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Leder TW-Nytt 
 
Kjære brødre 
 
Igjen har vi en høytid foran oss.  

 
Påske er i utgangspunktet en religiøs høytid som 
blir markert med en rekke helligdager, religiøse 
skikker og symboler. I tillegg har feiringa fått flere 
verdslige innslag og folkelige uttrykk. Det gjelder alt 
fra gamle 

tradisjoner som bruken av påskeegg, 
påskeharer og gule påskekyllinger til nyere 
tiders påskeferie, påskekrim, påskenøtter 
og påsketre 
 
 
Markeringa av «den stille uka» og 
helligdagene i påska, har variert endel i 
folketradisjonen. Spesielt langfredag har 
vært preget av alvor, stille kontemplasjon og medfølelse med den lidende 
Jesus på korset. Tidligere var det ikke uvanlig med slitsomt 
bondegårdsarbeid på langfredag, og i Norge var det lenge strenge 
lukketidsbestemmelser og forbud mot servering, musikk og dans. 
 
Fordi påskehøytida inneholder flere fridager, særlig i Norge, har påskeferien 
for mange blitt en tid for familiesamvær og reising. I Norge har utfart til 
«påskefjellet», det vil si til ski- og hytteferie i det norske høyfjellet, vært 
utbredt, særlig blant veletablerte grupper av befolkninga med tradisjon for 
og råd og mulighet til å reise. Den brune hudfargen en får etter lange 
utedager og soling i tynn høyfjellsluft og snørike omgivelser, kalles gjerne 
«påskebrun», mens den økte biltrafikken til og fra fjellet først og sist i ferien 
kalles «påsketrafikk». «Påskeføre» brukes vanligvis om skiføret i påska, da 
snøen ofte er gammel, grov og kornete, våt om dagen og skarp om kvelden. 
De aller fleste feirer imidlertid «hjemmepåske», det vil si reiser ikke bort. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Sorbische_Ostereier.jpg
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Redaksjonen vil takker logen for et flott gjennomført første kvartal i året. 
Med mange gode jubiler og festivitas. 
Takken skal også gå til privatnevnda som i sin vane tro har gjort det mulig 
for oss brødre å ha koselig ettermøter.  
 
Også Jan Fredrik da, utrettelig med sine kaker og søte overraskelse. 
 

  
 
Tusen takk alle sammen   redaktøren  Thomas Teichmann 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Egg_dekorerte.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Russian_Resurrection_icon.jpg
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Overmesters spalte 
 
Gode Brødre  
 
Nå er vi snart igjennom en ny termin, og påske 
står for tur. Når jeg ser ut av vinduet, skulle jeg 
nesten tro det var en litt kjølig vårdag i mai. Er jo 
ingen snø igjen. 
Men den gang ei, det er mars i skrivende stund. 
 
Vi har hatt noen fine møter så langt, både med 

gradspasseringer og veteranjuveler. 
 
Vi har vært på besøk hos andre loger, og vi har hatt besøk. Veldig hyggelig 
og viktig med samarbeide logene i mellom. 
 
Styrkelse og ekspansjon, vil alltid være tema i vår orden, og at vi trenger 
flere brødre er det liten tvil om. Når det er sagt, så har vi en fremmøte 
prosent på mellom 35 og 40 , og det er god kvalitet på møter og brødre. 
 
Tror uansett det i fremtiden blir viktigere og viktigere med styrkelse i hver 
loge, så får ekspansjon kanskje hvile litt. Kanskje på sikt, man må vurdere å 
ha noen færre loger, med flere medlemmer pr. loge.  Er jo hyggelig for en 
Overmester å ha en del brødre i salen, og særlig under gradspasseringer og 
andre høytidelige møter. Derfor er det viktig med samarbeid logene i 
mellom. 
 
Loge 22 Th.Wildey er en fantastisk loge og være med i, med masse god 
kvalitet på brødre, og er sikker på at vi har masse fine møter å se frem til, i 
tidene som kommer. 
 
Ønsker brødrene en riktig god påske. 
Thomas Haug OM  
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Undermesters spalte 
 
Kjære Brødre.  
Da vil UM ønske alle Brødre en riktig god påske, 
om du velger å feire påska i byen på fjellet eller 
ved fjorden. 
Selv tar jeg turer til Lyngen for å feire påske med 
familie og venner. Dette blir en reise tilbake til 
vinteren, etter den fine februar og mars vi har hatt 
så langt. 

Jeg har nylig startet opp med mine vår aktiviteter, som sykling, golf og 
hagearbeid. Men velger altså som mange andre nordmenn å oppsøke 
vinteren. Noe som min Nederlandske hustru stiller seg meget undrende til: 
”Hvorfor må vi reise til vinteren igjen” spør hun meg. Jeg har vel egentlig 
ikke noe godt svar annet en at vi ”må” besøke familien i Nord av og til. 
 
Når dette er sagt må jeg også innrømme at personlig så gleder jeg meg litt 
til denne påsketuren. Lyngen har mange muligheter til de som er glad i 
natur og skiturer. Hvis det er vestavær med lavtrykk, så kjører vi til Nord 
Finland ca. 1 time med bil. Da befinner vi oss egentlig på ”vidda”. 
Her ligger en liten Finsk bygd som heter Kilpisjærvi, som går fra ca. 200 
fastboende innbyggere, til ca 3000 gjester i påska. Noe som mest ligner på 
en Norsk invasjon, på godt og ondt.  
 
Er det østavær ligger vi vanligvis nede ved Lyngenfjorden og ser på turistene 
som utfordrer skredfaren som vanligvis er å finne i Lyngsalpene. Dette har 
nå blitt en stor utfordring for Lyngen kommune på grunn av flere 
skredulykker de siste årene. 
 
Det rare er at ingen lokale blir tatt med skred, men kun de tilreisende som 
muligens har for liten respekt til den ville naturen som finnes i Lyngen. 
 
Selv har jeg ingen planer om å utfordre naturen, men heller nyte dens skue 
fra en fin plass i solveggen med venner og familie.  
Så Brøder tar vare på dere selv i påska, nyt denne stille tiden som påska 
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egentlig skal være. Gjerne med en god bok eller en god samtale med en 
gammel venn som du ikke har sett på en stund. 
For dere som velger å tilbringe påska i byen…..så forstår jeg egentlig det. 
For det har min kone fortalt meg. 
 
I v,k og s.   Hilsen UM  Arvid Einebakken 
 
 

MULIGHETENE ER MANGE – 
 

Vi kommer alltid til logen med glede, men kanskje ut fra forskjellige 
forutsetninger. Noen ønsker å lytte og la stillheten i logesalen trenge langt 
inn i sjelen, andre ønsker å ta aktiv del i det som skjer. 
 

Det at vi er så forskjellig av sinn, skal vi utnytte. Vi skal inspirere og supplere 
hverandre, slik at vårt logeliv ikke stivner i en bestemt form, men utvikler 
seg og endrer seg, uten at det ødelegger de grunnleggende ideer og 
tradisjoner. 
 

I hvert enkelt menneske ligger det en trang til å skape noe. Det er ikke 
dermed sagt at vi alle ønsker å være kunstnere, men Odd Fellow Ordenen 
gir oss mulighet til utfoldelse på mange forskjellige områder. 
 

Hvor mange av oss har ikke holdt vårt livs første tale nettopp i logen? Har vi 
ikke alle mulighet for her å lære samarbeidets vanskelige kunst? Blir vi ikke 
her ansporet til å tenke i andre og bedre baner enn vi kanskje er vant til?  
Og blir vi ikke da påvirket til å gjøre noe for våre medmennesker. 
 

Har ikke musikken en sentral plass i vårt logeliv, og er det ikke en 
tilfredsstillelse å kunne glede sine brødre ved å utfolde eventuelle 
musikalske evner? 
( Bare tenk på våre gode brødre Per Helland og Oddvar Follestad.) 
 

Jo, mine brødre, mulighetene er mange, bare vi har øynene åpne og tør å 
benytte oss av disse. 
 

AE  
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Sekretærshjørne 
 
Kjære Brødre. 
 
Jeg velger meg april - I den det gamle faller, i den 
det ny får feste; det volder litt rabalder,- dog fred 
er ei det beste, men at man noe vil. Kloke ord til 
ettertanke fra vår store dikter Bjørnstierne 
Bjørnson. 
Påsken ligger foran oss med etterlengtede 
feriedager i by og fjell, tid for ekstra god mat og 
drikke, samvær med nære og kjære, ro for 

ettertanke og klargjøring til vårens komme. Den nye tid melder sin ankomst 
etter en lang og litt pussig vinter. 
Den nye tid kommer også i vår kjære Loge. Det sittende Embedskollegiet er 
inne i sin siste termin og arbeidet med å sette opp det neste er i gang. Nå er 
det heldigvis ikke slik at det gamle bokstavelig talt falder og det ny får feste 
– men kollegiets tilmålte funksjonstid er snart fullført og nye krefter skal nå 
få prøve seg.    
For min egen del er jeg takknemlig for den tiden jeg har fått være med som 
Logens Sekretær, faktisk sammenhengende i tre påfølgende kollegier. Jeg 
har lært mye – og jeg håper at mitt smule virke har vært til gavn for Logen 
og Brødrene. Nå får Nominasjonsnemnden og Brødrene si sitt i mai, og jeg 
er klar for fortsatt å tjene Logen etter beste evne i de oppgavene den enn 
måtte ønske å gi meg. 
Både i Embedskollegiet, blant Embedsmennene og særlig av Brødre som har 
oppgaver i Logens seremonier er det nedlagt et flott og beundringsverdig 
arbeid i denne perioden. Jeg vil spesielt rette en varm takk til vår dyktige 
Overmester for å gjøre Logen til et godt og utviklende sted å være. Jeg har i 
mange av mine Søndagsmail trukket frem enkelte Brødre som jeg synes har 
gjort en særdeles stor og god innsats for fellesskapet. Men, det skal aldri 
glemmes at vårt miljø utgjøres av hvert eneste medlem. Vi kan ikke klare 
oss uten noen – og hver enkelt Bror er like viktig.  
Skal vi klare oss og sikre videre utvikling så trenger vi stadig tilførsel av nye 
Brødre i vår krets. Det er vi selv som er Ordenens og Logens beste 



 

 

 

10 

ambassadører. Blant de menneskene vi til daglig omgås med finnes kanskje 
en kandidat som vil ha glede av å bli medlem hos oss.  Får vi i tillegg flere 
etablerte Brødre til å møte så ofte de kan så kan vi gå fremtiden trygt i 
møte og det nye Embedskollegiet får en lettere hverdag i sitt viktige arbeide 
for Logen.   
Vi trenger også gode innspill og ideer fra medlemmene om hvordan vi kan 
finne egnede aktiviteter og temaer som er av interessere for Brødrene og 
som ytterligere gjør det til et naturlig valg å gå i Logen på tirsdagskveldene. 
Dette er ikke en oppgave for Embedskollegiet alene. Brenner du for en god 
idè så del den med oss. Kanskje kan vi sammen realisere den til glede og 
gavn for oss alle.  
Jeg håper at alle våre Embedsmenn og Brødre får noen flotte påskedager 
uansett hvor dere er og at dere kommer tilbake med godt ladede batterier 
slik at vi sammen går løs på nye møter med iver og god vilje i verdens beste 
Loge. 

En riktig God Påske til dere alle. 
 

Minner om at dersom Brødrene har noe på hjertet som Br Sekretær 
bør vite så kan jeg kontaktes når vi møtes i Logen, 

ring meg på 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. 

 
Litt nytt har skjedd siden siste utgave av TW-Nytt: 
Br. Per Rundfors har fått nytt mobilnummer jobb:  982 10 623. 
Br. Steinar Lyngroth ny mailadresse:  steinar.lyngroth@dnvgl.com 
Br. Lars Bertil Johansen ny adresse: Lybekkveien 16 C. 0772 Oslo. 
Br. Svein Erik Otten ny mailadresse:  sotten@online.no 
 
Med Broderlig hilsen i V. K og S. 
Simen Levinsky  -  Sekretær  

mailto:simen.levinsky@vikenfiber.no
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Gunnar Strøm  50 års Veteran 

     
Storrepresentant Erling Nordsjø, jubilanten,    OM Tor Bjørge overekker blomster 
Eks stor sekretær Knut Borgen 

Tidligere bror av vår loge Gunnar Strøm ble under en høytidelig seremoni i 
sin egen loge Færder i Sandefjord, onsdag 14. januar, tildelt 50 års 
Veteranjuvel av DSS Bjørnar Andreassen. 
Mange av logens medlemmer var tilstede denne kvelden, sammen med 7 
brr. fra vår egen loge.  Det var nok ganske overaskende for jubilanten at så 
mange brødre fra hans tidligere loge hadde møtt fram denne kvelden, noe 
han satte stor pris på.  Det ble et hyggelig taffel med flere taler inkl. en 
morsom hilsen fra vår Storrepresentant Erling Nordsjø. 
Det var tydelig at flere av loge Færders brødre ikke kjente så veldig godt til 
Gunnars tidligere meritter og hva han hadde bedrevet i sitt yrkesaktive liv. 
En av logens Eks.OM hadde laget en god «historisk oversikt» over 
Veteranens liv og jeg tror flere av Logens brødre ble litt imponert. 
 
Gunnar Strøm er en bror med lun humor, noe som gjenspant seg i hans 
takketale. 
Han fortale at han hadde blitt innviet 21 år gammel, men hans første møte 
med Odd Fellow Ordenen var i 4-5 års alderen, idet han måtte være med 
sin far og sin onkel på møter i logehuset i Harstad, idet disse to var 
barnevakter.  Han mente, med et smil rundt munnen, at han «nesten» også 
burde fått 60 års juvelen denne kvelden. 
Veteranen fortalte at han mottok sin 2.grad, ikke i logedress, men i Gardens 
Paradeuniform. Dette tror jeg ikke mange av vår Ordens medlemmer har 
gjort, kanskje hverken før eller senere. 
En svært hyggelig kveld var det, også for oss fra loge Thomas Wildey. 
KB  
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Vårt etiske hjørne 
 
Av bror kapellan A. Heier Larssen og redaktør Thomas 
Teichmann  
 
 
Som tidligere omtalt har vårt lille etiske hjørne i TW-Nytt lyst til å gjengi noe 
av våre embetsmenns ønsker om å fokusere på vår oppførsel både i 
omgang med våre brødre, men også med våe omgivelser. Nedenfor stående 
er et godt eksempel på en liten historie som belyser den enkeltes sinnelag 
og dens følger. 
 
 

Til ettertanke for ungt og for gammelt. 
 
Det var en gang en liten gutt som lett ble sint. 
Hans far gav ham en neve spiker og sa til ham at hver gang han ble sint 
skulle han gå ut bak huset og slå inn en spiker i stakittgjerdet. 
Første dagen slo gutten inn 37 spiker. 
Etter noen uker lærte han seg å kontrollere sitt sinne og antall spiker han 
slå inn minsket hele tiden. 
Han merket at det var lettere å beherske sitt sinne enn å slå inn en spiker i 
stakitt. 
Til slutt kom den dagen da gutten ikke ble sint en eneste gang. Han fortalte 
dette til sin far. Denne foreslo at han skulle dra ut en spiker fra stakittet de 
dager han ikke ble sint 
I det hele tatt. Dagene gikk og etter en tid kunne gutten fortelle sin gar at 
det ikke fantes en eneste spiker igjen i stakittet. 
 
Da tok faren guttens hånd og geleide ham ut til stakittet. 
Der sa han til gutten: Det er bra gjort, min sønn, men se på alle disse 
hullene. Dette stakittet blir aldri mer som det har vært. 
Når du sier noe i sinne , etterlater du nettopp et slikt arr. Det er som om du 
skulle stikke en kniv i et menneske og dra det ut igjen. 
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Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du ber om forlatelse, skaden er 
allerede skjedd. 
 
En skade forårsaket av et uvennlig ord, en sint utbrudd eller en urettferdig 
behandling, 
Det gjør like vondt som et fysisk skade.   
 
 
 
Med en varm påskehilsen 
 
Bros kapellan og bror redaktør 
 
 

 

  



 

 

 

14 

Det er deilig å være norsk i Danmark, eller…… 
 

Eller er det ikke så deilig å være norsk logebror på 

besøk hos en vennskapsloge i Danmark. Mye kan tyde 

på at mange brødre i Loge 22 Thomas Wildey mener 

at det ikke er så deilig, men de tør bare ikke si det 

høyt. 

 
Vi som tidligere har vært med på slike besøk, mener 

at det virkelig er deilig. Ikke bare det som turistnæringen sikter til som 
deilig; God og rimelig mat og drikke, en lun atmosfære og hyggelige 
mennesker som til og med snakker et språk som vi stort sett forstår. Men 
også det å bli godt kjent med mennesker som vi 
har et felleskap med og som har den samme 
bakgrunn i Odd Fellow ordenen som vi har. Og 
det å få komme inn i et dansk hjem. 
 
Tilbake til påstanden i innledningen min, og 
bakgrunnen for den. Vår loge har besøkt vår 
vennskapsloge 37 Thomas Wildey i Fredericia 
hvert fjerde år gjennom lang tid, det siste besøket var i 2009. Neste besøk 
skulle så være i 2013. Det måtte avlyses på grunn av for liten interesse. Det 
samme skjedde etter et nytt forsøk i 2014.  
 
Undertegnede ble i 2014 utnevnt som ny leder i Danmarkskomiteen (en 
komite i vår loge som står for det praktiske i forbindelse med 
vennskapsbesøk) med et klart mandat om å forsøke å få til et besøk i 
Danmark i 2015. Og bror Calle Backe ble utnevnt som nytt medlem i 
komiteen. Med bakgrunn i at de siste to forsøkene ikke førte frem, ville jeg 
først forsøke å ‘stille diagnosen’ for hvorfor besøk ikke ble mulig i de siste to 
årene, for deretter å forsøke å finne ‘den rette medisin’ for å få til et besøk 
til Danmark i 2015. 
 
For å forsøke å ‘stille diagnosen’ og å finne ‘den rette medisinen’ laget jeg 
et spørreskjema som jeg ønsket at brødrene skulle fylle ut. På logens 
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ettermøte 9. desember i fjor holdt jeg først et informasjonsforedrag om 
vennskapsbesøkenes historie, det tradisjonelle arrangementet og litt om 
alternative måter å gjennomføre arrangementet på. Deretter fikk de 25 
brødrene som var tilstede utlevert spørreskjemaet. Alle brødrene svarte 
med stort engasjement, og jeg ble veldig glad for tilbakemeldingene. 
Svarene gav klare signaler om hva vi burde gjøre og hva vi ikke burde gjøre. 
Resultatet av undersøkelsen ble referert i Logemøte 20. januar år, og jeg 
gjengir her et sammendrag: 
 

 Av de 25 brødre som deltok i undersøkelsen hadde 56 % vært med på 
besøk til Loge 37 TW tidligere 

 71 % av dem hadde ikke meldt seg på besøk i 2013 og/eller 2014 
 
Så hvorfor meldte ikke disse brødrene seg på? 

 67 % sa at det ikke passet på grunn av andre arrangementer 

 29 % sa at de ikke kunne ta fri fra arbeidet 

 29 % sa at det kostet for mye penger 

 21 % sa at de ikke hadde lyst 
Andre årsaker var sykdom og små barn hjemme.  
 
På spørsmål om vi skal fortsette med å besøke vår vennskapsloge i 
Fredericia svarte brødrene: 

 92 % sa at vi bør gjøre et nytt forsøk i 2015 

 86 % sa at de kunne tenke seg å være med på besøk i 2015 

 50 % mente at arrangementet bør være som i tidligere år, og 50 % 
mente at arrangementet bør forenkles 

 
Brødrene ble også spurt om hvilke justeringer i arrangementet som ville 
gjøre det mer aktuelt å delta i 2015. Svarene var: 

 Velge et annet tidspunkt enn Kristi Himmelfarts helgen som har vært 
tradisjon. Anbefalte tidspunkter var helgen rundt 1. mai eller sent i 
august eller i september 

 Mulighet for å reise ned til Danmark på fredag og returnere søndag 

 Arrangement lørdag kveld uten galla-antrekk 
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 Arrangementer i regi av den danske logen kun på lørdag, og kanskje 
søndag morgen 

 
Dette var veldig nyttig informasjon for Danmarkskomiteen. Nå skulle vi 
finne den ‘rette medisinen’ for å få til et vennskapsbesøk til Danmark i 
2015. Trodde vi …...Vi ble spesielt glade for å se at hele 86 % av brødrene sa 
at de kunne tenke seg å være med på vennskapsbesøk til Danmark i 2015. 
 
Med utgangspunkt i resultatene fra denne undersøkelsen utarbeidet 
Danmarkskomiteen, i nært samarbeid med Norgesudvalget i Loge 37 
Thomas Wildey, et program for besøk i Fredericia. Dette programmet tok 
hensyn til de anbefalingene brødrene hadde gitt oss i spørreundersøkelsen 
med hensyn til tidspunkt, reisealternativer og arrangementer. Bror OM 
mottok også en formell invitasjon fra bror OM i Loge 37 om å besøke dem i 
helgen fra 1. til 3. mai 2015. 
 
Danmarkskomiteen sendte så ut invitasjon, med utfyllende informasjon om 
programmet og reisealternativer, til brødrene i vår loge. Og selv etter en 
purre-runde var det bare 5 - fem – brødre som meldte deg på, som altså 
valgte å priorotere Danmarks-tur første helg i mai.  
 
Dette var et meget skuffende resultat, særlig sett i lys av at 86 % av 
brødrene senest i desember i fjor sa at de kunne tenke seg å være med. Jeg 
har lurt mye på hvorfor avstanden mellom ord og handling er så stor, også i 
vår loge. 
 
Spesielt leit var det å måtte informere Norgesudvalget i Fredericia om at vi 
dessverre igjen måtte avlyse besøket fordi vi ikke kunne stille med nok 
brødre til å rettferdiggjøre de arrangementer som var planlagt. 
Norgesudvalget hadde, i likhet med Danmarkskomiteen, allerede lagt ned 
et betydelig arbeide i planleggingen. 
 
Danmarkskomiteen orienterte om dette i logemøtet 13. mars 2015 og 
anmodet det sittende og/eller det kommende embetskollegiet om å ta en 
grundig diskusjon og behandling av vårt fremtidige forhold til vår 
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vennskapsloge i Danmark, i samarbeid med embets-kollegiet i Loge 37 TW i 
Fredericia.  
 
Jeg vil avslutningsvis rette en sterk oppfordring til det nye embetskollegiet 
(som snart skal velges) om å engasjere seg i kontakten med vår 
vennskapsloge i Fredericia, dersom de finner det formålstjenlig å 
opprettholde dette vennskapsbåndet. Det har vist seg å være veldig tungt 
for Danmarkskomiteen (som er en ren arrangementskomite) å få til det som 
er vårt mandat uten aktiv og engasjert støtte fra embetskollegiet. Dette er 
på ingen måte en kritikk som bare rettes mot det sittende embetskollegiet. 
Det gjelder like mye tidligere embetskollegier, som også undertegnede har 
vært medlem av. 
 
Med broderlig hilsen  Steinar Lyngroth 
Formann i Danmarkskomiteen 
 
PS: 
I skrivende stund, og like før fristen som TW-Nytt redaksjonen har satt for 
innlegg i dette nummeret, tikket følgende melding inn fra Norgesudvalget i 
Loge 37 TW, ved formann bror Søren Larsen: 
 
”Norgesudvalget har vurderet situationen og mener at vi kan gennemføre 
besøget med det antal tilmeldte brødre og ledsagere, som der er. Vore 
logers venskabsbesøg blev indledt med et lignende beskedent antal og vi 
mener at venskabsforholdet ikke er afhængig af antallet af deltagere, men 
af kvaliteten og engagementet.” 
 
Danmarkskomiteen satte umåtelig stor pris på denne responsen. Og nå ser 
det ut til at det blir vennskapsbesøk til Loge 37 Thomas Wildey i 2015, tross 
alt. Danmarkskomiteen vil holde brødrene orientert. 
Det vil fortsatt være mulighet til å melde seg på turen, forutsatt at reisen 
ordnes selv. Siste frist for reservasjoner av hotellværelser og selskapslokale 
i Danmark er 20. april.   Bare gi beskjed til bror Steinar eller bror Calle. 
ds.  
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Minneord – Jan Erik Johansen 
 
En god venn og logebror er gått bort.  Han døde 5. januar i en alder av kun 
72 år, etter flere år med gradvis svekkelse av helsen. De siste årene var han 
bosatt i Spania sammen med sin kone Laila. 
 
Jan Erik ble tatt opp i loge Thomas Wildey den 20. januar 1973. Med en 
høyde på ca 2 meter var han lett synlig, og jeg husker ennå hans innvielse. 
Han hadde et vinnende vesen og det var lett å komme i kontakt med ham, 
og han fant seg fort til rette i logen. I alle de år jeg har kjent ham var det 
ikke mange logemøter han ikke var til stede på, til tross for familie og en 
krevende jobb. 
 
Etter å ha mottatt 3. grad i 1975 bekledde han diverse stillinger i logen, og 
ble til slutt OM i perioden 1985 til 1987. Han ble kallet til leir Akershus i 
1980, fikk DKP graden i 1983, og avsluttet sin karriere i leiren med å være 
dens sekretær fra 1993 til 1995. Videre fikk han Storlogegraden i 1988 og 
Rebekkagradene i 1996. I 1996 ble han utnevnt til Distrikts Deputert Stor 
Sire og hadde denne stillingen i 4 år. 
 
Som hans ordensvita viser var Jan Erik en aktiv og interessert logebror, og 
han svarte aldri nei hvis han ble bedt om å påta seg en stilling eller oppgave. 
Han nedla også et stort arbeid i forskjellige nevnder og komiteer både innen 
Odd Fellow Ordenen og AS Stortingsgaten 28. En av Jan Eriks gode 
egenskaper var at hvis han brant for en sak, så gikk han inn for den 110 %. 
Han tok aldri et nei som endelig svar, og hadde som motto: »Det er lov å 
prøve seg».   
 
Ved dannelse av loge nr 139 Kong Haakon i 2001 søkte han overgang fra 
Thomas Wildey til denne logen, hvor han var et av chartermedlemmene og 
logen første EKS OM. Men han glemte aldri sin moderloge, og var ofte til 
stede hos oss både på grad- og veterantildelinger. 
 
Den siste gangen jeg fikk gleden av å være sammen med ham var ved 
tildelingen av hans 40 års veteranjuvel i 2013. Da var han preget av 
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sykdommen, men fortalte meg at han var ved godt mot og håpet på fortsatt 
mange år i Spania sammen med sin Laila. Slik skulle det dessverre ikke gå. 
 
På det private plan var han også stor og romslig, og dyrket vennskapet.  
Gjennom alle de år han var medlem av Thomas Wildey ble mang en bror 
med koner invitert til hyggelige sammenkomster i hans hjem, og jeg og min 
kone var blant deltagerne. Jeg har bare gode minner fra disse 
selskapeligheter og det vennskap som alltid var der.         
 
Han etterlater seg både kone, barn og barnebarn, og vi sender våre 
medfølende tanker til dem, samtidig som vi lyser fred over hans minne. 
 
Arnfin Even 
 
 
 

Annonse         Annonse 
Loge THOMAS  WILDY SØKER 

 
Logen søker brødre som har litt tid til overs, 2 dager i året, og kan tenke seg 

å hjelpe til på SIRIUS kafeen på Radiumhospitalet. 

 

Arbeidstid:   08.00  -  14.00   En dag på våren og en dag på høsten 

Lønn:   Ulønnet 

Arbeidsmiljø:  Meget godt og med hyggelige kolleger, på en kafé, som 

profilerer Odd Fellow Ordenen på en svært bra måte. 

Erfaring:  Ikke nødvendig.  Full opplæring vil bli gitt. 

Muntlig henvendelse: Knut Borgen  
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Runde fødselsdager 
 
 

 
 
80 år: Grødtlien, Bjørn Johannes  10.05.1935 
75 år: Borgen, Knut    31.07.1940 

Berg, Erling    10.09.1940 
Schmidt, Ivar T.    19.12.1940 

70 år: Nord, Egil     20.04.1945 
Becher, Jan-Arild   06.06.1945 
Østgård, Svein Petter   21.08.1945 

65 år: Hermansen, Svein Terje  13.04.1950 
60 år: Aas, Erik Kolsrud   29.03.1955 

Jahr, Hans Petter   21.06.1955 
Dingtorp, Per Ole   16.09.1955 
Mediaas, Rune    11.10.1955 
Holmsen, Stein A.   02.12.1955 

55 år: Haug, Thomas    30.09.1960 
50 år: Olsen, Arne    19.09.1965 

Einebakken, Arvid    24.11.1965 
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Stjernegalleri og festivitas i 22 Thomas Wildey i anledning 50 års 

juvel for Arnfin Evjen 

 
Jubilanten med Ex Europa Stor Sire, Harald Tron, Leierens Stor representant Svein Terje Hermansen 
Overmester Thomas Haug 

         
Ex Stor Sire Odvar Granlund, Jubilanten Arnfin Evjen, Ex Europa Stor Sire Harald Tron 
Leierens Stor representant Svein Terje Hermansen, Overmester Thomas Haug 

     
              En glad Jubilant   
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Fortsettelse stjernegalla  50 års jubilant  Arnfin Evjen 

        
Ex Europa Stor Sires tale til jubilanten  Taffelpassiar   

            
Ex Stor Sekretær Knut Borgen        DSS Snorre Østlund  ,  Stor Arkivar  Morten Søraa 

         
Hovedpatriark Knut O.Guldbrandsen,  EX DSS Østby Brødre fra Embetsverket Carl  H. Bakke, Inspektør 
       Henrik Norland,  Skattemester Inge Friid 
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Jubilanten takker for oppmerksomhet   Noen deltakende brødre fra 22 Tomas Wildey 

Ex overmester  Kirkeberg-Bulgaria, Jan Fredrik Kvern 
       Paal CH.Flatabø 

Også her kommer flere jubilanter. 
25 års juvel for Knut Alme og Oddbjørn Rød , her sammen med  Stor representant Svein Terje Hermansen.  
( Redaktøren kan ikke dy seg, men Svein Terje er en skikkelig linselys.)  men hyggelig. 

 
Knut Alme,  Stor representant Svein Terje Hermansen, Oddbjørn Rød 

Også her det beste for hele jubileumsstasen : Jubileumskakene fra Jan Fredrik  
Hurra !  Hurra!  Hurra! 

     
Redaksjonen gratulerer så meget til alle jubilanter. Redaktøren Thomas Teichmann  



 

 

 

24 

Kunstnerisk hjørne – Miguel Chevalier 

 

Miguel Chevalier er uteksaminert fra Ecole Nationale Supérieure des Beaux 
Arts i Paris i 1980 og fortsatte med Ecole Nationle Supéreure des Arts 
Décoratis. 
Etter endt utdannelse i 1983, ble han tildelt Lavoisier stipend av det franske 
utenriksdepartementet og studerte ved Pratt Institute i New York. 
 
I 1994 tjente han som artist in residense på Kujoyama Villa,  Kyoto, Japan. 
 
Han har hatt en rekke store utstillinger, i Paris 1988, i Firenze i 1989, OL i 
1992 i Alberville og Barcelona, i Venezuela i 1993, I Pompidou-senteret, 
Paris i 1994, i Mexico City i 1996, i Stuttgart i 1997, i Paris i 1998, i Beirut i 
1999, Korea i 2000, Mexico City i 2002, Paris i 2003 og 2004. 
 
Et år hadde han faktisk en utstilling på T-banestasjonen på Jernbanetorget i 
Oslo. Hele gangen var en utsmykning som beveget seg og endret seg ved 
passering. Mange folk undret seg og stoppet opp. 
 
Kunstverket (hvor jeg jobbet) fikk en gang et oppdrag om utvendig 
utsmykning på en av verdens største Cruise båter og hyret Chevalier til 
dette store oppdrag. 
Han var en meget utadvendt hyggelig fyr med et utrolig engasjement. 
 
I den forbindelse ble jeg kjent med hans kunst og er glad for et meget 
fargerikt og anderledes kunstverk som nå henger hjemme hos meg. 
En flott julegave fra Kunstverket og et minne om en spennende tid.  

http://www.google.no/imgres?q=miguel+chevalier&sa=X&hl=no&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=1280&bih=545&tbm=isch&tbnid=WgKVxvkFasZdBM:&imgrefurl=http://www.mycontemporary.com/fr/artistes/miguel-chevalier&docid=7MrgktuoxiQQ1M&imgurl=http://www.mycontemporary.com/sites/default/files/artistes/Miguel Chevalier.jpg&w=221&h=265&ei=wpuDUbLjMumu4ATQi4CoAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:0,i:300&iact=rc&dur=1162&page=5&tbnh=183&tbnw=162&start=57&ndsp=15&tx=105&ty=76
http://www.google.no/imgres?q=miguel+chevalier&start=132&sa=X&hl=no&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=1280&bih=545&tbm=isch&tbnid=T4s--NignTs16M:&imgrefurl=http://www.kunstverket.no/Nettgalleri/Oversikt-kunstnere.aspx&docid=ribb2AjfbQ4RLM&imgurl=http://www.kunstverket.no/admin/public/getimage.aspx?Image=/Files/Billeder/Ecom/Chevalier/Miguel Chevalier - Nettverksloop_Reseux en boucle_utsnitt.jpg&Format=jpg&Width=185&Height=185&Crop=3&w=185&h=185&ei=RpyDUd3SOpDQ4QTIi4GYAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:100,i:115&iact=rc&dur=1829&page=10&tbnh=148&tbnw=148&ndsp=16&tx=100&ty=83
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Skal Kapellan embede bli et valgembede ? 
I forbindelse med vårt besøk i loge Færder i Sandefjord i januar fikk jeg tak i 
siste utgave av ”Færder Blink”, logens medlemmsblad. 
Stor Kapellan Dag Virik, som er medlem av loge Færder,  blir her intervjuet 
av redaktøren om bl.annet Kapellanens fremtidige rolle i logen. Selv om Dag 
Virik påpeker at dette er hans personlige oppfatninger antar jeg at dette 
muligens kan være et samtaleemne i Storlogen. Han påpeker at Odd Fellow 
Ordenen skal være en verdibærende Orden og hvorfor er da ikke det etiske 
aspekt og refleksjon rundt etikk, hva er rett og galt , mer fremtredene i 
logene, enn det som er tilfelle i dag ?  Og som en konsekvens av en slik 
tenkning, bør kapellanens rolle dreies mot å ha mer fokus på formidling av 
etiske problemstillinger? 
 Som et hjelpemiddel og verktøy for logens kapellan, ser han for seg at det 
bør utvikles fra sentralt hold, (les: Storlogen) en nettbasert idébank.  Hvilke 
temaer som skal tas opp i møtene kan bestemmes i en dialog mellom OM,  
Kapellan og resten av kollegiet. 
Det kan også tenkes andre endringer i logearbeidet for å styrke det etiske 
perspektivet ved at OM sammen med de andre stolene i gradmøter, hvor 
logen ikke har kandidater for gradspassering, kan ta frem deler av teksten 
som tilhører graden, og gå litt dypere inn i innholdet i graden. 
Når det gjelder en nettbasert idébank, ble det for noen få år siden etablert 
en foredragsbank, hvor logeneskulle  kunne hente etiske foredrag, som var 
godkjent av en ”nevnd”,  som  for øvrig vår bror Arnfin Evjen, var medlem 
av.  Hvorvidt logene benytter seg av denne foredragsbanken vet jeg ikke, 
men jeg håper at dette er et sted hvor det hentes etiske foredrag,  
Dag Virik nevner tilslutt at det etter hans mening vil være naturlig, at 
dersom man ønsker å styrke kapellanens rolle og status i logen, gjør 
kapellanembete til et valgembete. Dette vil sikkert bli et tema på det 
kommende Storlogemøte i 2018, som en del av den drøfting som da, etter 
Dag Viriks mening, vil komme opp, om Kapellanens rolle. 
En helt unaturlig tanke er det vel ikke, i og med at kassererembede er 
borte, og at det trolig er flere loger som ønsker et nytt vaglembete, som en 
erstatning for kassererembete. 
KB  
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Dampskipet Donau 

Det er nå 70 år siden siste verdenskrig, la oss aldri glemme alle uskyldige 
ofre i denne fryktelige tiden.  

6.november 1942 ble 532 jødiske fanger brakt ombord på Dampskipet 
Donau med en størrelse på 9035 brutto tonn som lå ved Utstikker 1 ved 
Amerikalinjens kai i Oslo, fordelt på 302 menn, 188 kvinner og 42 barn. 

I Tyskland gikk turen videre med tog til Auschwitz, og bare ni menn blant 
denne gruppen overlevde krigen.  

Donau fraktet vanligvis norske jøder til Tyskland, men på den siste reisen 
fraktet skipet krigsutstyr for de Østeriske bergjegerne som var en del av de 
tyske okkupasjonsstyrkene i Norge.  

På eller rett før 16.januar 1945, festet Roy Nilsen fra Milorg og Max Manus 
fra kompani Linge, ti tidsinnstilte limpet-miner, (mine festet med magneter) 
under vannlinjen på skroget mens skipet lå til kai i Oslo.  

Meningen var at bomben skulle gå av ute i åpent hav etter at Donau hadde 
forlatt Oslofjorden, men fordi skipet ble forsinket gikk bomben av før det 
nådde Drøbak 

Etter eksplosjonene satte kapteinen kursen rett mot land, og Donau sank i 
Skiphelle bukta.  
Der ble hun stående frem til 1953, hvor Einar Høvding tok vraket og tauet 
henne til Oslo, hvor hun senere ble hugget i biter.  
 

En viktig grunn til at skipet ble senket var at det i denne perioden ble brukt 
til troppetransport av tyske styrker fra Norge for at de skulle settes inn 
andre steder, særlig på vestfronten.  

Det ble et viktig mål for motstandsbevegelsen i Norge å forhindre at 
tyskerne skulle kunne forsterke sine kampfronter.Flest mulig tyske styrker 
skulle bevares i Norge. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Amerikalinjen
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Etter krigen ble Shiphelle brukt som bade og teltplass og jeg og min familie 
tilbrakte sommerferien i telt der, mens båten ennå lå i bukta. 
 

Mesteparten av båten lå under vann, men det var mulig å svømme bort til 
Donau. 
Jeg fikk ikke lov til å klatre om bord, men jeg kjente jo til historien og synes 
dette var spennende. 
 
 

 
DS Donau 

 
 

Sist høst var jeg sammen med Oslo Bymusems Venner 
på omvisning og foredrag i Jødisk Museum i Oslo. 
 

Sidsel Levin er leder av museet og hun fortalte om deportasjonen av jøder 
og om Robert Levin-familiens flukt til Sverige i november 1942. Selv ble hun 
født i Sverige. 
 

Mona Levin som da var tre år ble båret i en ryggsekk og det var 
samme kveld tyskere ute på leting etter soldater som deserterte. 
De måtte derfor være helt stille på sin vandring. 
 

Men Mona begynte å skrike og for at hun skulle være stille ga de henne 
sovemedisin.  
Det hjalp ikke med en gang så hun fikk mer medisin og ble tilslutt stille. 
 

Da de kom til Sverige var Mona livløs og en stund var de redd hun var død. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Donau_NDL.jpg
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Heldigvis kom hun raskt til seg selv.  
 

En sterk historie om en vel ansett familie som omtrent ble utryddet. 
 

   
Sidsel Levin      Mona Levin 

 
 

Tidligere sist år var jeg også på foredrag i Jødisk Museum, denne gang 
med Oslo Byes Vel. 
 

Det var Samuel Steinmann som ble intervjuet om sin historie.  

Samuel Leon «Sammy» Steinmann (født 24.august 1923) er en av de få 
norske jødene som overlevde tilintetgjørelsesleiren Auschwitz og er nå den 
eneste nålevende jødiske nordmann som har overlevd leiren. 

Steinmann vokste opp på Nordstrand i Oslo. Han var som jøde et offer for 
nazistenes forsøk på å utrydde de europeiske jødene under andre 
verdenskrig.  

Han ble arrestert høsten 1942 og i desember samme år ble han deportert 

med slaveskipet DS Donau til Auschwitz sammen med rundt 531 andre 
norske jøder. 

Samuel Steinmanns bror, Harry Steinmann ble drept kort tid etter ankomst 
til leiren. Samuel Steinmann fikk fangenummer 79 231. I januar 1943 var 
det kun ti norske jøder igjen av de 530 som var blitt deportert. 

I januar 1945 tvangsevakuerte SS Auschwitz, da Den røde armerykket inn i 
Polen. 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.aftenposten.no/migration_catalog/article5754470.ece/ALTERNATES/w2048c169/a_museum.jpg?updated=050920082023&imgrefurl=http://www.aftenposten.no/kultur/Jodenes-kultur-stilles-ut-6577890.html&h=1152&w=2048&tbnid=4W-hMRR09emgwM:&zoom=1&docid=6wk5P9Cgg_aAYM&hl=no&ei=zwC5VNS-KuH-ywP7jYH4Dg&tbm=isch&ved=0CEUQMygbMBs
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Monalevin.jpg
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66 000 jødiske fanger ble sendt ut på dødsmarsj. De norske jødene som var 
med på denne marsjen var Samuel Steinmann, Julius Paltiel, Leo Eitinger, 
Assor Hirsch og Pelle Hirsch. Marsjen gikk gjennom Tsjekkia og innover i 
Tyskland for å ende opp i Buchenwald. 

I mars kom de hvite bussene til Buchenwald for å hente skandinaviske 
fanger hjem, men Samuel Steinmann og de øvrige fire norske jødene fikk 
ikke være med.  

De ble først befridd av amerikanerne 11.april, etter å ha lurt døden på nytt 
ved å stjele klærne med nummer på fra døde, ikke-jødiske fanger. 

Han ble i 2012 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. 

Mitt inntrykk etter intervjuet var at her hadde vi en personlighet med ro og 
verdighet. 
 

Han bar intet hat mot noen, men en tristhet over at slikt kunne skje. 
 

 
Samuel Steinmann. 

  

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.honefoss-filmklubb.no/Bilder/Samuel Steinmann.jpg&imgrefurl=http://www.vebidoo.de/andre+steinmann&h=332&w=590&tbnid=kZlgyD3fErPfPM:&zoom=1&docid=fuUxJtxQNdqnSM&hl=no&ei=F5W7VM3JPOvEygOztIH4Bw&tbm=isch&ved=0CFEQMygeMB4
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Drikkevare til tradisjonell torskemiddag. 

 
Innledningvis vil jeg bemerke og rette min oppmerksom på min frankofile 
legning når det gjelder å favorisere viner til torsken.  
I mitt hjemland ser man med  store øyne på min noe vandaliserte smak – 
når det gjelder valg av drikke til fisk –  Dorsch eller Kabeljau  som det også 
heter i Tyskland. 
 
Norge er, meg bekjent, det eneste land i Verden som drikker/ serverer 
temperert rødvin til hvit fisk. Også til fersk torsk da.  Fersk torsk er  
tradisjonelt sett en lite påaktet fisk i resten av Europa. Hvorfor, jo dette er 
delvis basert på den vanskelige logistikken fra fiskefeltene  til 
forbrukermarkedene, delvis på sydover for en del år tilbake.  
I dag er det noe helt annet. Men både tyskere og andre innlandsbeboere er 
meget vanetenkende og” husker” bare den slaskete fisken som lå i en kum 
med lunken vann ( smeltet isvann).  
 
For å nyte torsk i  sin naturelle fasong ( kokt med en neve salt pr kg. eller 
kokt  i fangst vannet!) må  torsken spises knall fersk . Kun da har torsken 
den spesielle ramsalte smaken som  nordmenn går man av huse for å 
spiseet torskehode. ( og lit til da) 
 
Hva drikker man da  til dette herremåltid. 
1) Foretrekker man ren fersk torsk (med krøll) velger man gjerne en lett, 
relativ enkel rødvin.  Dette kan være alt fra en yngre beaujolais, fra området 
rund de høyreliggende dalstrøk rund Hospices de Beaune eller i tilknytning 
til Fleuri ,  Cote de Brouilly  eller Macon områdene. 
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Neste alternativ er en lettere Bordeaux  fra Gascogne / Entre deux mer – 
Gironde området. Prismessig er dette viner til  rund  100 kroner. 
 
2) Skulle man derimot være henfallen til italienske viner, vil en enkel 
Valpolicella , f.eks  
Masi eller en lettere Chianti -  være et utmerket valg. Prismessig vil disse 
viner faller noe 
    rimeligere enn de franske  mellom 78 – 98 kr .  
 
3) Jeg vil ikke anbefale en tyngre type vin til  torsken. Spansk, Syd-afrikansk, 
Australsk og også amerikanske rødviner har en altfor utpreget ” solstekt ” 
smak som ikke harmonerer med den ramsalte torskensmaken. Man ville 
drepe smaken så ettertrykkelig.  Likeledes synes jeg at portugisiske viner ( 
som vi får kjøpt her på polet) er  for søtlige i smak. 
 
Når det er sagt, så må jeg tilstå, at jeg har stor sans for en typisk nordnorsk 
mølje med lever (tran i fast form) torsketunger og kokt rogn,  ”duppet i ” , 
med hjemmelaget flatbrød og kviteseidsmør.Leveren må gjerne forvelles 
med skivet løk, svart pepper, laurbærblad og et ”skudd” mild eddik. 
Til dette hører en lys pils, iskald med ”perler” på glasset, og en meget 
tiltalende ” lille en” som våre danske venner ville ha sagt.  Det må ikke være 
anis eller karvesmak. Torsk er ”var” for andre sterke smaksopplevelser. Det 
går an, til nød, å drikke en iskald Genever til dette. 
Men dette er mest for å fordøye leverens tran tilskudd til kroppen som vil 
da øke velværet betraktelig.  
 
Til slutt: Noen ordtak  
Fra en dansk byggeplass:  En arbeider falt ned fra et 
stillas i høyde med 3. etasje, landet uskadd, men 
noe ør.  En eldre dame kommer med et glass vann. 
Da utbryter arbeideren: Å høyt må´n detta mon 
tru, for å få seg en dram. ? 
 
Takk for oppmerksomheten. 
Redaktør   Thomas Teichmann  
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Blåskjellsuppe à la Thomas 

                    
2 kg friske blåskjell, 3 dl hvitvin, 2 stk løk, 2 ts karri, En knivstikk safran, 3 fet knuste hvitløk, 1 stort 

laurbærblad,3 ss olivenolje 

½ boks hakkede tomater, 50 gr  tynne strimler av  rot selleri, gulrøtter, purreløk 

2 ss smør, 4 stk eggeplomme, 1,5 dl kremfløte, 1 ss sitronsaft, nykvernet pepper, 

hakket persille, ferske uter som tymian, oregano, gjør underverker i smaken. 

 

FREMGANGSMÅTE: 

Skrubb blåskjellene, kast åpne skjell og skjell som ikke lukker seg når de slås mot benken. 

 

 Legg skjellene i en varm kjele med olivenolje, ha i hvitløken og laurbærbladet, hell over hvitvinen og 

la disse  dampe  under lokk til de åpner seg, ca. 5 minutter. 

Sil blåskjellkraften, mål den opp og tilsett så mye vann at det blir 7,5 dl., tilsett boksetomater. Hell 

over kraften og la det koke inn  i 20 minutter. 

 

Finhakk løken, strimler grønnsakene og fres disse i smør sammen med karri og saferaen og en del 

hakkede urter. Tilsett grønnsakene sammen med blåskjellene tilslutt som garnityr.. 

Visp sammen eggeplommer, fløte og sitronsaft og visp det i suppen. Varm den til kokepunktet, men 

den må ikke koke, da skiller den seg. Smak til med pepper og legg blåskjellene og grønnsakene  i 

suppen rett før serveringen. Dryss de hakkede urter på toppen. 

Tips: Karri kan sløyfes, suppen blir god uten. Eventuelt kan suppen smakes til med xstra  safran og en 

anelse kajennepepper. 

 

Server med varm baguette 

 

Vinanbefaling: 

Koehler-Ruprecht Kallstadter Riesling Kabinett Trocken 2011 

Dette er en tysk hvitvin  til kroner 99,80. Koehler-Ruprecht Kallstadter Riesling Kabinett Trocken 

2007 er en 100% riesling,  

Alternativt  passer all slags Chablis til denne retten 

Med  hilsen en matgladredaktør  Thomas 

 

http://snakk.klikk.no/Mat/Default.aspx?Search=Bl%c3%a5skjell&Id=10417274&Order=Search%2cId&Sort=rating
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Blåskjell i chilisaus 
2 kilo blåskjell 
2 ss solsikkeolje 
3 løk, finhakket 
2 ss chilisaus 
4 ss lys soyasaus  
6 ss riseddik 
8 ss risvin 
1 ts salt 
4 ss sukker 
4 ss kyllingkraft 
2 ss finrevet ingefær 
4 fedd hvitløk, finhakket 
8 vårløk 
Frisk koriander 

 
Skyll blåskjellene i kaldt vann. Skrubb dem godt, og fjern alle hårtuster. 
Sjekk om blåskjellene er levende ved a kakke dem med en kniv, eller i 
kjøkkenbenken - hvis de ikke lukker seg, må du kaste dem. 
Pisk sammen chilisaus, soyasaus, riseddik, risvin, salt, sukker og kyllingkraft i 
en bolle. Varm en stor kjele på medium varme. Stek løken blank og myk i 
olje. Skru opp varmen litt og ha i hvitløk, ingefær og vårløk, og stek videre i 
et halv minutt. Ha i sausen og stek videre i et minutt eller til sausen er 
varmet opp. Ha i blåskjellene, rist godt på kjelen så alle skjellene er dekket 
av saus - legg på lokk og stek i tre-fire minutter, eller til blåskjellene har 
åpnet seg. 
Server umiddelbart med frisk koriander - og gjerne pommes frites eller godt 
brød ved siden av. 
 
 
Slik kan de også spises 
Visste du at den beste måten å spise blåskjell på er å bruke et annet 
blåskjell? 
Fordi blåskjellet er festet i den ene en den med en muskel, fungerer det 
omtrent som en pinsett eller klype, og er dermed perfekt å bruke til å 
plukke ut maten fra skjellet med.  
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Møteprogram våren 2015 

for 
Loge nr. 22 Thomas Wildey 

 

TIRSDAG: 

24.03.2015 19:00 C   Klba. foredrag 

07.04.2015 19:00 D   Arbm.  

21.04.2015 19:00 A   40 Ve. Ju antrekk galla 

28.04.2015 19:00 B     antrekk galla 

12.05.2015 19:00 C   Arbm. 1.g.nom 

19.05.2015 19:00 D   Arbm. 2.g.nom og valg 

26.05.2015 19:00 A   Arbm.  

02.06.2015 19:00    Sommermøte 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 


