kanelstekt svinekam 
- med eplesider saus serveres med kokte poteter 
og glaserte grønnsaker 

Panert svineschnitzel 
- med soppsaus stekte poteter og grønnsaker 

Marinert svinenakken 
- med pestomarinerte amadinepoteter og salat 

Kremet svinegryte i hvitvin saus 
- med sopp serveres med røstispoteter og 
grønnsaker 

Curry av svine eller kylling 
- serveres med ris 

Juletallerken 
- med ribbe, pølser, medisterkaker, kokte poteter, 
rød- og surkål 

Urtepanert kyllingbryst 
- med karry- og eplesaus serveres med villris og 
salat 

Kyllingbryst rullet i bacon 
- tomat tapenade, stekte poteter og salat 

Kalkunbryst 
- Hvitvin/sennepsaus,ovnbakte rotgrønnsaker, 
syltet rødløk og søtpotetmos 

Coq au vin kylling 
- med sjampinjong kokt i rødvin og bulljong 
serveres med kokte poteter 

Sørfransk kyllinggryte 
- i Hvitvinsaus,grønnsaker med stekt persilleris 

Kylling-wok sur/søt 
- masse freske grønnsaker og stekte nudler 

Stekt Andebryst 
- med appelsinsaus, kokte poteter og rødkål 

Helstekt reinsdyrfilèt 
- med rødvinsaus tilsmakt med tyttebær, 
skkogsoppstuing og ristede amadinpoteter 

Helstekt hjortefilet 
- med skogsoppstuing , saus tilsmakes med 
tyttebær og potetkake 

Får i Kål med kokte poteter 
Eisbein 
- med sauerkraut og kokte poteter 

Schweinehaxe grilt 
- Tradisjons-rett fra Bayern med Semmelknødel 

Gryterett med Viltkjøtt 
- serveres smørdampet rosenkål og Selleri-
eplepure 

Sauerbraten med grønnsaker og Spätzel 
- Oksekjøtt som er lagret i Vin i flere dager 

Deilig skinkestek 
- serveres med rødkål,kokte poteter og brun saus 

Pinnekjøtt 
- med poteter 

Helstekt Hjortplomme sauce grand Veneur 
- med rødkål,kokte poteter 

Tysk Slakterplate 
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- Blut og leberwurst sideflesk,eisbein suerkraut 
poteter 

 
Fisk 
Stekt Laks Pesto-gratinert 
- villris og kjøtttomat salat 

Pochert laks a la Sandefjord 
- med sandefjordsmør, kokte poteter og agurksalat 

Stekt ørret Hollandaise 
- kokte poteter og agurksalat 

Stekt kveitefilèt 
- med ingefærsmør, mandelpoteter og grønnsaker 

Seifilet stek i Bacon & smør 
- miks salat og potetmos med stekt løk 

Stekt laks lime & fennikel tomatsaus 
- stekt ris blandet med grønnsaker 

Ørretfilet i folie 
- filet er stekt sammen med masse fine grønnsaker 
serveres med poteter 

Kokt torskskive i grønnsaker 
- grønnsakssbulljong og kokte poteter 

Tomatisert fiskegryte a la Italia 
- med løk, paprika, sorte oliven og couscous 

Pochert Sjøtunge med hvitvinsaus 
- med spinat/sopp /potetkake 

Tradisjonell Torskeaften Skrei 
- med lever, rogn, gulrøtter, eggsmør og 
persillekokte poteter 
 ( Obs! skreisesongen er fra ca 1 des, til mars) 

Rakfisk med masse tilbehør 
- rødløk, rødbeter, flatbrød, lefse, smør og kokte 
poteter 

Tradisjonell Lutefisk 
- med ertestuing, baconterninger og kokte poteter 

Gravlaks 
- med dillstuede poteter og hjemmelaget 
sennepsaus 

Stekt torskefilèt 
- med kremet skalldyrsaus, potetmos og 
grønnsaker 

grillet Red Spapper på risotto 
Sild-tallerken 
- 5 sorter sild med poteter, mange sorter brød og 
smør 

Husets Fiskegrateng 
- med poteter og gulrøtter 

Terte-skjell 
- 2 skjell fylt med hvitsaus fiskepudding reker og 
grønnsaker 

 
Koldtallerken 
Luksus koldttallerken 
- Reker, røkt laks, eggerøre, roastbiff, kokt skinke, 
spekemat, potetsalat, majones, og garnityr. 
Serveres med brød og smør 

Skalldyrtallerken 
- Kongekrabbe , kreps, fylt krabbe, ferske reker, 
blåskjell, husets egen skalldyrsaus, majones, 
sitron. Serveres med brød og smør 

Tapastallerken 
- Med spanske kjøttboller, manchego- og 
chevretost, marinert kyllingbryst, marinert scampi, 
honningmarinert laks, chorizo, serrano, skinke med 
mellon, oliven, tomater, aiola og husets 
tomatsalsa. Serveres med brød og smør 

Koldtbord 
- Vi kan gjerne avtale hva dere ønsker å bli servert i 
forhold til koldtbord. 

 
Forretter 
Carpaccio 
- okserundbiff ,ruccola, parmesan, sorte oliven 

Serranoskinke med grønn asparges og 
soltørket tomatsalsa 
Andepate med honning og valnøtter 
Andebryst på rissotto 
Fiske-og reketerrine med tomatcoulis 
Rekecocktail de lux 
Kokosnøttreker med mild chilisaus 
Krabbekaker med avocadosalsa 
Huset gravlaks 
Salat med røkt tunfisk, grønne bønner og 
løk 
Insalata caprese (tomat- og 
bocconcinisalat) 
Husets hjemmegravede blåkveite tilsmakt 
med aquavit og galangal 
Klassisk løyromtoast 
Sjøens spesialiteter 
- masse bra fra Neptuns hav, fisk og skaldyr 

 
 
Hilsen I V, K og S.  
UM Arvid Einebakken  
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Sekretærshjørne 
 
Kjære Brødre. 
 
Det er både moro og utviklende å være medlem i 
en Loge som arbeider godt. Slik som Loge 22 
Thomas Wildey. Vi er bestykket med en 
Overmester og et Embedskollegie som vil noe, 
med embedsmenn som yter sitt beste og Brødre 
som trives. 
 
Nå har vi tatt fatt på høstterminen 2014 og de 

første møtene ble slik vi håpet på. To arbeidsmøter, en flott skalldyraften og 
innvielse av en ny Bror i vår Loge.  
 
Jeg har lyst til å dvele litt ved innvielsen 23. september 2014. Maken til flott 
seremoni er det lenge siden jeg har opplevd. Det har kommet noen 
endringer i ritualene som ble fint ivaretatt. Embedsmennene og aktørene 
var trygge på sine oppgaver og leverte med bravur. En Logesal og lobby fylt 
med egne og gjestende Brødre fra Loger i Oslo, Kongsberg og Danmark 
skapte stemningen vi ønsket oss. Resultatet ble helt sikkert et verdig minne 
og en stor opplevelse for Bror Edvin Fredriksen som nå tar fatt på sitt nye 
Logeliv.  
 
En ting til – i løpet av mine snart 20 år i Logen har jeg aldri tidligere opplevd 
at embedsmennene klappet i salen etter endt møte. Vel fortjent til alle, 
men største delen av rosen fortjener Bror CM Rolf Arild Ergo som 
bokstavelig talt «bar» brorparten av seremonien alene. Denne prestasjonen 
står det virkelig respekt av.     
 
Nå er vi på god vei fremover, men hvile på laurbærene kan vi ikke tillate oss 
å gjøre i for lang tid av gangen. Høstens møteprogram er tettpakket, 
spennende og utfordrende for oss alle. Det viktigste er at vi Brødre møter 
så ofte vi kan. Det er dette som skaper gode møter og samhold i Logen. 
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Flere medlemmer ønsker vi oss også. Rekruttering er høyt prioritert i tiden 
fremover. Allerede tirsdag 14. oktober skal vi ha et informasjonsmøte igjen. 
 
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.    
 
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. 
 
Steinar Lyngroth har ny mailadresse: 
steinar.lyngroth@dnvgl.com 
 
Paal Christian Flatabø har ny adresse: 
Hekkveien 1.    
0571 Oslo. 
 
Med Broderlig hilsen i 
 
V. K og S. 
Simen Levinsky 
Sekretær. 
 
 

Sommer 
 
Og tidlig, tidlig er det på sommer'n men rop på høsten, så kommer'n. 
Bjørnstjerne Bjørnson  

mailto:simen.levinsky@vikenfiber.no
mailto:steinar.lyngroth@dnvgl.com
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Bj%F8rnstjerne&en=Bj%F8rnson
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Båttur 
med de Norske Lenker 89 avd Sagene og elever fra MAS senteret. 
 

Det er lørdag morgen den 30. august, klokken er halv ti og brødrene møtes 
med glade, faste håndtrykk. Gjensynsgleden er stor og klemmene sitter løst 
da vi møter turens deltakere. Vi har ikke helt værgudene med oss denne 
dagen, det er kaldt og relativt vindfullt, men regnet har enda ikke gitt seg til 
kjenne da vi rusler utover rådhuskaia for å være med båten Rigmor ut på 
bøljan den blå.  
Spente står vi og ser at MS/Rigmor legger til kai, det er helt tydelig at de 
som står her virkelig gleder seg til båttur, til tross for at været er en smule 
guffent. Kapteinen har helt klart gjort dette før, båten glir pent inntil kaia og 
det tar ikke lang tid før han selv står foran turglade mennesker for å gi oss 
en kort briefing om sikkerhet og om turen vi snart skal legge ut på. 
Jeg husker selv som ung at dette var en tur jeg så frem til, god mat og 
hyggelig samvær med mennesker som helt klart var like fornøyd som meg 



 

 

 

 

14 

med en tur på ”havet”. Så det at Brødre fortsatt kan ta med seg 
barn/barnebarn eller ”fruen” på tur, gledet meg stort å se.  
Med trygge, kyndige hender ble vi lost om bord i båten av tydelig 
sjøkyndige personer, og turen var nå i gang.  Vi glir rolig langs festningen 
mens kapteinen deler villig av sin enorme kunnskap om Oslo by sin historie. 
Vi runder Vippetangen, der ligger Københavnbåten, det er ikke ofte man 
har anledning til å se denne ligge til kai ifra sjøsiden. Øynene faller så på det 
nye opera bygget innerst i Bjørvika, når solen titter frem gjennom skyene, 
glinser den italienske marmoren vakkert i sollyset. Vi har med oss vår Loges 
trubadur Ragnar Nybro og hans samarbeidspartner. Synet av operaen må 
tydelig ha inspirert dem, for da vi kjører derfra starter musikken. Dette 
hjelper en noe trøtt Johannes som hadde kommet rett ifra nattevakt for å 
være med på båttur. Kursen går mot fyret Stangskjærrabben, og derifra rett 
mot Nesoddtangen.  Det er ikke bare kapteinen som har noe å fortelle, 
fotografen til Lenkene forteller villig om da han var kranfører i Lohavna på 
sytti tallet.  
Mellom Stangskjærrabben og Nesoddtangen meddeler Sosialnemdens 
formann Bror Simen Levinsky at det nu er duket for mat, kaker og 
forfriskninger. Inne i salongen bugner det av nysmurte baguetter, 
wienerbrød, kaffe, te og mineralvann i alle tenkelige varianter. Vi har så vidt 
passert Tangen brygge på babord side da en frøken ifra MAS senteret 
forteller om sin barndom i bestefars hjemmet på Tangen, der hadde de 
både tennisbane og røde plysjmøbler. Samt sine herlige sommere her ute. 
Båten glir gjennom Ildjernssundet med marginal klaring både til land og til 
havbunn, det krystallklare vannet lar oss se bunnen i det vi går gjennom 
sundet. Dette må ha krevet en god timing fra kapteinens side da båten 
stakk gode to meter ned i vannet. Derifra stikkes kursen mot Sandvika, vi 
krysser Oslofjorden på nystrøket hav og med en god styrmannsjobb fra 
barnebarnet til Bror Bjørn Johannes Grødtlien, kom vi oss trygt over 
Johannesgrunnen, som ligger midt i skipsleden. 
Vi kommer nå inn i Sandvikas skjærgård, her kan det nevnes at det finnes 
øyer med golfbaner og enorme villaer beliggende helt nede i strandkanten. 
Vi møter faktisk også på en sildestim med etterfølgende vakende makrell 
som stikker imot ett av de store private bryggeanleggene som er her. Det er 
for øvrig artig å tenke på at de båtene som ligger til disse, har en 
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gjennomsnittlig driftstid på rundt 20 timer per sommer. Kursen settes 
videre gjennom Grønsundet hvor Holmen fjordhotell blir synlig halvt om 
halvt styrbord. Kapteinen deler videre av sin lokalkunnskap. Vi seiler 
Mellom Langåra og Brønnøya, det blir fortalt om sommerferiestedet 
Langåra hvor arbeiderklassen kunne feriere fritt om sommeren. Kapteinen 
hadde selv vært dekkshånd på MS/Rigmor da den hadde vert fraktbåt til 
butikken på Langåra om sommeren. Flere av Lenke brødrene hadde mange 
artige historier fra dette stedet. Da vi kommer ut i Vierbukta oppdager vi 
søsterskipet til MS/Rigmor, nemlig MS/Rigfar som kommer inn fra babord 
side og konkurransen om å nå den neste staken var i gang.  Vis a vis 
Grimsøya var det regatta for en meget godt kjent båttype for mitt 
vedkommende, nemlig Andunge, Bror Simen fortalte om sine arbeidsår for 
Witt, som produserte Andunge, hvor han produserte master. På tur inn 
blåste det opp og flere av oss ble våte på skjorten, vi smykket oss med at vi 
hadde kjent sjøsprøyt.  Vel til kai ble vi hjulpet på land av trygge hender, 
deriblant skipsrederen selv. Historiene satt løst under hele båtturen, blant 
annet var det en ifra Lenkene som fortalte om den gangen han hadde 
jobbet på et frakteskip. Hvor de på denne turen hadde fraktet flybensin. Da 
de seilte gjennom Karibia, og ikke kunne røke om bord i båten grunnet 
eksplosjonsfare, ikke engang på toalettene kunne de røke. Men dette var 
nesten ikke det verste, de hadde hatt med seg så mye flybensin at de 
nesten ikke hadde fribord igjen på båten. 
Musikken ble holdt godt i live av Trubadurix og hans kompanjong og var et 
spesielt godt bidrag til den gode stemningen som var om bord. Hadde det 
ikke vært for dem, hadde det vært nesten uutholdelig å skulle rett tilbake 
på nattevakt etter båtturen. 
Det er virkelig tilfredsstillende å se hvor verdsatt logens utadvendte arbeid 
er på en tur som denne. Jeg har under hele turen sett gleden virkelig stråle 
utav turens deltagere. Det at vi ikke hadde værgudene helt med oss og at 
det var en tanke kjørlig falt fort i skyggen av den gode stemningen vi hadde 
om bord. En opplevelse kan være stor i seg selv når man er alene, men 
opplevelsen blir utvilsomt mye større når man opplever den sammen med 
andre. Man ser virkelig hvor stor nytte og hvor mye glede ens arbeid kan 
være med på å lage for andre, og man selv blir sittende igjen med en 
virkelig god følelse. Jeg har aldri tenkt på hva jeg kan gjøre for meg selv men 
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hva jeg kan gjøre for andre, og med en slik respons som her vises - fremmer 
dette virkelig den slags tankegang.  
Vi gledet gjestene og gjestene gledet oss med en fantastisk takketale fra De 
Norske Lenker 89 avd. Sagene, om hvor privilegerte de føler seg som får lov 
til å være med på båttur med bevertning hvert år.  Lenkene setter stor pris 
på samarbeidet med oss, da driften og deres formål er likt med vårt. Nemlig 
et arbeid på seg selv ved andres side. 
Personlig synes jeg at samtlige Brødre i Loge 22 Ths. Wildey burde møte 
denne gjengen for selv å kunne se hvor stor glede vi skaper for disse 
menneskene. Dette er virkelig et eksempel på det å være et medmenneske.  
MS/Rigmor gir tre støt i fløyten, bakker ut fra utstikker 3 på Rådhuskaia og 
er klar for ny tur – Det er vi også – dersom brødrene bidrar også til neste år. 
 
I V.K og S  
Johannes Larssen 
 
 
 
 
 

Høst 
Det er høst. Sommeren er forbi, 
den forsvant like så hurtig som den 
kom; akk hvor den gikk hurtig. 
Knut Hamsun 
 
Skogen finner jeg er skjønnest i 
høstgeniets fantasi, og ikke, når 
den står som grønnest. 
Bjørnstjerne Bjørnson 
  

http://www.ordtak.no/index.php?fn=Knut&en=Hamsun
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Bj%F8rnstjerne&en=Bj%F8rnson
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Båttur med M/S Rigmor 
lørdag 30. august 2014. 

 
Blytungt skydekke, god temperatur og det regnet ikke på oss denne 
lørdagen. Solen viste seg også utpå dagen - til glede for store og små. 
Selvsagt – for da var Sosialnemnden igjen på båttur på Oslofjorden med 
forventningsfulle gjester. 
M/S Rigmor er en staselig gammel trebåt med lange aner i skjærgården 
rundt Oslo. Mange kjenner den fra gammelt av som ferga mellom Sandvika 
og Langøyene. Den ruta har hun fremdeles, men kan også chartres for 
andre turopplegg. Dette er andre året på rad at vi reiser ut med M/S 
Rigmor. Vi fikk så mange positive tilbakemeldinger fra gjestene våre etter 
turen i 2013 at valget var enkelt når årets utflukt skulle planlegges. Så gikk 
vi glade om bord med gjester fra Malmøgaten Aktivitetssenter, De Norske 
Lenker Oslo 89, Sosialnemnden med mange av de yngste Brødrene og noen 
ekstra gjester fra vår egen Loge.   
Vi hadde invitert til sammen 52 gjester. Totalt 42 personer ble med på 
turen. Overmester Thomas Haug glimret med sitt blide nærvær. Våre to 
musikere, Trond Arnesen på trekkspill og Br Ragnar Nybro vokal og gitar, 
klarte tross tekniske problemer med elektronikken å skape den stemningen 
om bord som vi alle gleder oss slik til. Muntert spill og lystig allsang steg 
taktfast og melodisk opp mot en etter hvert blå himmel over oss.     
Kaptein Georg seilte sin Rigmor med trygg hånd på roret mellom øyer og 
holmer og innom de trangeste sund og viker.  
M/S Rigmor stikker ikke så dypt i sjøen og kommer derfor til i områder som 
er umulig å seile inn i for de større charterbåtene.  
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Hyppig var han på høyttaleren med informasjon om plassene vi besøkte. 
Mannskap Hilde stelte godt og omsorgsfullt for oss og serverte nysmurte 
bagetter, brus, kaffe og wienerbrød.   

 
Vi koste oss virkelig sammen på denne turen. Det varmer å se så mange 
glade ansikter rundt seg. Vår Loge og Sosialnemnd høstet mange godord 
under turen, og hyggelige telefoner etterpå bekreftet at vi klarte det vi 
ønsket å gjøre – å spre litt glede rundt oss og å vise våre gjester at vi i Odd 
Fellow bryr oss om dem og deres tilværelse. Og, at vi har plassert et lite 
solstreif i en tilværelse som for mange er tyngre og mer komplisert enn de 
fleste av oss forstår nok om. Jeg håper det er dette som kan kalles 
medmenneskelighet på et enkelt plan i hverdagen. Og, jeg er stolt av vår 
Loge som klarer å få dette til. 
 
Sosialnemnden takker M/S Rigmor, kaptein og mannskap for den flotte 
turen. Og, vi kommer gjerne tilbake. 

 
Mvh. i V, K og S 
Simen Levinsky, Formann Sosialnemnden  
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Grillfest hos DNL Oslo 89 
 
Mine Brødre. 
 
Sosialnemnden er i aktivitet i sommerferien også. Nå når høsten nærmer 
seg kan det være hyggelig å se tilbake på noen hyggelige sommerminner. 
 
Lørdag 28. juni var Sosialnemnden invitert til grillfest på «Kjellehytta» på 
Harestua med våre venner i De Norske Lenker Oslo 89. Vi møtte opp med 
Overmester Thomas Haug, Brr Ivar Schmidt, Karl-Erik Bastiansen med frue 
og Simen Levinsky med frue. 
 
Lenkene hadde rigget opp partytelt og langbord og flammene stod høyt 
under trærne da grillene ble tent. Lenkesangen ble høytidelig fremført og vi 
ble ønsket varmt velkommen. Vi koste oss med grillmat og brus, med glade 
mennesker, gode samtaler og rungende latter til gode historier. 
 
Som seg hør og bør holdt regnet seg på avstand under festen, men tungt 
skydekke og litt torden bekymret nok vertskapet en smule. 
 
Det ble en flott fest og vi lovet å hilse til Brødrene i vår Loge fra De Norske 
Lenker Oslo 89.  
 
Det er en glede å kunne representere vår Loge og Orden på denne måten. 
Vi har hørt mange ganger hva vårt engasjement betyr for Lenkene i deres 
virke – og for oss er dette å omsette tanke til praksis. 
 
Vedlegger noen bilder til glede for TW-Nytt sine lesere. 
 
Med Broderlig hilsen i 
V. K og S.  
Simen Levinsky  
Formann Sosialnemnden.  
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På telttur 

 
Sværsvann    Pyramidetelt 

Fra jeg var ganske liten ferierte vi i telt i de 2 ukene som min far hadde 
ferie. Vi hadde et hvitt firemanns pyramidetelt og siden vi var fire i min 
familie så var det trangt og vi måtte ha faste rutiner. Men du verden hvor vi 
koste oss. 
Jeg fikk tidlig lære meg å bruke primusapparat og å sette opp og ta ned 
teltet på riktig måte.For å fyre opp primusen måtte man først ha rødsprit i 
øvre kammer og tenne på dette for å varme opp hodet. Når det var 
skikkelig varmt så pumpet man parafinen opp og så fikk man i gang blusset 
og koking kunne starte.  
Sprit måtte man ha polititillatelse for å kjøpe og det fikk man ved personlig 
fremmøte på et kontor ved Jernbanetorget. Så kunne man med tillatelsen 
kjøpe rødsprit hos fargehandleren. 
 
En helg spurte jeg hjemme om jeg kunne ta med noen kamerater og dra på 
telttur til Sværsvann. Der hadde vi ligget i telt med familien så jeg var kjent 
Man kunne  ta buss fra Jernbanetorget helt fram til Sværsvann. Mine 
foreldre stolte på at jeg var stor nok til dette og sa ja. 
Men mine kameraters foreldre lurte på om dette var tilrådelig vi var jo bare 
9-10 år gamle. Men min mor sa at Arvid kunne alt om telt og matlaging og 
alt som skulle til, så det var trygt. Så fikk vi lov. 
 
En lørdag ettermiddag dro fire gutter til Sværsvann og fant en fin plass til 
teltet under et svært tre. Hele vestsiden av vannet var et stort friområde 
uten noen form for bebyggelse. I nærheten var det også et oppkomme med 
friskt rent vann. ( I dag er det bygget en bensinstasjon der ) 

http://www.skiforeningen.no/img/publish/10542.jpg
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://befaestningen.thm-online.dk/public/billeder/standard_billeder/Bi009-2009-0857.jpg&imgrefurl=http://befaestningen.thm-online.dk/genstand/Bi009-2009-0857/&h=455&w=640&sz=149&tbnid=XVimvNWMHMkzoM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search?q=pyramidetelt&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=pyramidetelt&usg=__Qh7PBkzYKYA97M8H7ifG1fnIl2A=&docid=SP4suwjXd4kaGM&hl=no&sa=X&ei=jHKWUMC1F-Hi4QTDo4D4AQ&sqi=2&ved=0CFIQ9QEwCg&dur=1901
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Da vi skulle reise teltet fikk jeg den fantastiske ideen at i stedet for stang i 
midten som var vanlig i vårt hvite pyramidetelt, kunne vi feste toppen på 
teltet i en stor gren på treet. Super idé, nå fikk vi bedre plass inne i teltet. 
Mens vi holdt på med dette kom en voksen kar bort til oss og spurte om vi 
skulle telte der. Ja sa jeg, her liker vi oss godt. Men mannen lurte på om det 
var så lurt, for noen år siden var det en mann som hengte seg i den greina. 
 
Sola skinte og vi brydde oss ikke om sånt. Granbar skulle kuttes og legges 
som gulv i teltet og bare ta de nederste greinene, slik at treet var like fint. Vi 
gravde latrine hvor vi også spadde ned søppel. Så var det klart for middag. 
 
Seikaker sto på menyen, først kokte vi poteter og så fikk jeg ennå en fin ide, 
det sto på seiboksen at den kunne varmes direkte i boksen. Da kunne 
potene ligge i varmt vann og vente.  Dette var smart og jeg satte boksen på 
primusen og fyrte opp.  
 
Dessverre tenkte jeg ikke på å åpne boksen først, det ble 
et skikkelig smell og som gutta sa etterpå. ”At vi skulle 
plukke seikaker i trærne det hadde vi ikke regnet med” 
Dette fortalte jeg ikke hjemme. 
 
Om kvelden når det ble mørkt begynte vi å snakke om 
fyren som hadde hengt seg i treet, og det ble litt 
skummelt, Terje som var yngst av oss begynte å grine og ville hjem, men vi 
trøstet ham og oss med at han sikkert bare skulle skremme og at det bare 
var tull. 
Så begynte vi å snakke om alt vi skulle finne på neste dag og så sovnet vi 
alle. Dagen etter badet vi i vannet og lekte indianere, og på ettermiddagen 
pakket vi ned teltet og ryddet etter oss. Ingen skulle se at vi hadde vært der. 
 
Når jeg forteller dette i dag spør folk om det er sant?  9 – 10 åringer alene 
på telttur med rødsprit, primus og fyrstikker. Men det er sant, verden var 
annerledes for 65 år siden. 
 
Arvid Soelberg.  
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Vårt etiske hjørne 
 

Leve – og leve i dag. 
 

I større grad enn kanskje noen annen i historien har vår generasjon 
fått oppleve en enorm sosial og økonomisk utvikling. 
Prisen er rastløse og frustrerte mennesker og en hardkokt materialisme. 
Da er det lett å glemme det viktigste, nemlig det å leve og leve i dag. 
Dagen i går er gått og kommer aldri tilbake.  Dagen i morgen vet vi ikke hva 
bringer, men dagen i dag har vi, og det gjelder å bruke den slik at vi i 
fremtiden kan se tilbake på den – med tilfredshet og glede. 
Alle har vi fått vår tilmålte tid her på jorden, og vi er forpliktet til å gjøre det 
beste ut av livet vårt. Er vi tilfredse, så smitter det over på omgivelsene våre 
og derved får vi automatisk myen igjen. Det er en enkel sannhet som 
uttales forbløffende sjelden: ”Vi lever en eneste gang”. Med vårt liv skal vi 
prøve å gjøre noe meningsfylt. 
Enhver får da spørre seg selv: ”Hva vil jeg med livet mitt?” Det ideelle måtte 
være å leve hver dag som om det var den siste, spesielt når det gjelder 
samvær med andre. Vi vet alle at livet har sin begrensning som –heldigvis – 
ingen kjenner omfanget av, men dette gjelder for alle andre. Vi godtar 
liksom ikke at det også gjelder for meg og deg. 
Er vi østre og brødre flinke nok til å ta oss av hverandre, besøke dem som er 
syke eller støtte dem bland oss som åtte være nedenfor eller kunne trenge 
en håndsrekning. 
Eller forholder det seg slik i logen at vi bare angår hverandre på en ”ren” 
utvendig måte, men ellers har liten eller ingen kontakt ,bortsett fra at vi 
møtes i logesalen til fastsatt møtedag. Men.., det må bli hver enkelt søster 
og bror som kan svare på dette. 
La oss alle gjøre vårt beste for å fremme godt vennskap - og utvikle en trang 
til å hjelpe og gagne hverandre. 
La oss vise et kjærlig sinn overfor mennesker, vise oppofrelse- og øve 
barmhjertighet. 
La oss strebe etter å være oppriktig, men tolerante.  
La oss forsøke å legge for dagen tillit og pålitelighet - og dertil sannhet i 
tanke, tale og handling.   T.T.  
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«Nye» TANKER OM ORDENENS UTVIKLING 
 
For en tid tilbake leste jeg en artikkel i et Odd Fellow Blad fra 1977, hvor en 
svensk bror la fram en «ny« teori om hva som kan være årsaken til at 
Ordenen kalles Odd Fellow.  Det er nok flere av brødrene som har hørt disse 
tanker før, men jeg synes likevel at det var en del nye og artige momenter i 
artikkelen, og derfor tillater jeg meg å dele disse med brødrene. 
 Han skriver blant annet: 
Odd Fellow Ordenen har som vi vet sitt utspring i England, der den er kjent 
fra begynnelsen av 1700 tallet eller kanskje noe tidligere. Men allerede 500 
år før fantes det Odd Fellows i England, riktignok da ikke i form av en 
Orden. Disse første Odd Fellows var bygningsarbeidere, som hadde 
organisert seg i loger. De var beskjeftiget med større bygg, vesentlig 
katedraler, og på byggeplassene kunne det være opp til 2700 mann. 
Disse byggeloger var meget fast organisert og sammenliknet med de ikke-
spesialister som var ansatt, var medlemmene av logene også til dels 
priviligerte. De var ikke underkastet de samme lovbestemmelser som 
andre, og det var derfor ettertraktet å bli opptatt som medlem av en 
byggeloge, og de oppnådde sikkert også bedre avlønning enn 
utenforstående. 
Den som ble tatt opp i en loge måtte gjennomgå en enkel seremoni der han 
blant annet lovet logen troskap og lydighet. Han fikk vite innholdet av visse 
rituelle handlinger, og han ble også undervist i hvordan han skulle få adgang 
til andre loger. Også på dette området hadde logene sikret seg mot 
inntrengen av utenforstående. Siden ingen kunne lese eller skrive, måtte 
arbeidslederen eller mesteren på arbeidsplassen, ved utbetaling av 
lønninger stole på de passord, tegn eller håndgrep som tilsvarte 
vedkommendes lønnsgrad. Det var trolig tre slike grader: lærling, svenn og 
mester. 
Vår offisielle historie har ikke villet, eller ikke kunnet angi hva slags yrke 
disse Odd Fellows hadde. Med utgangspunkt i ordet Odd Fellows har man 
gjort gjeldende at det kan ha vært ulike yrker, men artikkelforfatteren vil 
bestemt hevde en annen mening. Ettersom hans teori aldri tidligere er blitt 
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framført i skrift eller tale, overlater han til leseren å bedømme om det er 
hold for følgende påstand: 
På en byggeplass av nærmere angitt slag arbeidet i hovedsak to 
yrkesgrupper: steinarbeidere og murere, som kan ansees å være 
forgjengere til dagens Frimurerorden, og de som arbeidet med tre, d.v.s. 
tømmerhuggere, tømmermenn, bygningssnekkere, som muligens kan ha 
vært våre første Odd Fellows. 
Forfatteren hadde helt til nylig (1977) ikke reflektert nærmere over denne 
problemstilling, ettersom han hadde den oppfatning at også Tømmermanns 
Ordenen regnet sitt utspring fra disse byggelogene. Men etter at 
forfatteren hadde fått anledning til å lese Tømmermanns Ordenens 
historiske utvikling, ble han kjent med at også denne Ordenen trolig 
kommer fra England, men at den hadde et helt annet utspring enn de 
byggeloger som var dannet av stein-murerearbeidere. 
Hans teori underbygges ytterligere ved de symboler som brukes av Odd 
Fellow Ordenen.  Videre kan Odd Fellow, navnet som ingen har kunnet tyde 
sikkert eller forklare, vært Wood Fellows.  Wood betyr jo som kjent tre og 
Wood Fellows blir et tilsvarende navn på denne gruppe trearbeidere. 
Hvordan stavemåte eller uttale kan ha blitt forvansket i løpet av århundrer, 
er vanskelig å si, men det er ikke så merkelig når man tenker på 
analfabetismen og mangel på skriftlige beretninger. 
Våre Wood Fellows hadde et meget risikofylt arbeid. De måtte bygge 
stillaser høyt opp under tak eller hvelving og tårn i katedraler og slott, med 
primitive hjelpemidler. De hadde også andre gjøremål som sikkert skapte 
en ulykkesfrekvens vi ikke kan forstille oss. 
Hva gjør så disse uskolerte, fattige arbeidere for å minske følgende av 
ulykker, for å lette byrdene for den som ble rammet av ulykke og hans 
familie. Jo, man besluttet å ta et felles ansvar, å etterleve solidarisk de 
påbud som i dag også lyder i alle Odd Fellowsaler. «Vi befaler dere osv». 
Dette var noe enestående i en verden der tidligere bare klostrene gjennom 
sin hjelpevirksomhet hadde tatt seg av samfunnets ulykkelige. Følgen ble 
sannsynligvis et nytt menneske som i kraft av disse løfter og påbud rettet 
ryggen, så sine medmennesker i øynene og erklærte: «Jeg har tatt vare på 
min bror.» 
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Følgen ble videre en ide, en ny samfunnsmoral, et nytt begrep, ja en ny 
livsstil, som ble sterk nok til å bære fram dannelsen av Ordenen hundrevis 
av år senere. En livsstil som fortsatt preger meget av vårt ordensarbeid.  
Dette var den svenske brors tanker om opprinnelsen av vår Orden. Kanskje 
ikke så revolusjonerende i dag, men den gang tatt så seriøst at den førte til 
en artikkel i Norsk Odd Fellow  Blad. 
Avslutningsvis vil jeg anbefale brødrene å lese boken «Stormenes Tid - 
Katedralen» av Ken Follet. Den omhandler bygging av en katedral og de 
mange situasjoner og problemer enkeltmennesker kan få i forhold de 
adelige, kirken og mektige byggeloger i England rundt 1100-tallet. Ha da 
gjerne i bakhodet de punkter denne artikkel berører. 
 
AE 
 
 
 

Vår 
Våren - jovel, dens hastighet og galskap og henrykkelse; men høsten! Den stemte til 
mørkreddhet og kveldsbønn, man ble synsk og hørte varsler. 

Knut Hamsun 
 
 
 

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 
  

http://www.ordtak.no/index.php?fn=Knut&en=Hamsun
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Kunstnerisk hjørne - Vebjørn Sand 
 

 

Vebjørn August Sand (født 11. mars 1966 i Bærum) er en norsk kunstmaler. 

Han er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, Kunstakademiet i Praha 

og The Art Students League of New York. Han har vært elev av malerne 

Walther Aas, Rolf Schønfeldt, Ronald Sherr, Peter Cox og Michael Burban. 

Han har hatt en rekke utstillinger og er først og fremst kjent som 

kunstmaler. 

I Norge er Sand også kjent for sine utendørsprosjekter: 

 Antarktisekspedisjonene i 1993-1994 resulterte i utstillingen 
«Trollslottet». 

 1996: Leonardo-prosjektet, der han etter tegninger av  
 Leonardo da Vinci bygde en bro i nedskalert versjon i Ås. 
 1999: Sands store installasjon kalt Keplers stjerne ved Oslo Lufthavn, 

Gardermoen. 

Vebjørn Sand var som barn elev ved Steinerskolen og har i mediene stått 
fram som forsvarer av europeisk kulturtradisjon. Bildene hans er preget av 
et romantisk forhold til klassisk tegnekunst og maleri. 

Vebjørn Sand er sønnen til billedkunstneren Øivind Sand og tvillingbroren til 
filmskaperen Aune Sand, som sammen driver Galleri Sand. 

I en periode var Vebjørn Sand ofte på vårt verksted og laget litografier. 

Han var kunnskapsrik og lett å prate med, jeg brukte ham også som 
foredragsholder for kunstaftener for bedriftskunstforeninger. 

http://no.wikipedia.org/wiki/11._mars
http://no.wikipedia.org/wiki/1966
http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rum
http://no.wikipedia.org/wiki/Malerkunst
http://no.wikipedia.org/wiki/Statens_Kunstakademi
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://no.wikipedia.org/wiki/Praha
http://no.wikipedia.org/wiki/New_York
http://no.wikipedia.org/wiki/Walther_Aas
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolf_Sch%C3%B8nfeldt&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronald_Sherr&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Cox&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Burban&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85s_kommune
http://no.wikipedia.org/wiki/Keplers_stjerne
http://no.wikipedia.org/wiki/Oslo_Lufthavn
http://no.wikipedia.org/wiki/Gardermoen
http://no.wikipedia.org/wiki/Steinerskolen
http://no.wikipedia.org/wiki/Romantisk
http://no.wikipedia.org/wiki/Tegnekunst
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ivind_Sand_(kunstner)
http://no.wikipedia.org/wiki/Aune_Sand
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Galleri_Sand&action=edit&redlink=1
http://www.cagalleri.no/index.php?varegruppe=127&show=0&expand=4
http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=pn9dO3OZueUwOM&tbnid=1zTKzLGG_MBRvM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.magnor.no/vebj-rn-sand.aspx&ei=rN3bUpmgE4Lq4gSM9YHQAg&psig=AFQjCNEetk8yIfKEy-ZxQVfqyTdILpYFhQ&ust=1390227244450248
http://www.fineart.no/galleriobjekt/Vebj%F8rn_Sand_-_Aften_p%E5_Vestlandet/367239


 

 

 

 

28 

Dette var meget vellykket. 

Den første tiden han jobbet hos oss kom han i flott sportsbil og var velkledd 
og sjarmerende, men så var han borte en lang stund. 

Da bodde han sammen med en eneboer i en hule på Patmos i Hellas, tror 
jeg det var.  

I alle fall, når han igjen kom på vårt verksted var han totalt forandret. 

Sportsbilen var byttet i en sykkel, og han gikk i sportskjorte med 
saueskinnsvest. 

Han bodde i atelieret og så litt sjabby ut, men han hadde blitt mye visere, sa 
han selv. 

Jeg har et stort flott litografi som heter ”Isfjorden”, den ligger ved Svalbard. 
Der har jeg vært og jeg setter stor pris på bildet. 

Det jeg ikke synes så mye om, er at han kopierer enkelte bilder og selger de 
til noen hundre kroner, mens de nummererte trykkene kan koste 10 til 12 
tusen kroner. 

Det er ikke så fint å tenke på at ditt dyre bilde kanskje er kopiert og solgt i 
hundrevis. 

Men en fin kunstner er han. 

Arvid Soelberg. 
 
 
 

Elske 
Husk at elske, mens du tør det. 
Husk at leve, mens du gør det. 
Piet Hein  

http://www.ordtak.no/index.php?fn=Piet&en=Hein
http://www.ordtak.no/illustrerte/siterte_sitater153.jpg
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Gammeldags fårikål 

 

4 porsjoner 
1,5 kg fårekjøtt (lam eller sau)  (  jeg foretrekker lam anm. redaktør) 
1,5 kg hodekål 
2 ts salt 
Ca 4 ts hel pepper 
Ca 3 dl vann, kokende 
 
Del hodekål i båter. Legg kjøtt og kål lagvis i en gryte. Strø salt og pepper mellom 
lagene. Pepperkornene kan også legges i en spesiell pepperholder. Noen liker å jevne 
fårikålen. Strø da litt hvetemel (1-2 ss) mellom lagene. 
Hell på vann. Kok opp og la fårikålen trekke over svak varme (med lokk på) til kjøttet 
er mørt ca 1-2 timer. Pass på så det ikke brenner seg fast i bunnen. 
Server rykende varm med nykokte poteter. Fårikål smaker best dagen etter. Kok 
fårikål og avkjøl raskt. Sett den kaldt natten over. Varm opp igjen og server. 
 
Server gjerne  en duggfrisk øl og en « lille en » til dette. Herlig ! 

Velbekomme  TT  
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Møteprogram HØSTEN 2014 

for 
Loge nr. 22 Thomas Wildey 

 

TIRSDAG: 

30.09.2014 19:00 B    
 

Besøk fra 136 Millennium 

14.10.2014 19:00 C  Info.m.  

21.10.2014 19:00 D   Arbm. fordypning i 1 grad 

28.10.2014 19:00 A    
 

Eks.OM aften - galla 

11.11.2014 19:00 B   Instr.  

ONSDAG:      

12.11.2014 19:00 A   M   

TIRSDAG:      

18.11.2014 19:00 C   Klba. foredrag 

25.11.2014 19:00 D  Sosialaften med følge 

09.12.2014 19:00 A   Arbm.  

16.12.2014 19:00 B  Julemøte med følge 
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Bruksanvisning for vår nettside 
 
 
Vi har en flott internettside som vår logebror Erling 
Nordsjø står bak og han er vår Ordens nettredaktør 
for www.oddfellow.no  På denne internettsiden finner vi mye nyttig 
informasjon om Odd Fellow Ordenen, hvordan den er organisert, link til 
alle loger, epost-adresser, tlf.nr m.m. 
 
Her følger en liten bruksanvisning for vår nettside. 

1. Skriv:  www.oddfellow.no i nettleserens adressefelt 

2. Klikk deretter på ”Loger / Leir” 

3. Klikk på ”Thomas Wildey 22” 

4. Nå har du kommet til vår loges hjemmeside. Her vil du alltid finne et 

oppdatert møteprogram, logens ledelse med epost-adresser og tlf.nr. 

TW-Nytt, interne meddelser pluss mye mer… 

5. I feltet til høyre; Storlogens ID-nummer, taster du inn ditt 

medlemsnummer som du bl.a. finner på baksiden av De tre kjedeledd. 

6. I feltet Passord; taster du inn ditt fødselsnummer. Eksempel 17051905 

og trykk deretter Enter / Logg inn 

7. Du har nå tilgang til vår loges Matrikkel og Særlov som du finner på 

venstre side. 

8. Surf rundt på nettsiden – du vil finne mye nyttig informasjon sam at 

du nå har tilgang til nettbutikken til Odd Fellow Utstyr og Adm.hjelp 

der du bl.a. finner Nummererte Sirkulære og Matrikkelen for alle 

medlemmene i Norge. 

 
Lykke til 
  

http://www.oddfellow.no/
http://www.oddfellow.no/
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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 


