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Liste over embedsmenn i perioden 2015-2017: 
Storrepresentant 
Erling Nordsjø 
 
Eks Overmestere 

   Arnfin Evjen, Bjørn Schau, Svein Solberg, Bjørn Grødtlien, Svein Terje Hermansen, 
Knut Borgen, Jan Erik Arnesen, Ivar T. Schmidt, Erling Nordsjø, Dag Thorkildsen, 
Bjørn-Eirik Kirkeberg, Roar Mathiesen og Jørn Arild Mood, Knut Borgen, Thomas                                                    
Haug. 
 
Valgte embedsmenn 2015-2017: 
Overmester ........................................................... Arvid Einebakken 
Undermester ......................................................... Simen Levinsky 
Sekretær ................................................................ Inge Frid 
Skattmester ........................................................... Carl Henrik Bache 
 
Utnevnte embedsmenn 2015-2017: 
Ceremonimester .................................................... Rolf Arild Ergo  
Kapellan ................................................................. Lars Bertil Johansen  
Inspektør ............................................................... Arne Olsen 
Indre Vakt .............................................................. Per Rundfors 
Ytre Vakt ................................................................ Steinar Lyngroth 
Arkivar ................................................................... Arvid Heier Larssen 
Musikkansvarlig ..................................................... Paal Flatabø 
OM Høyre assistent ............................................... Henrik Nordland 
OM Venstre assistent ............................................ Lars Ergo  
UM Høyre assistent ............................................... Johannes Larssen 
UM Venstre assistent ............................................ Jan Fredrik Kvern 
CM Høyre assistent ............................................... Rune Jensen 
CM Venstre assistent ............................................ Bjørn Jahr 

 
 

TW-Nytt redaksjonen 
Ønsker alle brødrene og deres familier  

en riktig god Høst!   
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Leder TW-Nytt 
Høst 2015 
Etter en nokså trist sommer er høstsesongen i gang 
igjen. I år har det vært valg av ny embetskollegiet. 
Gratulerer de det gjelder og lykke til i deres nye 
verv. Det er alltid spennende å få et nytt 
embetskollegiet. Kan brødrene revitalisere 
besøkstallene? 
Finnes andre innfalsvinkler for å gjøre det 
spennende for brødre å komme? 
Er de ”sosiale ” kunnskapene velutviklet en ny vri?  

Vi fikk oppleve de første ”sosiale” tegn. 
Med fellesbesøket av Holocaust museet på Bygdøy. Deretter var det 
hyggelig fiskesuppe med noe attåt. Ved slutten av sommeren, på utsiden av 
Østbanen , med felles øl, mat og hyggelige samtaler. Se bilder . 
Oppslutningen var upåklagelig. Noe å føre videre i semesteret? Redaktøren 
håper at den nye undermester ikke blir hemmet i sin trang til å meddele seg 
brødre. Kommer vi til å savne de hyggelige søndagsbrevene? 
Dette skaper liv og interesse for brødrene. 
Ellers er det å meddele at redaktøren har vært noe redusert i sin fremferd 
denne sommeren.  Med både ny hofte og ny operert kne( nå igjen). Min 
fremmøte i salen blir derved noe redusert.  Men……. TW-Nytt skal det bli. 
Som vanlig. 

Redaksjonen 
ønsker alle brødre 
et riktig godt 
semester med 
flott fremmøte. 
 
Redaktør  Thomas 

Teichmann  
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Overmesters spalte 

  

Kjære Brødre. 

Vi er allerede godt i gang med høstterminen, og kan se 
frem til flere spennende møter i Logen. Vi skal ha noen 
spennende  foredrag, og  vi skal også på besøk til Ski 
den 24.november. Videre jobbes det en del i kulissene 
med både sosialaften og andre sosiale 
sammenkomster. 

Vi må nok også jobbe litt tettere med de andre tirsdags Logene, for å se om 
vi kan ha flere felles møter, spesielt når det er innvielse og andre 
gradspasseringer. Sannsynlig vis allerede den 17.november.  
Vi har allerede hatt en innvielse av vår nye bror Svein Erling Heggelund, en 
aften vi alle vil huske med glede. Her vil jeg takke alle som bidro til at dette 
ble en innvielse som vår nye bror vil huske lenge. Jeg håper vi snarets mulig 
også kan dra på besøk til en annen Loge for å overvære en innvielse der, 
med vår nye bror. Det hadde også vært hyggelig om flere av oss brødre 
kunne delta på dette.  
Vi er i skrivende stund allerede godt ut i oktober. Høsten har tatt et godt tak 
i Oslo, og de første marsipan-sjokoladene er allerede ute i butikkene, 
innpakket i julepapir. 
Ja, kjære brødre det er snart jul. Og i programmet er det satt opp et møte 
den 22.desember. Jeg har en følelse av at det ikke er mange som vil 
prioritere dette møte. Men det kan jo være flere av oss som er ute på 
julehandel den dagen? Hva om vi møtes til et uformelt juleøl-smaking 
denne aftenen? Jeg setter bror UM på saken, så kommer det nok 
opplysninger om passende sted og tid for dette. 
Jeg håper at så mange brødre som mulig finner veien til vår Loge, og at vi 
sammen kan bidra til gode og innholdsrike møter. Jeg ser frem til å møte 
dere både i Loge og Leir, frem mot jul. 
 
I v,k og s 
OM Arvid Einebakken 
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Undermesters spalte 
 

Kjære Brødre. 
Jeg må innrømme at jeg fremdeles strever litt med å 
venne meg til min nye rolle som Undermester. Et par 
ganger før et Logemøte har jeg ruslet inn i salen med 
klar kurs for Sekretærplassen, gjort en mindre elegant 
vending og så gått opp til UM-stolen. Og, når Br OM har 
henvendt seg til Br Sekretær så har jeg faktisk noen 
ganger vært på nippet til svare – helt automatisk. 

 
Det går likar no – og jeg har tatt fatt på oppgavene mine som UM med stor 
glede. UM sitt viktigste ansvar utenom det rituelle arbeidet er å bidra til å 
skape trivsel og godt samhold i Logen og mellom Brødrene. Han skal bidra 
til løsning av eventuelle misstemninger og spesielt ha ansvaret for at nye 
Brødre og gjester føler seg vel i vår krets. Det skal skapes gode Ettermøter 
og finnes egnede temaer til foredrag eller aktiviteter og selvsagt planlegges 
både mat og drikke.    
 
Jeg ønsker at Brødrene tar direkte kontakt med meg om dere har noe på 
hjertet. Kan jeg ikke svare deg der og da så lover jeg i alle fall å være lydhør 
og ta saken din opp i rett fora. Gode tips til aktiviteter på Ettermøtene, 
forslag til foredrag, besøk eller andre felles tiltak mottas med takk. Som UM 
og medlem av Embedskollegiet er jeg åpen både for ros og ris. Glem aldri at 
en godt fungerende Loge er avhengig av alle enkeltmedlemmene og deres 
trivsel – og da må jeg få vite hva dere mener og ønsker.  
 
Undermester har akkurat nå under planlegging noen temaer som 
forhåpentligvis vil være til glede for Brødrene på Ettermøtene i kommende 
høst- og vinter-termin. Jeg kommer tilbake med utfyllende informasjon litt 
senere.  
 
Å sette en matglad kar til å passe på menyen fra kjøkkenet vårt er en 
spennende utfordring som jeg håper at Brødrene vil merke fremover. Det 



 

 

 

 

7 

viktigste ved våre møter er rett nok ikke bordets gleder. Men, et givende og 
godt gjennomført Logemøte blir neppe dårligere med litt god mat etterpå. 
Og, det å dele et måltid med andre mennesker skaper kontakt, nærhet, 
glede og vennskap. Undermester sin konklusjon blir derfor her bygget på 
min barndoms kjære Ole Brum – Ja, Takk – begge deler. 
 
Et vellykket Ettermøte skyldes i beskjeden grad en ivrig Undermester, men 
er helt avhengig av en velfungerende og dyktig Privatnevnd. Nevnden vår 
har en meget erfaren leder og Brødre med innsatsvilje og stå-på-humør. 
Bemanningen er per i dag god, men vi er sårbare ved fravær. Flere av 
medlemmene har helse- og eller jobb-utfordringer som kan medføre fravær 
på kort varsel. Dette vil tidvis bety at vi trenger hjelp fra andre av Logens 
Brødre. Jeg ber Brødrene om, som vanlig, å vise velvilje om det blir bedt om 
en håndsrekning. Alternativt må vi vurdere å øke den faste besetningen i 
nevnden.    
Jeg håper at jeg vil greie å fungere som en Undermester som er Logen og 
Brødrene våre verdig. Jeg er ikke rent lite stolt av tilliten dere har vist meg 
og skal etter beste evne forsøke å leve opp til deres forventninger.  
 
Loge 22 Thomas Wildey er et godt og utviklende sted å være – men det er 
bare med felles innsats at vi kan bli enda bedre. Dersom alle møter så ofte 
de kan – og helst rekrutterer litt underveis – så klarer vi dette sammen. 
  
Jeg minner om at dersom Brødrene har noe på hjertet som Bror 
Undermester bør vite så kan jeg kontaktes når vi møtes i Logen.                             
Ring meg på mobil 41 31 48 66 hvis det haster. 
Men bruk helst E-post. 
of22um@oddfellow.no Eller simen.levinsky@vikenfiber.no 
E-post er et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er 
vanskeligere å glemme – og nesten umulige å misforstå.   
I V. K og S. 
UM Simen Levinsky  
 

mailto:of22um@oddfellow.no
mailto:simen.levinsky@vikenfiber.no


 

 

 

 

8 

Sekretærshjørne 
 

Kjære brødre. 
  
Høsten har definitivt kommet over oss og vi har 
skrapt bilruten for is allerede et par ganger, i vert 
fall de som må ut på morgenen. 
Det positive er selvfølgelig de flotte høstfargene 
som kan nytes i fulle drag, spesielt når vi kan 
kombinere dette med de flotte soldagene vi har i 

skrivende stund. Så konklusjonen må være «GOD HØST KJÆRE BRØDRE» 
  
Når det er sagt så burde det nå være høytid for å finne varmen i 
Stortingsgaten hos kjære brødre i vår Loge. 
Så derfor er det akkurat deg jeg tenker på…. Velkommen skal du være, hva 
har du opplevet siden sist jeg så deg? 
Det gleder jeg meg til og høre om… utålmodig som jeg er håper jeg å se deg 
i løpet av kort tid. 
  
Sekretær rollen er for meg fortsatt rimelig upløyd mark og jeg oppdager 
stadig flere områder jeg visst nok skal håndtere og vedlikeholde. Men med 
litt hjelp fra mine brødre burde dette allikevel være en overkommelig 
oppgave. 
Jeg skal forsøke å få ut en møte info for hver måned så de aktuelle 
endringer og planlagte måltider blir ivaretatt. 
  
Skulle det være ønsker fra Brødrene som bror sekretær kan være 
behjelpelig med så send gjerne en mail til «of22sekr@oddfellow.no» 
  
Vi sees om ikke lenge i Stortingsgaten. 
  
Mbh. 
  
Sekretær Inge Frid   

mailto:of22sekr@oddfellow.no
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Vårt etiske hjørne 
 
Spør du meg hva lykke er, 
vil jeg svare: ”Dette her! 
Disse blomster, Denne tue, 
Dette øyeblikket, Nuet”. 
Synes du at det er lite? 
Akk, min venn, da skal du vite 
i ditt hjerte at du ikke 
eier mer enn øyeblikket! 
Gods og gull og hus og haver   
er forgjengelige gaver. 
Alt du samler og vil eie, 
har du kun til lån og leie. 
For den dagen du må heise 
seilet for den siste reise, 
får du intet med på ferden 
av bagasje her i verden. 
Men det skjønne du har sanket 
på den veien der du vanket, 
ligger skjult i hjertets indre 
for ved reisens mål å tindre. 

 
 
 

Føler man seg stresset og styrt utenfra? 
Hvor skal man dra, for å finne indre fred, 
Slik at både hjertet og hjernen er med? 
Sky ondskap, lytte til sin sjel; sitt indre……. 
Kan livet bli magisk og begynne å tindre? 
Finne sin egen vei, der livsgleden, hjertet og sjel vil gjøre deg hel. 
Som kan gir styrke og bygger bro……  
Ved det å bekjenne sin Odd Fellow tro. 
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Små sommerminner. 
 

SMÅFUGLER. 

Jeg er på hytta og ser på småfuglene. Det er lunch tid og de kommer i 
flokker til fuglebrettet. 
Men kommer spettmeisen jager han alle, han er tøff og vil ha maten for seg 
selv. 
En gang satt gulspurven på brettet da spettmeisen kom,  
men den så bare hånlig på spettmeisen og fortsatte å spise og da satt de 
der begge. 
 

Det hender at ekornet kommer, og han har alltid god tid og beholder 
brettet for seg selv, ingen tør sitte sammen med ekornet. 
 

Jeg har nylig fått et lite stabbur som står på en stake og er fylt med 
fuglemat i to etasjer og har inngang fra dør og vinduer. 
 

Siden brettet er opptatt vil spettmeisen forsøke seg på stabburet, men tør 
ikke gå inn.  
I syrinbusken like ved sitter småfuglene og ser på. 
Så er det en kjøttmeis som vil vise seg og flyr inn i stabburets første etasje, 
da tar en svartmeis sjansen og går inn i annen etasje. 
 

Så er stabburet innviet og jeg må hente mer fuglemat, men moro er det lell. 
 

 

 

 

 

http://pub.borgeinorge.tmp2.vianett.no/ImageArchive/Images/728/v01_1B25070D0EC59C19C6E5C889D3113975.jpg
http://www.google.no/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI4OfB3Iv5xgIVShYsCh3-hwk8&url=https://snl.no/spettmeis&ei=_fm0VaD1LsqssAH-j6bgAw&psig=AFQjCNGK-N-VOrLDVPGHHE_hq2YxOo6d4A&ust=1438010237839341
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POSTEN 
Jeg sitter på trammen og hører på radioens P1+ postkort, og, og tenker 
tilbake til den tiden da posten var den viktigste kommunikasjon. 
  

Postmannen kom 2 ganger om dagen og var en svært populær person og på 
Julaften var det mange som ville spandere en dram eller noe godt. 
 

Det var alltid spennende å få post fra slektninger og venner og særlig hvis 
det kom fra kjæresten. 
 

Spenningen vi følte før vi fikk lest var ubeskrivelig, men dette opplever vi 
aldri mer. 
 

Verden går videre og vi vil vel heller ikke tilbake i tid, men minnene har vi. 
 

Angående trammen tenker jeg på Hans Børlis dikt:  

Kom sett deg her hos meg på trammen,  
den er så svimlende kort 
den tid vi mennesker er sammen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.prikktilprikk.com/data/images/postmannen,-kvinnelige-postmann_5138e7ba72878-thumb.jpg&imgrefurl=http://www.prikktilprikk.com/post-prikk-til-prikk.html&h=250&w=195&tbnid=Oc_l8ZA7murX7M:&docid=37EGYP8nfJVbYM&hl=no&ei=UXPgVdaWEcjcywOPz56YDw&tbm=isch&ved=0CCAQMygEMARqFQoTCJaD7LyBzMcCFUjucgodj6cH8w
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SVALENE 
Svett og sliten etter å ha saget og hugget ved, satte jeg meg her en dag ned 
på hytteterrassen. Det var litt duskregn, men stille og fint.  
 

Da plutselig kommer en sverm med svaler som gir en fantastisk oppvisning i 
fart og artisteri. De var høyt oppe og i stup langt nede. 
 

Etter en stund takket de for seg og forsvant og ikke en svale å se. 
 

Jeg vil takke svalene, fuglene på brettet, ekornet i treet,  
ja alt som lever og gror,  
og skulle ønske alle mennesker på vår jord kunne ta en hvilepause i fred og 
ro og bare nyte naturen. 
 
 

. 

 

 

 

A.S. 
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Runde fødselsdager 

 
 

2015: 
 
75 år:          Schmidt, Ivar T.    19.12.1940 
60 år:          Holmsen, Stein A.   02.12.1955 
50 år:          Einebakken, Arvid    24.11.1965 
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Et lite hjertesukk fra Utlandet  
 
Til mine Brödre i Loge 22 Thomas Wildey Fikk så inderlig lyst til å sende en 
hilsen til mine Brödre, her jeg befinner meg i Svanskog i Sverige, bare 2 1/2 
time unna (med bil), men DOG så langt borte allikevel. Har ofte dårlig 
samvittighet for at jeg ikke möter på Tirsdag-mötene, men det blir litt for 
heftig å kjöre frem og tilbake for å tilbringe 3 timer i Oslo på kvelden. Det er 
vel ca. 1 år siden jeg var tilstede. Jeg har som mange vet, skapt meg en ny 
tilvärelse her i Sverige. Leilighet, 2 firmaer, flere styreverv, etterdönninger 
av kreften etc... så det er nok å sysle med. Sporadisk litt jobb på 
Theatercafeen, men ikke noe fast lenger. Skal forresten hjelpe til litt i 
forb.m. Julebordene, så kanskje jeg rekker et möte eller 2 före jul. En ting 
som forundrer meg veldig er når jeg treffer på kjentfolk (derav også Brödre 
) i Oslo, når jeg en sjelden gang er der, er replikken : « Ta deg en tur snart 
da, så vi får pratet litt». ...Har folk glemt at det går en vei i motsatt retning 
også, og som er akkurat like lang..... Er det en frase, dumskap eller 
ubetenksomhet ? Jeg lar temaet ligge til lufting og 
ettertenksomhet..........MEN, jeg tar mer enn gjerne i mot besök, men ring 
på forhånd. Oppi alt annet dukker det av og til opp tanker om hvorvidt det 
er noen vits i å väre medlem i det hele tatt, og betale i tillegg, for IKKE å 
delta. Jeg har hatt ambulerende tanker om dette et par år, MEN til vår nye 
Skattmester:- Jeg betaler i år også (vet at jeg er sent ute). Jeg forblir nok 
medlem ut livet, Det er sikkert mye som har skjedd i vår kjäre Loge, i den 
tiden jeg har värt passiv. Bl.a. har jeg fått med meg at det har kommet NYE 
Brödre, som jeg ikke vet hvem er, og som heller ikke vet hvem jeg er. Til 
dem vil jeg si: Velkommen i Brorskapskjeden. Til de avgåtte Embetsmenn : 
Takk for innsatsen..... Til de nye embetsmenn: Gratulerer, og lykke til...... TIL 
ALLE MINE KJÄRE BRÖDRE: Takk for den tiden som har värt, og ha en 
fortreffelig fin höst. 
VI SEES.......... 
 
I Vennskap, Kjärlighet og Sannhet  
Svein Östgård 
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Varm kongekrabbe med hvitløk, soya og vårløk  
 

Ingredienser 
300 g kongekrabbeben, rå, 
20 stk vårløk , 1 ts hvitløk , 
1 ts ingefær, frisk , 1 ts reddik 
1 stk lime , 3 ss soyasaus , 
6 ss olivenolje , 3 ts sesamolje , 
1 fedd hvitløk  
 

Tilbehør  
  agurk . frisk koriander,   
Framgangsmåte 

 Ta kongekrabbekjøttet ut av beina. 
 Skjær krabbekjøttet i strimler og arranger strimlene side om side på et fat 

med kanter. 
 Vask vårløken, behold roten hvis den er fin. Skjær vårløken i to eller tre 

strimler på langs. 
 Gi vårløkstrimlene en rask varmebehandling i olje i stekepanne. 
 Fordel så vårløken mellom strimlene av kongekrabbe. 
 Pynt det hele med revet hvitløk, revet ingefær, og revet reddik. 
 Bland sammen soyasaus og 1 ts presset lime. Fordel blandingen over 

krabben og vårløken.  
 Varm opp olivenolje, sesamolje og et fedd finhakket hvitløk til det begynner 

å ryke. 
 Hell blandingen over krabbeanretningen. 
 Pynt med agurk og koriander. Serveres med en gang. 

 
Serveres med en kjølig Loirevin , Muskadet sur Lie  
 
Hilsen redaktøren. Thomas 
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Ølbraiserte lammeskanker 

 

Lammeskank er den nederste delen 
av lammelåret. Med litt ekstra tid 
og omsorg forvandles den til en av 
de møreste og mest smakfulle 
lammerettene. Og velger du et litt 
mørkt og kraftig øl, får du er saus du 
aldri har smakt maken til! 

1. Varm halvparten av oljen i en gryte. Brun lammeskankene godt på alle 
sider. Legg dem over på en tallerken. 
2. Hell resten av oljen i kjelen og tilsett de hakkede grønnsakene. Fres dem 
over middels varme til de er myke og begynner å få farge. 
3. Legg lammeskankene tilbake i gryten og hell over øl og kraft. Krydre med 
salt og kvernet pepper, tilsett laurbærblader og timian og kok opp. Sett på 
lokk og la gryten trekke på lav varme i minst 2 ½ time til kjøttet løsner fra 
lammeskankene. 
4. Løft skankene over på fat og hold dem varme. Kok opp kraften og la den 
koke inn til det halve. Legg skankene tilbake i gryten og dryss over hakket 
persille. 
 
 Server ølbraiserte lammeskanker med potet- og sellerimos. 

Ingredienser 

  6 stk  lammeskank , 3 ss  olivenolje ,  1 stk hakket løk  ,1 stk  stilkselleri 
(stangselleri)  

  2 båt hakket hvitløk , 3 dl  øl (alkoholfritt kan godt 
brukes)  ½ l  lammekraft  

  2 stk  laurbærblad  ½ potte  frisk timian , 2 ss hakket bladpersille  

Velbekomme  din redaktør 

PS. selv om det er godt med øl til denne retten ,en Cote du Rhône passer 
enda bedre til dette. 
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NOEN REFLKESJONER OM 
«TOLERANSEBEGREPET» 
 
Det er enkelte mennesker som er flinke til å gjemme på avisutklipp, sitater, 
deler av foredrag eller taler. Min far var en slik person, og til tross for at han 
gikk bort for mere enn 10 år siden, finner jeg i kjelleren flere ringpermer 
som jeg fortsatt ikke har full oversikt over hva inneholder. 
Imidlertid var jeg på utkikk etter momenter til en tale for en stund siden og 
begynte å bla i en perm jeg ikke hadde vært igjennom tidligere. Der fant jeg 
både grunnlaget til talen og et notat han hadde skrevet, som jeg har lyst til 
å dele med mine logebrødre. Han kalte notatet «utkast til en tale etter 
installasjon av embedsmenn i leiren». 
En av målsetningene vi har i Leiren er å bygge videre på det vi lærer i 
logegradene, og således utvikle oss videre mot det store mål , å gjøre oss til 
bedre mennesker, samt å være med- så langt det er mulig – å gjøre verden 
til et bedre sted å være i. Utopi? Ja vel, men vi kan vel begynne med oss 
selv, og siden vi er i en Leir kanskje si det slik at vi fortsetter med det vi fikk 
lagt grunnlag for i logegradene.  
En spesiell side ved det oppdragende og byggende arbeidet er toleransen – 
toleransebegrepet. Det har betydning for oss alle, det å vise toleranse til en 
hver tid i alle situasjoner. Toleranse for andres meninger, toleranse for 
andres livsførsel, toleranse for andres pengeforbruk , for avholdssak, 
målsak, politiske meninger, kort sagt toleranse i alle livets forhold. 
Jeg vil gjerne stoppe opp ved en av de sider som er vanskelig for endel av 
oss, nemlig toleranse i trosspørsmål. Vi erklærer når vi går inn i Ordenen at 
vi tror på et høyeste vesen som alle tings skaper og opprettholder, det vil si 
at som krav til medlemskap forutsettes tilhørighet til en monoteistisk 
religion. Et eksempel på toleranse i trosspørsmål er: 
En mann meldte seg på en fellesreise som gikk fra Roma til de hellige steder 
i Israel. Ferdens leder var en høytstående katolsk prest, og de fleste 
deltagerne var katolikker. På de hellige stedene falt de på kne og gjorde 
korsets tegn. – Vår ubetenksomme venn gikk fram til lederen  og sa at 
dessverre ikke kunne følge de andre i knefall og korsets tegn, da det vel 
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bare var for katolikker, hvilket han ikke var. Den fromme leder ga ham et 
smil, og et mildt svar; Det gjør ingen ting min venn. For vi har i alle fall 
samme gud. 
Som kjent har vi i Norge i dag medlemmer som er muslimer og ortodokse 
jøder, og dette er tilfelle over hele verden hvor vår Orden er representert. 
Jeg var på et møte i Den Suverene Storloge i ST. Louis i 1981. Vi hadde i en 
uke deltatt i møter i International Council (I.C.), og følgende uke hadde Den 
Suverene Storloge sitt møte, og vi som var deltagere i I.C., var innbudt til å 
delta. Vi som var gjester fra Europa og Australasia var plasser på podiet, 
med utsikt til ca. 500 delegater. Rett nedenfor meg satt en mann iført fez, 
han var muslim. Likeledes var der mange jødiske brødre. Hva som forbauset 
meg var at hver dag ble møtet åpnet av Suverene Stor Kap. som leste 
Herrens Bønn. En av delegatene kjente jeg godt fra møter i I.C. gjennom 
mange år. Han het Max Solomon, var i det sivile liv høyt oppe i 
administrasjonen i Washington, var ortodoks jøde og en ualminnelig fin Odd 
Fellow. Jeg spurte ham hva han synes om at møtene ble åpnet med Herrens 
Bønn. Han smilte å sa: Erik, synes ikke du at det er en fin bønn? Jo, svarte 
jeg, men ……….. Så sier Max: Det gjør jeg også, og dessuten glemmer du vel 
ikke den betydning vi Odd Fellows legger i læren om toleranse? Jeg fikk 
tilfredsstilt min nysgjerrighet, men fikk også en grundig lærepenge i 
toleranse. 
 Jeg tar gjerne med et sitat fra en muhammedansk kilde: 
«Troen på et høyeste vesen (Gud) er som en elv med forskjellige bielver 
som blir påvirket av det landskap de renner igjennom. Slik renner også 
religionene gjennom samfunnslivet, og gir det sin renhet og ungdom», og 
fortsetter med et sitat fra en indisk kilde: «men alt vann renner ut i samme 
hav». 
Ytterligere tar jeg med et sitat, som kan sees i tilknytning til vårt eget liv, 
denne i evighetens perspektiv så korte tid mellom det som var og det som 
kommer: 
“There is a land of living and a land of dead, and the bridge between them 
is love.” Et fint bilde på den betydning kjærligheten har for alle mennesker. 
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 Som avslutning tar jeg med en bønn, eller kall det en leveregel. Vi er 
etter hvert blitt fortrolig med Frans av Assisis bønn. Vi har til og med fått 
den inn i vårt festrituale. Men den bønnen jeg skal referere nå er mer 
sjelden å høre, nemlig Mahatma Gandhis, som han selv kalte sin daglige 
bønn: 
(Herre: )   
«Jeg vil alltid holde meg til sannhet. 
 Jeg vil aldri bøye meg for urett. 
 Jeg vil alltid være fri for frykt 
 Jeg vil aldri bruke vold. 
 Jeg vil alltid vise velvilje mot enhver.» 
 
AE   
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Rapport fra Sosialnevndens båttur med M/S 
Rigmor lørdag 29. august 2015. 
 

 

Båttur på fjorden, sommer, sol fra nesten skyfri himmel, 20 grader, god mat 
og drikke, sang og musikk og bare glade mennesker.  
Varme smil og gode ord fra medmennesker som gleder seg over at Loge 22 
Thomas Wildey av Odd Fellow Ordenen bryr seg om dem. Dette er i 
kortform oppsummeringen etter Sosialnevndens båttur med MS Rigmor 
denne lørdagen. Vi har også fått ros for et fint arrangement fra rederiet ved 
kaptein Bjørn Salomonsen. 
 
Sosialnevnden fulgte sitt tradisjonelle og velfungerende opplegg da vi dro 
på båttur på Oslofjorden med gjester fra Malmøgaten Aktivitetssenter, De 
Norske Lenker Oslo 89 og noen spesielt inviterte gjester fra vår egen Loge.   
 
Vi hadde invitert til sammen 52 gjester. Totalt 40 personer ble med på 
turen. Både av- og på-troppende Overmester med følge var invitert, men 
måtte dessverre melde forfall, 14 deltakere fra  
De Norske Lenker-Oslo 89, og 12 brukere av Malmøgaten Aktivitetsenter, 
våre 2 fantastiske og uunnværlige musikere, 3 gjester fra Nevnd for 
Etterlatte og 8 representanter fra Sosialnevnden med 1 ekstra gjest.   
 
Vi valgte Sandvika Fjordturer denne gangen også. M/S Rigmor er en gammel 
og velkjent trebåt med generasjoners historiske sus over seg. En trofast 
traver i fergetrafikken mellom Sandvika og Langøyene, charterbåt og en 
utrolig opplevelse med kaptein Bjørn Salomonsen i styrhuset, med mikrofon 
og et oppkomme av gode historier om livet på og ved Oslofjorden. Med sin 
lokalkjennskap kunne også Salomonsen vise oss hvor en rekke kjendiser 
bor, her kan nevnes f.eks Wenche Myre og AHA’s Magne Furuholmens 
residenser. Fordi båten ikke stikker så dypt i sjøen gikk turen innom kriker 
og kroker i fjorden de færreste av oss hadde sett tidligere. Flott og 
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minneverdig rundtur i indre Oslofjord 
med løpende guiding av skipets 
entusiastiske og kunnskapsrike 
Kaptein.    
 
På båtturen må vi selvsagt ha musikk 
og allsang. Bror Ragnar Nybro spilte 
gitar og hans venn Trond Arnesen 
trakterte trekkspillet. Uten tvil turens 
høydepunkt og gledesspredere. En varm takk til Trond og Ragnar som 
spredde så mye sangglede og varme rundt seg.  
 
Sosialnevnden takker M/S Rigmor, kaptein og mannskap for turen. Planene 
for neste år får vi komme tilbake til etterhvert, men det hadde vært flott 
om vi igjen kan glede noen medmennesker med en ny fjordtur. Kanskje skal 
vi søke opp en ny gruppe å ha med oss, i tillegg til MAS og Lenkene? Det 
skal vi diskutere i den nye Sosialnevnden, etter en forhåpentligvis vellykket 
Sosialaften i oktober. Og, kanskje er M/S Rigmor et naturlig valg atter en 
gang neste sommer?   
 
Med vennlig hilsen i V, K og S 
 
Simen Levinsky 
Formann Sosialnevnden.   
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Kunstnerisk hjørne – Marianne Heske 

 
 

 

Marianne Heske (født 21. februar 1946 i Ålesund) er en norsk 
billedkunstner. Hun bodde de første leveårene i Tafjord der faren var 
direktør ved kraftverket.  
Marianne Heske er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole 1967–71, 
École Superieure des Beaux-Arts i Paris 1971-75, Royal College of Art i 
London 1975-76 og Jan Van Eyck Academie i Maastricht 1976-79.  
Siden 1973 har hun et utall separatutstillinger bak seg i inn- og utland, bl.a. I 
Cité Internationales des Arts i Paris, Henie-Onstad Kunstsenter, Bergen 
Kunstforening og Galleri F15 i Moss. I 1993 var hun festspillutstiller i 
Bergen. 
Sitt internasjonale gjennombrudd fikk hun med såkalte computermalerier. 
Dette er malerier som har sitt utgangspunkt i videoopptak av landskaper. 
Opptakene blir så digitalisert, eller overført til datamaskin. Utfra dette 
materialet lages enorme panoramabilder. 
Marianne Heske har deltatt på utstillinger rundt om i hele verden, som i 
Paris, London, Brussel, Düsseldorf, Lisboa, São Paulo-biennalen i Brasil. 
Heske regnes i dag som en av Norges mest sentrale nålevende kunstnere. 
Verket «Gjerdeløa» (1980) er kåret til et av Morgenbladets 12 viktigste 
kunstverk.  
Hun ble statsstipendiat fra2004. Ved bekjentgjørelsen i 2003 ble det 
fremhevet at Marianne Heske med sine banebrytende bilder, installasjoner 
og prosjekter på tvers av teknikker og begreper hadde skapt 
oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. 

http://no.wikipedia.org/wiki/21._februar
http://no.wikipedia.org/wiki/1946
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85lesund
http://no.wikipedia.org/wiki/Bergen_Kunsth%C3%A5ndverkskole
http://no.wikipedia.org/wiki/1967
http://no.wikipedia.org/wiki/1971
http://no.wikipedia.org/wiki/Paris
http://no.wikipedia.org/wiki/1975
http://no.wikipedia.org/wiki/London
http://no.wikipedia.org/wiki/1976
http://no.wikipedia.org/wiki/Maastricht
http://no.wikipedia.org/wiki/1979
http://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(by)
http://www.google.no/imgres?sa=X&hl=no&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=965&bih=377&tbm=isch&tbnid=Lt7ZNddCWpx7NM:&imgrefurl=http://www.kunstverket.no/Kunstnere/Kunstnere-H-L/Marianne-Heske.aspx&docid=y-kRNpuXveD9qM&imgurl=http://www.kunstverket.no/Files/Billeder/Kunstnerportretter/Marianne Heske.jpg&w=950&h=636&ei=F8r4UpaCEIj8ygO5xoBo&zoom=1&ved=0CGoQhBwwCA&iact=rc&dur=1101&page=2&start=8&ndsp=9
http://www.fineart.no/galleriobjekt/Marianne_Heske_Mountain_of_the_Mind_3/352140?init=1
http://www.fineart.no/galleriobjekt/Marianne_Heske__Uten_tittel/363729?init=1


 

 

 

 

24 

Heske er innkjøpt av bl.a.Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk Kulturråd, 
og en lang rekke store offentlige og private samlinger i mange land. Hun har 
undervist på kunstskoler i bl.a. Norge, Canada og Tyskland. 
1980 flyttet kunstner Marianne Heske en løe fra 1800 tallet i Tafjord til 
Centre Pompidou i Paris, i verket ”Prosjekt Gjerdeløa”, 
På 90 tallet flyttet hun en stor stein utvalgt sammen med Dronning Sonja til 
en verdensutstilling. 
Marianne Heske var stadig innom Kunstverket, selv om hun ikke arbeidet 
der. Hun var en god venninne med en av våre selgere og vi hadde også mye 
salg av hennes arbeider. 
Hennes arbeider kom også ut som frimerker og lansering av førstedags 
utsendelsen ble holdt på Kunstverket.  
Før åpning var det lang kø, så interessen var enorm. 
Hun lagde en installasjon av 9 dekorerte metallplater som vi solgte til et 
firma for 90 000 kr. En annen tilsvarende installasjon ble utdelt som 9 
julegaver til de ansatte på Kunstverket, og en av disse henger i min entrè og 
er et fint minne. 

Frimerkemotiv.  

A.S 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.kunstverket.no/Nettgalleri/Oversikt-kunstnere/Geiranger-1.aspx
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Kjære brødre 
  
En ny termin er i gang, etter en velfortjent sommerferie. 
  
Vi har allerede hatt en innvielse, hvor alt gikk meget godt. 
  
Minuset måtte være fremmøte, og der har vi en jobb å gjøre. 
Som  fung. eks overmester, vil jeg forsøke å ta tak i, og gjøre noe 
vedrørende brødre vi ikke har sett på en stund. Som fadder har vi og 
et ansvar. 
  
Vi er en meget velfungerende loge, så om fremmøte bedrer seg, og vi får 
inn nye brødre, vil 
medlemstall og antall møtende brødre helt sikker merkbart forbedre seg. 
  
Samarbeide med andre loger, er en god ting, og det viste det flotte 
foredraget vi hadde om 
Dødehavsrullene, der vi hadde besøk fra Loge St Halvard. 
  
Odd Fellow ordenen har sine budord og tanker, og slik verden er blitt i dag, 
vil de komme til 
å gjelde mer og mer. Vi gjenta hva som ble sagt på Leirmøte 8 sept, : 
  
Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv, av 
Arnulf Øverland 
  
Men vi må heller ikke glemme å se rundt oss, på mye av det gode som 
gjøres, samt å nyte 
høstens vakre farger. Ett nydelig spill for våre øyne. 
  
Ønsker dere alle, mine brødre, en fin høst. 
  
Mbh i 
V,K og S       Thomas Haug. Fung.Eks Overmester 
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Loge 22 Thomas Wildey på sommer utflukt . 
Tirsdag 18. august inviterte UM Arvid Einebakken til ute-øl på Østbanen. I 
strålende vær stilte 13 brødre (og en dame) i solsteiken. 

      
Steinar og redaktøren  virker tilfreds med livet. Noen av gutter som fant veien til Østbanen 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er flere gutter som var der og eneste høne 

i forsamlingen vår herlige fotograf LIVE 

 

                                                               Alvors tunge  brødre ” kommer noen flere 

                                                                                   På møter i høst? ”       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Live og redaktøren 
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Hvorfor Sosialaften ? 
 

Vi har i den siste tiden fått en del nye medlemmer som kanskje ikke er helt 
klar over hvorfor vi gjennomfører en årlig innsamlingsaksjon gjennomført av 
Sosialnevnden. 
 
I utgangspunkt er jo våre bestrebelser i Logen om å gjøre oss brødre til 
bedre mennesker. Mer reflektert og ansvarsfull bevisst rund oss og våre 
omgivelser gjennom våre gjerninger.  Logens brødre blir stadig oppfordret å 
arbeide med seg selv, for å bli et bedre menneske i vennskap, kjærlighet og 
sannhet. 
La meg minne om noen av våre ledetråder om å : 

 Gjøre mot andre som man vil at andre skal gjøre mot en selv. 
 

Likeledes Ordenens Budord av 1819 til sine medlemmer. 

 Besøke de syke 

 Hjelpe de trengende 

 Begrave de døde 

 Oppdra de foreldreløse  
For å møte disse krav har hver loge ved Sosialnevnden en plikt til å utforme 
og bidra til oppfølgning i praksis. 
Hva gjør så loge 22 Thomas Wildey i praksis med det?  
Logen har 4 fokuspunkter på finansiell støtte som vi har konsentrert våre 
oppgaver om. 
 

1) MAS senteret 
I mange år har Sosialnevnden organisert en sommertur på fjorden for en 
del mennesker som er mindre heldig enn oss rent fysisk og eller psykisk og 
ikke minst er økonomisk mindre heldige.    Se eget bidrag fra leder av 
sosialkommiteens forman. 
 



 

 

 

 

28 

           
MAS er et møtested hvor det er tilrettelagt for sosialt samvær i trygg 
atmosfære, som bidra til aktiviteter av alle slag håndarbeidet , som veving, 
maling, syning av stoffer i ulike former .Disse varene blir lagt ut til salg på en 
årlig julebasar hvor brødrene kan i tillegg kjøpe fantastiske julegaver til sine. 
 
Gjennom sosialnevndens opparbeidet pengefond ,som er basert på ditt 
bidrag på sosialaftens loddkjøp har vi da mulighet til og gi menneskene en 
opplevelse de ellers ikke vil ha mulighet til. 
 

2) Fadderbarn i SOS Barneby, San Vinzente 
Oppfølgning av vårt fadderbarn i San Vinzente i El Salvador gjennom aktiv 
støtte i SOS Barnebyen med økonomiske bidrag,  direkte og indirekte, til 
SOS Barnebyen. 
Som eksempel har vi i alle år gitt bidrag til klær, sportsutstyr, bidrag til 
skolemateriell for barnet. 
Også dette blir gjort mulig gjennom logens brødres innsats i Sosialnevnden 
og ved  loddsalg på sosialaften. 
 

3) Bidrag til De Norske Lenker Oslo 89. 
Logen inviterer til sosial samvær bla. sammen med MAS sentrert for å gi 
personalet her  en hyggelig opplevelse i deres delvis tunge oppgave å hjelpe 
andre i deres triste tilværelse. De norske Lenker arbeider sammen og på 
hverandre for å bekjempe alkoholisme og holde seg tørrlagte videre i livet. 
Det finnes flere Lenkegrupper rundt om i Oslo og landet for øvrig. Vår Loge 
har i en årrekke samarbeidet med DNL Oslo 89 på Sagene i Oslo. De seneste 
årene har sommerens båttur på fjorden vært et meget populært tiltak blant 
medlemmene. 
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4) Enkeltstående bidrag 

Vi har avsatt en liten «akutt-pott» på inntil 3000 kroner som kan benyttes i 
spesielle tilfeller, f.eks til uheldige og mindre økonomisk stilte barn. Her kan 
Logen støtte med å kjøpe sportsutstyr, klær, støtte barnets fritidsreiser i en 
felleskapsreise, etc. Dette bidrag forvaltes av Overmester og lederen av 
Sosialnevnden 
 

5) I tillegg vil jeg gjerne minne om vår sosiale ”plikt ” til å vise sin respekt 
for en avdøde bror ved å møte opp ved hans gravferd. 

 
Jeg håper inderlig at Brødrene som vanlig vil bidra med gaver til 
utloddingen og kjøper rikelig med lodd. Kom gjerne med egne ting til 
utlodning. 
 . 
Vårt felles bidrag skaper stor glede for medmennesker rundt oss og setter 
Sosialnevnden i stand til å gjennomføre sine planlagte aktiviteter. 
Kanskje er familie og venner interessert i å støtte oss også? 
 
Vel møtt den 27.10. Sosialnevnden gleder seg å se deg . 
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Her et bilde av ”hjelpende” hender på  sommerturen med våre gode venner.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eks.overmester Britt Åmot, eks.overmester Bjørn Grøtlien-m.Fruen,  

eks. storrepstant I.T.Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

31 

Dette er da fadderbarnet vårt i SOS Barneby, EL Salvador,  

San Vinzente 
 

 
 

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Redaktør Bror Thomas Teichmann og Sosialnevndens forman  
Simen Levinsky 
 

PS .siste nytt. Jeg har fått tigget noen gevinster fra MAS håndarbeider.   

Ta jeg med meg til sosialaften. 
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Det nye embedskollegiet for perioden 15-17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vegne av redaksjonen vil jeg 
få ønske det nye 
embedskollegiet riktig så mye 
lykke til med embedsperioden 
2015-2017.  
Og ikke minst rettes en takk til 
det gamle embedskollegiet for 
vel utført arbeid. 
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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 

 

 

mailto:post@calle.no
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                                      Møteprogram 2015  
for 

Loge nr. 22 Thomas Wildey 
 

Tirsdag: 
 

20.10.2015  19:00   C       Info.m. 
 

27.10.2015   19:00  D       Sosialaften 

 
10.11.2015   19:00   A    M  

 
17.11.2015   19:00   B    Arbm. 
 
24.11.2015   19:00   C    Arbm. Fellesmøte SKI 
 
01.12.2015   19:00   D    Arbm.  

 

15.12.2015   19:00   A     Julemøte  m/ følge 

 
22.12.2015    19:00          Møtet utgår 

 
12.01.2016    19:00  C    Arbm. 
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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 


