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Rolf Arild Ergo
Arvid Heier Larssen
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Oddbjørn Østby
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TW-Nytt redaksjonen
Ønsker alle brødrene og deres familier
en riktig god sommer!
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Leder TW-Nytt
Jeg, redaktør i TW-Nytt er så heldig at jeg få hilse
det gamle embetsverket med et godt gjennomført
regime, samtidig som jeg få lov til å hilse de nye
embetsmenn hjertelig velkommen til sine nye
oppgaver .
Det er og blir alltid spennende med skifte av
ledelsen i logen.
”Avskjediget” embetsverk har gjennomført et
meget fin, fin regime. Ikke minst det siste halvåret som var preget av
mange gode aktiviteter. Organisering og overrekkelsen av en del
veteranjuveler. En velfortjent 50 år juvel med Arnfin Evjen , en 40 års juvel
med Bjørn Grødtlien og to 25 års juveler med Oddbjørn Rød og Knut Alme .
Seremoniene ble gjennomført med verdighet og i flott presentasjon. Takk
for denne gangen.
Undermester har tatt initiativ for at brødrene og ledsagere har et hyggelig
avslutningsmøte på siste møtedagen. Kvislings gamle bosted som er i dag
huset for sykepleiens forbund.
Det blir spennende.
Ellers går vi sommeren i møte, forhåpentligvis med noe varme vær enn
hittil.
Så avslutningsvis har jeg lyst til å overbringe en hjertelig takk for de helt
fantastiske ,men helt usunne, kakene brødrene få del på ettermøtene.
Tusen takk for innsatsen, Jan Fredrikk. Du er den lille prikken over ien for
oss.
Likeledes skal det gå en stor takk til privatnemden for innsatsen. Også ”Herr
Bjørnevik” som bidra til munterhet bland brødrene. Fremført av vår gode
eks.overmester dag Thorkildsen.
Og resten av brødrene ønsker redaksjonen en hjertelig takk for fremmøte
samt en hyggelig og spennende sommertid. Velkommen tilbake til
høstsesongen.
God sommer. Redaktør Thomas Teichmann
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Overmesters spalte
Gode brødre.
Vil for det første få takke for et godt møte med
annen gangs nominasjon av Embedsmenn og
valgte nemder. Takk til nominasjonsnemden for
det godt utførte arbeid.
Vil gratulere brødre som ble valgt.
Sommeren står for døren og vi kan samle krefter
til nye utfordringer fra høsten av.
Gledelig er det at vi har en søker, og får en innvielse i oktober.
Gledelig er det også at vi har hatt gode møter i Logesalen og gode
ettermøter.
Føles selvsagt litt vemodig å gå av som Overmester til høsten, men slik er
det, og nye spor skal tråkkes. Vi har fått et nytt valgt Embedskollegie med
meget kvalifiserte og dyktige brødre.
Har vært en glede å være Overmester i en Loge som 22 Thomas Wildey.
Ønsker brødrene og deres familier en riktig god sommer med et lite
sommerdikt:
Du herlige juni med forsommerprakt
Naturen har gitt deg den yndigste drakt.
Hegg og spede konvaller i flor,
det er vel den vakreste tiden på jord.
Mbh
Thomas Haug
Overmester
Gode brødre.
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Undermesters spalte
Da vil også Undermester også få lov til å takke av
alle embetsmenn, både valgte og utnevnte. Og
spesielt vil jeg takke privatnemnden som har gjort
en utmerket innsats for vår Loge i denne perioden.
De har stått på både tidlig og sent. De har tatt ting
på sparket, og ordnet opp når det kommer flere
brødre en beregnet til våre brodermåltider.
Vi skal være stolt av vår privatnemnd, og de bidrag de har tilført vår Loge.
Jeg vil også takke Jan Fredrik Kvern for de fantastiske kaker han har kommet
til vår Loge med. I tillegg klarte han det kunststykke å reise hjem en kveld,
da vi andre satt inne i Logesalen, for å bake flere kaker, da han oppdaget at
det sannsynligvis var for lite kaker denne aftenen.
Videre ser jeg frem til vårt møte den 02.juni på HL sentret på Bygdøy, og
den sommer -avslutning vi skal ha på Lanternen Restaurant.
Vi tar nå en velfortjent sommerferie, men som jeg lovet kommer jeg tilbake
til både sted og tid for eventuelle sommertreff. Dette vil bli sendt ut på epost og lagt ut på facebook.
Vi skal i september installere et nye embetsmenn, jeg håper alle ser frem til
dette med litt spenning og pågangsmot. Vi har nok mange oppgaver som
venter på oss, i kommende embetsperiode.
Vi skal prøve å få nye brødre til vår Loge, vil skal også hedre de som nå blir
veteraner og har tilbragt mange år i Loge 22 Thomas Wildey.
Og vil skal bruke våre veteraner, til å ta vare på eventuelle nye brødre. På
denne måten kan vi bruke den erfaring som finnes hos oss.
Den 5.juni reiser jeg til Tromsø i forbindelse med Odd Fellow symposiumet
som skal være der i tre hele dager.
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Jeg håper jeg kan ta med til vår Loge de ideer og tanker som måtte dukke
opp der, og presentere dette i løpe av høsten for dere.
Jeg håper også dere tar kontakt med meg hvis dere har ideer og tanker om
bidrag til vår Loge.
Her er det lov å tenke litt ut av boksen, både i forbindelse med foredrag og
tema på våre ettermøter. Og om det er andre foreninger, lag etc vi kan
samarbeide med.
Jeg ønsker med dette alle brødre en god sommer, så sees vi snarest…..
UM
Arvid Einebakken
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Sekretærshjørne
Kjære Brødre.
En vakker dag i mai ramlet det inn en mail i min
ganske så velfylte mailboks. En henvendelse fra
redaktør Thomas i vårt utmerkede Logeblad TWNytt med anmodning om å skrive litt til
sommerens utgave. Det gjør jeg så gjerne.
Sommer. Bare ordet skaper glade tanker om sol,
varme, hyggelige aktiviteter utendørs, ferie og late
dager. Nåvel, jobb og utfordringer blir det nok av som vanlig for de fleste,
men, likevel – sommeren er en fantastisk årstid som skal nytes etter alle
kunstens regler.
Samtidig er det med et visst vemod at jeg skriver dette innlegget. Mens jeg
grublet på hva jeg ville skrive om gikk det brått opp for meg at dette faktisk
er siste gang jeg skriver i Sekretærspalten. Når sommerens TW-Nytt utgis så
er det sittende Embedskollegiets funksjonstid snart avsluttet, det nye
kollegiet er nominert og valgt – og, jeg er ikke lenger Logens Sekretær. Det
vil si – selvsagt er jeg i full virksomhet inntil Logen åpner igjen i september –
men da overtar en annen dyktig Bror stafettpinnen.
Jeg er egentlig ikke riktig sikker på om jeg bare er glad for dette her, eller
samtidig kanskje også litt lettet. Det har vært 6 fantastisk flotte,
arbeidskrevende og særdeles lærerike år i Logens tjeneste jeg nå tenker
tilbake på.
Det å få lov til å være Logens Sekretær er en stor tillitserklæring fra
Brødrene. Du skal vite om alt som skjer, ha kontakten med alt og alle både
innenfor og utenfor Logen, være tilgjengelig for Brødrene når som helst,
vedlikeholde medlemsopplysningene våre og informere om møter og
aktiviteter. Møtereferater skal skrives og brev skal sendes ut. Nå skal snart
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fjærpennen overlates til en ny Sekretær – og jeg skal prøve meg på nye
utfordringer.
For 8 år siden, da jeg fungerte som Logens Skattmester, tenkte jeg at det
måtte gå an å redusere en stor utgiftspost for Logen til porto og samtidig
ivareta informasjonsbehovet til Brødrene på en god nok måte. Så ble jeg
valgt som Sekretær – og ønsket å sette en idé ut i livet. Slik ble den første
«Søndagsmailen» født – og jeg sikret meg selv aktivitet for lang tid
fremover.
Etter beste evne har jeg skriblet sammen en informasjonsmail til Brødrene
hver søndag i disse årene. Informert om møter og aktuelle hendelser, men
også – faktisk til min egen overraskelse – oppdaget at jeg likte å skrive korte
epistler om små og store begivenheter, tankebobler og dagsaktuelle temaer
sammen med ellers ganske traust møteinformasjon som kunne deles med
Brødrene.
Jeg har mottatt mange tilbakemeldinger fra Brødrene på skribleriene mine,
aller mest ros, og også konstruktive tips som jeg har tatt med meg videre.
Tusen takk for at dere har lest det jeg har sendt ut. Tusen takk for gode
innspill og at jeg har fått lov å bidra med mitt for å skape en god Loge. Loge
22 Thomas Wildey er et fantastisk sted å være medlem – og jeg håper jeg
kan få fortsette å bidra med noe vettugt og positivt også i tiden som
kommer.
Da gjenstår egentlig bare en varm hilsen til Embedsmenn, Brødre og våre
familier med ønske om en riktig God Sommer. Nyt sommeren, lad
batteriene og la oss til høsten, styrket og møtevillige, gi oss i kast med en ny
termin i verdens beste Loge.
Glem ikke at vi har Brødre som kan gledes med litt kontakt når Logen er
stengt for sommeren. En hyggelig telefon eller et besøk skaper alltid glede
og styrker samholdet mellom Brødrene. Det er du og jeg som kan få dette
til – og det nytter ikke bare å snakke om det…..
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Felles sommeraktiviteter? Et lite treff? Litt, æh, felles væsketilførsel i
sommervarmen? Ta kontakt så skal jeg formidle ønsket til alle mann.
Ha en fantastisk god sommer, Kjære Brødre.
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:
Steinar Nævestad
Mobilnummer 91 11 88 17
steinar@flowerdirect.no

Med Broderlig hilsen i
V. K og S.
Simen Levinsky
Sekretær.
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Den siste kasserer
I TW-Nytt nr. 3 2010 hadde jeg en artikkel på side 15 «Det er bestemt». Nå
kommer faktisk oppfølgeren «Det er bestemt 2» eller
som jeg har kalt det her: «Den siste kasserer».
Jeg vil oppfordre til lese 1-utgaven. Her er en enkel
link http://tinyurl.com/nfrr666 (side 15) så får
leseren litt mer bakgrunns kunnskap.
Henrik Tønnesen ble i 1948 valgt som kasserer i Loge
nr. 22 Thomas Wildey. Han er dermed logens første
kasserer.
I 2014 er det besluttet at kasserer embede utgår fra
neste valg.
Jeg er valgt som kasserer for perioden 2013-2015. Dermed er jeg den siste
kasserer i Loge nr. 22 Thomas Wildey.
Her kommer det som er spesielt: Onkel Henrik som jeg kalte han, er min
kones morfar. At da det første og siste kasserer verv i Loge nr. 22 Thomas
Wildey skulle havne innen samme familie er spesielt. Dette synes jeg vi kan
kalle «Det er bestemt 2» - så hva blir det neste?
Jeg takker herved for meg som kasserer i logen og
er klar for oppgaven som skattmester. Samt en takk
til onkel Henrik som har vært med på å legge
grunnlaget for vår loge.

Med broderlig hilsen i V, K og S
Calle
(Carl Henrik Bache)
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A/S STORTINGSGATEN 28
Årets generalforsamling i Stortingsgaten 28 ble avholdt 24.april i Scala (Den
Grønne Sal). Årets generalforsamling ble gjennomført uten særlige
diskusjoner og regnskapet viser et resultat på 8.2 mill. Samlede
leieinntekter i 2014 var
på 43.5 mill. Styret foreslo et utbytte på
kr. 2.6 mill til aksjonærene, som skal dekke estimerte husleieforpliktelser
for logene. I tillegg ble det vedtatt å gi en gave til Storlogen. Beløpet
tilsvarer den husleie Storlogen betaler til A/S Stortingsgaten 28.
Generalforsamlingen ble så avsluttet og styrets formann, samt en av styrets
medlemmer orienterte deretter om status for Prosjekt Rehabilitering av
Stortingsgaten 28. Vi fikk presentert et organisasjonskart som viser de
forskjellige grupper og hvilke oppgaver disse har.
Generalforsamlingen
Styret
Prosjektleder
Prosjektadm.
Controlling
Styreutvalg Bygg-utvikling Lobby
Ordensvirksomhet
Styreutvalget har ansvaret for å forberede prosjektet og her sitter
representanter fra styret samt en repr. fra Rebekkasøstrene og en repr. fra
Odd Fellow brødrene.
Bygg-utvikling har blant annet som oppgave å innhente anbud, er
prosjektansvarlig, samt holde kontakten med entreprenør.
Lobby har oppgaven med å holde kontakt med de kommunale
myndigheter, samt kontakt med naboene.
Ordensvirksomhetens oppgave er å finne midlertidige lokaler og å sørge for
at de nye logelokalene blir bygget på korrekt måte. Storlogen er
representert i denne gruppen.
”Distriktsrådet er på et møte blitt enige om at Stor Sire sender invitasjon til
de respektive OM, og om hvem det er ønskelig skal delta på
informasjonsmøtene i Ordensvirksomheten. Disse info.møtene skal bidra
til å styrke Ordenens interesser i den vanskelige tiden byggeperioden vil gi
oss. Viktig at vi alle bidrar til at vi går inn i denne perioden med positive
tanker om at det dreier seg om en kort overgangsperiode, og at når
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prosjektet er over, skal vi inn igjen i mye mer tidsriktige og brukervennlige
lokaler.”
Det anbefales at gården tømmes for leietagere og at vi ikke kan ha
logemøter i bygningen under byggeperioden. Det vil medføre betydelig
støy, samt at det også vil være uforsvarlig å ferdes i bygningen under
byggeperioden.
Stortingsgaten 28 ser i dag ut som en V hvor blant
annet A og B lobbyene er i venstre ben og Storlogen holder til i høyre ben,
mot Munkedamsveien. Inne i åpningen mellom de 2 fløyene er det
meningen å bygge et nytt bygg. Dette bygget skal stå på egne ben og ikke
festes i det nåværende bygg. Dette for at det skal kunne komme lys mellom
det nye og det gamle bygget slik at lokalene også kan benyttes som
kontorer. D-salen må rives, slik at det nye bygget vil komme fra 2.etg. Og
oppover. Videre skal høyden på fronten av dagens bygg økes med noen
etasjer, forutsatt bygningsmyndighetenes godkjennelse. Det ble som kjent
avholdt en konkurranse med 5 arkitektkontorer og sammen med
representanter for styret og Norske Arkitekters Landsforbund ble et av
disse forslag valgt.
Styret baserer seg på en avkastning på 6.5% på investert kapital, i forhold til
de nye leieinntektene. Dette betyr at det kan investeres/bygges for
pluss/minus ca. 550-600 mill. Eiendommen har i dag ingen lån.
Det er mange loger som har gjort som vår loge, å sørge for at de samme
søstre og brødre, som i dag er valgt/utnevnt til å representere sin loge, blir
sittende frem til endelig beslutning skal tas. Andre loger har satt ned eget
utvalg som skal følge prosjektet frem til byggestart. Det ville være uheldig
om det på gen.forsamlingen i 2018/2019, når endelig beslutning om å
gjennomføre rehabiliteringen skal vedtas, eller forkastes, finnes
representanter for aksjonærene som er helt ukjente med forhistorien.
Derfor har både styret i Stortingsgaten og Stor Sire anmodet om at logene
sørger for at de samme personer sitter helt frem til endelig beslutning skal
tas, om eventuell byggestart. Etter hva jeg har forstått har styret god
kommunikasjon med leieboerne i Stortingsgaten og både blant annet
Statens Landbruksforvaltning og Saga Kino er orientert om planene og har
gitt uttrykk for at de fortsatt ønsker å forbli leieboere, også i det “nye”
bygget.
Knut Borgen
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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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Vårt etiske hjørne

Jeg ba om styrke;
Og livet gav meg vanskeligheter som gjorde meg sterk.
Jeg ba om visdom;
Og livet gav meg problemer å løse.
Jeg ba om velstand;
Og livet gav meg hjerne og muskler til å arbeide med.
Jeg ba om mot;
Og livet gav meg farer å overvinne.
Jeg ba om kjærlighet;
Og livet gav meg mennesker å elske.
Jeg ba om gaver;
Og livet gav meg muligheter.
Jeg fikk ingen ting av det jeg ønsket,
Men jeg fikk det jeg behøvde.
Så jeg takker livet for de erfaringer og råd
Jeg har fått på min vei,
Og de mennesker som har lagt igjen et spor i mitt hjerte.

Dikt av Eivind Skeie.
Det finnes en gyllen regel.
Den gjelder for alle på jord
Uansett hvor du lever, uansett hvor du
bor.
Den gylne regel er enkel.
Den gylne regel er klar.
Spør du hva du skal gjøre?
Den gylne regel gir svar.
Gjør mot andre det du vil
At de skal gjøre mot deg.
Dette er den gylne regel og den gode
vei.
Ja, kan du den gylne regel og følger dens
enkle ord
Har du den hjelp du trenger uansett hva
du tror.
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Besøk til vår vennskapsloge i Danmark 1-3.
mai 2015
Bror Bjørn Jahr kom hjem til oss på til Nesøya torsdag kveld da vi fikk kjøre
med ham i den store
Chevrolet’en sørover.
Speed-båten gikk fra
Larvik kl. 8 fredag
morgen. Stor frokostbuffet om bord var og
det
gledet vi oss til. 4
timer overfart i
strålende sol og rolig
sjø.
Vi ble plukket opp hos Bjørns vert Bror Carlo Carlsen av vår vert Bror Steffen
Kjær Rasmussen, etter en liten velkomst-champis og Carlo-bakte makroner.
På gården utenfor
Middelfart var det ny
velkomst av vertskapets
barnebarn, som på kort
varsel måtte huses i helgen.
Den private middag fredag
var det Eksmester Kaj Erik
Grinderslev og hans frue
som stod for. Der var vi 8
dansker og 2 nordmenn. Som alltid var det nok av mat og drikke og i veldig
trivelig miljø. To hunder holdt
oss også med selskap. Vi ble
transportert på alle beste
måte.
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Lørdag opprant med et
like strålende vær. Vår
vert måtte i en bisettelse,
men hans Helen var flere
timer med oss i Middelfart
sentrum. Hun bisto blant
annet med kjøp av
blomster til loge-besøket
og guloster til matskapet
hjemme. Barnevaktene
ble koordinert etter behov og til mer eller mindre ubekvemme tider. Alt går
smertefritt rundt. Pusen er
god og rund og
nedkommer om en uke
eller to.
Lørdag kveld gikk den
tradisjonelle
vennskapsloge og
festmiddag av stabelen.
Det startet med velkomstchampis med jordbær i
Ordensbygningen i
sentrum av Fredericia. Så
fulgte en stilig
vennskapsloge inne i salen. Vi
var 32 deltagere og 8 av dem (5
brødre, 3 damer) var kommet
fra Norge. Festarrangørene på
begge sider av Skagerak var
enige om at det ikke var
kvantiteten som var viktig, men
derimot kvaliteten.
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Etter vennskaps-logen
kjørte Bror Calle Bache
gatelangs på sin Segway
ned til Hotel Postgården,
der vi igjen nøt deilig mat
og rikelig drikke i mange
timer. Der var taler fra
begge loger og Bror
Eksmester Svein Terje
Hermansen holdt en
gripende ‘takk for maten-tale’
med innlagte personlige
betroelser på høyt nivå. Etter
desserten og før
overflyttingen til baren (og
kaffe avec) var det lagt inn
overraskelses-underholdning,
bestående av ringdans. Deilig
å røre på seg og det utløste en
god del munterhet.
Danskene gjennomførte et
fantastisk program og jeg er
meget takknemlig for at jeg
har fått være med på dette
igjen. For første gang ble et
vennskaps-arrangement
gjennomført uten en eneste
snippkjole, men stilig ble det
likevel. Flotte lokaler og glade
feststemte mennesker, varme
taler, gaveoverrekkelser, ja
selv røykeområdet var en
lekker baghave. Vi var hjemme
ved midnatt, men etter
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stemningen i hotell-baren å dømme, var slett ikke alle klare for sengen.
Noen av dem hadde også rom på samme sted.
Vi norske reiste på forskjellig vis,
men for oss hos Steffen og Helen,
bar det direkte tilbake til Carlo og
Jytte i Diskovej i Fredericia - før kl.
9 om morgenen for kjøretur til
Hirtshals og ferge til Larvik. Alt har
vært utrolig flott; vertskap,
venner, oppvartning, vær og ikke
minst KVALITET.
Live Christoffersen
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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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Vårsesongens jubilanter
I vårsesjonen til loge 22 Thomas Wildey hadde embetsverket det meget
travelt. Først ut med 50 års juvel var vår eks stor kapellan og veileder Arnfin
Evjen (allerede intervjuet i første nummer av TW-Nytt)
Deretter gikk det slag i slag. Først ute var eks.overmester Bjørn Grødtlien
med 40 års juvelen. Deretter følget Brødrene Knut Alme og Oddbjørn Rød
overrekkelsen av 25 års juvelen.
Begge seremoniene ble forrettet av vår storrepresentant i Leir 12 Akershus,
Svein Terje Hermansen. Siden Svein Terje er en meget god venn av Bjørn, så
ble overrekkelses seremonien meget personlig og meget verdig
gjennomført.
Selvsagt ble også de 2 andre juvelene behørig og stilig feiret.
Og naturligvis viste Jan Fredrik at han satte pris på sine logebrødre på sin
god måte.
Logen gratulere så meget og redaksjonen tilslutter seg selvsagt denne
gratulasjonen.
40 års juvel for eks. Overmester Bjørn Grødtlien

Hjerteligste gratulasjoner med 40års
Veteranjuvel her med sin gode venn
Svein Terje Hermansen som også
Forestod utdelingen i salen.

Her sitter jubilanten med broder Finn
kommet ens ærend for å overvære
juvelutdelingen.
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Her gratuleres eks. Overmester Bjørn Grødtlien
av Logens Overmester Thomas Haug

25 års juvel til Knut Alme og Oddbjørn Rød
Sammen med Svein Terje Hermansen som foretok juvelseremonien i salen

Gratulerer så meget fra hele Logen

Red.TT
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Her gratulerer Ja Fredrik på sin egen måte.

Med Kart og Kompass i Oslomarka.

På min fødselsdag noen få år etter krigen, fikk jeg mitt første kompass og
det var en stor ting å få.
Vi gutta i gata dro alltid på tur i marka på søndager med familien, og når vi
ble litt større dro vi alene.
Vi holdt oss da til merkede stier, men hadde en trang til å dra dypere inn i
skogen, så da jeg fikk kompass skulle vi trygt komme oss inn i villskogen.
Gutteklubben ”Ørn” hadde et klubbrom i et bomberom i kjelleren i gården
vi bodde i. Der hadde vi 7 gutter i 10 års alderen våre møter og der satte vi
oss inn i bruk av kart og kompass.
En dag besluttet vi å dra inn i skogen med kart og kompass og var enige om
at vi skulle dra inn i Nordmarka og så gå utenfor sti og vei.
Vitsen var å gå oss ordentlig vill, for så å ta fram kart og kompass og finne
rett vei tilbake.
Etter vel en times mars i ulendt terreng var vi sikre på at nå var vi helt gått
oss vill og vi tok fram kart og kompass.
Da møtte vi et problem – hvor legger du kompasset på kartet når du ikke
vet hvor du er? - Men vi var ikke redde, for vi var jo i Nordmarka og med
kompass i hånd, kunne vi bare gå sørover så kom vi til sivilisasjonen igjen, så
vi trasket av sted.
Men i marka er det umulig å gå stødig sørover, vi kom til et tjern det måtte
vi rundt og så var det en bergvegg vi måtte passere.
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Slik var det hele tiden og vi skjønte ikke hvorfor vi ikke snart møtte på en sti
eller så tegn på sivilisasjon.
En av gutta mente at vi skulle tatt hensyn til misvisning og en annen mente
vi etter hver kursendring skulle ha gått tilbake til opprinnelig retning før
videre kompassbruk.
Litt engstelig begynte vi å bli, men vi hadde fremdeles tro på at vi ved å gå
sørover måtte en gang nå frem.
Og endelig trøtte og slitne kom vi til en oppmerket løype og snart så vi et
skilt som fortalte at vi var på vei til Solemskogen.
Der mente jeg at vi kunne få buss til byen, og det stemte.
Husker ikke hvor mange timer vi trasket i marka den gangen, men vi startet
i Nordmarka og endte i Lillomarka og vi hadde vel gått like mye øst som syd.
Kompasset ble etter dette lagt i en skuff og der ligger det ennå.
Trangen til å komme ut i naturen til fots og på ski har ikke endret seg, men
herlig at vi har Turistforeningen og Skiforeningen som gir oss trygge stier og
løyper.
Der har jeg vært medlem i hele mitt voksne liv.
Arvid Soelberg.
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Runde fødselsdager
2015:
80 år:
75 år:

70 år:

65 år:
60 år:

55 år:

50 år:
45 år:
40 år:

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
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Kunstnerisk hjørne – Lars Elling

Lars Knotterud Elling (født 30.juli 1966 i Oslo) er en norsk billedkunstner, tegner,
illustratør og forfatter

Lars Elling er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling for grafikk,
der han tok hovedfagseksamen i 1992. Han debuterte som maler i 1997
med «Velkommen til speilet», en utstilling med apeportretter.
Lars Elling arbeidet lenge som avistegner og bokillustratør, og utgav blant
annet tre bildebøker om kunst i samarbeid med Bjørn Sortland, flere bøker
sammen med Thor Edvin Dahl, et par bildebøker for voksne sammen med
Gro Dahle og to små, romantiske bildebøker med egen tekst. Elling har
mottatt en rekke priser for disse bøkene, blant annet gull i Årets vakreste
bøker to ganger.
Fra omkring 2003 har Elling gått over til å male eggoljetemperamalerier på
full tid, og har hatt separatutstillinger i Oslo, New York og Trondheim.
Ellings bilder har ofte fotografiske og filmatiske elementer, kombinert med
dramatisk handling. Maleriene kan leses som arrangerte enaktere med
mange løse tråder.
Lars Elling fikk i oppdrag å utsmykke det nye Rikshospitalet, og er innkjøpt
av: Nasjonalbiblioteket, Trondhjem Kunstmuseum, Nord Trøndelag
Fylkeskommune, Europakommisjonen, Nasjonalgalleriet og Norsk
Kulturråd.
Lars Elling hadde atelieret i samme hus som Kunstverket og vi hadde da
daglig lunch sammen, vi hadde også felles fester og jeg ble godt kjent med
Lars Elling, som både er omgjengelig og kunnskapsrik
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Det spesielle med Lars Elling er etter min mening at han i sin kunst beskriver
en situasjon eller handling på en slik måte at du må bruke din fantasi for å
utfylle bildet.
Nå i disse dager etter flere utsolgte utstillinger i USA, har han fått mye fin
presse og er absolutt en kunstner som er i sterk fremgang.
Selvfølgelig har jeg et flott litografi med tittel ” Erobreren”.
Det viser en ung gutt på vei ut i voksenlivet.
Et herlig bilde som nå henger på hytta.
AS.
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Sommer på Balkan
Av EksOM Bjørn Eirik Kirkeberg, Veliko
Tarnovo, Bulgaria
Glemmer aldri sommerdagen i 1965 da min
far ga meg min første platespiller med to
plater; en singelplate med Mats Olins «Jag
tror på sommaren» og en LP-plate med
tittelen «Livet er herlig» av Kirsti Sparboe og
tittelsporet «En sommer er over, men
minnene om den består». Plater som ble
spilt til rillene pent ba om pause og jeg
husker enda hvert ord i tekstene.
Sommeren har innvirkning på våre liv og gir
i sannhet minner.
«Sommer på Balkan» vil for mange gi ulike
assosiasjoner. Alt fra triste krigsminner med Kosovo, Bosnia og Herzegovina
og store politiske og humane konflikter. Ingen aktører i denne thrilleren fikk
tro på sommeren, ei heller erindre gode minner fra en sommer som var
over.
Min egen sommer i Bulgaria står for døren og jeg skal som selvvalgt
fastboende for femte gang ta del i denne. Dagens aktører er allerede godt i
gang med forberedelsene. Min gode venn Morten fra Nessebar ved
Svartehavet og hans Bulgarialeiligheter håper på en sommerboom for
Europas billigste ferieland og for billige strandleiligheter fra bungalows til
luksusvillaer med egen «swim out-swim in» fra entreen i et nydelig
Tsjernomore, Svartehavet.
I forrige uke hadde jeg gleden av å være sammen med andre gode norske
venner i Varna, kanskje den største feriebyen kjent for mange nordmenn.
Roger bor her fast og har allerede vist meg byens hyggelige sider og plasser
som ikke topper turistbrosjyrene. Nydelige privatstrender, gratis SPAbad
med naturlig svovelholdig mineralvann, slaraffenliv på bohemkafeer 10
meter fra strandkanten med en «Long Americano» kaffe bare for å oppdage
at du er blitt en rødsprengt hummer etter en time i sola med speilblank
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havoverflate. Jeg er på sett og vis glad for at min forlovede er glad i
krepsdyr for nå har jeg lagt grunnlaget.
Bøttevis med skandinaver er nå i gang med å invadere kyststripa ved
Svartehavet. Halvparten av de som kommer aner ikke en gang at de er i
Bulgaria. Flyet har tatt dem til det kjente landet «Syden» og det er i
hovedsak nok for hyggelige en til to uker der hele tilværelsen feires i fjæra.
Sammen med denne invasjonen kommer dessverre også
Svartehavskriminaliteten med alt fra tunge mafiastyrte drosjer, hoteller,
trafficking og mye mer. Om sommeren er kilometerprisen for en drosje 20
ganger høyere i Varna enn i Veliko Tarnovo og såkalte billige «All Inclusivehoteller» gjør alt de kan for sine gjester, men har feilberegnet antallet slik
at bare halvparten får nok mat hvis du ikke stiller deg i kø en halvtime før
restauranten åpner. «Men det gjør jo ingenting», sier tenåringsjentene fra
sentralBulgaria på feriekoloni. «Da går vi jo ned i vekt og slipper maset om
mat hele tiden.» Mamma og pappa skulle bare visst.
Men for all del, majoriteten av
bulgarske strender og hoteller er
flotte, barnevennlige, særdeles
rimelige og fantastisk
avslappende for deg som ønsker
avbrekk fra en norsk stressende
arbeidshverdag. Skulle jeg gi
noen råd måtte det være og
unngå de typiske
dumpingstedene for
masseturisme i Albena og Golden Sands og heller velge trivelige småsteder
som Nessebar og kanskje Burgas.
Nok av strender og sol for denne gang og over til den delen av min egen
bulgarske sommer som kanskje ikke er så kjent for de fleste nordmenn. For
egen del har jeg nådd midten av femtiårene og erfarer at den bulgarske sola
er den beste energifaktor og motivator noen kan tenke seg. Ut på terrassen
om morgenen, ikke til et Svartehav, men til en by som våkner til liv i
praktfulle omgivelser, en natur som byr på flotte fritidsopplevelser. Etter et
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dypt åndedrag hilser jeg sola velkommen opp fra øst og er klar for nye
inntrykk. På med joggeskoa og lett jogg et par timer og tilbake til müsli.
Kirsebær og yoghurt og min egen «Long Americano» fra egen kaffemaskin.
Da er livet godt og jeg «tror på sommaren».
Den vanlige bulgarer har ikke så store valgmuligheter for en variert
feriesommer. Trang økonomi får ta skylden for det. Månedsinntekter på
1500 kroner gir ikke stort spillerom. Men de fleste klarer en uke ved
Svartehavet sponset av arbeidsgiver, skole eller det militære. Har du ikke
vært «By the sea» er nok ikke sommeren helt som den skal være for
bulgarere heller.
En ny trend har blomstret opp de siste årene som følge av gresk økonomisk
kollaps. Byene ved Egeerhavet mellom Tessaloniki og Aleksandrapolis har
nå blitt store attraksjoner for bulgarere. Kun 2-4 timer med bil og du kan
nyte livet, handle billig og føle at du er i «utlandet». Mange er stolte av at
de har fått sin første utenlandstur til Hellas og kan stolt bekrefte at «Yes, I
have been abroad» En ny grenseovergang over fjellet ved Makasa kun for
personbiler gjør det enkelt og krysse grensen raskt og effektivt.
Her i Veliko Tarnovo midt i landet er det også gode dagerfor turismen.
Bøttevis med rumenere fyller opp hotellene hver helg. Grensen til Romania
over Russe er kun 12 mil unna. Romanias hovedstad Bucuresti er kun 4
timer unna. Hoteller med halv pris i forhold til eget hjemland og 3-4 ganger
rimeligere restaurantmåltider frister «nyrike» rumenere. Mange hyggelige
folk å møte samt å slå av en prat med. Rumenerne snakker glimrende
engelsk. Pussig nok er rumensk og bulgarsk totalt forskjellige og det finnes
ingen likhet overhodet i disse språkene. To himmelvidt forskjellige
språkgrupper. Så Donau er ikke bare en grenseelv mellom Bulgaria og
Romania men også en indikator for ulik språk og kultur.
Japanerne har også fått øynene opp for Bulgaria og Veliko Tarnovo. De har
investert mye her i byen og det er gode kontakter og egen vennskapsby
med Osaka. Daglig ser jeg kanskje et tyvetalls japanske turister; alle lett
gjenkjennelige ikke minst på grunn av lav kroppshøyde og fordi samtlige
kvinner er kritthvite og bruker paraply mot sola.
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Det bulgarske medlemsskapet i EU begynner også å gi hyggelige frukter.
Kravet fra EU om å gjøre noe med landets korrupsjon har blant annet
resultert i at trafikkpolitiet nå er pålagt å ha kamera på uniformen som gjør
at de konstant er overvåket fra overordnede. Dette gjør det mye
hyggeligere å nyte kjøreturen gjennom landet og ikke minst unngå 20
politikontroller de siste 10 milene over til Serbia. Mange bulgarere tar en
sommerweekend i SydSerbias flotte byer som for eksempel Nis.
Denne sommeren gleder jeg meg til å ta imot min sønn, bror og nevø fra
Norge for å gjøre 12 land på 12 dager. Stolt av å vise Balkans nye og
«gamle» land for tenåringer som kanskje ellers ikke ville fått anledning til å
se, lære og erfare fra denne delen av Europa. Skal bli spennende å kjøre fra
Polen til Slovakia, Ungarn, Serbia, Kroatia, Bosnia, Kosovo, Montenegro,
Albania, Makedonia, Hellas, Bulgaria og Romania.
Etter en lærerik juli måned
blir det mer avslappende
tradisjon med ferie i Italias
Sorrento. For eget
vedkommende 20 års
jubileum dette året på
samme hotell. Noen gode
vaner er vonde å vende.
Gleder meg! Jeg tror på
sommeren og vet at jeg i
September kan se tilbake
på den og si som Kirsti
Sparbo at en sommer er
over men at minnene om
den består. Jeg vil få ønske
alle brødrene med familie
en GOD, VARM, LÆRERIK og
AVSLAPPENDE sommer.
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Lakseceviche med vårløk.

Ingredienser:

Ceviche er deilig sommermat (råmarinert fisk /kjøtt)
½ kg fersk laksefilet uten ben, midtstykke (back loin), Saften av 1 stor (eller
2 mindre) lime, Fingersalt, pepper, 1 beger crème fraîche eller lime - kesam)
Salt og pepper, saft av en stor 1 eller 2 små presset lime, hakket fersk
koriander
3 vårløk i tynne strimler, 3 ss ristete sesamfrø, Blandet bladsalat, 1 pk
nudler, blader med fersk koriander, Olje til fritering
Ceviche:
Skjær laksen opp i tynne (½ cm) skiver. Ha i en bolle og tilsett limesaft og
salt, hakkete ferske korianderblader. Bland godt og la stå mens du lager
resten.
Dressing:
Pisk crème fraîche med limesaften eller bruk lime-kesam og smak til med
salt og pepper, korianderblader
Salat:
Lag nudlene som anvist på pakken. Sil av i et dørsalg. Varm frityroljen til 180
grader og ha nudlene i. Ta raskt opp og legg på tørkepapir. Fordel bladsalat
på tallerkener. Deretter nudler. Legg cevichen oppå og deretter vårløk og
sesamfrø. Drypp dressingen over til slutt.
Tips:
Serveres med en avkjølt sancerre eller chablis premier cru, til dette ,
Herlig.
Velbekomme TT
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Syltet kald makrell med grønt og pepperrot
800 gr hele makrell, skåret i biter, 3 l
vann, 2 dl 7 % eddikk,3 ss sukker, 10
hele sorte pepperkorn, 2 ss
sennepsfrø, 2 laurbærblad, 3 cm
fersk pepperot i skiver,1 gulrot,2 stk
løk( 1 rød og i hvit løk,)3 cm
purreløk, 100 gr sellerirot, 1 kvast
fersk kjørvel, 1 kvast fersk dill, saft av
1 lime, salt, 1200 gr nypotet kokt med 1 fersk dillkvast, 4 blader med
gelantine
Dressing/ saus til fisken
3 dl rømme, 2 ss hvitvinseddikk, 2 ss sukker, 3 cm fersk rev en pepperot,
salt / nykvernet hvit pepper, Saft av 1 lime,
Rens alle grønnsakene til laken og skjær dem i pene skiver.
Kok opp laken med eddik og krydder og tilsett grønnsakene.
Skjær fisken i pene biter, tre til hver.
Legg grønnsaker og fisk i kasserollen.
Kok opp og trekk gryten til side.
Tilsett oppmyket gelantine
Avkjøl fisken i laken gjerne natten over.
Dressing til syltet makrell
Bland eddik, sukker, pepper, revet pepperrot og saft av limen.
Ha i rømme.
Pisk godt sammen og smak til.
Dressingen blir sterkere desto lenger den står.
Legg dressingen som et speil på tallerken og anrett pene biter av
makrellfilet med grønnsaker.
Pynt med frisk kjørvel.
Server med dillkokte nypoteter.
Dertil et godt glass pils og ”en lille en” servert på en sommervarm terrasse.
Velbekomme red. Thomas Teichmann
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Dampet makrell med appelsinsaus
8 personer
800 gr makrellfilet,3
appelsiner,30 gr
korianderfrø,50 gr smør, 100
gr purreløk,150 gr gulrot, 1
hvit løk,1 ts fransk
dijonsennep, 3 stilkpersille, 1
dl vann, 1.600 gr poteter
1. Vask og skrell gulrot, kutt
den i terninger.
2. Skrell og grovhakk løk.
3. Skjær purre i ringer
4. Press appelsinene og tilsett vann.
5. Ha grønnsakene sammen med korianderfrø og appelsinsaft i en
kasserolle og kok til de så vidt er møre.
6. Legg fiskefiletene i kraften og damp til de er ferdige.
7. Ta ut fisk og grønnsaker og hold disse varme.
8. Visp inn smøret og jevne med litt maizena om nødvendig.
9. Smak til med sennep og salt og pepper.
10. Pynt med flat persille.
11. Serveres med kokte poteter.
Drikke til dette?
Hertil passer det en tørr tysk riesling eller en italiensk hvit soave vin et
alkoholfritt alternativ kan være et glass med kjølig eplesider. (uten alkohol)
Velbekomme.
Din matglad redaktør, Thomas Teichmann
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Facebook & □22.THW
Vår kjære Loge har fått seg sin egne facebookside. Jeg vil tro at mange da
muligens tenker at vi bryter med hva Storlogen har sagt om slikt. Det Stor
Logen har sagt er følgende:
Retningslinjer sosiale medier som f.eks. Facebook, Twitter o.l. Man skal
ikke:
1. Omtale rituelle eller ”interne” forhold.
2. Reklamere for produkter/tjenester/serveringssteder etc. heller ikke
indirekte.
3. “Poste” støtende/religiøse/politiske innlegg, eller promotere ideologi
eller lignende
4. Storlogen forbeholder seg retten til å fjerne upassende/støtende innlegg.
5. Enhetene kan opprette lukkede facebooksider med tilgang kun for egne
medlemmer.
Dette er et utdrag ifra Ordenens (forskrifter til Ordenens lover)
Vår side bryter på ingen måte med de retningslinjer som har blitt oss
forelagt. Siden er ikke bare lukket, den er også hemmelig slik at tilgang til
denne siden får man kun om man blir lagt til av en som allerede er medlem
av siden, samt at man blir godkjent av en av administratorene. Siden ble
opprettet for at man på en enklere og kanskje et mer moderne vis man
kommuniserer og holder kontakten med brødrene på, brødre som ikke har
møtt på en stund kan se hvordan vi har det, da vi har noen som er meget
flinke til å legge ut bilder ifra ettermøtene.
Så for de av dere som ikke er på facebook er det kanskje nå en tanke å ta
turen innom. Dersom man finner dette vanskelig å ønsker hjelp er det bare
å ta kontakt med meg eller Calle så er vi selvfølgelig glade for å kunne bistå
med dette.

MBH. i V.K&S
Johannes Larssen
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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

TW-Pins / Jakkemerke

Vi har nå fått laget en flott pins med logo’en til Loge nr. 22 Thomas Wildey.
Mange av dere har alt kjøpt, og synes de er fine.
Pris er kr. 100,- pr. stk
Kan bestilles ved epost til kasserer post@calle.no
Betales til konto 6013 63 08931 merket «PINS:navn»
Kan også kjøpes på loge møter av kasserer/skattmester
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Møteprogram 2015
for
Loge nr. 22 Thomas Wildey
TIRSDAG:
26.05.2015 19:00 A
02.06.2015 19:00
01.09.2015 19:00 B
15.09.2015 19:00 C
22.09.2015 19:00 D
29.09.2015 19:00 A
13.10.2015 19:00 B
20.10.2015 19:00 C
27.10.2015 19:00 D
10.11.2015 19:00 A
17.11.2015 19:00 B
24.11.2015 19:00 C
01.12.2015 19:00 D
15.12.2015 19:00 A
22.12.2015 19:00 B
2016
12.01.2016 19:00 C

Arbm
Sommermøte med følge
EI
Arbm

Klba.
Sosialaften
M□
Arbm
Arbm
25 Ve. Ju
Julemøte
Klba

Galla
Informasjonsmøte
Foredrag

Fellesmøte Ski
Galla
M/Følge

Arbm
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Velkommen til det nye valgte embedskollegiet
Redaksjonen tillater seg å ønske velkommen til det nye embedskollegiet
som blir installert 01.09.2015.
Eks.OM: Thomas Haug
OM: Arvid Einebakken
UM: Simen Levinsky
Sekretær: Inge Halfdan Frid
Skattmester: Carl Henrik Bache
CM: Rolf Arild Ergo

Vi ønsker disse masse lykke til i sine nye embeder, Red.
Redaksjonen kommer tilbake til liste over nye utnevnte embedsmenn i
første nummer til høsten.
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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
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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”
40

