«Conservare – Illuminare – Inspirare»
«Bevare – Belyse – Inspirere»

KOMMUNIKASJONSBÆRER
FOR
ODD FELLOW LOGE
NR. 22 THOMAS WILDEY

Påskenummer
NR. 1 – 2016
1

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 ...........................................................
Undermester .........................................................
Sekretær ................................................................
Skattmester ...........................................................
Ceremonimester ....................................................

Arvid Einebakken
Simen Levinsky
Inge Frid
Carl Henrik Bache
Rolf Arild Ergo

Utnevnte embedsmenn 2015-2017:
Kapellan .................................................................
Inspektør ...............................................................
Indre Vakt ..............................................................
Ytre Vakt ................................................................
Arkivar ...................................................................
Musikkansvarlig .....................................................
OM Høyre assistent ...............................................
OM Venstre assistent ............................................
UM Høyre assistent ...............................................
UM Venstre assistent ............................................
CM Høyre assistent ...............................................
CM Venstre assistent ............................................

Lars Bertil Johansen
Arne Olsen
Per Runfors
Steinar Lyngroth
Arvid Heier Larssen
Paal Flatabø
Henrik Nordland
Lars Ergo
Johannes Larssen
Jan Fredrik Kvern
Rune Jensen
Bjørn Jahr

TW-Nytt redaksjonen
Ønsker alle brødrene og deres familier
en fantastisk påske!

2

PÅSKENUMMER – NR. 1 – 2016
Innholdsfortegnelse
Leder TW-Nytt................................................. 4
Dag Nysten Thorkildsen................................... 7
Ivar T Schmidt ................................................. 8
Overmesters spalte ....................................... 10
Undermesters spalte ..................................... 12
Sekretærshjørne ........................................... 13
Vårt etiske hjørne ......................................... 14
Fremmøte i Logen ......................................... 16
Hvilke deler av lammet passer til hva? ........... 19
Helstekt kalkun med linsesalat ................ 22
Lammestek ................................................. 24
Påskefeiring .................................................. 25
Runde fødselsdager ....................................... 28
Kunstnerisk hjørne – Terje Risberg ................ 29
” Glade 25 årige” jubilanter .......................... 31
Møteprogram 2016 ....................................... 37
Grasrotandelen ............................................. 38

I redaksjonen
Redaktør:
Thomas Teichmann
Redaksjonsmedarbeidere:
Arnfin Evjen
Arvid Soelberg
Calle - Carl Henrik Bache
Layout:
Johannes Larssen
E-Post adresse:
johannes.larssen@gmail.co
m
Redaksjonen avsluttet
den 11.03.2016

OBS!
Inserater står for innsenders
egne meninger uten at
redaksjonen tar stilling til
innholdet
3

Leder TW-Nytt
Refleksjon over vår loges fremtid
Av bror redaktør Thomas Teichmann
I forrige uke har vi igjen tatt frem vår evnen til å
fornye oss, rekruttere nye medlemmer og ikke
minst revitalisere logemøtene. Vi hadde en flott
meningsytring hva må gjøres, men dessverre ikke
hvordan. Jeg opplever igjen at man analysere,
diskutere, men ikke kommer med praktiske forslag
på hvordan og hvem som skal gjøre noe. Jeg er lit
redd for at den gode diskusjonen igjen renner ut i
sanden uten særlig fornyelse.
I disse dager snakkes det om utvikling og fremgang, spesielt i våre loger. Vi
kaller det styrkelse og ekspensjon. Man er selvsagt redde for stagnasjon og
tilbakegang. Temaet rekruttering av nye medlemmer er vår tids største
utfordring. Til og med Aftenposten har skjønt det. I en artikkelsserie, for en
stund siden, over 3 store helsider i både kommentarspalten, nyhetsspalten
og individuelle meningsspalter ble logenes liv omskrevet , omtalt og etter
medias spektakulære vis plukket fra hverandre.
På godt og vondt.
Jeg hørte noen av brødrenes indignasjon over at ” de der ute har alltid noe
å bry seg om” –
Er dette et godt utsagn? Nei , ikke etter mitt syn. Dette er for passivt. La
oss se det positive i det man skriver. Det finnes da jammen mange gode
pluss poeng for den som ikke er i skyttegraven med luen over øyene og
ørene.
Jeg mener kommentarene var herlig og inspirerende.
La oss lese innleggene og kommentarene med et nøye og observant blikk.
La oss reflektere over deres utspill og synspunkter. Kan vi lære noe av det?
En annen ting er :
VI ER IKKE GLEMT. VI ER FREMDELES INTERSSANTE. MAN OMTALER OSS i
MEGET INNGÅENDE ORDLAG.
Selv om man rister oss, så tenker jeg at dette er noe vi må ta tak i til vår
fordel. Hvordan kan vi bruker deres argumentasjon til vårt, logens, beste.
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Hva kan vi lære å gjøre bedre for fremtiden.
Jeg personlig er ikke redd for logens fremtid. Hvorfor ikke?
Nettverksdannelse , bakgrunn og formål
Vi alle har behov for nettverk. Vi velger disse ut fra ulike interesser,
fagområder, vennekretser eller annen ymisk forklaring hvorfor v i møtes
med
andre mennesker og deler ulike kunnskapsområder eller livssyn. Formålet
er uansett nettverkets innfallsvinkler, er at vi ønsker å berike oss,
hovedsakelig tilføre oss ny kunnskap eller utvide eller utdype horisonten
med andre / - likesinnede. Eller rett og slett blir et bedre menneske.
Rekrutteringens fallgruver
Dersom vi ikke er meget bevisst hva vi vil oppnå med ny- rekrutteringen til
disse nettverk( logene), er meget nøye på hva som er forventet og hvordan
nettverkene( logene) er ment til å fungerer, vil vi oppleve skuffelse og
”frafall”. Er det vi opplever? . Er rekrutteringsgrunnlaget godt nok
forberedt. Er vi flinke nok til å følge opp våre nye brødre , slik at disse føler
seg ikke bare velkommen ,men også få den veiledningen – kontinuerlige
oppfølgningen i nettverkets( logens) formål representerer.
Har vi vært flinke nok til å innfri forventingene hos våre nye brødre? Er vi
som ”gamle” brødre og deltaker i nettverket(logen) flinke nok til å etterleve
det vi har skap av forventinger hos de nye? Engasjerer og la vi de nye
brødre deltar i logens ånd i logens formål og dens betydning i moderne tid.
Hvordan få vi til et større engasjement (kom så ofte du kan!). Etter mitt syn
er det følgende vi må gjøre:
Eksempel 1 :
I stedet for kjedelige arbeidsmøter berike logemøtene med forklaringer i
etiske problemstillinger. Å ha diskusjoner ledet av kapellanen ved
fremføring av div. etisk post og deretter dertil egnete diskusjonsrunder i
”indre” logesalen. Gjerne 1x pr måned.
Eksempel 2
Engasjer alle (!) logebrødre i av embetsmennene ( over/under
mester/kapellan) på forhånd utvalgte tema, gjennom foredrag og diskusjon.
5

Slik at alle føler man bidra til utviklingen av en selv og av logen. La alle
brødre bidra til DET BESTE FOR LOGEN. Dette kan vi gjøre uten å
”ødelegge” den rituelle delen av det ”indre” logemøtet.
Eksempel 3
Jeg savner de valgte embetsmenns personlige eksemplifisering, opptreden,
av logens formål og virken både innad i logen og utad av logen. For meg er
dette en meget vesentlig bestanddel av at nye brødre trives og ser hva som
er forventet av dem. Likeledes må vi ikke være redde for å kreve/involvere
dem å engasjere seg, om å delta.
Noe å tenke på? Imøtese gjerne kommentarer eller utspill.
I V.K.S bror redaktør Thomas Teichmann
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Dag Nysten Thorkildsen
Etter kort sykeleie gikk bort en av våre eminente eks. overmestere Dag
Thorkildsen vår loge for alltid.
Dag vår i de senere år selvoppnevnd leder for privatnemden. Et verv han
gjennomførte med bravoer og på sin meget humoristiskes måte. Det har
alltid vært et fryd å delta på ettermøte med Dag i spissen. Hans små
historier og ikke minst opplesninger fra Gjørneviks fortellinger var
fornøyelige
opplevelser. Logen vil savne Dag på det dypeste.
Vi lyser fred over hans minne.
Sammen med loge 22 Thomas Wildey v/ redaktør Thomas Teichmann
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Ivar T Schmidt
Logens Eks.OM Ivar Schmidt ville ha blitt 75 år 19.desember 2015. Dette
fikk han dessverre ikke oppleve. Han døde 16.november 2015.
Ivar vokste opp på Eidsvoll, men flyttet som 14 åring til Oslo, og begynte
etter et år i lære som snekker. Senere tok han en teknisk utdannelse og ble
bygningsingeniør, og drev i mange år et byggvarehus og entreprenørfirma
sammen med en venn.
Hans firma var en av de første som leverte gipsplater til byggeindustrien og
ble etter hvert den største kunden hos Norgips, selskapet som produserer
gipsplater.
Ivar ble medlem av loge Thomas Wildey 20.januar 1987 og hadde mange
embeder i vår loge. Han var logens Storrepresentant fra 2007 til 2012
Hans byggetekniske erfaring gjorde, at han av styret i Stortingsgaten 28, ble
oppnevnt som byggeleder, da logesal D skulle bygges, en oppgave han
utførte på en utmerket måte. Han var også foregangsperson og byggeleder
for det stille rom på Ullevål universitetssykehus, dette stod ferdig den 20.
Juni 2002. Han var glad i å lage mat, men hadde en stor fobi, brunost.
Denne osten hadde han fått som eneste pålegg på brødet hver dag, mens
han bodde på Læregutthjemmet i Oslo, så dette ville han overhode ikke
spise.
Selv om han kunne virke litt ”vrien” noen ganger, var Ivar en vennlig og
positiv logebror. I yngre dager var han også en habil trekkspiller.
Ivar ble valgt som leder for huskomiteen i Stortingsgaten 28 og mye av
ombyggingene av logesaler, nye møbler i logesaler og salonger de senere
år, var har sterkt involvert i.
Han var en bereist person og fortalte meg en gang, at han hadde vært i 53
land, både i jobb- og feriesammenheng.
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Ved siden av logen var han aktiv i Borettslaget hvor han bodde, og var
styremedlem i mange år, ikke minst fordi han var en ressurs på det
byggetekniske området.
Det er mange som vil savne Ivar både på grunn av hans engasjement og
hans kunnskap på mange områder.
Vi lyser fred over Ivar T Schmidts minne.
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Overmesters spalte
Det er med stor grad av optimisme jeg nå registrerer den
positive aktivitet, som vi har i vår Loge. Og det er med
glede at vi nå går inn i vårterminen, med mange nye
brødre sammen med oss.
Og flere kan vi bli. Sammen med Loge St.Halvard skal vi
den 26.04.16, ha en felles innvielse, og det kommer flere
andre Loger på besøk. Dette kan fort bli en stor aften for
oss alle.
Vi har også nylig tildelt Svein Erling Heggelund 1.graden
eller den gode vennskaps grad som den heter. Vi ønsker han alle lykke til
med den.
Men når dette er sagt, må vi også huske på at vi de siste årene har mistet
mange gode brødre i vår Loge. Vi skal ta godt vare på deres minne. Og med
stor grad av respekt skal vi videreføre det arbeidet de har lagt ned for oss i
Loge 22 Thomas Wildey.
Og når vi beskuer vår Loge fra litt avstand, ser vi jo at vi bare er en liten del
av det store livet. Slik som livet egentlig er lagt til rette for oss alle. Vi
kommer inn i Logen, og blir da fortalt at alt som betyr noe er blant annet
ordtaket til Bror Thomas Wildey «What can i do for you».
Og slik ble jeg mottatt i Loge 22 Thomas Wildey september 2008, og jeg
husker godt ansiktene til alle de som nå er borte. Så huske kjære brødre, at
det eneste som betyr noe, er det du kan gjøre i dag. Det som skjedde i går
er for seint å gjøre noe med, og det som kommer i morgen kan vi i liten
grad påvirke.
Selv om jeg sitter her og mimrer litt, har vi jo et fantastisk utgangpunkt for
videre drift av vår Loge. Dere eldste og som har vært lengst i Odd fellow
ordenen, har jo en plikt å ta vare på våre nye brødre. Dette er meget viktig.
Jeg håper og tror at alle nye brødre i vår Loge vil føle seg som hjemme, selv
om dette kan ta litt tid. Det er mange nye ting som skal læres og man blir
ikke «stuevarm» på en dag. Men jeg er helt sikker på, at jo flere Logemøter
dere deltar på, jo fortere vil vennskapet blant oss dannes.
Vi har flere spennende møter i å løpe av våren, som en innvielse og en 25
års veteranjuvel samt et meget overraskende foredrag, hvis bokstavelig talt
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gudene står meg bi. Det jobbes med noen inter -nasjonale aktører som kan
bistå dette foredraget.
Dette foredraget kan både provosere og muligens skape nysgjerrighet rundt
vår sannsynlige gamle historie. Husker dere ordtaket: Ingen røyk uten ild.
Jeg sier ikke mer……………………………………..
Da vil jeg bare ønske alle en riktig god påske.
OM Arvid Einebakken
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Undermesters spalte
Kjære Brødre.
Mars måned allerede. Lysere og lengre dager, sola
varmer og tiner stadig mer snø og straks er vi klar for
Påsken. Det kan bli godt med noen late dager med
familie, venner og tradisjonell hygge.
Vi kan se tilbake på mange gode opplevelser sammen i
Logen hittil i vårterminen. Logemøter med vel
gjennomtenkt innhold og Ettermøter med litt nye temaer
og hygge ved bordet. Som UM er jeg opptatt av
variasjon og det å glede flest mulige av Brødrene. Jeg har prøvd å velge ut
spennende menyer og finne gode foredragsholdere.
Målet mitt er å bidra til å gjøre Logen vår til et trivelig og utviklende sted å
være for oss alle sammen – og å gi Brødrene lyst til å møte så ofte de kan.
Det er et godt fremmøte som gjør en Loge til et levende sted, og da er hver
mann viktig.
Vi har fått innviet noen nye Brødre i denne terminen – og det ryktes om at
flere er på vei. Det er en stor glede for Logen og forhåpentligvis et tegn på at
det vi gjør er riktig. Det viktige nå er å ta godt vare på dem slik at de trives
hos oss. Og, vi har plass til enda flere nye Brødre.
Undermester er allerede i gang med å planlegge et nytt tema. Jeg har lyst til å
dele litt kunnskap om psykiske utfordringer i hverdagslivet for oss vanlige
mennesker. Vi møter temaet eksempelvis i forbindelse med MAS-senterets
brukere, vi har selv Brødre som har sine egne erfaringer og kanskje har vi
mennesker rundt oss selv som sliter med en heller vrien livssituasjon. Vi har
aktuelle foredragsholdere som kan komme og gjøre oss litt klokere. Vi får se
hva vi kan klare etter hvert.
Jeg har også så smått begynt å tenke på vårt sommermøte 31. mai. Har du
ønsker eller gode innspill så er jeg glad for å høre fra
deg.

Jeg ønsker Brødrene og deres kjære en riktig god
Påske.
Med Broderlig hilsen i V. K og S.
Simen Levinsky
Undermester
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Sekretærshjørne
Kjære brødre.
Det er både utfordrerne, hyggelig og til tider
frustrerende og være Logens sekretær.
For det meste er det selvfølgelig hyggelig, ikke
minst i disse dager når vi får friskt blod inn i våre
rekker. Selv om vi sørgmodig ser at det også er
kjente og kjære som forlater oss. Noe som får
meg til å tenke på «purperrosen» og at vi ikke om lenge igjen skal dekke til
fest med ytterligere en innvielse.
Jeg håper virkelig da at alle som kan stiller opp for de nye brødrene.
Men før dette skal vi kose oss gjennom en Påske med de forskjellige
gjøremål som de forskjellige familier har tradisjon for. Om det i befatter
Kvikk Lunsj og fjell eller båt puss og sjøluft. Eller rett og slett by påske med
en tur på kino med gode venner.
Uansett håper jeg dere alle får ladet batteriene, kost dere med familie og
venner å nyter noen late dager.
Så møtes vi igjen i april klare for utfordringer, løvsprett og lengre dager. Ha
en riktig god Påske kjære brødre.
Med Broderlig hilsen i
V.K og S.
Inge Frid
Sekretær
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Vårt etiske hjørne
Kjære Brødre,
Vi har allerede kommet til mars måned og kan snart se frem til vår og
sommer med alt det gode det bringer med seg.
Det er gledelig at vi har lykkes å få nye brødre inn i Thomas Wildey i
2016, både nye medlemmer og overgang fra andre loger.
Logelivet fører med seg mange nye utfordringer, både for den nye bror som
for den erfarne embetsmann. For nye brødre er alt nytt og kan endog
fortone seg litt «skummelt» i den vandringen som er begynt; alle hendelser
og ritualer i logen gir ofte veldige inntrykk og må absorberes over tid. For
den litt mer erfarne er kanskje utfordringen å se logelivet med nye øyne i
den moderniseringen som vil prege logen på samme måte som samfunnet
for øvrig.
Her kommer vi rett inn på kjernen: Hvordan kan vi utnytte nye brødres
uhildete oppfatning av hva logen er? Hvordan kan synspunkter fra disse i en
tidlig fase av deres logeliv gi oss mer etablerte brødre en bedre ballast i
arbeidet for å oppnå bedre styrkelse og ekspansjon?
Og – hvordan skal de «eldre» brødrene bedre kunne stimulere yngre brødre i
denne prosessen slik at de får et bedre innblikk og forståelse i utviklingen
som en Odd Fellow?
Det vi alle vet er at sentralt i vårt logeliv står Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet som pilarer som vår utvikling bygger på. Men hva betyr disse
begreper for den enkelte?
Samtidig er samfunnets oppfatningen av logen meget fragmentert og
preges av synsinger og lav kunnskap om logene – naturlig nok siden vi er et
lukket samfunn kun for de invidde. Dette er en stor utfordring for oss som vi
må tak i. Vi må møte dette med bedre kunnskap og snu negativ omtale til å
skape en positiv interesse for Odd Fellow og dens virke.
Disse 2 problemstillingene er viktige for den enkelte bror og for logens
utvikling. Jeg blir av og til møtt med både skepsis og undring når jeg
forklarer hvorfor jeg er medlem av Odd Fellow; som for eksempel et av
formålene er å bli et bedre menneske. Ofte hører jeg da «kan du ikke bli det
uten å være medlem i Odd Fellow da?» Det kan man helt sikkert men
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gjennom logelivet får man en mer bevisstgjøring i dette arbeidet som gjør
denne utviklingen enda bedre.
For å sy sammen dette og skape en positiv og fruktbar debatt i logesalen
bør vi sette dette mer i system. Vi bør skape mer diskusjon om dette i
logesalen med faste innslag om etikk og bevisstgjøring av hva vi kan gjøre,
hvor brødrene bør og kan bidra med innlegg. La oss gjerne høre en yngre
bror fortelle om sitt første møte med logen og gjerne fortelle litt om seg
selv.
Jeg vil gjerne at etisk post blir fast innslag 1 gang per måned, altfor ofte har
dette punktet blitt skjøvet ut til fordel for andre punkter som kommer på
dagsorden. Kapellan vil lede an med etisk innslag som danner tema for en
påfølgende innslag og debatt. Valg av tema kan både velges av kapellan,
andre embetsmenn og brødre. Poenget er at vi får en dynamikk før, under
og etter logemøtene. Gjennom dette får vi en kontinuerlig fremdrift med
sterkere bevisstgjøring på temaene etikk, utvikling og ikke minst
markedsføring av Odd Fellow.
Arbeidet med å følge opp våre brødre utenfor logesalen bør også bedres ved
å ha samtaler og fordypning i de ritualer som man har gått gjennom. Det
kan være enkle ting som å gå gjennom regalier og betydningen av disse, litt
øving i tegn og hilsing, passord etc. Jo bedre og kunnskapsrik man blir på
disse jo sikrere og tryggere blir man på egen utvikling og gir den enkelte
bror et bedre utbytte av logelivet.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Lars Bertil Johansen, Kapellan
Påskelillelije.
Hun hadde så gul en hette
Hun hadde så grønn en drakt
Hun snudde seg mot vind fra sør, men neide litt for
sakt.
Hun snudde seg mot solen og nikket mot dens glød
Og hvisket til sin sidemann
Vinteren er død!
Av A.A.Milne
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FREMMØTE I LOGEN
Et problem som mange loger har å kjempe med, er at fremmøteprosenten er
relativt lav. Dette gjelder heldigvis ikke alle loger i landet, men for de loger
som ligger i storbyer, er det et voksende problem. Dette er loger som har en
oppmøteprosent langt under 50, ja enda ned til imot 25, og her trengs det å
gjøres noe.
For så vidt er dette et problem som Ordenen alltid har slitt med, men jeg
sitter med en følelse av at det går i bølger. Ser vi f.eks. på loge Viken har de
en sterk økning av nye brødre og oppmøtet er meget bra. Andre tirsdagsloger
sliter både med rekruttering og oppmøte. Vår egen loge har heldigvis fått og
får flere nye brødre, og det er håp om at dette kan føre til ytterligere
oppblomstring.
Alle logebrødre er selvfølgelig opptatt av fremmøte, både våre embedsmenn
og oss vanlige brødre. Spørsmålet er følgelig hva som kan gjøres i så måte.
Storlogen arbeider seriøst med dette, både ved nedsettelse av egne utvalg
samt tilretteleggelse av hjelpemidler som Ordensenheten har behov for. Jeg
kan nevne foredrag, utgivelse av brosjyrer, artikler i O.F. blader, besvarelse
av spørsmål til kanselliet m.m. Dette er vel og bra, men jeg tror at det er
logen selv som må gjøre det tyngste arbeidet. Vi har egen nevnd for styrkelse
og ekspensjon som i samarbeid med embedskollegiet både skal styrke logen
samt tilrettelegge for innvielse av nye brødre.
To vesentlige årsaker til et labert frammøte er:
1. Er møtene givende nok til å tilfredsstille det brødrene søker etter?
2. Er brødrene interessert nok i sine medbrødres ve og vel?
Når der gjelder det første spørsmålet, er det vel for lengst fastsatt at det ikke
er noe galt med innholdet i våre ritualer. De har virket fra historiske tider, og
bestått sin prøve, og de vil forhåpentligvis heller ikke bli forandret. De
brødre som ikke har noen følelse for det budskap som disse ritualer gir oss,
vil forsvinne av seg selv. Disse brødre kan vi ikke gjøre noe for. Men alle de
andre, hvorfor forsvinner de?
Svaret på dette tror jeg må bli at vi begynner med logemøtene og
fremførelsen av våre ritualer. Er embedsmennene gode nok, møter de vel
forberedt til både øvelser og logemøter, eller farer de over hele programmet
med en «harelabb» for å bli fortest mulig ferdig med møtet?
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Enhver får svare for seg selv, men både logens embedsmenn og vi andre skal
ha for øye hva brødrene søker, nemlig fred i sjelen, ro i kroppen, følelsen av
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, som alltid skal herske i logen. Dette er
store krav, men det er jo det embedsmennene har avlagt løfte på, nemlig at
brødrene skal få oppleve det som blir gjentatt i Logen aften etter aften. Men
gjør vi alle nok? Vi har alle den samme plikt.
Et gammelt ord er så betegnende her synes jeg:
«Man kan alltid lede sin hest til vann-troa, men man kan ikke tvinge den til å
drikke.»
Er ikke dette bildet veldig godt? Det er altså ikke din sak å få hesten til å
drikke, men du må gjøre alt for å få den tørst.
Således også med brødrene: vi skal ikke bare anmode, eller presse brødrene
til å komme i Logen, men vi må ganske enkelt legge det slik til rette at de
blir «tørste» etter å komme på møtene for å få den støtte de trenger i sitt
daglige liv. Her må embedsmennene kjenne sine oppgaver. Møteprogrammet
må både være interessante og spennende, vi må passe på at gradene blir
sikkert, vakkert og grundig fremført. Alle må legge følelser i fremføringen
av ritualet og rollene slik at hvert ord som sies gir inntrykk av å være
henvendt til den enkelte bror som sitter i salen, og ikke bare til resepienden.
Det tristeste syn jeg vet er når brødre lukker øynene for muligens å ta seg en
«dupp».
Det andre spørsmålet er om brødrene gjør sin plikt, og her mener jeg
samtlige brødre. Er de tilstrekkelig interesserte, imøtekommende,
hjelpsomme, åpne og velvillig innstilt til våre nye brødre? Hvordan blir de
tatt i mot på møtene, er det (for meget) klikkvesen i logen, blir de spurt om
de trenger hjelp til forståelse av rituelle spørsmål eller gjennomgang av
informasjonsmappen? (Hva skjer for øvrig med påfylling av den til brødre
etter en logegrad?). Kort sagt, hvordan praktisere vennskapet? Dette
spørsmål er så viktig at hver og en av oss må stille det til oss selv. Gjør du
nok, gjør jeg nok, gjør vi alle det vi makter for å gjøre både nye og gamle
brødre «tørste», slik at de føler logen som sitt vanningssted?
Avslutningsvis vil jeg også nevne våre ettermøter, som logens undermester
har hovedansvaret for. Det er avgjørende at også disse blir gjennomført på en
interessant og inkluderende måte. Vi må påse at ingen brødre føler seg
utenfor, med fare for at vedkommende går rett hjem etter det rituelle inne i
logesalen.
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Dette var noen tanker jeg hadde lyst til å få ned på papiret, spesielt etter det
logemøtet hvor vi hadde «frimodige ytringer». Her kom det frem mange
gode ideer som embedsmennene kan bygge videre på, dog slik at vi ikke
glemmer det som er grunnlaget for vår Orden, formålsparagrafen, budordene
og det rituelle.
AE
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Hvilke deler av lammet passer til hva?
Årets lammekjøtt er nå å finne i butikkene, og vi gir deg råd om hvilke deler
som passer til hvilke retter.
Hvor mange ganger har du ikke stått i butikken og lurt på hvilket type kjøtt
som egner seg best til retten du har bestemt deg for å lage denne dagen?
Fortvil ikke for vi har svaret for deg.

Nedenfor finner du en guide til hvilke deler av lammet som passer til hvilke
retter.
Det er ikke til å stikke under en stol at norsk lammekjøtt er noe av det beste
du får tak i i verden.Mye av hemmeligheten bak den delikate smaken er at
sauebøndene i Norge lar lammene beite i utmarken som gir en spesielt god
smak på lammet, i gjennomsnitt er dyrene ute på beite i 90 % av hele sin
oppvekstperiode.
Bli bedre kjent med en av verdens beste råvarer, få gode tips til tilberedning
og se deilige oppskrifter i vår store artikkel om lam.
Verdens beste lam
Det er ingen overdrivelse at norsk lammekjøtt er i verdensklasse. Her kan
du lese mer om delikatessen, samt få en rekke tips og spennende
oppskrifter.
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Vi spiser mer lammekjøtt enn noen sinne, hele 1,1 millioner lam vil finne
veien til de mange middagsbord i løpet av året

Herlig lammekjøtt
Hver og en av oss setter til livs mer enn seks kilo lammekjøtt hvert år, og vi
skulle gjerne ha spist mer hadde det bare blitt produsert mer lammekjøtt
her til lands.
Unik kvalitet
Det er ikke til å stikke under en stol at norsk lammekjøtt er noe av det beste
du får tak i i verden. Mye av hemmeligheten bak den delikate smaken er at
sauebøndene i Norge lar lammene beite i utmarken som gir en spesielt god
smak på lammet, i gjennomsnitt er dyrene ute på beite i 90 prosent av hele
sin oppvekstperiode.
Du kan til og med kjenne forskjell på hvor lammene kommer fra bare på
grunnlag av smaken - kystlam vil smake helt annerledes enn lam som har
beitet på fjellet eller har spist kløver og lyng på innlandet.
Lam eller sau?
I disse dager fylles ferskvaredisker over hele landet opp med denne
lyserøde delikatessen. Lammekjøttet er unikt i og med at det har fine
muskelfibre, og at hele dyret er mørt og saftig.
Et helt lam veier ca 20 kilo og er lyserødt i kjøttet - sauekjøttet har en
dypere rødfarge og trenger noe lenger tilberedningstid for å bli like mørt
Lammeretter har vært en del av vår tradisjonsmat opp i gjennom tidene - i
Norges første kokebok fra 1831 finner vi for eksempel en oppskrift på
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fårestek, mens det var hele 47 oppskrifter med lam i Schønberg Erkens
kokebok fra 1914.
Nå er det mange som forbinder lammekjøtt med den tradisjonelle
lammesteken og fårikål, som bare er to av en hel rekke måter du kan
benytte denne delikatessen på.
Til og med fårikålen lages på forskjellig måte etter som hvor du kommer fra
i landet.
I vår stor kokebok kan du finne mer enn 200 gode oppskrifter med
lammekjøtt, såvel urnorske som internasjonale retter av lam.

Drikkeforslag:
 Young's Special London Ale, kr 52,90
 Ch. Musar 2005, kr 289,90
 Domaine André Brunel Cuvée Sommelongue 2007, kr 154,90
Lykke til og velbekomme din redaktør

Thomas Teichmann
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HELSTEKT KALKUN MED LINSESALAT

8 porsjoner
1 stk kalkun, ca. 5 kg 100 g smør til pensling , 11⁄2 ts salt , 11⁄2 ts pepper ,
3 dl vann, 1 dl hvitvin
Linsesalat:
500g puylinser , 2 stk granateple,1 bunt vårløk, 2 poser babyspinat ,
1⁄ potte frisk basilikum
2
Dressing:
2 ½ ts dijonsennep, 1 ss sukker eller honning, 3 ss eplecidereddik /
rødvinseddik
1 båt hvitløk, 1 ts salt , gjerne urtesalt, 1⁄2 ts pepper, 1 dl olivenolje,
Slik gjør du det.
1. Tin kalkunen i kjøleskap eller et annet kjølig sted i to-tre døgn.
2. Ta ut innmatposen. Denne er god basis for saus.
3. Bind lårene sammen ved benknokene. Sitter vingespissene på, før dem
bak ryggen inn mot halsen. Slik at vingene hviler under og støtter
kalkunen.
4. Legg kalkunen over i en langpanne eller ildfast form. Smelt smør, tilsett
salt og pepper og pensle kalkunen med blandingen.
5. Hell vann i langpannen og sett kalkunen inn i en forvarmet stekeovn på
180 °C. Beregn ca. en halv time pr. kilo. Pensle kalkunen med smeltet
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smør eller kraften som har dannet seg i formen flere ganger under
steketiden. Det vil gi ekstra smak og flott gyllen farge på skinnet.
6. Stikk en spiss kniv inn ved lårfestet. Kommer det klar kraft ut er kalkunen
ferdig. La kalkunen hvile i minst 20 minutter før du skjærer i den. Flytt
etter noen minutter kalkunen over på en fjøl eller et fat, og pakk den inn
i aluminiumfolie dersom den skal serveres varm.
7. Kok linsene i lettsaltet vann til de er møre, men fortsatt har litt
tyggemotstand, ca. 20 minutter.
8. Mens linsene koker kan du rense granateplet, plukke ut kjernene og ha
dem i en skål.
Riv spinat og basilikum grovt.
Visp sammen sennep, sukker/honning, eddik, hvitløk, salt og pepper og
spe inn oljen.
Hell av kokevannet på linsene og skyll dem raskt i kaldt vann. La dem
renne godt av seg.
Bland linsene med resten av ingrediensene og dressingen. Smak til med
mer salt og pepper om nødvendig.
Hvitvin: Italiensk, Bennati Soave Classico Libet 2013 , kr 169,Rødvin: Fransk, Burgunder, Duprè Bourgogne Pinot Noir 2013, kr 180,-

23

LAMMESTEK FYLT MED OLIVEN, FETAOST
OG TOMATER

PORSJONER


1 stk lammelår ca. 2,5 kg
Fyll:



2 stk finhakket sjalottløk 2 båt finhakket hvitløk, 10 stk finhakket sorte
oliven, 100 g hakkede soltørkede tomater i olje, 200 g smuldret fetaost,
4 ss tomatpuré, 2 ss brødrasp, 2 ss hakket bladpersille, 1 ss hakket frisk
timian, 1⁄2 ts salt, 1 ts pepper
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Forvarm stekeovnen til 125 °C. Bein ut lammelåret (se videoen
nedenfor), eller kjøp en som er ferdig utbeinet.



2. Bland sammen ingrediensene til fyllet og fordel det inni steken.



3. Rull steken sammen og surr den godt med hyssing. Gni steken inn
med salt og pepper.



4. Legg steken i en langpanne og stikk inn et steketermometer. Se til
at termometeret sitter i kjøttet og ikke i fyllet, da det vil angi feil
kjernetemperatur.



5. Sett steken midt i stekeovn til termometeret viser 70 °C for medium
stekt, eller 75 °C for gjennomstekt. Dette tar ca. 3 timer. La steken
hvile i 20 minutter før den skjæres opp i skiver.



Server gjerne steken med en god salat til.

Påskefeiring

På disse sidene kan du ta deg en reise gjennom de viktigste merkedagene i
kirkeåret. Du vil finne kortfattet stoff om gamle norske tradisjoner knyttet til de
ulike dagene, bibelhenvisninger og stoff om den kristne feiringen og kirkens
markering av de ulike dagene
Palmsøndag
Dette er dagen da Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Han blir hyllet som konge, og
menneskemengden bredte ut kappene sine og strødde palmegrener på veien til
ære for ham.
Skjærtorsdag
Skjærtorsdag feires til minne om at Jesus spiste påskemåltidet sammen med
disiplene sine. Før de skulle spise, vasket Jesus føttene til disiplene. Peter syntes
dette var både overraskende og feil. Det var en oppgave for slaver og tjenere. Men
Jesus ønsket å vise at slik han den kvelden vasket disiplenes føtter, slik kan han
rense verden fra dens synd

Måltidet Jesus spiste sammen med disiplene, var det jødiske påskemåltidet,
en glededsfest til minne om da israelittenes blr fri fra det egyptiske
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slaveriet. Dette måltidet har et helt bestemt rutuale. All maten som er med,
skal minne om bestemte hendelser. Usyret brød skal vise at forfedrene
reiste fra Egypt i stor hast, charoscheth (en blanding av epler, nøtter, dadler
og granatepler) er symbol på alt slavearbeidet. En bolle med salt vann skal
minne om alle tårene folket har felt mens de var i Egypt. Hovedretten,
påskelammet, skal minne om at Gud gikk forbi de husene der det var
strøket blod på dørkarmen.
Jesus innførte i dette måltidet nattverden. Han sa at han i nattverden ville
møte sine venner og gi tilgivelse for all synd
Tradisjoner påskeaften
Påskeaften arbeidet man ofte på spreng i kjøkkenet. Det var siste dag i
fasten, og man forberedte seg på å gå over på annen kost igjen. Denne
dagen ble også kalt påskesmellkvelden og skrallekvelden. Det ble tent opp
ild og skutt opp i lufta for å markere farvel til fasten. Men også for å
skremme vekk trollkjerringer og andre onde makter som lifta var full av.
Man brukte å gjemme unna sopelimen denne dagen for å unngå
heksebesøk. Heksene samlet seg nemlig på kirkegårdene for å skrape irr og
rust av kirketårnene. De brukte dette til trolldom senere.
Det var vanlig å gå tidlig ut om morgenen for å se sola danse i soloppgangen
denne dagen.
Påskedagen skulle folk ta på seg rene klær. I fastetiden skulle de bruke de
samme klærne hele tiden, så de var nok temmelig skitne etter 46 døgns
bruk.
Unge gifteferdige jenter gikk påskedag med et egg plassert mellom
brystene. Hensikten var at guttene skulle forsøke å få tak i det.
Hvis det var frost natt til påskedag og den påfølgende søndagsnatt, ville det
bli frost i lang tid. Dersom det regnet påskedagen, var det et varsel om
dårlig sommer.
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Lammet er også et vanlig symbol for Jesus. Johannes døperen kaller Jesus
for Guds Lam (Joh 1, 36).Påskelammet minner oss også om Israels utreise
fra Egypt etter alle landeplagene.
Påskeliljer

Blomstene symboliserer det nye livet vi kan få gjennom Jesus.

Høne/egg/kyllinger Opprinnelig er dette hedenske
fruktbarhetssymboler, men de forbindes også med den kristne
påskefeiringen.
Kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på oss mennesker.
Høna er bilde på Jesu omsorg og kjærlighet for oss (Matt 23,37).
Egg minner oss om å bli født på nytt.
God Påske ønsker
redaktøren og alle
de iherdige
medhjelpere i TWNytt
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Runde fødselsdager
2016:
75 år:

Andreassen, Kjell Ragnar
Arnesen, Jan Erik
Lund, Henry-Jarle

06.08.1941
16.05.1941
05.11.1941

70 år:

Alme, Knut.
Mathiesen, Roar
Nordsjø, Erling
Naas, Magnar

09.06.1946
10.10.1946
13.11.1946
24.04.1946

60 år:

Bache, Calle
Fredriksen, Edvin

19.05.1956
02.10.1956

45 år:

Jensen, Rune
Heggelund, Svein Erling

25.03.1971
02.07.1971
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Kunstnerisk hjørne – Terje Risberg

Terje Risberg er født 1949 i Oslo. Utdannet ved Statens Håndverks-og
Kunstindustriskole i Oslo 1971 til 1975. Statens Kunstakademi i Oslo (Ludvig
Eikaas og Arne Malmedal) 1975 til 1980.
Han debuterte i Galleri Norske Grafikere i 11985 og har siden hatt en rekke
separatutstillinger både i Norge og utlandet, blant annet i Berlin, Slovakia
og på Island.
Risberg har også hatt uttalige kollektivutstillinger i Polen, Italia,Tyskland og
USA.
Han er innkjøpt av en lang rekke offentlige og private samlinger som
Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Norsk Kulturråd, Stortinget,
Europaische Akademie i Berlin og EFTA domstolen i Luxembourg.
Terje Risbergs grafikk er vakker. Et karakteristisk stemningsladet landskap
er blitt hans varemerke. I de enkle og rene motiver er det først og fremst
lyset som dominerer og skaper stemningene.
Det er særlig de tre elementer som opptar og inspirerer ham og fra sitt
atelier på Nesoddens vestside med fin utsikt over Oslofjorden finner han
mange motiv.
Jeg har mange bilder fra Terje Risberg. Og det kommer av at jeg mange
ganger i jobbsammenheng har vært invitert til hans atelier.
Der har jeg sett ham i arbeid, hørt hans filosofi, drukket rødvin til enkel
bevertning og alltid fått med et bilde hjem påskrevet
til Arvid med hilsen fra Terje.
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En gang var jeg med på hele prosessen i et dyptrykk (mezzotint) og det
bildet betyr mye for meg.
Her kommer et typisk Terje Risberg sitat:
Naturen ligner på det som skjer når livet opphører.
Alt uvesentlig skrelles bort, kun det evige blir tilbake.

A.S.
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” Glade 25 årige” jubilanter
Jan Arild Becker og Erling Berg.. TW Nytt gratulerer så meget.

Her sammen med forrettende embetsmenn og noen brødre ved festtavl.
Redaktør Thomas Teichmann
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FRA BROR CEREMONIMESTERS BOKHYLLE: Del.2
Menneskenes trang til å slutte seg sammen i fortrolige brorskap er
urgammel, og hensikten med slike intime forbund har alltid vært å styrke
brødrene innbyrdes gjennom felles streben etter åndelig utvikling og
foredling.
Under mange forskjellige former og navn har denne trangen ytret seg
gjennom tidende, helt fra den fjerneste oldtid – lenge før kristendommen
fastslo det store bud om nestekjærlighet og skapte en verdensreligion.
Vi lever i teknikkens tidsalder og er inne i en veldig utvikling, matriellt og
teknisk.
Men til dette strålende ytre lys svarer intet indre lys!
Aldri har vel menneskene vært fattigere på sjelevarme og åndelig kraft.
Nasjonalhat, klassekamp og uro har stilt menneskene i angrepsstilling til
hverandre, og i en tid med sterk velstandsøkning og lysende perspektiver
har vi dessverre ikke klart å avskaffe den indre uro.
Vi ser ulykkelige og uskyldige mennesker lide fordi vi ikke har maktet å løse
det enkleste av alt:
broderkjærligheten!
Det er derfor en hjelp for oss å kunne ta vare på det en mottar innenfor de
ideelle sammenslutninger, som virker i en helt annen ånd: For fred,
forsoning og forbrødring. Men om vi tenker på hvilken stor betydning disse
samfund har hatt for menneskeheten i sin helhet, må vi ikke glemme at det
store blir utført i det stille.
Om hver mann forsøkte i det stille å bygge opp et tempel i sitt indre, ville
verden snart se ganske annerledes ut.
Det er mange mennesker som ikke riktig forstår fellesskapets ide, og
betegner det som en slags hverdagsflukt når logebrødrene kommer
sammen i en høytidelig ramme.
Det er riktig at man innenfor et ordenssamfund isolerer seg, men
ordenssamfundet er likevel verdensomspennende. Vi vil noe og vi dyrker
vennskapet og de gode gjerninger i et forsøk på å realisere oss selv.
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Det er dette mange ikke forstår, men om vi ikke alltid ser synbare resultater
av vårt samvær, har vi mangedobbelt igjen når det gjelder ro i sinnet – i
velvære og fred.
Her opplever vi en kort stund å komme oss vekk fra presset utenfra. Vi
finner ro og hvile i kameratkretsen og i oss selv, og det er mentalhygiene i
vår oppjagede tid.
Ingen kan unngå de vesentlige spørsmål i livet, selv om vi kanskje skyver
dem fra oss.
Man blir også spurt om hva logearbeidet kan gi en her, og om hvorfor man
skal tilhøre en orden for å tenke over de vesentlige ting.
Meditere kan man jo gjøre hjemme, i kirken eller for den saks skyld på et
ensomt sted i parken.
Det selskapelige kan heller ikke være grunnen til at man melder seg inn i en
loge, da dette behov kan dekkes av så mange andre foreninger.
Hva er det så som trekker oss inn og holder oss i dette ordenssamfund?
Hver eneste en av oss har gjort seg dette spørsmål. Svaret må bli at det er
samværet med mennesker en setter pris på og føler seg knyttet til, folk med
den samme tankegang og erfaringer og med det samme syn på mange ting.
I etterlogen kan man sette seg ned i en gruppe, og snakke lett og fritt om
emner etter hvert som disse melder seg, og høre andres mening.
Vårt brorskap blir et lite samfund i miniatyr, og i den sammenheng er det av
stor betydning å være i hyggelige omgivelser.
Det blir en avkobling fra det vanlige arbeid og vi er borte en kort tid fra
hjemmet og familien, noe som er sunt fordi man da ofte ser alt noe på
avstand, og fordi vårt samvær med andre mennesker ofte kan få oss til å
tenke mindre snevert.
Brodermåltidet er en meget viktig del av vårt logeliv. At det bare er menn
tilstede setter også sitt preg på samværet og man opplever en lett og
avslappet atmosfære som man ikke kunne få i et blandet selskap, hvor man
heller ikke ville oppnå den samme høytid.
Hvis vi ikke alle var spesielt innviet i dette, ville vi kanskje følt oss brydd,
men nå vet vi at vi har noe felles, og dette gjør måltidet til noe særpreget.
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Vi sitter sammen for å spise, og takker for god mat, men det er samværet vi
egentlig takker for,
den nære kontakt som bare kan oppnås etter et stemningsfylt møte i
lunden.
Likevel – disse to ytre ting – brodermåltidet og etterloge – er ikke det
vesentlige.
Basis er og blir hva som skjer inne i lunden. Ingen kan egentlig forklare
hvorfor vi liker ritualene, draktene, høytiden og stemningen, men noe av
grunnen er at vi for en stakket stund er vekk fra vår daglige verden. De
fleste bærer i seg en lengsel etter å trekke seg ut, søke til det som er fjernt,
det som hører til en annen tid enn vår egen.
Derfor opplever brodersamfunnene en renessanse idag. Mennesket lever
ikke bare av teknikk, og matrielt velvære er ikke alt. Menneskene trenger
de lukkede rom for å finne seg selv og hverandre,
de lukkede brodersamfund hvor det er rester av eldgammel, mystisk
visdom.
Hvor det er magisk fengslende seremonier og en vakker symbolikk som
betar fantasien og nærer følelsene.
Her føler vi at det bygges broer mellom sjelene og vi opplever en
sammenheng.
Vi er i stand til å gi, fordi vi får.
Det er en god motvekt mot tiden, mot uroen og tvilen.

(ROE Bjørn Aaby)
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Julefest i logen 2015. Med ledsagere
I år som i alle år feiret logen sin tradisjonelle julefest med sine ledsagere. Og
mat og god stemning. Vi var ettersigende 36 brødre med ledsagere. Ikke
minst mange av de nye brødre fant veien.
Og alle hjalp til med privatnevnda. Tusen takk alle sammen.
Ingen navn nevnt, ingen glemt.

Fortsettelsen med bildergalleriet JULEFEST I logen.
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Og tradisjonen tro avsluttet vår eks hovedpatriark Svein Terje Hermansen
måltidet med fortellingen om
”piken med svovelstikkene av HC Andersen”

Takk alle sammen og god jul og godt nytt år.
Ps . vi takker Live Christoffersen for meget fint bilderbidrag,
Ved redaktør Thomas Teichmann
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Møteprogram 2016
for
Loge nr. 22 Thomas Wildey
Tirsdag:
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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Grasrotandelen

Vi mottar i dag noe som kalles grasrotandelen ifra 5 Stykker.
Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. Grasrotandelen er en ordning som
gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen
direkte til et lag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til
Norsk Tipping. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller
vinnersjanser. Du kan tilknytte deg på følgende måter:
Gå til www.norsk-tipping.no/grasrotandelen Du kan der søke opp ønsket
grasrotmottaker. På web er det mulig å få en oversikt over alle
grasrotmottakere i ditt distrikt.
Det er også mulig å tilknytte seg grasrotmottaker hos kommisjonær eller fra
mobil.
Du kan sende SMS Grasrotandelen «992618841» til 2020 (tjenesten er
gratis).
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo

Thomas Wildey
Ordenens første organisator og leder
1782 – 1861

“What Can I Do For You”
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