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Leder TW-Nytt 
 Kjære brødre 

 
Jeg vil nå først og fremt benytter anledningen å lyse 
fred over ex. overmester  og eks.  storrepresentant  
Ivar T Schmidt. Han har vært en ivrig og svært aktiv 
medlem av Sosialnevnden i tillegg til alle de andre 
verv han hadde i logen og Stgt 28s sammenheng.   
 
Enda et logeår har passert revue for oss. Vi har fått 

en del nye medlemmer. Hjertelig velkommen igjen.  
Et nytt embetskollegium har blitt valgt for 2 nye år. Gratulerer med 
vervene. For tiden er det travelt. Før vi gjør ”sukk” av oss så har vi et nytt år 
og nye muligheter. 
 
I dag er jeg opptatt av et område fra logelivet som etter mitt syn er meget 
viktig å ta vare på fremover.  
Vi konstaterer at vi har mellom 22-25 logebrødre på våre møter. ( møtt så 
ofte du kan ! er bud ordene) Vi har ca 66 betalende brødre i boken. Derav 
er vel ca 15 brødre enten flyttet ut fra Oslo eller er i en alder hvor det kan 
være vanskelig å følge med hver tirsdag. Dvs rund 50 brødre som ville være 
et hyggelig tall å treffe på Tirsdags kvelden. 
At ikke alle kan møtes pga ulike andre evenementer er også forståelig . Noe 
er sykdom  eller er det flere småbarnsforeldre?  
Dvs summa summarum i teorien burde det har vært ca. 40 brødre hver 
tirsdag på møtet.  
Hvorfor er det ikke det? 
Tja, la meg få lov til ”droddle ” litt rund det.    
Hvor der de av brødrene som er innmeldt de siste 2 årene? Hvor er 
fadderne deres? 
Hvilken sosiale kontakt utenom logemøte i indre krets har brødrene , både 
de nye og de ”gamle”. Det er i følge mine observasjoner noen få som har 
knytt noen sosial kontakt utover logemøtene. 
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Hva gjør vi ”gamle” brødre for at alle trives i et sosialt lag. Er vi redde for 
hverandre å knytte nærmere kontakt og sosialt felleskap utover annet enn å 
få kjapt overstått de ” indre logemøter” og så farter fort hjem?  
 
Jeg satt utrolig stor pris på at undermester i sommer oppfordret til 
sommerpils foran Østbanen.  
Dessverre kom det bare ca 10-12 brødre. Her hadde man muligheter til å 
møtes og om å bli kjent med hverandre. 
Vi var på sommerlogemøte på  HOLOKOST senteret og deretter hadde vi et 
felles måltid på Lanternen. Et meget godt sosialt tiltak for å bli kjent med 
hverandre.  
Hvorfor deltok ikke flere brødre ? Jeg vet også at noen av brødrene har små 
sosiale sammenkomster utenom logemøtene. Man har en ”ølrute” man skal 
følge. Noen har fisketurer i sammen. Og andre har en krets med matglade 
hvor man inviterer til ”MAT & GLEDE”.  
Disse gruppene er jo ypperlige representanter for utvikling av VENNSKAP. 
 
Forleden hadde vi sosialaften, et av de, etter mitt syn, viktigste og mest 
betydningsfulle møte i vår loge.  
Her er det lov å ta med seg sine bedre halvdeler. Det kom 4 damer . Hva er 
de øvrige brødre redde for ?Hvorfor planlegger man ikke slike sosiale 
muligheter bedre. Logelivet s familier har også behov for å lære kjenner 
”tirsdagshobbyen” til ektefellen. Er konene, samboerne redde for å treffe 
andre mennesker? Er man så genert? Tenk hvor flott de ”nye” damene 
kunne blitt kjent med hverandre og hadde utvidet bekjentskaps kretsen.   
 
Jeg savner at brødrene bryr seg mer om hinannen. Det er ikke bare 
nemnden for sykebesøk som har til oppgave å interessere seg for brødrenes  
ve og vel.   Det går an å ta enten en telefon til en som ikke har vært på lenge 
på møtet eller vi har fått nyss om at vedkommende har dårlig helse. Det gir 
utrolig god respons. 
 
Hvorfor skriver jeg om dette. Fordi jeg tror at ,hvis vi vil overleve flyttingen 
ut av huset, så må vi arbeidet med å bli bedre kjent med hverandre. Jeg ville 
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håpe og tro at embetsmennene jobber med disse spørsmål. Lag 
inkluderende seanser også for samlivspartnere. E.ks. Teaterkvelder.  
Aktiviser nemnder og instruer lederne om å møtes minst 2 x i året for 
møtevirksomhet. Om ikke noe annet enn for å bli kjent med hverandre. Her 
ligger mye sosialkontakt skapende virksomhet. 
 
Jeg føler at det sosiale livet i logen er et stemoderlig behandlet områder. Og 
et av det viktigste elementene ,ved siden av det rituelle. Det å ha en 
hyggelig omgangskrets/venner i ettermøte kan være en god av grunn til å 
besøke logen på tirsdager. Hilser på vennene sine. 
 
Så må jeg få lov til å takke alle som er involvert i privatnemden for et 
ypperlig jobb de gjør for at vi har det hyggelig på ettermøtene.  
Videre ønsker jeg og redaksjonen alle brødre en riktig god jul og et godt 
nytt år.  
 
I vennskap, kjærlighet og sannhet 
 
Redaktør bror Thomas Teichmann 



 

 

 

 

7 

Overmesters spalte 

 Gode brødre av Loge 22 Thomas Wildey. 

En liten julehilsen til alle dere i vår fantastiske Loge. 22 

Thomas Wildey. 

For snart 200 år siden møtes noen menn, og stiftet det vi 

i dag kaller IOOF, eller International Order of Odd 

Fellow. 

Behovet for å møtes og sammen bygge et broderskap 

var nok absolutt til stedet da, slik som de tidligere hadde 

gjort i England på 1700-1800 tallet. Det er med en vis 

ydmykhet vi i dag ser hva de våre tidligere brødre klarte å få til. Dette blir 

mer og mer klart jo nærmere 200 års jubileet vi nærmere oss 

Vi er i vår Loge flinke til å få til de gode ettermøtene, og den gode samtalen 

rundt brodermåltidet. Men likevel ser jeg hvert år frem til vårt julemøte, det 

er liksom noe ekstra her. Vi senker skuldrene, vi er mer stemningsfulle, og 

kanskje mer lystige og glad. Vi er ferdig med høsten og alt arbeid ligger 

liksom bak oss. Men nå i dagene før jul skal vi bare kose oss.  

Jeg må være så ærlig å innrømme, at jeg allerede har vært i gjennom hele 

julemenyen, flere ganger. Og dette bare halvveis i desember.  

Samvittighetens røst synes å bli høyere og høyere, og tvangstankene tvinger 

meg ut i skog og mark. Men, det er jo nettopp her man finner 

julestemningen, ute i selve desember-skogen. Østmarka, er også ferdig med 

høsten og har gjort seg klar til å ta i mot julen. Det er bare litt snø som 

mangler, for å gjøre alt perfekt. Bare den lille finishen til slutt. 

Som dere sikker skjønner liker jeg julen og alt som følger med denne. Som 

sammenkomster med venner og familie. Men, jeg er likevel usikker på om vi 

har kontroll på alt. Kan der være slik at noen av oss eller noen nær oss må 

feire julen alene? Jeg vil her oppfordre brødrene til å være ekstra 

oppmerksom på dette. Ta gjerne en sjekk med noen og spør om de vet, om 

det er noen vi kan gi en ekstra oppmerksomhet i jula.  

Ser vi fremover til over nytt år har vi noen spennende måneder som kommer 

oss i møte. Vi skal ha innvielser, flytting av brødre til vår Loge. Og vi skal, 

hvis Logen er enig, på tokt i Svealand ?  

Vi skal også feire våre veteraner både til våren og til høsten. Og vi skal sakte 

men sikkert, bygge opp Loge 22 Thomas Wildey til en god Loge for våre 
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brødre og deres familier. For så å stå der sunn og frisk i 2019, klar til å feire 

vårt 200 års jubileum, sammen med hele Odd Fellow ordenen i Norge. 

Og det gjør slettes ingenting at vi synes der ute. 

Til slutt vil jeg bare ønske alle brødre med familie, en riktig god jul og et 

godt nytt år. 

 

I vennskap, kjærlighet og sannhet. 

OM Arvid Einebakken 
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Undermesters spalte 
Kjære Brødre. 

Av og til lurer jeg på om tiden går raskere etter at man 

har blitt voksen. Som barn hadde vi da vitterlig et hav av 

tid til disposisjon til våre gjøremål? Og nå, nogle årtier 

senere, lurer mange på hvordan i all verden vi skal rekke 

det vi må. Særlig rett før julestria setter inn. 

Høstterminen 2015 i vår kjære Loge er allerede fullført 

når du leser dette innlegget. Det nye Embedskollegiet er 

i fint driv med å skape nye og gode møter til glede og 

gavn for Brødrene. Mange planer er alt på plass for vårterminen og nye ideer 

bearbeides fortløpende. 

Undermester arbeider nå med noen nye aktiviteter til Ettermøtene på ny-året. 

Foredrag, en helt spesiell mat- og kultur-opplevelse, sommerlige utflukter og 

hyggelige samvær. Vurderer også et tema om psykisk helse i samfunnet og 

kommer tilbake med dette litt senere. Har du selv gode innspill så er jeg glad 

for å høre fra deg.  

Men, uansett gode planer og nedlagt arbeid fra Embedskollegiet og øvrige 

Brødre, så blir et møte først en god opplevelse når DU er der, kjære Bror.  Å 

sikre et godt fremmøte er en av de viktigste oppgavene vi må arbeide videre 

med i det nye året. Møt så ofte du kan – så gleder du både deg selv og andre. 

Vi får flere nye Brødre til neste år. Morro å si det, men faktisk såpas mange 

at det kan skape litt utfordringer med hensyn til det oppsatte 

møteprogrammet. Det skal vi imidlertid glede oss over – og løser på strak 

arm når den tid kommer.      

La oss sammen gå inn i det nye året med omtanke, varme og god vilje. Måtte 

vår felles innsats i vårt arbeide innenfor Odd Fellow Ordenens ideologi, for 

våre medmennesker og oss selv, bidra til en klar forståelse av at vi alle kun 

deler èn jord, ètt liv og èn felles fremtid. Vi er alle Brødre og Søstre, uansett 

nasjonalitet, politisk overbevisning eller religiøs tilhørighet. 

Vår verden er for mange i dag preget av terrorfrykt, usikkerhet for fremtiden 

og redsel for eget liv og helse. Mange mennesker er på flukt. Vi må aldri 

glemme at det gode kan overvinne det onde, fred kan erstatte 

voldshandlinger og redsel kan erstattes av trygghet dersom menneskene i 

fellesskap står samlet i kampen mot ondskapen. Men, vi må ikke bare sitte 

på gjerdet og snakke om elendigheten – vi må gjøre noe der vi kan.    
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Vi skal aldri tolerere urett og vold mot menneskene i vår lille verden. Ditt og 

mitt bidrag kan være å møte våre medmennesker med respekt og forståelse. 

Tilby trygghet og sikkerhet der det er mulig, vise omtanke, 

medmenneskelighet og nærhet og å rekke ut en åpen hånd der noen trenger 

oss. Da styrker vi menneskeverdet og viser i handling at alle verdenes 

mennesker er like viktige – og virkelig er våre Brødre og Søstre.    

Akkurat nå er nok julen og julefeiringen det de fleste av oss er opptatt av. 

Pakker, husvask, baking, planlegging av selskaper, mat, drikke og et ønske 

om å få til den perfekte julen. Viktige og stressende saker for de fleste av 

oss.  

Glem ikke at julen også har et annet budskap enn det rent praktiske og 

materielle. Kanskje kan denne tiden også benyttes til å fremme 

medmenneskelige verdier. Husk at noen kan gledes med en telefon fra deg 

eller et lite besøk nå i mørketiden og maset. Ditt nærvær og omtanke kan gi 

andre en fin høytid. Det er god Odd Fellow ånd.     

 

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 

simen.levinsky@vikenfiber.no 

E-post er et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er 

vanskeligere å glemme – og nesten umulige å misforstå. 

 

Så gjenstår årets viktigste hilsen: 

 

Jeg ønsker alle Embedsmenn, Brødre og deres familier en  
 God Jul og et riktig Godt, Nytt År.   

 
   
   

 

Med Broderlig hilsen i V. K og S.                                                                                              

Simen Levinsky                                                                                    

Undermester. 

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

Kjære Brødre. 
  
Nå er vi midt inne i en hektisk førjulstid med alt 
det som hører til. 
Denne gangen må faktisk undertegnede også 
sende ut Julekort, noe som jeg tidligere har 
overlatt til min kjære. 
Som dere sikkert skjønner er jeg bortskjemt når 

det gjelder de fleste forberedelsene til den flotte høytiden som nå står for 
døren. 
  
Men det er hyggelig og sende en Jule hilsen til Brødrene, både de nære i vår 
egen Loge og til de som er i vår litt videre krets. 
Vi har i dag 10.12.15 sendt julekort pr. e-post til flere av være nære Brødre i 
følgende Loger: 2 Eidsvold, 10 ST. Halvard, 18 Varna, 20 Fridtjof Nansen, 32 
Viken, 37 Thomas Wildey, 79 Roald Amundsen, 136 Millenium, 139 Kong 
Håkon 
     
 Med et ønske om at flere brødre finner veien til våre møter i året som 
kommer og ikke minst tar godt vare på de tre som skal innvies i januar. 
Vil jeg avslutte med og ønske både Embedsmenn og Brødre samt øvrig 
familie en riktig God Jul og et godt nytt år. 
 
Skulle det være ønsker fra Brødrene som bror sekretær kan være 
behjelpelig med så send gjerne en mail til «of22sekr@oddfellow.no»  
 
 
Mbh. I V.K. og S.  
  
Sekretær Inge Frid   
 

mailto:of22sekr@oddfellow.no
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Vårt etiske hjørne 
 
Kjære Brødre, 
Nok et år er snart ved sin slutt og jeg spør meg selv - i likhet med 
mange andre – Hvor ble det året av? 
Etter hvert som man blir eldre (eller mindre ung om man vil!) så 
registrerer man at tiden flyr mye fortere enn før. Feiring av nyttårsaften 
forekom som om det var i forrige uke, våren med nytt liv raste forbi og 
sommeren, ja var ikke den spesielt kort i år? 
Tiden -  fenomenet som ingen kan beskrive men som alle allikevel vet hva er.  
«Tiden kommer» hevder indianere i Amerika. Med et slikt perspektiv kan 
man lettere se fremover, planlegge gjøremål, glede seg over det som skal 
komme, forberede seg på begivenheter. I motsatt fall når man sier at tiden 
går, så er den kanskje allerede bak deg og det er for sent å gjøre noe med 
det som har skjedd. 
Allikevel er det hendelser man ikke kan forutse og men som man også må 
forholde seg til, både i sorg og glede. Sorg og ubehag kan man stort sett 
hverken gardere seg mot eller planlegge, det som måtte komme må man ta 
tak i og bearbeide, komme seg gjennom og fortsette å se fremover.  
Det er viktig å dele både sorger og gleder med andre og bruke egen erfaring 
til å støtte venner som har det tungt. Dette er en viktig del av vårt losjeliv, 
det å være en venn. Ofte skal det ikke så mye til, ta en telefon og si hei, møt 
en venn og gå tur samtidig som man lufter tankene. Husk; det du gir til en 
annen får du også igjen. 
Vi går nå inn i en tid hvor dette er særdeles viktig.  Selv om julen er en 
feststemt høytid så kan det være mange som sliter. Det er nærliggende å 
tenke på sine nærmeste og sine nære venner i denne forbindelse men husk 
også å ofre de mange trengende som du ikke kjenner en vennlig tanke. Ofte 
er det ikke en gang nødvendig å uttrykke dette i tale eller skrift, et vennlig 
blikk og et smil er ofte en god balsam som det ikke koster noe som helst å 
gi. 
Du har sikkert tenkt på situasjonen når du sitter på trikken eller bussen, 
hvorfor er det ingen som prater med hverandre? Sier hei, hvor skal du? Vi 
sier at slik er vi nordmenn, vi er litt reserverte og tilbakeholdne og litt 
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engstelige for å trenge seg på. Men når vi går på tur – da hilser vi på alle og 
enhver vi møter på vår sti eller i skisporet. Er det ikke fantastisk!!!? 
Når du smiler til andre så får du ofte et smil tilbake, og hva er ikke bedre 
enn å få et smil og et vennlig blikk, du føler deg umiddelbart bedre! Dersom 
vi neste gang vi tar trikk, buss eller står i kø for å kjøpe en kaffe later som 
om vi er på tur og sier hei! og smiler – da får du garantert en bedre dag! 
Det er mange nye mennesker som har kommet til vårt land i året som har 
gått og det har ikke gått uten gnisninger. Det skaper selvfølgelig debatt og 
utløser mange meninger i alle retninger. Jeg skal ikke diskutere dette i etisk 
hjørne men vil si: Husk at dette er mennesker som fortjener respekt og 
vennlighet i en vanskelig tid.   
For oss Odd Fellow-brødre er dette en del av vårt mantra. Være vennlig, 
forståelsesfull og ikke minst vise medmenneskelighet. Ta med dette inn i vår 
høytid. Ta det med inn i det nye året og ta det med i uoverskuelig fremtid.  
Med ønsker om et fredfylt jul og et godt og aktivt losjeliv med smil om 
munnen i det nye året! 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Lars Bertil Johansen 
Kapellan 

 
Kjære Brødre 
Så er det helg igjen og en ny vakker vinterdag hvor man er så heldig å være 

gitt muligheten til å sette noen nye og positive spor. 

 Ikke spar på noe i dag eller i helgen, by på deg selv og vis at du bryr deg om 

andre. Gi en hjelpende hånd, noen komplimenter, del av din lykkerus og ditt 

gode humør. 

 La andre føle seg sett og verdsatt, slik at du selv blir tilført ny energi. Husk 

at det største og varmeste ord på vår jord er kjærligheten.  

Kos dere masse og hygg dere grenseløst, alle som en og la denne helgen 

være preget av verdighet og medmenneskelighet. 

I v k & s 

Arvid Heier Larssen 
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SPICY JUL 
Julemat smaker godt, ingen 
tvil. Allikevel er det er noen 
dager man bare trenger litt 
ekstra spice!  
Duften av god mat vekker 
minner. Når det lukter nystekt 
ribbe eller nydampet 
pinnekjøtt er det jul i de fleste 
hjem. Mer eksotiske dufter 
som lukten av ristet pepper, 

ingefær, sitrongress eller koriander lar oss drømme om fjerne strøk, varme 
breddegrader og kanskje en paraplydrink i ny og ne. Nå er jula hjemmekjær 
for de fleste av oss, men av og til trenger vi til noen andre matopplevelser 
enn de trygge norske julerettene. Da kan vi krydre opp litt av de råvarene vi 
allerede har i hus – og feire en litt mer spicy jul. 
SPICE IT! 
Det finnes en rekke krydder å velge mellom. Noen oppskrifter har krydder i 
seg for å endre smaken på de andre ingrediensene, endre for å fremheve 
smaker. Det er viktig at krydder forsterker smaken av retter, og ikke 
dominerer. Det er en god idé å starte med å ha i litt mindre krydder enn 
oppskriften, slik at dosen ikke er for sterk. De fleste krydder tilsettes i 
begynnelsen av matlaging, og vil bli sterkere og mer aromatisk etter 
langvarig koking. Andre krydder vil under matlaging vil miste noe av sin 
smak, og må derfor tilsettes like før maten blir servert. 
 
RIBBE MASALA 
 
800 g ribbe uten svor, skåret i 3-4 cm store biter, ½ ts malt kanel,½ ts malt 
kardemomme, 1 ½ ts gurkemeie, 1/4 ts malt nellik, 3 fedd hvitløk, 1 grønn 
chili  1 1håndfull mynteblader, 2 håndfuller koriander, 2 ss revet ingefær  
1 sitron, saften, 1 løk, skåret i båter 2-3 ss solsikkeolje 1 boks kokosmelk  2 
½ dl mørk øl, salt og pepper, eventuelt noen spiseskjeer maizenamel for 
jevning. 
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Slik gjør du 
1. Bland kanel, kardemomme, gurkemeie og nellik sammen i en stor bolle. 
Legg kjøttet i bollen og bland godt. La det tørrmarinerte kjøttet stå i 
kjøleskap i to dager, hvis du har god tid. Travlere tider? La det stå i to timer. 
2. Bland en krydderurtemasse av hvitløk, chili, mynte, koriander og ingefær 
med vann og saften av sitronen. 
3. Surr løken i litt olje, ta løken opp fra pannen. Brun kjøttet i samme olje på 
høy varme. Tilsett løk, kokosmelk, mørk øl, vann og halvparten av blandet 
krydderurtemasse. 
4. Kok opp og la det småkoke ca. en time. 
5. Smak til med salt og pepper. Ha i maizenamel til jevning, om nødvendig. 
6. Tilsett resten av krydderurtemassen før servering. 
Man kan servere gjerne  kokt ris, Nanbrød eller rett og slett kokte poteter. 
Som drikke til er det store muligheter alt fra mørk øl.( kanskje en dram?) 
italiensk eller fransk rødvin, Toskana (Chianti eller Côte du Rhône) 
 
Herlig Jul ønsker  redaktøren  ThomAS         
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Seisuppe 
med 
skalldyr 
 

Ingredienser 
400 g seifilet, 
uten skinn og 
bein, 300 g 
blåskjell, 200 g 
reker, uten skall 
2 gulrot, 1 purre, 50 gr knollselleri i terninger, ½ rød chili tynne skiver, 4 dl 
hvitvin, 2 ss smør, 2 ss hvetemel, 2 l fiskekraft 
50 g gresskar, syltet, 2 ss gressløk, frisk, 3 dl matfløte 
1 ss eddik, 1 ss sukker 
 Fremgangsmåte 
Skjær sei, gulrot, knollseleri og purre i små terninger. Skrubb blåskjellene og 
kontroller at alle skjellene er lukket. Kast tvilsomme skjell. Damp 
blåskjellene i litt av hvitvinen til skjellene åpner seg, ca. 3 minutter. Sil av 
kraften og sett den til side. Ta skjellmaten ut av nesten alle skjellene, men la 
noen være igjen i skjellene som pynt. Smelt smør i en kasserolle og rør inn 
hvetemel. 
Spe med kraften fra blåskjellene, fiskekraft og resten av hvitvinen, og kok 
inn til det halve. Ha sei, gulrot, purre, syltet gresskar og finhakket gressløk i 
suppen, kok opp og la trekke til seien er kokt, ca. 2 minutter. 
Ha i matfløte og smak til med eddik, sukker og ev. salt, den skal smake svakt 
sursøtt. Varm opp til kokepunktet og ha i blåskjell og reker. La stå til 
blåskjell og reker er varme, 1-2 minutter. 
Tips: 
Server med godt brød ved siden av. Ha en tørr Chablis eller hvit Loirevin til. 
Velbekomme  Thomas Teichmann 
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Krydret potetsuppe med hete reker og løkfylte 

pitabrød 

 

Ingredienser 
1 løk, strimlet, 1 hakket kinesisk hvitløk, eller 3 fedd vanlig hvitløk  
3 store poteter , 2 ss smør , 7 dl grønnsakbuljong (utblandet)  
1 revet gulrot , 1 liten purre strimlet, ½ finhakket rød chili ,  
Hakket persilje, finrevet sitronskal, salt og pepper  
 
Hete reker:  
2 ss olivenolje , 200 g rensede reker , 1 rød chili uten frø, i biter  
2 fedd hvitløk - finhakket , ½ ss karri  
 
Pitabrød med løkfyll:  
1 rødløk , 1 ½ dl hakket frisk kruspersille , 2 ts revet sitronskall  
½  dl tomatpuré , 4 pitabrød  
 
Fremgangsmåte 
Stek strimlet løk , purre, hvitløk, hakket chili, revet gulrot og poteter i biter i 
olje i en stor kjele. Hell på buljong, kok opp og la koke i ca. 10 minutter eller 
til potetene er møre.  

http://www.aperitif.no/oppskrifter/oppskrift/krydret-potetsuppe-med-hete-reker-og-lokfylte-pitabrod/283770
http://www.aperitif.no/oppskrifter/oppskrift/krydret-potetsuppe-med-hete-reker-og-lokfylte-pitabrod/283770
http://www.aperitif.no/oppskrifter/oppskrift/krydret-potetsuppe-med-hete-reker-og-lokfylte-pitabrod/283770
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Ta kjelen av platen og kjør suppen glatt med en stavmikser eller en 
foodprosessor. Smak til med salt og pepper.  
 
Hete reker:  
Varm opp olje i en stekepanne. Legg i chili, hvitløk og karri. Rør noen 
ganger, legg i rekene og varm raskt opp. Legg rekene over i en skål.  
 
Løkfylte pitabrød:  
Rens, del løk i to og skjær den i tynne skiver. Bland med kruspersille, 
sitronskall og salt. Rist sammen med tomatpureen i stekepannen. 
Varm brødet i en brødrister eller stekeovn noen minutter. Del brødet i to. 
Fordel løkblandingen på brødet og server til suppen. Fordel suppen i skåler 
og legg i reker og gjerne noen blader kruspersille.  
Noe å drikke til : 
Her er det et godt øl , gjerne en ” Bayer” eller annen mørk type øl på sin 
plass. 
 

Velbekomme  hilsen redaktøren Thomas 
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Rapport fra sosialaften 
v/ redaktør Thomas Teichmann 
 

      
Våre eminente  kaker ved sosial aften              også vår konditor da 

 

               
Herlig fruktterte     chokoladenkake   
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Igjen kunne vi glede oss at brødre var aktiv i å delta i lotteriet til gode 
formål for logens eksterne arbeid. TW-Nytt hadde en stor reportasje om 
sosialnevndens arbeide ,med undermester Simen Levinsky som mangeårige 
leder av logens sosialkomiteen i sommerens utgave. Inntekten sikret 
videreføring av påbegynt arbeidet. 
 Vi var 27 personer til stede. Vi oppnådde samme inntekten som i fjord. 
Nesten da. Total omsetning ble kr 23.020. (20kroner lavere enn resultatet 
for 2014 og 2013 som var på 23.045). Og, det skal vi være MEGET fornøyd 
med. 
Gjennomgangslodd solgt på forhånd var kr 9.600). Også salg på selve 
Sosialaften. 
    

 Sosial komitèn på plass med masse gode gevinster for å selge lodder til 
fremmøte brødre og deres partnere for sosialkomiteens inntekt. 
Nedenfor noen av komiteès medlemmer. 
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Ragnar underhold som vanlig til taffel og til stor glede for brødrene. Vi 
setter stor pris på hans musikalske tilstedeværelse. 
Redaksjonen sender en takknemlig hilsen for meget godt utført arbeidet. 
I V.K.S 
Redaktøren  Thomas Teichmann 
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Glassmestersild med 
Aquavit  
Gir ca 1,5 liter 
 
DETTE TRENGER DU: 
7 stk kryddersildefileter (Vannes ut i 2-3 
timer) (Smak slik at den ikke er for salt) 
2 dl eddik 7% 
3,5 dl vann 
3 dl sukker 
5 ss akevitt (min anbefaling er O.P Anderson eller Gammel Oppland) 
2 stk små rødløk i tynne ringer 
4 stk reddiker kuttet i tynne skiver 
1 stk gulrot i tynne skiver 
1 ss fersk pepperrot revet 
1 ss fersk ingefær revet 
1 ts sennepsfrø 
4 stk laurbærblader 
 
SLIK GJØR DU: 
Sildefiletene deles i passende biter. Kok opp eddik, vann og sukker. Avkjøl til 
ca 50°C og tilsett resten av ingrediensene utenom silden. La blandingen bli 
kald før sildebitene tilsettes. Fylles over på glass og la det stå kaldt over 
natten før silden serveres. 
 
Er fri for egg, melk og gluten. 
 
Dette er en av mine favoritter til koldtbordet i julen og av den grunn ønsker 
jeg å dele denne med dere.  
Ønsker alle en riktig god jul og et fantastisk nytt år. 
MBH 
Johannes Larssen 
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Ikke alle veps stikker. 
 

Det finnes veps som ikke kan stikke har jeg lest og det har jeg god erfaring 
med. 
 

For flere år siden satt jeg på hytta og spiste middag. Det var fint vær så jeg 
satt ute på terrassen, alt var herlig inntil en innpåsliten veps skulle bort i 
ansiktet mitt. 
 

For å bli kvitt den skulle jeg blåse den bort, med det resultat at vepsen 
forsvant inn i halsen min og jeg svelget den. 
 

Jeg ble livredd, vepsestikk i halsen ville være en katastrofe, 
men den stakk ikke. 
 

Den måtte ha kommet inn i munnen på min innpust, så rådet er - blås ikke 
bort vepsen. 
 

I fjor høst var jeg på lang tur i Østmarka og kom innom Rustadsaga for kaffe 
og kanelbolle. 
 

Mens jeg sitter der svett og sliten, merker jeg kløe bak høyre øre og kjenner 
etter, og får tak i noe som jeg tar fram. 
 

Overrasket ser jeg det er en veps, og slipper den ned på gulvet.  
 

Det er fullt av folk så jeg tenkte det er best å uskadelig gjøre den, så jeg tro 
på den, men den gikk videre, jeg tro en gang til, men da ble den tydelig 
irritert og fløy vekk. 
 

Er ikke dette utrolig? 
 

Ikke stakk den meg bak øret eller på fingrene og ikke ville den dø. 
 

Men en slik veps fortjener jo egentlig å leve. 
 

A.S. 

 

 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-G2p1eCWdzDU/T8U75U2jSGI/AAAAAAAAAN0/RqJZ3Vqe4_Q/s1600/Veps4.jpg&imgrefurl=http://joachimschjolden.blogspot.com/p/insekter-36.html&h=654&w=945&tbnid=wHYNYOobLiUIKM:&zoom=1&docid=VUBxjOJrQYSGIM&hl=no&ei=4AtNVI7HKsT9ygOG14HwCA&tbm=isch&ved=0CFIQMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=938&page=2&start=10&ndsp=15
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FRA BROR CEREMONIMESTERS BOKHYLLE: Del.1 
 

FRA BROR CEREMONIMESTERS BOKHYLLE: 
 
Under (det forøvrig svært beklagelige) opphørssalget til Bjørn Ringstrøms 
Antikvariat kom jeg over en svært interessant bok.  Det var Druidenes 
historie fra 1970, dyr riktignok, men en ordentlig godbit for en bokelsker 
som meg.   
Vår felles opprinnelse i de såkalte Friendly Societys i England på 
begynnelsen av 1700-tallet er interessant.  Og ikke minst det som fremstår 
for meg som «Gåten Thomas Wildey».   
Som kjent stiftet Thomas Wildey Odd Fellow Ordenen, men ble grepet av 
druidiske ideer, og kom senere til å vie hele sitt liv til Druide-ordenens 
utbredelse.  Han var en årrekke Druide-ordenens president i Amerika.  
Skriver jubileumsbokens forfatter, ROE Bjørn Aaby.  ROE betyr forresten 
Riks Old Erk.   
 
Boken avsluttes med en epilog jeg tror kan være av interesse for brødrene, 
og gjengir denne her.   
Jeg kjenner meg igjen i mye av det ROE Bjørn Aaby skriver om 
ordensmedlemskapet som sådan.  Pussig er det også å reflektere over at 
dette er skrevet på slutten av 1960-tallet.  Det sier ikke så lite om 
aktualiteten og tidløsheten til et ordens-medlemskap!   
For min egen del har jeg hatt god nytte av ROE Bjørn Aabys kloke ord for å 
fokusere på mitt eget ordensmedlemsskap.  Å se på dette som en kilde til 
kunnskap jeg trenger i «verden der ute».   
Som forfatter og professor Sven-Eric Liedman formulerer det: 
«.......................i mediernas osorterade varld finnes inga granser mellan det 
trovardiga och partsinteresset, den sakliga upplysningen och reklamen, det 
snyltande medlidenheten och innlevelsen.  Både barnet och den vuxne 
måste skaffa sig redskap  att havda och utvecla sin egen valgrunnade 
mening mitt i mångfaldens kaos.   
Hur dette skal ske ar en av de stora 
kunnskapsfrågarna.............................................................».   



 

 

 

 

25 

Hva er et ordensselskap?   
 
Den ideverden som knytter seg till tanken om menneskenes utvikling og 
forbedring gjennom belæring og erkjennelse, har alltid virket fengslende og 
inspirerende på mennesker som forstod å lytte.  De skjønte at man, 
innenfor et samfund som ikke kunne måles med ytterverdens målestokk var 
istand til å skape verdier som alle kunne nyte godt av.   
Et ordens-samfunds daglige arbeid er grunnlagt på og formet gjennom 
gamle seremonier og alltid gyldige og anvendelige læresetninger.   
Ritualene som ligger til grunn for de fleste ordens-selskaper, inneholder 
stor rikdom og dype sannheter, og i de fleste ordene går ritualene til gamle 
tiders kunnskaper.   
Frimurer-ordenen regner blant annet sin opprinnelse fra de gamle 
stenhuggeres brorskap.   
De hadde tilhold i de gamle «bygghytter» som oppstod i forbindelse med 
byggingen av middelalderens kirker og katedraler.   
Odd Fellow har sin opprinnelse i de middelalderske sammenslutninger av 
håndtverkere, og for Druide-ordenens vedkommende er utgangspunktet 
fortidens Druider som var bærere av den åndelige kultur blant det Keltiske 
folk.   
Deres ideer og idealer er utarbeidet i etiske læresetninger og sunne 
leveregler, som sammenfattes i begrepene Enhet – Fred og Samhold.   
De hemmelige selskapers idealer og mål er kjent.  Frimurernes valgspråk er 
Taushet, Forsiktighet, Måteholdenhet og Barmhjertighet.  Odd Fellow 
Ordenens er Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, og Druide-ordenens 
grunnprinsipper er Broderkjærlighet, Renhet og Velgjørenhet.   
Alle disse selskaper ønsker å hjelpe mennesker til å finne en ledetråd for sitt 
liv.   
 
   
De rituelle handlinger som foregår i Lunden, de symboler vi møter og de 
ideelle innlegg som holdes    der – alt skal bidra til å danne eller oppdra 
medlemmene åndelig, intellektuelt og etisk.   
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Det første bud innen alle hemmelige ordens-selskaper er kravet om 
innvielse og taushetsplikt.   
Det er alvoret i logens arbeid, og det er det seremonielle som binder oss 
sammen.   
Målet er å høyne menneskesjelen gjennom broderlig samvirke, og en felles 
vandring mot lyset.   
I stillhet og ensomhet utvikles sjelen og gjøres moden.  Det er et særpreg 
hos menneskene, at de fleste er redd for stillheten, men stillheten er i 
virkeligheten vår sjels gode venn.   
Høydepunktet innen ordens-idealene er brorskap i betydningen 
barmhjertighet.  Jo eldre en blir, dess mer innser man at barmhjertighet er 
det alle mest trenger til.   
 
.............................og hvorfor søker man dit?  
Mbh. Rolf Arild Ergo  
 
Fortsettelse følger i neste nummer. 
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Julehilsen ifra El Salvador 
 

Easter week Jesus Adrian did a lot of fun things this Easter week, he got the 

opportunity to go out with his SOS family and play a lot of different games 

with them and with his friends at the Village. They altogether went to a 

touristic place called 'Fior del rio' and they were able to take a swim in the 

_pools and just have fun as a family and friends. The delicious food could 

not be missed, as tradition in The Village they had a gastronomical festival 

with the typical dishes of the season. Jesus said he had an amazing time and 

hopes to repeat next year. 
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Runde fødselsdager 

 
 

2016: 
 
75 år:          Andreassen, Kjell Ragnar     06.08.1941 
                    Arnesen, Jan Erik                   16.05.1941 
                    Lund, Henry-Jarle                  05.11.1941 
                    Thorkildsen, Dag                    02.02.1941 
       
70 år:          Alme, Knut.                    09.06.1946 
                    Mathiesen, Roar                    10.10.1946 
                    Nordsjø, Erling                       13.11.1946 
                    Naas, Magnar                         24.04.1946 
 
60 år:          Bache, Calle                            19.05.1956 
                    Fredriksen, Edvin                   02.10.1956 
 
45 år:         Jensen, Rune                           25.03.1971 
                    Heggelund, Svein Erling        02.07.1971 
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Kunstnerisk hjørne – Marianne Heske- Del2 

 
 

 

 
 
 
 
 
Stuen i det nye kunstprosjektet til Marianne Heske, får byens kanskje mest 
sentral plass. Kunstverket vil bli sett av alle slags mennesker hver dag og 
ikke bare av dem som oppsøker museer og gallerier.  
Heske har døpt huset for "House of Commons". 
Hus som aldri kommer på museum 
Marianne Heske oppdaget stuen da hun reiste gjennom Elvestadkrysset i 
Hobøl. 
- Jeg så det lille huset som sto nede i bakken, en liten rød stue, et lite hjem 
med plass til en familie. Disse husene, som det er så mange av i hele landet, 
er så unnselige og beskjedne. ikke på museer, sier Heske. 
 

Huset var fraflyttet og tomt, men det hadde bodd mennesker i huset frem til 
1964. Hun fikk vite at Statens vegvesen eide det, og at det skulle det rives 
for å gi plass til utvidelsen av E18. 
Heske ønsket å bruke huset i et kunstprosjekt, og tok kontakt med Statens 
vegvesen. Der møtte hun stor velvilje. Etaten bekostet til og med 
demontering og lagring. 
Kunstneren hadde på dette tidspunktet ikke noen klar plan for stuen. 
- Jeg ville lage en historie, for det å lage et kunstverk ligner mye på å skrive 
en bok. Jeg ville finne et urbant sted hvor dette huset kunne utgjøre sterk 
kontrast, sier Heske. 
Syklet mye rundt Oslo 
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- Jeg sykler mye rundt i byen, og endte til slutt opp foran Stortinget. Her har 
det vært tradisjon for å plassere skulpturer, og det viste seg at Norsk 
Billedhoggerforening har en avtale om å få stille ut her. Så kontaktet jeg 
Stortingets presidentskap og foreslo å kalle huset «House of Commons», sier 
hun. 
Huset er 150 år gammelt, like gammelt som Stortingsbygningen, og 
presidentskapet syntes at dette ville være en flott innledning til 
Stortingsbygningens 150 års jubileum. 
I forrige nummer hadde jeg Marianne Heske som aktuell i  ”Kunstnerisk 
hjørne” 
Her må jeg si at valg av kunstner ble mer aktuelt enn jeg hadde håpet. 
Anbefaler brødrene om å ta dette kunstprosjekt i øyesyn på vandring i Oslo. 
Uansett hva man mener om kunst, gir dette mange tanker og assosiasjoner, 
og da er vel hensikten oppnådd. 
Lykke til. 
A.S 
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                                    Møteprogram 2015  
for 

Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Tirsdag: 
 
12.01.2016    19:00  C    Arbm. 
 

12.01.2016   19:00  C    Arbm. Frimodige yttringer 
 

19.01.2016   19:00  A     Galla, felles med  32. Viken 

 

26.01.2016   19.00  A    25 Ve.Ju. Galla 

 

09.02.2016   19:00  B     Arbm. Rapport nemnder, regnskap, budsjett 
 

16.02.2016   19:00  C    Klba.    

 

23.02.2016   19:00  D     Info.m. Felles møte med  10. St. Halvard 
 

01.03.2016   19:00  A      

 

15.03.2016   19:00  B    40 Ve.Ju. Galla 

 

12.04.2016   19:00  D    Instr. 

 

19.04.2016   19:00  A    Arbm. 

 

26.04.2016   19:00  B      Galla, Felles med  10. St. Halvard 
 

03.05.2016   19:00  C    Arbm. 

 

24.05.2016   19:00  D    Arbm.  

 

31.05.2016   19:00           Sommermøte 
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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 


