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Leder TW-Nytt
Hei kjære logebrødre
Igjen har vi passert et begivenhets rikt høst/vinter
halv år i logens tegn. Denne gang har vi konsentrert
oss om den gode vennskap. Et av våre grunnpilarer
i logelivet.
Det begynte med en meget godt gjennomført
forhøyelse i den GODE VENNSKAPS grad, av 2
logebrødre, 1 fra loge 22 Thomas Wildey og 1 fra loge 136 Millennium som
deltok som resipienter.
Uten å gå dypere inn i ritualenes innhold så er denne forhøyelsen en viktig
del av innføringen i logelivets dypere mening og ikke minst læring.
Jeg kommer lit senere inn bladet med en del tanker og refleksjoner om den
Gode Vennskaps grad betydning, ikke bare for logelivets innhold , men også
en betraktning på generell basis i vårt liv.
Vi nærmer oss med stormskritt juletider. Vi har lagt merke til den
kommersielle betydningen som juletiden har hatt og har for livet rund oss.
Til dels ”voldsomme” inntrykk skapes i det offentlige rom gjennom reklame,
kunst presentasjoner, sang og skuespill /opptredener i julens navn.
Inntrykkene er store og er mange. Ofte så store at vi fort kan glemme det
egentlige budskapet i julens opprinnelse.
Det kristne budskap og fundamentet i den kristne tro.
Men for alle mennesker vil, kan og skal tiden være en tid for refleksjon,
besinnelse og akkurat det vi har snakket om før, om det Gode Vennskap. Og
her mener jeg det Gode Vennskap til våre medmennesker, det å vise og
bryr seg om andre mennesker. Det Gode Vennskap er mer enn den
overfladiske betraktningen som FACEBOK presenterer oss med 1500
venner.
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La oss ikke glemme de nære ting i denne tiden. La oss ha et hjerte for de
ensomme. De syke og de som ellers er på ”feil siden” av vår selskapslivet.
Julen gi oss et påskudd om akkurat det å gjøre. Vi kan med god samvittighet
bryr oss om de rund oss som vi ellers ikke har ”tid” til.
Før jul kan vi med glede, og uten å vekke mistanke å invitere naboen til lit
julegløgg, gi ham/ henne en liten blomst som oppmuntring i livet.
Dette er også en del av det GODE VENNSKAP.

Ha en fortreffelig og reflektert jule feiring og vel møtt i det nye året.

Med hjertelig julehilsen din redaktør og fra redaksjonen I TW-Nytt.
Redaktør Thomas Teichmann
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Overmesters spalte
Gode Brødre
Nå er det snart Jul og freden vil senke seg. Vi har
hatt mange gode møter i høst, med Innvielse og
en 3 grad. Klart en kunne ønske seg flere
møtende, på enkelte møter. Men i sum, har vi hatt
meget hyggelige møter.
Vi har hatt besøk fra 3 Loger:
- 33 Sølvet fra Kongsberg
- 136 Millenium, og
- 18 Varna.
Viktig med besøk fra, og besøk til andre Loger . Da skaper vi relasjoner og
kan diskutere litt hva de enkelte Loger bedriver.
Neste år har vi tett program, med 4 Veteranjuveler, og Gradspasseringer.
La oss være bevisst på å se i vår omgangskrets/kollegaer eller familie om
noen kunne passe til vår Orden.
En helg i desember vet jeg den Norske Storloge skal møte den Svenske
Storloge, for å utarbeide planer for rekuttering, og en strategi for hvordan
vi skal utvikle oss videre.
Takker privatnemden og dens meget vel utførte arbeid, og må også få
sende en takk til vår kjære bror Jan Fredrik Kvern, som stiller med de
flotteste kaker, til mange av våre møter.
Har en bønn om at vi alle skjenker våre Brødre som er syke, eller av annen
grunn er forhindret fra å møte i Logen, varme tanker i Julen.
Må Julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La
dagene som kommer bli gode og fine.
God Jul ønskes til Brødre med familie.
Mbh i V.K og S Thomas Haug
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Undermesters spalte
Allerede i august sa jeg: Snart er det jul. Å jaggu
fikk jeg rett. Nå er det bare dager igjen før vi går
inn i vår tradisjonelle julefeiring.
Jeg og min familie kommer til å tilbringe julen i
Oslo for fjerde gang i historien. Og jeg ser frem til
en snørik Oslo i julen. Så vi kan bruke marka
området som ligger rundt byen.
Riktig nok kommer en tante fra Nederland, for å feire julen med oss. Så vi
må nok også børste støv av noen Nederlandske juletradisjoner. De legger
stor vekt på første og andre juledag.
Når familiene på julaften samles rundt bordet for god mat å drikke, slår det
meg likevel at det er veldig mange som tilbringer julen alene. Flere og flere
organisasjoner tilbyr en alternativ jul til enslige mennesker.
Så jeg trur det er viktig for alle og enhver å se seg rundt, om det finnes noen
som kan trenge en ekstra oppmerksomhet nå i julen.
Så brødre, ta vare på hverandre i julen, ring gjerne rundt til andre brødre i
julen å hils dem god jul.
Vi har flere brødre i vår Loge som denne julen dessverre er syk, og trenger
muligens en ekstra oppmerksomhet fra Logebrødre.
Denne julen er også veldig lang, så hvis noen føler for det, så kan dere ta
kontakt med Undermester, så skal vi se om vi kan ordne et uformelt
julemøte en eller annen plass i Oslo eller omegn.
Med dette ønsker jag alle brødre i Logen en god jul og et riktig godt nytt år.
Hilsen I V, K og S.
UM Arvid Einebakken
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Sekretærshjørne
Kjære Brødre.
Akkurat i dag når jeg sitter her og skriver dette
innlegget til spalten min i TW-Nytt er det den
første søndagen i advent – julen 2014.
Nå kaster vi oss inn i en hektisk førjulstid med alt
det som hører til.
Embedskollegiet, Embedsmenn og Brødre kan se
tilbake på en hektisk, givende og fin høsttermin. Jeg mener at vår Loge har
arbeidet godt. Det har blitt avholdt mange møter med variert innhold,
innvielser og gradspasseringer. Vi har vært på besøk hos andre Loger og selv
mottatt besøk. Tror nok at mange med meg mener at Loge 22 Thomas
Wildey er et godt sted å være og å føle tilhørighet til.
Noen hjertesaker skal selvfølgelig følge oss videre inn i både vårterminen og
årene fremover. Vi må få flere nye medlemmer og fremmøteprosenten for
etablerte Brødre bør bedres. Her er vi avhengige av hverandre og en felles
innsats fremover. Vi må aldri glemme at kun vi selv kan skape det miljøet vi
ønsker oss sammen.
Både som Logens valgte Sekretær, vanlig Logebror og medmenneske
brenner jeg spesielt for en viktig sak nå i førjulstiden. Ensomheten er
spesielt tydelig og tung å bære for mange mot store høytider. Vi må ikke
glemme at det er mennesker rundt oss som enkelt kan gledes med en
telefon eller et kort besøk fra nettopp deg akkurat nå.
Kanskje gjelder det nære og kjære. Kanskje en venn eller en kollega. Kanskje
gjelder det en syk Bror i vår egen Loge. Det er ikke så vanskelig å gjøre noe
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med det. Litt tid, en hyggelig prat eller en visitt. Da blir du en gledesspreder
– og, dèt er en viktig oppgave for oss alle i god Logeånd. Vårt budord er
«What can I do for you» Tenk litt over hva som ville gledet deg selv – og
gjør det for noen andre. Da kan vår verden bli et bedre sted å være i for
mange flere medmennesker.
Jeg trives fremdeles godt med å være Sekretær i vår Loge. Er nå inne i mitt
6. sammenhengende år med penn, papir, lister, brev og data. Føler selv at
jeg greier å holde noenlunde oversikt over Logens virke og kommende
aktiviteter. Søndagsmail blir produsert etter beste evne, initiativ og
inspirasjon. Og, jeg vil gjerne få takke for hyggelige og gode
tilbakemeldinger fra Brødrene.
Embedskollegiet gjør sitt beste for at alle skal trives i Logen. Vi ønsker at
Loge 22 Thomas Wildey skal være et godt og utviklende fora for Brødrene.
Skal vi lykkes må alle bidra med sitt - hver på sin måte. Da skapes den
varmen, vennskapet og gleden som er kjennetegnet på en godt fungerende
Loge.
Det viktigste er at Brødrene kommer på møtene våre. Det er sammen vi kan
lykkes – ikke alene.
Ta godt vare på hverandre i tiden som kommer. Julehøytiden skal ikke bare
være kjøpepress, kjas og mas, alt for mye fet mat og godt drikke dertil. Det
er også en tid for ettertanke, varme og omsorg for menneskene rundt deg.

Jeg vil avslutte med å ønske Embedsmenn og Brødre
en riktig God Jul og et Godt, Nytt År.
Med Broderlig hilsen i
V. K og S.
Simen Levinsky
Sekretær.
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Julerefleksjoner
Når skumringen kommer krypende, beskyttende rundt hus og mennesker.
Når snøen danser og faller til ro som et nydelig teppe på marken. Når luften
dirrer av forventning og høytid. Når alle vinduer lyser vennlige og
hemmelige gaver venter under granbar behengt med minner av små
barnehender. Når voksne smiler og sier kjære til hverandre. Når det
viktigste i hele verden er her og nå og våre nærmeste.
Den kommer også i år, julaften. Og den kommer snart og markerer samtidig
at nok et år er til ende.
Men med stille dager kommer også ettertanken. Hva utrettet vi i dette
året? Gjorde vi det beste ut av vanskelige situasjoner? Benyttet vi de
muligheter som fantes? Sannsynligvis kan vi ha god samvittighet, vi tok de
avgjørelser som var riktig der og da. Lærdommen vi høstet får vi glede av
ved neste korsvei.
La oss samtidig lære å akseptere ting vi ikke kan forandre, få mot til å
forandre ting vi kan, og visdom til å forstå forskjellen.
Vi i Thomas Wildey har mye å takke for, et godt samarbeid mellom
embedsmennene og brødrene, den positive tonen i logen og det gode
vennskapet. Og etter rolige høytidsdager skal vi igjen brette opp ermene og
gå løs på nye oppgaver enten det er i vårt arbeid, innen
familien eller i logen.
Med disse refleksjoner ønskes alle en harmonisk jul og
et spennende nytt år.
AE
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Jul i Bulgaria

Vesela Koleda eller God Jul fra Bulgaria!
Etter forespørsel vil jeg gjerne bidra med en julehilsen til brødrene med noen
tanker her fra Veliko Tarnovo i Bulgaria. Med snart fire år i permanent
selvvalgt utlendighet har man skaffet seg en del erfaringer som både gjør
livet rikere og ikke minst annerledes.
Julen står for døren; en jul som vi i Norge feirer med å holde hyggelige
tradisjoner vedlike enten de er religiøse, historiske eller familiære. Vi gleder
oss til Julaften og tryggheten innenfor husets fire vegger og til en julefred
som forhåpentligvis senker seg ikke bare over, men også i ethvert hjem.
Julen her i Bulgaria er totalt annerledes enn i Norge. Bulgaria har russisk
ortodoks tilknytning der det fastes i adventtiden fra og med 40 dager før jul
og man skal avstå fra alle animalske produkter, som for eksempel kjøtt, ost,
yoghurt, melk og egg. Fasten ender på 1.juledag, etter en hovedsakelig
vegansk juleaften, og kjøttmaten kan igjen nytes. Julaften feires ikke i
Bulgaria og var i sannhet en kamel som er litt for stor å svelge for en 55 år
gammel nordmann da jeg i fjor skulle gjøre et forsøk på å feire bulgarsk jul.
«Koleduvane» er en juletradisjon der unge, ugifte menn sprer juleglede med
spesielle kostymer og sanger om rikdom og god helse. Belønningen fra de
som hører på kan være både mat og penger. De pleier også å bære lange
stokker som kalles ‘Rkoledaris’, omkranset av runde brød med hull i som
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sitter fast på stokken. Bortsett fra dette tenner mange bulgarere et bål og lar
det brenne hele natten. Dette er en historisk tradisjon som skal bringe hell og
lykke og gjøre håp til virkelighet.

Bulgarsk julebrød iplassert sølvmynt

Hjemmelaget julebrød

En vidstrakt tradisjon er også innsetting av en sølmynt i et brød. Den eldste i
familien kutter brødet og gir et stykke til alle ved bordet. Personen som
finner mynten forventes ekstra hell i det kommende året. En liten variant av
denne skikken er at de ugifte jentene tar sitt første stykke brød fra julaftenmåltidet og plasserer det under sine puter for så å drømme om den
kommende mannen i deres liv.
Stikk i strid med norsk tradisjon så er det store bugnende matbordet
forbeholdt Nyttårsaften. Det skal være 12 ulike retter som tilberedes og
serveres ved middagsbordet, hver av dem skal betegne rikdom og velstand
for de kommende månedene. Disse rettene kan være ulike kjøttretter,
bønner, forskjellige typer nøtter inkludert valnøtter, svisker, kaker og den
tradisjonelle Banitza. Noen få familier spiser likevel dette måltidet på
julaften, men i de senere årene har stadig flere flyttet feiringen til
Nyttårsaften i stedet.

12 retter på bordet
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Etter å ha «feiret» jul i Bulgaria i 2013, har jeg gjort meg mange tanker. Jeg
innrømmer at dette var mentalt tøft og svært uvanlig. Gammel vane er vond
å vende og min egen juletradisjon fra Norge fant dessverre ingen plass her
nede. Etter noen iherdige forsøk som å gå i kirken på julaften for å møte en
lukket kirkedør uten arrangementer noen sted, se om julefreden hadde senket
seg ved å konstatere at de samme butikkene var åpne, de samme menneskene
ute på restaurantene; kort sagt ikke en eneste endring fra det vanlige
hverdagsliv. Juletre kan man kjøpe, men det skal pyntes til Nyttårsaften og
ikke Julaften. De som har råd til julegaver, overleverer disse på Nyttårsaften,
vanligvis en mindre gave til hver enkelt.
Etter manges oppfatning er dette resultatet av mange års kommunistisk
indoktrinering. Kristen jul, slik vi kjenner den i Norge, er helt ukjent her.
Julen feires ikke i Bulgaria fordi Jesus Kristus ble født, men for å ønske et
nytt år velkommen der alle tradisjoner skal gjøre sitt til at det kommende året
kanskje blir litt hyggeligere og litt rikere enn det foregående. Julen feires
også på grunn av noen få ekstra fridager slik at familiene kan være sammen
uten arbeidspresset som ellers preger hverdagen.
Her i Veliko Tarnovo er det en stor britisk koloni med nesten 650 fastboende
personer. Takket være den britiske ambassaden er det hvert år arrangementer
i det lokale «teltet» i byparken der det synges julesanger og holdes andakt.
Dette var det eneste innslaget som gav meg litt julefølelse slik jeg kjente den
fra Norge; ikke minst å synge «Deilig er jorden» sammen med en engelsk
prest foran 100 engelskmenn.
Den østerrikske ambassaden har også i flere år bidratt med «ikke-kristen»
hygge i førjulstiden. Et nydelig julemarked i byparken er helsponset av
østerrikerne, flere julekonserter med wienerorkester av høy standard er også
på programmet. Takket være bidrag fra både Østerrike og andre EU-land,
har Veliko Tarnovo kanskje den flotteste pyntede julegaten i hele Bulgaria.
Nydelige dekorasjoner omkranser paradegaten vår og lys i alle farger
matcher det hele. Dette ender med et enormt fyrverkeri på nyttårsaften før
hverdagen i januar atter melder sitt inntog. Joda, EU har gitt sitt bidrag, men
montro om ikke den enkelte bulgarer likevel kanskje hadde forventet litt mer
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i lønningsposen i stedet for å se at sårt tiltrengte offentlige midler blåses opp
i røyk.

Julemarked i Veliko Tarnovo

Koleduvane i Bulgaria

Hva er så konklusjonen på dette mitt inserat skrevet en novembermandag i
påvente av at sola skal brenne vekk morgentåken. Julen 2014 vil ikke bli
feiret av meg her i Bulgaria. Takket være en svært imøtekommende familie i
Norge, kjører jeg bil til Norge for å være sammen med sønn og ekskone i
julen. 13.desember er jeg bak rattet de 250 milene til Kiel og deretter ferjen
til Oslo. Skal bli godt å komme hjem til Norge igjen til jul. Man vet ikke
hva man har før man mister det. Så får jeg ta vare på den bulgarske
tradisjonen og karre meg tilbake igjen før den 31.desember. Det skal nok bli
hyggelig det også.

God Jul og Godt Nyttår til alle brødrene og deres familier. En stor takk for
tanker, ord og gjerninger som de siste årene har blitt meg til del. Dette har
betydd mye for meg!
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Vårt etiske hjørne

Vennskap er som et tre.
Det spiller ingen rolle
hvor høyt, eller lavt det er,
om greinene er korte eller lange,
om barken er skrukket eller glatt,
om bladene er friske eller høstgule.
Det eneste som betyr noe,
er hvor dypt røttene stikker.
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Hva betyr vennskap eller å ha –
eller å være en venn.
Ved bror Thomas Teichmann

Etter å ha deltatt en god del år i logelivet og med noen ”år på baken” dvs
generell livserfaring, har jeg kommet til den innsikt at det aller vesentligste
og som betyr alt i livet er å ha venner. Gode venner, venner som betyr noe
og som er trofast i alle livssituasjoner.
Mitt liv uten venner ville vært fattigslig tom. Vennskap og venner betyr
balanse i livets situasjoner, ser lyst på tilværelsen og gi livet en mening .
1) En god venn for meg er - en person som liker meg - selv om han
kjenner meg.
2) Jeg vil være din venn
 Jeg vil aldri kunne gjøre mirakler – men jeg vil gjerne hjelper deg.
 Jeg er ikke uten feil - men jeg vil være god mot deg
 Jeg gråter litt i blant - men jeg kan trøste likevel
 Jeg kan være sur og tverr - men jeg er også glad
 Jeg kan aldri bli perfekt - men jeg vil være din venn
3) Har du en venn som du tror på, så besøk ham ofte – for det gror kratt og
høyt gress på den vei som ikke vandres på.

Med denne erkjennelsen og med bakgrunn i vår ex-hovedpatriark og
storrepresentant for leieren, Sven Terje Hermannsen`s tolkning og
fordypningen i Den Gode Vennskaps grad i vår loge 22 Thomas Wildey,
prøver jeg å gi tilbake en liten refleksjon om temaet som har opptatt oss i
dette semesterets logelivet. Som vanlig har Svein Terje`s fremstilling og
engasjement gjort det enkelt å forstå betydningen både i selve
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gradsformulering men også den dypere meningen i Den Gode Vennskaps
grad.
Vennskap kommer ikke av seg selv. Den må rendyrkes og pleies. Vennskap
betyr også nærhet og forståelse for våre nærmeste. Det er ikke de 1589
venner du har på Facebook som er meget uvesentlig i denne sammenheng.
Vennskap er mer enn et overfladisk ord.
Som vår bror kapellan uttrykte i sin etisk post:
Vennskap er som et tre
Det spiller ingen rolle hvor høyt eller lavt det er
Om greinene er korte eller lange
Om barken er skrukket eller glatt
Om bladene er friske eller høstgule
Det eneste som betyr noe
Hvor dypt røttene sitter.
Jeg håper at alle våre brødre leser dette. Dette er logelivets innhold det
gjelder.
Vel møtt neste gang til inspirerende møter
Din bror redaktør Thomas Teichmann
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Danmarkskomiteen
Skal vi fortsette med
besøk til vår
vennskapsloge i
Danmark?
Vi i Danmarkskomiteen og mange andre mener absolutt det.
Men det har buttet i mot i det siste. Det var vår tur til å besøke Loge 37
Thomas Wildey i Fredericia i 2013. Dette besøket måtte avlyses på grunn av
for få som ville være med. Et nytt forsøk i 2014 gikk ikke bedre: avlyst på
grunn av for få som meldte seg på.
Så spørsmålene vi stiller oss er:
•
Skal vi gjøre et nytt forsøk i 2015 med det tradisjonelle opplegget og
programmet?
•
Eller skal vi finne en ny form som kan passe bedre for flere?
•
Og aller viktigst: Vil du, som bror av vår loge, være med på besøk til
våre brødre i Danmark?
Hvorfor skal vi besøke vår vennskapsloge i Danmark?
Dette må ikke forveksles med en ren hyggetur. Det er selvfølgelig veldig
hyggelig også. Dansker er godt vertskap. Men det er også en viktig del av
vårt loge-arbeid. Vi knytter vennskapsbånd mellom våre to loger og mellom
brødre i våre to naboland. Noen utvider også dette vennskapsbåndet til
private besøk utenom loge-besøkene.
Vår loges første utenlands-besøk var i 1949 da 7 brødre besøkte Loge 37
Thomas Wildey i Fredericia da denne loge feiret 40 år. Vi fikk så i 1956
besøk fra 9 brødre fra #37, og dermed var tradisjonen med offisielle besøk
etablert. I 1957 reiste 12 brødre fra #22 på gjenvisitt til #37. Besøkene tok
seg opp med flere deltagere da logene ble enige om at også brødrenes
ledsagere kunne være med. Tradisjonen ble etter hvert besøk annet hvert
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år her og der, altså besøk fra #22 til #37 hvert fjerde år, og hvert fjerde år
besøk i Oslo fra Frederica.
Våre besøk til Loge 37 Thomas Wildey i Fredericia har i de senere årene
fulgt dette programmet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besøk i mai måned
Ferge fra Oslo til København torsdag aften til fredag morgen, med felles middag
ombord
Chartret buss fra København til Fredericia
Alle blir møtt av en vertskapsbror, også de brødre som er med for første gang
Velkomst-lunch i Logelokalet
Fredag ettermiddag: Innkvartering hjemme hos vertskapsbror eller på hotell
Fredag aften: Uformell sammenkomst hjemme hos en dansk logebror, gjerne
med flere danske og norske brødre og ledsagere tilstede
Lørdag: Intet fastlagt program før på kvelden. Vi er sammen med våre danske
vertskap som finner på et program som passer
Lørdag aften: Festloge (galla) i Logesalen etterfulgt av festmiddag med taler,
sanger, skåler. Deretter dans og hygge. Og ofte med nattmat!!
Søndag formiddag: Avskjeds-lunch i Logelokalet før bussen har tatt oss tilbake til
København for ferge til Oslo
Ankomst Oslo mandag formiddag

Den enkelte har selvfølgelig stått fritt til å velge annet reise-opplegg;
privatbil, fly til Billund osv.
Som dere forstår er dette et ganske omfattende opplegg, så når bare 8-10
norske brødre (og noen med ledsager) melder seg på har vi altså måttet
avlyse besøket - først i 2013 og også i 2014.
Så hvorfor har interessen vært så liten?
•
Koster det for mye penger?
•
•
•

Kolliderer det med andre arrangementer, burde besøket vært lagt til en annen
årstid?
Er det vanskelig å ta fri fra jobben en fredag og mandag formiddag?
Eller hadde du rett og slett ikke lyst til å være med på dette?

Dette ønsker Danmarks-komiteen nå å finne ut av, slik at vi kan tilpasse
programmet så det kan passe for flest mulig.
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Etter to mislykkede forsøk med å videreføre dette tradisjonelle opplegget
innser Danmarkskomiteen at vi må tenke nytt hvis besøkene mellom våre to
vennskapsloger skal kunne fortsette.
Vi ser for oss flere alternative måter å arrangere turen på. Vi har så langt
ikke diskutert dette med våre danske brødre. Vi vil først høre hva våre
brødre her i Loge 22 Thomas Wildey mener før vi lufter nye ideer for
Norgesutvalget i Fredericia.
Et alternativ kan være å ‘møtes på halvveien’, for eksempel på Nord-Jylland.
Det vil spare oss for mye reisetid og kostnader. Eller i København. Eller et
enklere arrangement i Fredericia. Kanskje september er bedre enn mai
måned?
Det absolutt dårligste alternativet er å innse at vi må slutte med besøkene
mellom våre loger. Jeg vil derfor innstendig oppfordre alle mine brødre til å
tenke grundig på dette:
•
•
•

Ønsker jeg å være med på å besøke våre logebrødre i Danmark?
Ønsker jeg å bidra til at vennskapsbåndet mellom våre to loger opprettholdes?
Hva slags reiseprogram vil passe meg best?

Denne oppfordringen går til alle brødre. Ikke minst oppfordres de ‘yngre
brødre’ som av den grunn ikke har vært med på tidligere besøk, men også
dere som har vært lenge i Logen uten å ha vært med på Danmarksbesøk. Og
selvfølgelig til dere som har vært med tidligere. Danmarkskomiteen ved
undertegnede vil svært gjerne få forslag fra dere om hvordan vi kan få til
dette sammen.
Jeg har også laget noen plansjer om Loge-besøk i Danmark.
steinar.lyngroth@dvngl.com sender gjerne disse til deg, så kan du også vise
‘dem der hjemme’ hva dette er.
Det er deilig å være norsk i Danmark – også for logebrødre med ledsagere.
På vegne av Danmarkskomiteen - Steinar Lyngroth
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Ein deutsches Requiem
Bror Ceremonimesters førjuls-tradisjon.
Vi har hatt en praktfull sommer.
Høsten er nå over oss, og det stunder mot jul. Handelsstanden og de fleste
kommersielle aktører er på banen for å gjøre mest mulig ut av dette. Nidar
julemarsipan er allerede på plass på bensinstasjonene tidlig i november. Vi
har jul i blåfjell og all verdens festlige og meget vakre julekonserter med de
peneste artister. Julebord, med frislipp av det meste av hva vår kultur kan
tilby av nytelser og fråtserier, kun overgått av russefeiringer. Nymotens
påfunn som Halloween markedsføres og promoteres som
barneunderholdning. I år, som i fjor.
For meg blir det gjerne fort «for mye jul», jeg foretrekker helst en noe mer
stillferdig feiring og et mer neddempet og et eftertenksomt rituale.
Og det har jeg funnet i Johannes Brahms mektige verk «Ein deutsches
Requiem». Svært gledelig synes jeg det er dette mektige verket settes opp
hvert år, med våre beste musikere.
Ifjor ble det satt opp i Domkirken på Stortorvet med (intet mindre enn!)
Oslo Domkor, Grex Vocalis og Oslo Barokkorkester, ledet av Terje Kvam.
«Ein deutsches Requim» er et intimt, upretensiøst storverk, en ydmyk og
enkel tonesetting av skriftsteder fra Bibelen – på tysk, orginalt nok. Når det
gjelder tittelen på verket så vurderte Brahms å kalle det for et menneskelig
rekviem fremfor et tysk, som det ble hetene.
«Ein deutsches Requiem» skilte seg ut fra alle tidligere dødsmesser, ikke
bare fordi Brahms benyttet tysk tekst istedenfor latin, men også fordi han
hadde gitt avkall på de tradisjonelle messeleddene og selv valgt ut sentrale
tekster fra Bibelen.
De omhandlet ikke bare spørsmål om liv og død, men hadde også et innhold
som kunne gi håp og trøst til de gjenlevende.

21

«Ein deutsches Requim» ble Brahms store gjennombrudd som komponist.
Det er blitt stående som et hovedverk i den romantiske oratorielitteraturen.
Langfredag 1868 ble verket uroppført i domkirken i Bremen. Han hadde i
lengre tid arbeidet med et stort verk for kor og orkester, en slags
dødsmesse, eller et «rekviem». Nå er jo et «rekviem» et katolsk rituale,
men Brahms var som kjent en avkristnet protestant.
I stedet for en tekst som ber for den døde (dona eis requiem eternam (Gi
dem evig hvile) stilte han sammen bibeltekster ut fra et annet siktepunkt,
nemlig å trøste dem som sørger over de døde. Selve komponeringen av
verket var ferdig i 1866, men derfra til å få det oppført var det adskillig
lenger enn tilfellet var med de kammermusikalske verkene. Efter
sonderinger var kapellmester Reinthaler i Bremen villig til å innstudere det.
Riktignok var han betenkt over at Kristus overhodet ikke ble nevnt i
messeteksten; tanken var å oppføre verket i byens domkirke.
Kunne ikke komponisten føye til noe mer uttrykkelig kristelig?
Nei! Det var Brahms ikke villig til.
Verket er i seks satser for orkester, kor og sopran og baryton. Det hele
starter med tekst fra Matteus evangelium og Salmenes bok:
«Salige er de som bærer sorg, for de skal trøstes.
De som sår med tårer, skal høste med glede.
De går avsted og gråter og bærer edle såkorn,
og de kommer igjen med glede og har med sine kornbånd.
For alt kjøtt er som gress og all menneskets herlighet som gressets
blomster.
Gresset er visnet og blomsten falt av.
Så vær da tålmodige, kjære brødre,
til Herrens gjenkomst.
Se, en bonde venter på jordens kosteligste grøde og er tålmodig ved det
han får av morgenregn og aftenregn. «
Så vær tålmodige.»
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Allehelgensdag i år, en mørk og regnfull søndag, den første i november, var
jeg på plass i Frogner kirke på toppen av Gimlehøyden. Denne kirken er
foruten å være svært vakker, godt egnet som konsertlokale. Vi har jo våre
konserter her!
Lykken står som kjent den kjekke bi – jeg fikk plass på første benk ved siden
av kveldens solister. Birgitte Christensen, sopran og Ole Jørgen Kristiansen,
baryton. Som begge gjorde en formidabel innsats. Det er en helt spesiell
følelse å sitte så og si «inne i det hele». Lydopplevelsen hadde nok vært
mye bedre litt lenger ute i kirkerommet. Men dog. Musikken skrider tungt
og langsomt frem, men med kraft og alvor.
Musikere fra Oslo-filharmonien og Oratoriekoret Cæciliaforeningen – og de
to før nevnte solister – gjorde dette til en uforglemmelig og ikke minst
vemodig vakker kveld. Helt spesielt var det å sitte så nære å se hvordan et
stort orkester og kor fungerte sammen med, alle detaljer. Her var virkelig
den store verden stengt ute. Og det å oppleve – i vår forhastede og
digitaliserte tidsalder – at menneskestemmen og akustiske instrumenter
kan skape et så stort og mektig lydbilde, var stort. Kirken var fullsatt, og jeg
fikk en klar fornemmelse av hva Johannes Brahms ønsket å få frem med
dette mektige verket, denne regntunge allhelgensdag i det herrens år 2014.
Det finnes mange innspillinger av «Ein deutsches Requim». Min referanse
er en innspilling fra oktober 1947 på Deutsche Grammaphon hvor Herbert
von Karajan leder Wiener Philharmoniker.
Koret er Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde. Solistene er (intet
mindre enn) Elisabeth Schwartzkopf sopran og Hans Hotter bass-bariton.
Imidlertid finnes det en innspilling i handelen – som jeg kan anbefale på det
varmeste – til den nette sum av kun kroner nittini. Det følger dessuten med
et teksthefte her slik at man kan ta inn over seg tekstene Brahms ønsket å
formidle.
Også denne på Deutsche Grammaphon hvor Herbert von Karajan leder
Berliner Philharmoniker ledsaget av Wiener Singverein. Solistene er
Gundula Janowttz, sopran og Eberhard Waechter, bariton. Løp og kjøp!
Og med dette vil jeg ønske brødrene en gledelig jul.
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Fra glede til skuffelse
Et langt normalt liv vil alltid by på små og store gleder og skuffelser. Dette
vet vi og aksepterer, det er dette vi tar lærdom av og kommer videre i livet.
Men det pussige er at barneårenes opplevelser virker så mye sterkere på
oss som barn, og når vi ser tilbake er disse hendelser bagateller i forhold til
de vi opplever som voksen.
Her har jeg notert 2 små fortellinger som var sterke opplevelser for en gutt i
folkeskolealder.

Appelsinene.
Vår utmerkede lærer på Sagene Skole
fant ut at vi skulle adoptere et
stykkgodsskip i utenriksfart.
Dette betød at vi ved å kommunisere
med båten kunne følge med på kartet. Vi lærte om handelsflåten og
geografi. Mannskapet sendte brev om reise og hendelser, og vi lagde
tegninger og skrev om vårt skolearbeid.
En dag forteller læreren at mannskapet på båten hadde sendt oss en kasse
appelsiner i gave. Han skulle hente den på posten dagen etter. Appelsiner
var ikke hverdagskost når jeg var liten og jeg gledet meg og stormet hjem
for å fortelle at vi skulle få appelsin på skolen neste dag.
Neste dag tar læreren og setter en kasse appelsiner på kateteret, det var
ikke store kassen og vi var 26 elever, men læreren hadde en løsning på
problemet.
De med best oppførselskarakter skulle få vær sin appelsin.
Jeg var selvfølgelig blant de mange som ikke fikk smake appelsin og
skuffelsen var enorm, hadde vi ikke alle arbeidet like mye med
båtkorrespondansen.
Hvorfor skulle de vi kalte ”smiskerne” igjen belønnes.
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Skuffelsen var enorm og jeg gråt når jeg fortalte dette hjemme og jeg
husker min mor var helt enig med meg.
Læreren gjorde her en stor feil, han kunne ha delt appelsinene slik at alle
fikk en smak.

Håndballen.
På Sagene skole var det forbudt å sparke fotball, men
håndball drev vi med i gymnastikktimene. En dag
fortalte læreren at de skulle skifte ut håndballen, da
den var noe slitt. Og derfor skulle de lodde ut den
gamle og trekke et navn fra elevlisten.
En håndball den gang var av lær, med en oppblåst blære inni og en lisse
som var knytt igjen for å holde blæren på plass.
En ordentlig håndball måtte være noe å ha, hjemme i gata var det to gutter
som hadde tennisball, men ingen hadde en ordentlig stor håndball.
Og det utrolige hendte at jeg vant ballen, en av de få gangene jeg i livet har
vunnet noe.
For en glede – på veien hjem fra skolen kastet vi ballen til hverandre og jeg
var spent på hva mine foreldre ville si, for en flott dag.
Men – så glapp ballen og trillet ut i gaten, normalt spilte vi stikkball og lekte
i gaten uten at det var noe fare.
Hadde det ikke vært for at bussen akkurat kom kjørende og ballen trillet
rett under bakhjulet og eksploderte til en flat lærfille.
Skuffelsen var ikke til å bære, hvorfor kunne jeg ikke vente til jeg hadde
kommet hjem og i triumf fortelle dette store som hadde hent.
Det ble en av de svarteste dager i mine barneår.
Arvid Soelberg.
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Oktoberfest i logen Stg. 28
De driftige herrene fra Stortingsgaten 28 har gjort det mulig, også i år, å
invitere til tysk oktoberfest. Denne gang har man fått med seg den Tyske
Ambassaden til å organisere både mat og drikke.

Her er både initiativtakere
driftsinspektør Rune Wennervold,
Finn
og fra den tyske Ambassade.

Også besøk fra brødre fra loge 22 Thomas Wildey bror Steinar Lyngroth og
brødre far og sønn Larssen. Bildet er dessverre noe misvisende. Men det
skal vise det store bilde av en tysk ølhall i München med Rune Wennervold i
bakgrunn.
Her ble det både musikk til dans, ølservering med store ”SEIDLER” og ikke
minst de typiske ”EISBEIN” porsjoner. Det ble foredrag og lysbilder fra
Tyskland som ferieland for å bli enda bedre kjent som turistnasjon.

Steinar Lyngroth i uvant størrelse

Hilsen Liv Christoffersen
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Runde fødselsdager
2014:
65 år:
55 år:
50 år:

Ergo, Lars
Kirkeberg, Bjørn-Eirik
Runfors, Per Olof

11.12.1949
10.12.1959
18.12.1964

Grødtlien, Bjørn Johannes
Borgen, Knut
Berg, Erling
Schmidt, Ivar T.
Nord, Egil
Becher, Jan-Arild
Østgård, Svein Petter
Hermansen, Svein Terje
Aas, Erik Kolsrud
Jahr, Hans Petter
Dingtorp, Per Ole
Mediaas, Rune
Holmsen, Stein A.
Larssen, Arvid Heier
Nævestad, Steinar
Haug, Thomas
Olsen, Arne
Einebakken, Arvid
Flatabø, Paal Christian
Lura, Morten I,

10.05.1935
31.07.1940
10.09.1940
19.12.1940
20.04.1945
06.06.1945
21.08.1945
13.04.1950
29.03.1955
21.06.1955
16.09.1955
11.10.1955
02.12.1955
15.03.1960
17.03.1960
30.09.1960
19.09.1965
24.11.1965
03.01.1970
29.01.1975

2015:
80 år:
75 år:

70 år:

65 år:
60 år:

55 år:

50 år:
45 år:
40 år:
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Kunstnerisk hjørne – Ferdinand Finne

Ferdinand Finne (1910 – 1999) norsk maler, grafiker, forfatter, teaterdekoratør og
kostymetegner. Kostymesjef på Nationaltheatret 1934. Var under den annen
verdenskrig med på å bygge opp Little Norway i Canada og var tilknyttet Luftforsvarets
overkommando i London som major.
Hans utdannelse som billedkunstner stammer fra Kunstakademiet,
Statens Håndverks- og kunstindustriskole samt F. Legers malerskole i 1953.
Han anvender et naturalistisk formspråk. Motivene som omfatter landskap, stilleben,
blomster og interiør, henter han fra sine utallige reiser og opphold i forskjellige deler
av verden, oftest fra middelhavsland.
Finne skrev artikler om kunst i aviser og tidsskrifter, og utgav en rekke bøker;
historiske, selvbiografiske og reiseskildringer.
Det var hans bøker som først fascinerte meg, de var skrevet på en poetisk måte som
var uvant for meg.
De inneholdt også vakre bilder av hans tegninger, litografier og malerier.
Som medlem av Kunst i Skolen, kjente jeg igjen et bilde fra hans bok Veien blir til mens
du går og det måtte jeg ha.
Bildet som er et litografi og håndkolorert, har tittel under fikentreet og henger i min
stue.
Dessverre klarte arvingen etter Finnes død å ødelegge litt av ettermælet med å trykke
opp flere trykk og utgi som ekte.
I tillegg skrev han en bok om Finne som også ødelegger litt av inntrykket om en stor
personlighet og kunstnersjel.
To av Ferdinand Finnes bøker står i min bokhylle og jeg har nylig tatt et gjensyn på
innhold og bilder, og for meg er han verd å huske.
A.S.
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Sosialaften
Sosialnevnden takker for din støtte ved Logens
Sosialaften – tirsdag den 25. november 2014.
Kjære brødre. Det er nå tredje året på rad vi har arrangert Sosialaften i Dsalen – og konklusjonen er at dette går aldeles utmerket.
Totalt 19 Brødre og gjester, inkludert 1 foredragsholder, fylte D-salen med
den gleden og forventningen vi i Sosialnevnden håpet på. Jo da, vi kunne
nok vært flere denne kvelden, men slik ble det. Og, vi gledet oss over hver
eneste Bror og gjest som fant veien til dette møtet.
Sosialnevnden takker varmt til Brødre og gjester som bidro med gaver, god
stemning og loddkjøp. Sosialaften er som alle vet vår eneste inntektskilde.
Resultatet ble fantastisk flott med netto
Kr 23.045. (helt likt resultatet i 2013 med kr 23.045). Tusen takk for hjelpen
til alle som støttet oss.
Det ble solgt gjennomgangslodd for totalt 18.000 kr. 14.000 var
forhåndsolgte og 4.000 på selve Sosialaften. Disse loddene gjelder ved alle
trekningene og gir stor uttelling. Med andre ord – kjøp mange
gjennomgangslodd neste gang også.
Noen skal alltid takkes spesielt etter viktige oppgaver i vår Loge. Fordi de
alltid er på plass og alltid gjør en strålende jobb til gavn og glede for oss alle.
Privatnevnden gjorde som alltid en flott jobb og gjennomførte et hyggelig
Brodermåltid.
Til kaffekosen er det alltid en reservert plass i magen til hjemmebakte kaker
fra vår kjære Bror Jan Fredrik Kvern. Jeg synes Br. Kvern fortjener en spesiell
takk fra oss alle denne gangen (også). På tross av tung og langvarig sykdom i
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nærmeste familie har han maktet å glede alle oss andre med kaker og
omtanke, men hadde ikke selv overskudd til å være tilstede på Sosialaften.
Kjære Jan Fredrik. Du er en fantastisk Logebror og en inspirator for oss
andre med den lune og hjertevarme gleden du sprer rundt deg. TUSEN
HJERTELIG TAKK for det du gjør for fellesskapet. Vi er glade i deg.
Aftenens foredragsholdere var Br Arne Olsen og Eik Heggedal fra Norges
Røde Kors. De holdt sammen et engasjerende og gripende foredrag om
deler av organisasjonens virksomhet både i Norge og i utlandet. Det var
spesielt flott å høre om tiltakene Røde Kors har for barn og ungdom i Norge
som sliter og har behov for støtte i sin hverdag. Likeledes den fantastiske
innsatsen søm gjøres world wide for mennesker i nød – uavhengig av
religion, etnisk/politisk tilhørighet eller partiskhet.
Det gode resultatet vi oppnådde gir Sosialnevnden mulighet for å fortsette
vårt arbeide. På nyåret setter vi oss ned med planlegging, budsjett og gode
intensjoner igjen. Trolig kan vi også til sommeren 2015 invitere med oss
gjester på fjordtur, eller et tilsvarende arrangement. Vi kommer tilbake
med informasjon senere. Vi i Sosialnevnden skal gjøre vårt beste for å tjene
vår Loge og vise i praksis hva vi står for ute i samfunnet.
Tusen Takk til dere alle fordi dere gjorde kvelden så vellykket. Takket være
deres bidrag kan vi fortsette vårt utadvendte sosiale arbeide til beste for
mennesker som trenger oss.
Med Broderlig hilsen i
V. K. og S
Simen Levinsky
Formann Sosialnevnden
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Intervju med vår kjøkkensjef Rene Hamel
Har du hørt om Rene Hamel? Nei, da får du følger med nedenfor.
Undertegnete har funnet ut at det er ikke så mange som kjenne Rene
Hamel. Det vi legger merke til er hans herlige håndverk på kjøkkenet. Jo da
vi har lagt merke til at maten har blitt bedre og bedre. Små porsjonsskåler.
(alle får sitt ,uten å skjele til naboen) Varme rundstykker til Goulasch
suppen. Med heftig snert i smaken. Smørbrødene som har substans. Til og
med bar har vi fått. Han Rene er litt sær, han vil skjenke ”ordentlig”, ingen
skal lurer på noe. Jo da, det har blitt orden i sysakene ”Kjøkkenet”.
Brødrene har lagt merke til det, men ikke navnet på kokken.
RENE HAMEL i sine vante omgivelser

Rene i egne omgivelser på kontoret og

Og her sammen med kjøkkenstaben

Og det har redaksjonen i TW-Nytt tenkt å gjøre noe med.
Hvem er da Rene Hamel. Familebakgrunn med restaurant som oppdragelses og
oppvekst sted i gastronomi. Alt fra Weinstube til Bayrische Ølhall, ” den som tidlig
krøkes” etc. fra Kaiserslautern31

Schliersee. Kokkelære og vandrings år alt fra München, til Spanien, Grønland og
selvsagt Norge. Og hvorfor Norge – jo, ” bak en forvirret mann står alltid en kvinde”.
Her i Norge har Rene jobbet med cateringservice og i ulike restauranter .
Hva er viktigst for Rene:
Kvalitet i alle ledd. Kunden er i første rekke for interessen. Det som er viktig for Rene
er at kjøkkenet
Kan bare levere kvalitet når de fysiske forutsetninger på kjøkkenet stemmer.
Organiseringen, menneskene, investeringer i drift som maskiner og påvirkning av
servicemiljøet. Rene er glade for at husets dagl. leder Ole har forståelse for dette og
vil gi honnør for dette. Og samtidig støtter opp under at kvalitet krever innsats av
gode råvarer , samarbeid og innsatsvilje fra medarbeidere og ikke minst positiv
kontakt med kundene - logene.
Rene forteller at kjøkkenet i Stortings gt 28 skal bli en kokke- lærebedrift. Og at han
kunne tenke seg såkalt fredagsservering i A salen. Baren er bygget allerede. Innføring
av kortbetaling er på plass. Nye menyer er utarbeidet . Nå mangler bare ok fra huset
om å starte opp.
I og med at Rene har bakgrunn fra en” Bayrische Bierhalle” ligger jo dette han på
hjerte også å organisere samme konsept her hjemme. Med eisbein, goulaschsuppe og
andre spesialiteter.
Rene har jobbet allerede internt i huset med leietakerne om cateringoppdrag. Som
snitter, koldbord og leveranser til kantinen. Hans menyutvalg/ og bilder som han har
på dataen sin er meget allsidig. Rene håper bare at han få enda bedre kontakt med
logene for å bidra med kvalitet til ettermøtene.
Vi har opplevd en del gode store middager med herlig mat. Jf de møtene vi har med
vår broder loge fra Danmark eller feiringene for års-juvelene eller gradsspaseringen er
alltid spennende i matveien.

Her takkes det for maten i anledning besøket fra loge 37 Thomas Wildey fra Fredericia, Danmark .

Takk for hyggelig samtale og lykke til videre i prosjekt kjøkkenutvikling. Logene gleder seg.
Redaksjonen i TW-Nytt ønsker hele staben på kjøkkenet en riktig god jul og et godt nytt år. T.T.
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Koldtbord, noe for alle!

Steller man til fest med koldtbord er det bare fantasien som setter grenser. Her får
du noen gode ideer til en imponerende buffet til den store dagen.
Hjeeeelp! Stor familiesammenkomst i anledning svigerfars 75-årsdag! Hva skal vi servere?
Problemstillingen er velkjent, utfordringene er varierte, og løsningene er mange! Svigerfar ser
helst at dagen forbigås i stillhet, og vil iallfall ikke ha treretters meny og langbord. Han vil ha
noe enkelt – som spekemat eller koldtbord (lite vet han om hvor mye arbeid som ligger bak
et velfylt koldtbord…)
Noe for alle
Svigerfar er glad i karbonadesmørbrød og skinke og poteter, men bryr seg ikke så mye om
røkelaks, oliven og pai “og sånne eksotiske ting”. Han vil ha det enkelt. Men det er mange i
familien som er både matglade og bereiste, og som gjerne koser seg med krydrete
tapasretter eller mezeretter fra Midtøsten. Og så er det barnebarna, da – de skal også få
være med på bestefars store dag. Barna skal få fråtse i “voksenmat” og ikke bli avspist med
en trist pølse i lompe, sånn som vanlig. Det skal være noe for alle
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Kjært barn, mange navn
Koldtbord, buffet eller tapas, – kjært barn har mange navn. Det fantastiske med å
servere denne typen mat er at det bare er fantasien og kapasiteten som setter
grenser for hva man kan dandere på fat og i skåler. Det finnes selvsagt enkelte som
har klare ideer om hva som skal være på et tradisjonelt koldtbord eller hva man skal
servere på en spekematbuffet. Men, det finnes jo strengt tatt ingen skrevne regler! Og
det er lov til å jukse masse. Det meste som hører hjemme på en buffet finnes i
butikken. Det går også an å bestille en “standardmeny” fra catering, og så supplere
med noen hjemmelagete retter som vil imponere gjestene.

Roastbeef er alltid populær.
Uansett er det lurt å ha en liten mal å gå etter når man planlegger



En raus, fargerik salatskål eller et fat med oppskåret frukt er delikat og lekkert. Ikke hell
dressing over salaten, da blir salaten fort slapp og trist. Server dressingen i en skål ved siden
av.



Mange retter kan lages i god tid og fryses, for eksempel pai og kjøttboller. Husk å ta det ut til
tining.



Godt, ferskt brød er noe alle liker.



Eggerøre og andre eggeretter er alltid populært, og du kan godt ta i litt når du beregner
mengde.
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Tapas er godt



Vent med å skjære opp store, stekte kjøttstykker til dere skal spise. Oppbevar kjøttet i
aluminiumsfolie etter at det er ferdig stekt, og pakk det gjerne inn i et håndkle eller liknende,
slik at det ikke er helt kaldt.



De fleste fat og skåler kan legges opp i god tid. Pynt fatene ferdig, dekk godt med plast- eller
aluminiumsfolie, og sett kaldt.
Tapas med skinkefat og div tilbehør

Skinke -/ røkelaks wraps

Velbekomme redaktøren
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Julepostei og paté
Postei eller paté er malt farse av
kjøtt, fisk eller innmat. Paté har oftest
grovere struktur enn postei og kan
fungere som egen rett. Postei servert
i formen som den er stekt i, blir ofte
kalt for terrin.
Porsjoner: 8
750 g lever av svin eller storfe,
350 g medisterdeig, 6 stk. ansjosfileter,
3 ts salt, ½ ts pepper, 2 stk. egg,
2 dl matfløte, 4 cl portvin, 1 ss timian,
1 fedd knust hvitløk

1. Om ønskelig kan leveren kokes i ca. 10 minutter. Avkjøl og del så i mindre
biter.
2. Kjør alle ingrediensene til patéen, unntatt fløte og egg i foodprosessor til en
jevn røre.
3. Visp egg og fløte lett sammen og spe til en glatt deig/røre. Tilsett
smaksingredienser. Hell røren i patéformer
4. Stek i vannbad på 170° C i ca. 1- 1 ½ time, avhengig av størrelsen på
formene. Patéen skal kjennes fast når du trykker på den.

Forslag til smak på postei:
* Syltet grønn eller rød pepper
* Krydderurter, friske eller tørkede
* Julekrydder: nellik, allehånde og ingefær – ca. ½ - 1 ts av hver
Forslag til smak på paté:
* Kjøtt fra lettsaltet og røkt lam eller juleskinke
* Bacon i terninger
* Krydderurter, friske eller tørkede og finhakket løk
La patéen bli kald i formen, pynt med f.eks sølvløk, sylteagurk og urter.
Glaseres med avkjølt, nesten stivnet aspic. Settes kjølig til aspicen har stivnet.
Skal patéen fryses må den pyntes senere.
Velbekomme gjerne med et glass rødvin eller øl og dram
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TT

Gravet og stekt kalkunfilet

Anrett tynne skiver av gravet og stekt kalkunfilet og pynt med salat, noen pene
valnøtter og granateplefrø. Det er både spennende og lekkert!
1. Tørk kalkunfileten. Bland sammen salt, sukker og pepper. Bland urter og
appelsinskall.
2. Bind kalkunfileten opp med litt hyssing og legg den i en plastpose med
sukkerblandingen, urter og konjakk. Knyt godt igjen og snu og vend på fileten slik at
den blir helt dekket av blandingen. Trekk en ekstra pose utenpå og legg kaldt minst et
døgn. Snu posen flere ganger.
3. Ta fileten ut av posen og tørk av den. Krydre fileten med pepper og brun den på alle
sider i en stekepanne, sett inn et steketermometer og stek den i stekeovnen på 125 °C
til termometeret viser 65 °C. Avkjøl helt.
4. Rist sammen ingrediensene til dressingen og drypp den over ved servering. Små
kuvertbrød med valnøtter er godt til.
5. Skjær fileten i tynne skiver. Anrett på en stor tallerken og pynt med salat, noen pene
valnøtter og granateplefrø.
Ingredienser
750gr kalkunfilet, 0,5dl salt, 0,5dlsukker, kvernet pepper 2ss, timian, hakket
2ss rosmarin, hakket, 1ss einerbær, hakket 1stk appelsin, revet skall, 0,5dl konjakk
1 dash smør til steking
Dressing
2ss sherryeddik, 0,5dl valnøttolje eller olivenolje, 25gr grovhakkete valnøtter
salt og kvernet pepper
San Fereolo Costo di Ravolo 2006

Velbekomme TT
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Møteprogram 2014 og våren 2015
for
Loge nr. 22 Thomas Wildey
TIRSDAG:
09.12.2014 19:00 A
16.12.2014 19:00 B
13.01.2015 19:00 A
20.01.2015 19:00 D
27.01.2015 19:00 A

Arbm
Julemøte

Arbm.
50 Ve. Ju.

10.02.2015 19:00 B
17.02.2015 19:00 C
24.02.2015 19:00 D
10.03.2015 19:00 A
17.03.2015 19:00 B
24.03.2015 19:00 C
07.04.2015 19:00 D
21.04.2015 19:00 A
28.04.2015 19:00 B
12.05.2015 19:00 C
19.05.2015 19:00 D
26.05.2015 19:00 A
02.06.2015 19:00
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Arbm.
Arbm.
25 Ve. Ju.
Info.m.
Klba.
Arbm.
40 Ve. Ju

med følge
Besøke 10 St Halvard
Rapport nemnder, regnskap budsjett
antrekk galla
besøk fra 63 Anders Sandvig
og 79 Roald Amundsen
Torskeaften
frimodige ytringer
antrekk galla
foredrag
antrekk galla
antrekk galla

Arbm.
Arbm.
Arbm.
Sommermøte med følge

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
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo

Thomas Wildey
Ordenens første organisator og leder
1782 – 1861

“What Can I Do For You”
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