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Liste over embedsmenn i perioden 2007 - 2009: 
Storrepresentant 
Ivar T. Schmidt 
 
Eks Overmestere 
Kåre Granli, Arne Oddevald, Arnfin Evjen, Bjørn Schau, Oddvar L. Follestad,  
Svein Solberg, Bjørn Grødtlien, Svein Terje Hermansen, Knut Borgen,  
Jan Erik Arnesen, Ivar T. Schmidt, Erling Nordsjø, Dag Thorkildsen og  
Bjørn Eirik Kirkeberg 
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Overmester............................................................. Roar Mathiesen 
Undermester .. ......................................................  Jørn Arild Mood 
Sekretær ...............................................................  Magnar Naas 
Skattmester ...........................................................  Morten Lura 
Kasserer ..........................................................…..  Stein A. Holmsen 
 
Utnevnte embedsmenn 2007 – 2009: 
Ceremonimester ....................................................  Thomas Haug 
Kapellan ................................................................  Arvid Soelberg 
Inspektør ...............................................................  Ragnar Nybro 
Inspektørassistent ..................................................  
Indre Vakt ..............................................................  Lars Ergo 
Ytre Vakt ...............................................................  Per Runfors 
Arkivar ................................................................... Thomas Teichmann 
Musikkansvarlig ..................................................... Henrik Nordland 
OM Høyre assistent ...............................................  Hans Petter Jahr 
OM Venstre assistent ............................................. Gunnar Strøm 
UM Høyre assistent ...............................................  Jan Fredrik Kvern 
UM Venstre assistent ............................................. Svein Arild Stokland 
CM Høyre assistent ...............................................  Bjørn Grødtlien 
CM Venstre assistent ............................................. Arvid Heier Larssen 
Fører ......................................................................  
 
TW-Nyttredaksjonen takker for denne gang og 
benytter samtidig anledningen til å ønske 

alle brødrene og deres familier en 
riktig god sommer! 
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Leder 
 
Igjen har vi lagt bak oss et halvt år med logearbeid.  
Til dels strevsomt, til dels meget hyggelig. 
Når jeg så i ettertid reflekterer over det som har 
skjedd og det som skjer rund oss kommer jeg på en 
ting som både har logerelevans, naturlig nok, men 
også er meget viktig for meg personlig. 
 

Vi i redaksjonen i TW- Nytt er 
alltid glade for at vi får respons på 
det vi tar opp eller skriver om. 

Vennskap er et forhold som har 
sitt grunnlag i pålitelighet å kunne 
stole på eller i kjærlighet 

Vi tror det er viktig at vi i vår lille 
publikasjon ikke bare har solskinn 
å bringe videre. Vi tror det er 
viktig at vi også tørr å ta opp ting 
som våre brødre har å si eller 
måtte mene om det vi gjør eller 
formidler. Grensen går selvsagt på 
det personlige plan eller forhold 
som berører det indre logeliv. 

Livet uten venner ville vært 
fattigslig tomt. Vennskap og 
venner betyr balanse i livets 
situasjoner, og ser lyst på 
tilværelsen og gir livet en menig. 

Etter å ha deltatt en god del år i 
logelivet og med noen ”år på 
baken” dvs generell livserfaring, 
har redaktøren kommet til den 
innsikt at det aller vesentligste og 
som betyr alt i livet er å ha venner.  

Men, vi må ellers tørre å være 
reflektert og ta opp ting som ikke 
nødvendigvis er like hyggelig 
fordi vi kanskje treffer sannheten 
på hodet.  

Gode venner er, venner som 
betyr noe og som er trofast i alle 
livssituasjoner.  

Vi har et ordtak som heter ” alt 
for det beste for logen”, og dette 
har vi tenkt å fortsette å leve etter. 

Ut fra denne bakgrunn har jeg 
valgt ut tre små, men meget 
meningsfylte sitater som 
redaktøren vil dele med dere til 
ettertanke. 

Når det er sagt har redaktøren 
lyst til å komme med noen tanker 
rundt det med vennskap. Jeg fant i 
Google, hvor finner man ellers 
noen kloke ord: om vennskap, at  
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Hva betyr vennskap - eller å ha 
- eller å være en venn. 
1) En god venn for meg er - en 
person som liker meg - selv om 
han kjenner meg. 
2) Jeg vil være din venn  

Jeg vil aldri kunne gjøre 
mirakler – men jeg vil gjerne 
hjelper deg. 
Jeg er ikke uten feil – men jeg 
vil være god mot deg 
Jeg gråter litt i blant – men jeg 
kan trøste likevel 
Jeg kan være sur og tverr – men 
jeg er også glad 
Jeg kan aldri bli perfekt – men 
jeg vil være din venn 

 

Avslutningsvis har jeg lyst til å 
komme med et utsagn som skal gi 
deg noe å tenke på hvordan man 
kan ta vare på et vennskap. 
3) Har du en venn som du tror på, 
så besøk ham ofte – for det gror 
kratt og høyt gress på den vei som 
ikke vandres på.  
 
Ha en god sommer med masse sol, 
badeliv, golfturer eller hva hjertet 
måtte ønske seg. 
 
I Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet  
 
Redaktøren 
Bror Thomas Teichmann 
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Overmesters spalte 
 
Kjære brødre! 
 
Det har blitt sommer og to år er gått. Det 
embetskollegiet som ble valgt for to år siden går 
mot slutten og er snart historie. To interessante og 
lærerike år. Takk for all hjelp og støtte. 
 
 
 

Men først vil jeg gratulere 
det nye embetskollegiet med 
valget. Vi har fått et flott 
kollegium med mange unge 
brødre noe som sikker vil bringe 
vår loge ytterligere fremover. 
Jeg vil takke nominasjons-
nemnden for et godt utført 
arbeid. Jeg vet at det ikke er lett 
i disse dager. Det nye kollegiet 
har mange spennende oppgaver 
og utfordringer framfor seg, 
men jeg er sikker på at de løser 
dette på beste måte. Jeg vil 
ønske det nye kollegiet lykke til 
med arbeidet. 

Jeg må takke det 
avtroppende embetskollegiet for 
et godt samarbeid og 
engasjement. Vi har hatt en god 
tone noe som er viktig for 
arbeidet i kollegiet. Det har gitt 
en god atmosfære i logen som 
har gitt mange hyggelige 
logemøter. 

Når vi leser statistikken til 
avtroppende sekretær så viser 
den at det ikke ser så verst ut 
med oss. Vi har utrettet og fått 
til mye i denne terminen. Vi har 
per i dag 80 medlemmer og det 
har vært mange møter i 
vårterminen med opptil 40 
brødre. Det er ikke 
hverdagskost at vi kan si at vi 
har 50 % oppmøte. Vi har fått 
nye og unge brødre inn i vår 
loge noe som lover godt for 
framtiden. Men det som først og 
fremst er den viktigste 
oppgaven er hva vi har utrettet 
for våre brødre i Logesalen og 
på ettermøtet.  

Med så mange flinke og 
positive brødre er det en 
takknemlig oppgave å være 
Overmester i Loge 22 Thomas 
Wildey. Vi ser det ved 
innvielsen, gradpassering, under 
Etisk post og på ettermøtene at 
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brødre tar ansvar og byr på seg 
selv.  
Gradspillnemnda med 
Ceremonimester, og de 
brødrene som har vært med i 
gradspillene har jobbet godt og 
entusiastisk. Det har vært en 
fornøyelse å se gradspillene vi 
har hatt.  

Vi har hatt en fin opplæring i 
logen gjennom opplærings-
programmet som har foregått 
inn i Logesalen. Nevnd for 
Styrkelse og Ekspansjon har 
vært nytenkende og effektive 
noe som har gitt logen et løft.  

Vi har videreført Etisk post 
noe som har gitt logen mer 
mening og utvikling. Dette bør 
bare være begynnelsen til noe 
mer. 

Privatnemnden har gitt oss 
underholdning og hygge. Mat 
og drikke skal servers hver 
logekveld. Det er en stor jobb 
som vi brødre setter stor pris på. 
Men det er også viktig å vise 
omsorg for de brødre som ikke 

kan møte. Derfor vil jeg takke 
Omsorgsnemnden for et flott 
arbeid for de som er syke i vår 
loge. Det å få en telefon fra en 
bror, eller et besøk når helsa 
skranter er hyggelig.  

Vi har en oppegående 
Sosialnemnd som har mange 
fine prosjekter. Vi skal blant 
annet ha den årlige båtturen 
lørdag den 20. juni.  

Jeg vil rette en takk til de 
brødrene som møter jevnlig på 
logekvelder og bidrar med sitt 
oppmøte til å gjøre kveldene 
interessante og trivelige for oss 
alle.  
 
Helt til slutt vil jeg takke for 
meg som Overmester og ønsker 
alle brødrene med familie en 
riktig god sommer. 
 
Roar Mathiesen 
Overmester. 
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Undermesters spalte 
 
Det har vært en begivenhetsrik periode som vi 
har lagt bak oss med innspill og til tider også 
noen utspill.  Bidragene fra brødrene har 
nærmest stått i kø for å slippe til på ettermøtene 
og det skal vi være glade for. Tror ikke det er 
mange loger i Norge som kan måle seg med den 
iver, vilje og engasjement som vi har glede av i 
Thomas Wildey.  

 
Vår Privatnevnd skal ha mye av 
æren for vår trivsel på 
ettermøtene og Dag T har 
virkelig bidratt med å heve 
stemningen, tusen takk til dere 
alle sammen og hjertelig 
velkommen til neste 
Privatnevnd formann som i 
tradisjonens tro er avtroppende 
Fung Eks. OM, lykke til Bjørn 
Eirik. ☺ 
I disse tider skal kabalen for de 
utnevnte embetsmenn legges og 
de som blir spurt skal jo da helst 
ikke svare nei, men med den 
iver og entusiasme vi har i logen 
så tror jeg svært få kommer til å 
takke nei til en stol i vår loge. 
I lesende stund har flere av 
brødrene kommet hjem etter en 
garantert hyggelig tur til vår 
vennskapsloge 37 Thomas 
Wildey i Fredericia. Et 
vennskap må pleies og 

vedlikeholdes og oppgaven for 
vedlikehold av vennskap er 
enda viktigere når det gjelder 
logebrødre, uansett om de 
befinner seg i Norge, egen loge 
eller i et annet land. Derfor er 
det godt å vite at det ble tur til 
Fredericia og enda gledeligere å 
vite at vi ble ca 30 personer som 
reiste. Om to år kommer 
danskene til oss og i 
mellomtiden lover påtroppende 
embetmenn å ivareta brorskapet 
i egen loge etter de aller beste 
hensikter og evner. 
 UM og UM-ulius takker for seg 
og for alle som har bidratt på 
våre logemøter.  
Velkommen 1. september til EI 
og skalldyrbuffet.  
 
God sommer 
UM 
Jørn 
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Sekretærhjørnet 
 
Da dette er mitt siste sekretærhjørne vil jeg 
benytte anledningen til å takke for meg. 
Som avtroppende sekretær kan jeg se tilbake 
på 2 år som har gått utrolig fort. Embetet gjør 
at en får et inngående innblikk i logens liv og 
levnet, og det har vært en veldig interessant og 
lærerik periode.  
 

 
Det er å håpe at brødrene har vært tilfreds med den informasjon som 
er utsendt fra Embetskollegiet, som har foregått både pr. mail og pr. 
brev. Pr. dato har vi 80 brødre registrert i vår loge, og til 55 av disse 
kan vi sende informasjon pr. mail. Vi håper det har vært OK at det har 
vært sendt ut en reminder om logemøte dagen før det enkelte møte, - 
med litt mer detaljert program om møtet. Dette har selvsagt de som 
ikke har mail gått glipp av, og det er å beklage. Det bør ikke være slik 
at en må en ha tilgang til PC for å være oppdatert.  Har forsøkt så 
langt det har latt seg gjøre å sende infobrev om møtene i periodene 
framover, men ofte er ikke detaljene om møtene vært helt avklart til 
like før møtet. 
 
På møte 12.5.09 er et nytt embetskollegium valgt. 
 

De nye valgte embedsmenn for perioden 2009 – 2011 
 
Storrepresentant......................................... Ivar T. Schmidt 
Eks Overmester........................................ Roar Mathiesen 
 
Overmester................................................ Jørn Arild Mood 
Undermester .. ..........................................  Thomas Haug 
Sekretær ....................................................  Henrik Norland 
Skattmester ............................................... Svein Arild Stokland 
Kasserer ....................................................  Arvid Soelberg 
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Det nye embetskollegiet vil bli installert på første møte til høsten som 
er 1.9.2009, og mer detaljert møteprogram blir selvsagt presentert av 
det nye embetskollegiet i slutten av august. 
 
For å oppsummere så har vi hatt: 
5 innvielser (4 egne) 
8 gradspasseringer 
1overgang til annen loge  
1 overgang til vår loge  
 

3 utmeldinger 
4 brødre har falt bort i perioden 
4 tildelinger av veteranjuvel 
39 rapporter er skrevet 
 

Adresseendring: 
Svein Solberg har fått ny e-mailadr: wsolb@online.no 
 
Thomas Haug og Svein Arild Stokland ble den 14.4.2009 
befordret til Den Gylne Leveregels Grad i Leir nr. 12 Akershus 
 
25-års Veteranjuvel 
ble tildelt Bjørn E. Bjørgan den 14.4.2009 
 
Aktuelle bursdager: 
Terje Strand fyller 65 år den 19.5.2009 
Vi gratulerer. 
 
Jeg vil til slutt gratulere påtroppende sekretær Henrik Norland med valget, 
og ønsker ham til lykke med arbeidet som sekretær.  
 
God sommer! 
 
12.5.2009 
Magnar Naas 
 

  

mailto:wsolb@online.no
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Stemningsrapport Sirius-Prosjektet. 
 
Jeg hadde jo hørt så mye fra andre om hvor hyggelig, positivt og 
engasjerende en vakt på Pasientkafeen Radiumhospitalet var.  
Jeg troppet opp med dette i bakhodet og ble møtt av to meget hyggelige 
damer som allerede var godt i gang. Jeg var nok dessverre 10 minutter for 
sent ute grunnet parkering. 
Åse Berit Rønneberg og Synnøve Hatlevold fra Loge Nr.18 Ragnhild hadde 
vært her siden klokken halv åtte og var tydeligvis erfarne her. Rønneberg var 
her fire ganger i året, mens Hatlevold to ganger i året. Dette var to damer 
som i høyeste grad kunne bekrefte hvor givende dette var, både for dem selv 
og ikke minst for pasientene. 
Det var jeg som egentlig skulle være ansvarlig for vaffelproduksjonen denne 
dagen (veldig naturlig da jeg har siden fotballdagene – nettopp hatt tilnavnet 
vaffern). Men det hadde dukket opp en melding om at grunnet noen 
pasienters tilstand etter bl.a. strålebehandling og derpå følgende kvalme, var 
midlertidig dette stoppet. Det virket som damene var så godt innarbeidet at 
jeg ble litt løpende innimellom...tørke bord, fylle på kaffe…hente saft på 
lageret…småprate… 
Jeg kom så i snakk med en hyggelig stråleterapeut, Jan Henrik Engelstad, 
med meget lang erfaring fra stedet. Han kunne bekrefte at pasientkafeen var 
et veldig populært og sosialt tiltak. Det hadde vært en suksess fra første 
stund. Meget gode smørbrød, frukt og grønt….sunn mat. Det er til og med 
noen som med en humoristisk undertone klager på at de legger alt for mye på 
seg grunnet kafeens gode mat. Nedtur er det i juli da det er ferietid og stengt 
kafe. Joda, det stemte det jeg hadde hørt veldig god bekreftelse. 
 
Med hilsen 
Rune Mediaas 
Golftreff i det grønne. 
Da det viser seg at flere av våre brødre har en felles interesse i å spille golf, 
har undertegnede tatt til orde for kanskje vi kunne organisere noen lykketreff 
i løpet av sesongen. Foreløpig vet jeg om 5 aktive (mer eller mindre) 
spillere, noen har holdt på lenge- andre nettopp fått grønt kort. Når vi vet 
hvem/hvor mange som spiller så ser vi ut i fra det hva vi finner på. 
Gi meg en tilbakemeldig enten på et logemøte, mail eller telefon om du 
skulle være interessert.  
Rune Mediaas 



Det tar tid å lære seg å tyde det usynlige.  
Noen små betraktninger fra sidelinjen fra en bror som ikke har 
møtt på en stund. 
 

Etter å ha fulgt den pågående debatt gjennom TW 
Nytt angående rekruttering av nye brødre 
opplæring av disse og hva som skal få logelivet til å 
blomstre, har jeg gjort meg noen tanker som jeg nå 
ønsker å dele. Jeg har av ulike årsaker ikke møtt på 
en stund så grunnlaget for mine betraktninger er 
ikke besudlet av andre. Det som tidligere har stått 
på trykk er blitt brukt som inspirasjon til dette 
innlegget.   
 

At det stilles spørsmål ved den 
jobb som er blitt lagt ned de siste 
årene hva angår rekruttering er 
sunt. Det må være lov å stille 
kritiske spørsmål både til nemnder 
og enkeltpersoner uten at målet er å 
fordele skyld. Det er derimot rart 
og være vitne til en såpass navle-
beskuende fremstilling av vår 
Loges utfordringer. Det virker 
nesten som om alle kommentarer er 
tuftet på at verden utenfor ikke 
eksisterer, da alt danner seg om det 
”indre liv”. Og med dette som 
bakteppe vil jeg minne de stridende 
parter om at alle fremtidlige, nye 
brødre akkurat nå befinner seg i 
verden utenfor. 

Hva har vi gjort for å tilpasse 
oss virkeligheten og hvem kan 
fortelle meg hvorfor jeg skal bruke 
av tiden min i Logen? De vanligste 
svarene har feste i budordene våre 
Vennskap, Kjærlighet, Sannhet og 

inneholder ofte at vi skal bli bedre 
medmennesker. Dette holder ikke 
så lenge det oppleves (i hvert fall 
av undertegnede) at det er stor 
avstand mellom ord og handling. 
Dette er et synspunkt jeg ikke er 
alene om, men som kanskje ikke 
blir sagt høyt altfor ofte.  

En annen ting jeg ofte har lurt 
på er hvorfor så få unge / nye 
brødre ikke gjør en større innsatts 
for å rekruttere nye brødre. Noen 
av svarene på dette er opplagte så 
derfor nevner jeg dem ikke, men 
selv etter flere år i Logen gjør de 
fortsatt svært lite, hvorfor?  

Føler man seg litt lurt.  
Jeg mener, snakket man ikke 
innledningsvis om nestekjærlighet 
og utvikling. Og hva fikk du 
oppramsing av endeløse referater 
og skitne kaffekopper. Og er det 
noe man ønsker å gi videre til sin 
beste venn?  
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Hvor er all den logeånden de 
eldre brødrene snakker så mye om? 
Min påstand er at alt som blir sagt 
til yngre og nye potensielle brødre 
er sant, det er bare det at det er 
usynlig for de aller fleste de første 
årene. Og dermed er vi tilbake til 
”møt så ofte du kan”. Ja, gjør det 
for da ser du det usynlige mye 
hurtigere. Men, alle har ikke like 
godt syn og det er nettopp dette 
som må være de eldre brødrenes 
viktigste jobb fremover å sørge for 
at det usynlige blir synlig. Lykkes 
dere med det tror jeg at 
utfordringene både med 
rekruttering og trivsel blir langt 
mindre.  
 

Jeg tror ikke det handler om 
hvorvidt man får en perm, et skriv 
eller noen kommentarer fra en 
vilkårlig embetsmann på hva logen 
står for når man er ny eller på vei 
inn. Men et viktig stikkord er 
inkludering blant brødre, nemnder 
på ettermøter med mer. Noen av 
alle de tomme ordene må bort og 
litt mer handling må inn. Tiltross 
for at det for mange vil føre til at 
logelivet ikke lenger blir en 
luksusaften i pleie av sitt eget ego 
og velbehag.  
 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Ugur Dæglum  
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************************************************************* 
 

Epleslang 
 

 
 
Å dra på ”slang”, som vi kalte det, var populært i 
etterkrigsårene blant oss bygutta. 
Vi var glade i epler og likte spenningen. Og redselen for å
bli tatt ga oss et kikk, det kunne vanke ørefiker, lug
og det forekom blåveis også. 
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ging 

 
Det værste som kunne hende 

var at våre foreldre skulle få greie 
på dette, vi var jo englebarn i deres 
øyne, og slik ville vi at det skulle 
være. Å få juling hjemme var heller 
ikke uvanlig, men min far sa 
bestandig at det var helt feil å bruke 
makt, det var dårlig oppdragelse. 
De fleste var uenig, men jeg fikk 
noe å leve opp til. 
Jeg skulle være beviset på at det ble 
skikk på meg uten ørefiker. 

Det er flere episoder med slang 
som jeg må fortelle: 
Arne-Jan som også gikk i klassen 
min, fant på mye spell. 
En gang vi gikk forbi en hage ved 
Hasle, med mye fin frukt på trærne, 
sa han at han skulle spørre om vi 
kunne få plukke et par epler. 
Inngangen var på baksiden og han 
gikk for å spørre.  
Snart kom han tilbake og sa - kom 
igjen.  
Vi gikk inn i hagen og opp i trærne. 

Men plutselig kom en mann 
ropende rundt hjørnet. Jeg har ikke 
spurt - skrek Arne-Jan, og vi ned 
fra trærne og spurtet ut av hagen. 
Ingen ble tatt. 

En annen gang i samme 
området, satt det en familie i hagen 
med trær fulle av epler, vi gikk 
forbi da Arne-Jan åpnet grinda og 
gikk inn. Sakte spaserte han inn i 
hagen, nikket til folkene og gikk 
bort til epletreet og rappet en fem 
seks epler før de reagerte. I full fart 
løp han ut av hagen med epler til 
oss alle. Folkene i hagen satt med 
åpen munn, maken til frekkhet. 

Men en gang ble han tatt og ført 
inn på kontoret til Hallèn 
Hanskefabrikk som hadde en stor 
frukthave. Vi ble overrasket i 
hagen, men vi andre kom oss unna. 
Vi sto litt bortenfor for å vente på 
Arne-Jan, mens vi hørte han gråt og 
bar seg. 
Han fikk nok mye juling. 
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Overrasket ble vi da han kom blid 
og fornøyd ut med et eple i hånden. 
Han hadde grått og angret seg slik 
at de måtte trøste ham og gi ham et 
eple, i stedet for skjenn og ørefiker.  
Han var litt av en skuespiller. 

Nærmeste nabo til gården vår 
var Philhagen. En stor eiendom 
med flott hus, fontene og herlig 
hage. Dette var også bolig for 
ordfører Rolf Stranger.  
Mange fine frukttrær fristet oss, 
men høye gjerder og piggtråd 
øverst hindret oss. Allikevel hendte 
det at noen klarte å gå på slang. 
Men en høst ropte husets frue på 
oss og ba oss komme inn i hagen, 
der hadde hun satt fram en stor 
kasse med frukt og ba oss forsyne 
oss. Så sa hun at hun ville at vi 
heller spurte om å få litt frukt, i 
stedet for å risikere brukne grener 
og ødelagt tøy. 
Siden den gang har ingen gått på 
slang i Philhagen. 

En aften kom vi ned 
Frydenbergveien og så flotte epler 
hang utover et plankegjerde, vi 
klatret opp og forsynte oss, da 
plutselig gjerdet brøt sammen og vi 
falt på bakken. Vi gikk hjem, 
hentet verktøy, dro opp igjen og 
fikset gjerdet uten at noen merket 
det. Hærverk ville vi ikke være 
med på. 

Pussig, men som guttunge var 
det å gnage på et friskt eple noe av 
det beste man kunne få. Jeg er ikke 
så begeistret i dag og det kan ikke 

bare være alderen, for jeg husker 
engang vi skulle besøke min far 
som da var over 70 år. 
Før vi kom hadde han kjøpt en pose 
med epler, men de spiste han opp 
før vi kom, slik at han måtte ut å 
handle mer. 

En søndag var vi gutta, 7 
stykker, på sykkeltur ved 
Sværsvann da jeg fortalte at jeg 
hadde en tante som leide hytte på 
Boger, et stykke lenger ut. Hun var 
kjent for sine herlige hjemmelagde 
kjøttkaker og vi ble enige om at dit 
måtte vi dra. 
Tante Alma var så begeistret for at 
vi kom, sa hun, og kjøttkaker skulle 
vi få. Vi spiste og sa takk for maten 
og syklet hjemover igjen. 
Fremdeles undrer jeg meg på 
hvordan hun kunne servere 7 
uanmeldte gutter kjøttkaker på en 
søndag fra leid hytte, langt fra 
butikker. 
Et uløst mysterium. 

På veien hjemover skulle vi 
sykle en snarveg, det ble 
selvfølgelig en omvei, men pussig 
nok kom vi til en forlatt gjengrodd 
have, med busker fulle av bær og 
trær med frukt som ennå bare var 
kart. Men vi stappet i oss 
bringebær, solbær og rips.  
Hit skulle vi dra når frukten var 
moden bestemte vi, men vi fant den 
aldri igjen.  
 

Avslutter med en historie om 
moreller. Vi var på Nesodden i 



selskap, jeg var 6 år og fikk 
beskjed om at det var nok av 
moreller, fatene var fulle og trærne 
likeså. Bare spis sa de, og jeg åt. 
De andre spiste også moreller, men 
hva gjorde de med steinene? 

 
Den natten ble jeg riktig dårlig og 
satt på utedassen og leverte fra meg 
kilovis med steiner.  
 
Arvid Soelberg 

Jeg så ikke en stein noe sted og 
beskjeden som jeg var, turde jeg 
ikke annet enn å svelge dem. 
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BESØK I USA-LOGE 
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anglende 
r 

Fra den Svenske Odd Fellow Tidning har jeg tillatt 
meg å ”oversette” en artikkel som etter min 
mening gir noe av forklaringen på hvorfor 
Ordenen i USA har liten oppslutning og m
rekruttering. Artikkelen eller reisebrevet e
skrevet av bror Lars Karlsson. 
 
 

 
”I slutten av september gjorde 

jeg en tjenestereise til USA og fikk 
da mulighet til å besøke Loge 148 
Polytechnic i Fort Worth, Texas. 
Nedenfor er noen av mine inntrykk 
fra det meget interessante besøket. 

Når det ble bestemt at jeg skulle 
til USA undersøkte jeg om det 
fantes noen Odd Fellowloger i det 
området av Texas jeg skulle reise 
til. Nærmeste større by var Fort 
Worth i nærheten av Dallas. Som 
alltid når man nå for tiden leter 
etter opplysninger om noe så 
”googler” man, og det viste seg at i 
Fort Worth finnes det fire loger: 52 
White Settlement, 103 North Ft. 
Worth, 148 Polytechnic og 251 
Fort Worth. 

På hjemmesiden for Storlogen i 
Texas (hver stat i USA er en egen 
jurisdiksjon) leste jeg at Loge 148 
Polytechnic hadde møte under mitt 
besøk i USA. Derfor bestemte jeg 
meg for å avlegge et besøk i den 
logen. Problemet var bare at jeg 

ikke hadde noen kontaktledd til 
logen, men via mailkontakt med 
Den Suveren Storloge i USA fikk 
jeg e-postadressen til et medlem av 
loge nr 148. Denne bror, Danny 
Wood, viste seg å være ”Deputy 
Grand Master” for Texas. 

Jeg mailet bror Danny og 
forklarte at jeg var interessert i å 
avlegge et besøk i hans loge. 
Selvfølgelig var jeg meget 
velkommen og bror Danny tilbød 
seg å hente meg på hotellet. I min 
mail spurte jeg også hvordan man 
brukte å kle seg i logen. Hans svar 
var at de kler seg meget ledig, 
”very casual”, noe som senere 
skulle vise seg å stemme til punkt 
og prikk. 

På avtalt tid den 25. september 
ble jeg hentet på hotellet av bror 
Danny. Vi dro til et typisk 
texikansk steak-house, for sammen 
med ”Noble Grand” (overmester) i 
loge nr 148 Polytechnic, Jimmy 
Moore, spise middag. Jeg syntes 



 18

det var litt underlig at vi skulle 
spise før logemøtet. Forklaringen 
fikk jeg senere på kvelden. 

Etter en meget velsmakende 
stek fra Texas, som vi skylte ned 
med en mexikansk øl, var det på 
tide å reise til logelokalet. Jeg og 
Danny reiste i hans pick-up truck, 
mens Jimmy kjørte motorsykkel, 
naturligvis var det en Harley 
Davidson. 

Etter en tids reise på tett 
trafikkerte veier kom vi frem til 
logelokalet. Det var temmelig slitt 
og langt fra like vakkert som våre 
lokaler hjemme i Bergslagen. Loge 
nr 148 Polytechnic er en meget 
liten loge med kun 45 medlemmer, 
både mannlige og kvinnelige. De 
tilstedeværende søstre og brødre 
kledde seg meget ledig. Jeans og 
hverdagsskjorte var vanlig, men 
også kamuflasjemønstret skjorte og 
baseball-caps forekom. Blant de 
nærværende kan nevnes ”Grand 
Master” (Stor Sire) for Texas, Jack 
Griffith.  

Etter at møtet var åpnet av 
overmester Jimmy Moore fikk jeg 
som gjestende bror naturligvis en 
særskilt velkomsthilsen. Noen av 
embedene i logen ble besatt av 
søstre, for eksempel over- og 
undermesters assistenter. Et stykke 
inn i forretningsorden ringte det en 
klokke i logesalen. Det var logens 
skattmester som, på samme måte 
som i vår egen loge, anmeldte sin 
sene ankomst. Det som derimot er 

annerledes, var at skattmester 
hadde med seg et stort krus med 
drikke og en pose hurtigmat. Han 
slo seg ned på sin stol og under 
resten av møtet spiste og drakk han 
av sin medbrakte proviant. 

Under møtet ble jeg ført frem i 
logesalen av ”Deputy Grand 
Master” Danny Wood og ”Grand 
Master” Jack Griffith, der jeg ble 
hilst med ærestegnet. I forbindelse 
med denne seremoni fikk jeg også 
to minnegaver av logen, et diplom 
som gjorde meg til ”Honorary 
Texan” samt en fargeglad og 
utsmykket cowboystøvel. Innen 
møtet ble avsluttet gav jeg en kort 
beskrivelse av min egen loge og 
fremførte en hilsen fra denne loge 
til brødrene i loge nr 148 
Polytechnic.   

Etter møtet var det tid for et kort 
samkvem hvor det ble budt på et fat 
med kaker. Nå forsto jeg hvorfor vi 
spiste middag før møtet og ikke 
etterpå, som vi pleier å gjøre i 
Sverige. 

Selv om mye var annerledes 
sammenliknet med forholdene 
hjemme, så var det dominerende og 
sterkeste inntrykk den varme og 
broderkjærlige tonen jeg som 
gjestende bror ble mottatt med i 
logen. Jeg vil derfor oppfordre de 
brødre som har mulighet til å 
besøke en fremmed loge å gjøre 
dette. For å gjøre det behøver man 
absolutt ikke reise så langt bort 
som jeg hadde mulighet til. 



Avslutningsvis kan jeg nevne at 
mitt besøk ble nevnt i oktober-
nummeret av ”Odd Fellows News 
from Texas” der ”Grand Master” 
Jack Griffith bl.a. skriver: I also 
visited Poly Lodge nr 148 on the 
25th.They had a very good 
meeting, especially the business 
session as this lodge will have to 
vacate their building by the 15th of 
January 2009. Their meeting was 
also special as they had a visitor 
from Sweden. Brother Lars 
Karlsson from lodge nr 74 in 
Bergslagen, Sweden, was a guest of 

honor. He shared some information 
that we may be envious of. His 
lodge has approximately 150 
members. His lodge has 4 degrees 
but they only perform two per year. 
It’s always great to have visitor 
from other jurisdiction and we 
welcome brother Lars anytime he 
may visit this land of ours and the 
Grand Lodge of the Great State of 
Texas.” 
 
 
Arnfin Evjen   
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Herlig vennskapstur til 37 Thomas Wildey i Fredericia 
Atter en gang benyttet Loge 22 Thomas Wildey 
anledningen til å utdype vennskapet med vår 
broderloge 37 Thomas Wildey i Fredericia. Den 
første kontakten med logen i Fredericia var i 1949, 
og fra 1956 har det vært tradisjon å besøke 
hverandre annet hvert år. Vi hadde to av veteranene 
med oss, Eks Storrepresentant Svein Solberg og 
bror Fritjof Huseby, begge to med sine respektive 
hustruer. 

 

   

Norges og Danmarks vennskapskomité med Eks Overmester Dag 
Thorkildsen fra Norge og Storrepresentant Søren Larsen i spissen, har som 
sedvanlig lagt utrolig mye arbeid i organiseringen av dette selskapelige treff 
mellom de to logene. 

Gammelt vennskap ble som nytt. Nye vennskap ble stiftet med mye mat, 
godt drikke og ikke minst, spirituelle taler til vennskapets utvikling. 

Overfarten med DFDS med god mat, drikke og mye nærkontakt mellom 
brødre, dannet opptakten til denne hyggelige weekenden.  

 20



   

  

Etter bussturen fra København til Fredericia ble vi allerede på 
parkeringsplassen mottatt av brødre og venner med nasjonalsang og 
veivende faner.  

Nå ventet stor mottakelse med god og innholdsrik dansk frokost med alle 
ingredienser som seg hør og bør. Våre venner og brødre hadde dekket med 
stor hjertevarme et taffel som ikke manglet noe.  
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Stor takk til våre danske brødre. 

Siden fredag kveld og lørdag formiddag var avsatt til private vertskaper med 
venner og brødre, ble så mottakelsesselskapet oppløst til fordel til disse 
private samlinger. Noen av våre brødre fikk nye brødre som vertskap. Andre 
hadde gamle venner fra før. 

Etter sigende ble det organisert mange flotte små fester med kjempegod mat 
og tilbehør. 

Noen av vertene tok sine venner og brødre ut i det grønne. Værgudene var 
nådig og viste seg fra sin beste side. Undertegnede sammen med venner og 
brødre hadde en utmerket piknik på toppen av festningsvollen ved Norges 
Bastion. Meget sosialt og festlig arrangert. 

Lørdag kveld startet det 
festloge i sedvanlig stor stil, 
med alle ledsagere denne gang. 

Deretter bar det igjen til fest og 
glede. Vi fikk servert en fire 
retters meny med aperitiv og 
kaffe avec. 

Opptakten ble startet med 
utrulling av vennskapsbåndet, 
fortsatte med sang og mange 
gode taler. 
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Kvelden ble avsluttet med dans 
og for de mest iherdige hadde 
man tilrettelagt nattmat! 



Enn om det ikke var nok med mat fra før, her var det ingen sjanse til verken 
å bli tørst eller sulten mellom slagene. 

Søndags morgen, selvsagt med stor tradisjonell dansk frokost og avslutning 
med vennskapsbånd.  

 

Undertegnede, som har vært for tredje gang med på vennskapsloge besøk i 
Danmark kan bare med meget varmt hjerte anbefale besøket til alle våre 
brødre som ikke har vært med en slik festlighet, å avsette tid om fire år til å 
være med på dette. 

Vi kan starte med å være deltaker om to år når våre danske brødre igjen 
kommer til oss i Oslo.Her kan vi øve oss i gjestfrihet overfor våre danske 
venner. 

Igjen, tusen takk til våre reise- og organisasjonskomiteer for et vellykket og 
innholdsrikt besøk i Fredericia. 

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Thomas Teichmann  
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Sommermat og drikke 
Vin til skalddyr og fisk 

Sjømat inneheld eggekvitestoff som ikkje fungerer så godt saman med 
garvestoffa i raudvinar. Kombinasjonen kan gi ei ubehageleg, nesten 
metallisk kjensle i munnen. Til rettar med tydeleg saltpreg kan frisk og 
leskande drikke, gjerne med litt søtleik, passe bra. 

Til skaldyrrettar med krema sausar eller anna feitt tilbehøyr bør du servere 
frisk og litt fyldigare drikke til, både for å reinse ganen for feitt og for å 
skape liv i kombinasjonen. Øl kombinerer litt søtleik og bitterheit og er eit 
godt følgje til skaldyr. 

Kamskjel har ein søtleg og sart smak, særleg dersom ein et dei ferske. Du 
bør derfor velje tilbehøyr som framhevar og ikkje overdøyver smaken av 
sjølve skjelet. Dette prinsippet gjeld òg når du skal velje drikke. Ein lett og 
frisk Riesling, eventuelt med litt søtleik, er godt følgje. Også chablis eller 
musserande vin gir gode smakskombinasjonar. Vil du servere øl til, kan du 
velje pils, kveiteøl eller lyst klosterøl, alt etter korleis skjela blir laga til. 

Chablis, det er skjell det! 

Kjølig klima og kalkholdig jord er mye av hemmeligheten bak en av våre 
best kjente og populære hvitvinstyper. 

Chablis er Vinmonopolets fokusområde i mars-april. Området ligger langt 
nord i Frankrike hvor klimaet er ganske marginalt for druedyrking. Dette 
sikrer vinene den kjølige og syrefriske fruktkarakteren som gir 
assosiasjonener til epler og sitrus. 

Sjø på flaske 
Men chablis hadde ikke vært chablis hvis det bare var snakk om fruktighet. 
Chablis er jordsmonn på flaske, chablis er smaken av kalk, flint og sjø, 
knuste skjell, krabbeskall og østers. 

Hva sjø egentlig har å gjøre i en flaske vin som kommer fra et område midt 
inne i landet? Jo, i siste del av juratiden, for 155 millioner år siden, lå store 
deler av dagens Frankrike og hele Chablis under vann. Dinosaurene labbet 
rundt på land, og de store, grunne sjøene var fulle av sjødyr som blekksprut 
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og østers. I løpet av millioner av år ble det dannet et tykt lag av slam, leire 
og fossiler på havbunnen. Over dette la det seg de neste millioner år et hardt 
lag med kalkstein. 

To slags kalk, fire typer vin 
Disse to kalklagene finner vi igjen i dagens Chablis. Toppen av åsene er 
dekket med hard portland kalkstein mens skråningene inneholder mer eller 
mindre av kimmeridgekalken som er så gunstig for vinplanten. Den består av 
porøs kalkholdig leire og sjøfossiler, som den bitte lille østerstypen Exogyra 
virgula. 

Ut fra forskjeller i jordsmonnet deles vinmarkene og vinene inn i fire ulike 
kategorier. Enklest, mest fruktig og rimeligst er Petit Chablis. Et hakk opp på 
skalaen finner vi Chablis, mens Premier Cru Chablis (eller 1. Cru) fra 
portlandkalk og Grand Cru Chablis fra kimmeridgekalk troner øverst på 
kvalitetspyramiden. 

Generelt går smaken fra det enkle og fruktige til det stadig mer komplekse, 
konsentrerte og mineralske jo lenger opp du kommer i kvalitet og pris. 

Her kommer noen anbefalinger til skalldyret og generell fiske mat  

Italien: 

Allegrini Soave   2007       kr 159.- 

Cesari Soave Classiko Superiore  2008    kr 107.- 

Frankrike: 

Barist Chabli 1.cru Fourneaux      kr 216.- 

Chateau Bonnet  2007       kr 115.- 

Chateau de Maligny Chabli Premier Cru Fourchaume 2007 kr 223.- 



 

En behaglig og velfortjent sommer  

Velbekomme 

Thomas Teichmann 
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Jan Fredrik Kverns superkake.  
 
 
Jan-Fredrik er brødrenes svar på det søte liv. 
Han er fantastisk til å bidra til at våre 
ettermøter blir en absolutt deilig suksess. Bare 
det er en grunn til å komme på møte hver 
tirsdag. Kom, se og smak. 
Ha en deilig sommer. 
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Vite litt mer om Inge Halfdan Frid 
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FADDER: Thomas Haug 
FØDT: 1.7.1962 
 
HVOR LENGE HAR DU VÆRT MED I THOMAS WILDEY? 
Omtrent 1 år 
 
HVA HAR DU GJORDT/HVA GJØR DU I ARBEIDSLIVET? 
Jeg har stort sett jobbet i bilbransjen. Begynte i BMW Norge i 1983 på 
Østerås hvor jeg arbeidet med utstyrsmontering på nye biler. Senere over i 
teknisk avdeling hvor jeg ble spesialist i garantibehandling med ansvar for 
dette i Norge. (slike ting som for eksempel kjøpslov - hva er garanti og hva 
er ikke).  Firmaet flyttet i 1992 til Drammensveien hvor det i dag har 
adresse. Samtidig delte firmaet seg opp i 2, hvorav jeg fulgte detaljisten som 
ble hetende Egil Stenshagen Bil – som også er navnet i dag. Arbeidet mitt 
der i dag spenner over flere arbeidsoppgaver, forruten garantibehandling 
også ansvarlig HMS samt deleavdelingen alle merker. Alle merker ja- for det 
er ikke bare BMW der i huset, Volvo, Mini og Landrover inngår også i 
salgstilbudet nå. 
 
HVIS DU KUNNE VALGT OM IGJEN – HVA HADDE DU DA VALGT? 
Hvis jeg hadde bodd et annet sted i landet, kanskje litt mer landlig – så 
hadde jeg kanskje blitt bonde. 
Trives særdeles godt i natur, skog og mark og er praktisk og nevenyttig.  
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HVOR VOKSTE DU OPP? 
Jeg vokste opp på Grorud.  
Skoletiden gikk jeg både der på Grorud og også på Løren. 
Flyttet senere til Midtstuen hvor jeg/vi nå bodd mange år. 
 
HAR DU NOEN HOBBYER? 
Ja. mange! 
Vi snakker dykking, jakt, motorsykle, båt og bil. Legger man til ansvar for 
også (forruten familie – kone og 3 barn) 2 stk. hytter, 2 stk. motorsager samt 
kløyvemaskin så har ikke Inge tydeligvis noe fritidsproblem. 
 
FAVORITTREISEMÅL – OG HVORFOR? 
Reisemål blir ofte hytte. Enten hytta ved Rygge sommerstid eller leiligheten 
på Norefjell vinterstid. 
Blir jeg tvunget med på reise til sydligere breddegrader foretrekkes gjerne 
steder med gode dykkemuligheter – som for eksempel Malta eller Egypt. 
 
AKTUELLE SAKER DU ER SPESIELT ENGASJERT I / OPPTATT AV 
OM DAGEN – OG HVORFOR? 
Med utgangspunkt i far til 3 barn (aldersspenn fra 14 til 22) har jeg vært – 
og er fortsatt – som de fleste foreldre opptatt av mine barns 
utdanningsmuligheter. Utdannelsessystemet, regler og opptakskrav. Mye 
urettferdige inntaksregler, regler i konstant endring, kompleks struktur som 
er vanskelig å forholde seg til og derav igjen vanskelig planlegge ut i fra. 
Og med det sier jeg takk til Inge for en hyggelig prat… før han slenger seg 
opp på motorsykkelen sin – selvfølgelig en BMW - og med 1200 ivrige 
brummende under seg rider han av gårde i solnedgangen. 
 

RUNE MEDIAAS



VENNSKAP KJÆRLIGHET OG 
SANNHET 

MED TILHØRENDE REFLEKSJONER TIL 
ETTERTANKE. 

 
Fremført på yngre brødres aften. 
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enne 

Jeg har etter at jeg kom inn i varmen her i 
22 Thomas Wildy fundert litt rundt mitt / 
våre verdisyn ikke minst vinklingen på 
verdier og forståelse av disse. Akkurat d
gangen tenkte jeg og fordype meg litt på 
ordet uttrykket VENNSKAP. 
 

 
Hva er vennskap og hvor går 
grensene. Bekjent, kollega, nabo, 
venn av en venn? Siden dette 
innlegget skulle bli fremført på 
Yngre brødres aften slo jeg meg løs 
og søkte opp ordet på nettet. Eller 
”google” som det heter. Som vanlig 
like villedende som veiledende. 
Det første treffet jeg får er:  
Vennskap Norges største 
matchmakingside. Bli medlem helt 
kostnadsfritt. www.match.com. 
Ikke helt etter intensjonen, men 
reflekterer likevel spennvidden i 
ordbruk. 

Nei får sjekke nærmere på 
Wikipedia: 
Vennskap er et forhold som har sitt 
grunnlag i pålitelighet eller 
kjærlighet. Vennskap kan utvikle 
seg mellom to eller flere mennesker 
som omgås og trives i hverandres 
selskap, og som gjerne har noe til 
felles, for eksempel i form av 
interesser. Sympati, empati og 

ærlighet er viktig i et vennskap. For 
mennesket er det viktig å ha noen 
på sin side når man har det 
vanskelig. Ettersom mennesket i 
utgangspunktet også er flokkdyr er 
det viktig å ha noen ved selskap. 
Dersom et menneske er totalt 
ensomt, kan det føre til depresjoner 
og psykiske problemer. 

Det var for så vidt fasiten men 
jeg foretrekker enklere billed-
gjøring som eksempelvis: - Å være 
gift er som å ha bestevennen sin på 
overnattingsbesøk hele tiden.  
Eller: -Som ett ektepar sa ”vi har 
ledd sammen i 30 år” eller som det 
står i ordspråket ”En grønnsaksrett 
med kjærlighet er bedre enn en 
oksestek med hat”  
Tenker da også på barne-
lærdommen som sitter fortsatt, blir 
den utvannet? 
Bry deg. Hvis du ser at noen har 
det vanskelig, kan du være til god 
hjelp bare ved å bry deg. Du kan 

http://www.match.com/


for eksempel spørre om hvordan 
hun eller han har det, og spørre om 
det er noe du kan gjøre for dem. 
Kanskje de ikke vil si noe der og 
da, men det kan uansett være godt å 
høre at du er der hvis det trengs. 
Dagens unge henvises i stadig 
større grad til nettet, som 
eksempel…  
”Spør om hjelp”. Hvis du har en 
venn som har vært trist over lang 
tid ”måneder” på grunn av 
kjærlighetssorg eller andre 
følelsesmessige grunner ikke klarer 
å fungere normalt igjen, kan det 
være en god idé å snakke med noen 
som vet hva som skal til. For 
eksempel en voksen dere har tillit 
til eller linker. Eksempelvis 
”www.klara-klok.no” eller 
spørresider som ung.no/oss. Her er 
det sikkert mye bra, men en god 

venn uansett alder er en bedre 
støtte. 

La oss bruke tiden fremover til 
å fundere over hva som er viktigst i 
denne verden. Hvor høyt står 
vennskap i vår travle hverdag? 
Tilgivelse og overbærenhet ovenfor 
hverandre, tilgivelse for små 
”synder”, og dyrke åpent vennskap 
er det mest verdifulle vi har (etter 
min mening) i denne verden. 
Avslutningsvis ser jeg virkelig 
behov for å videreføre lærdommen 
til våre egne barn og barnebarn, så 
de ikke må benytte seg av klara 
klok.no for og fylle opp kunnskap 
sekken. 
 
Takk for muligheten til å dele noen 
tanker. 
 
Inge

 
 

 
Fra dansen i Fredericia 
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Sommeravslutning 
i  

Loge nr. 22 Thomas Wildey 
på 

Akershus Festning 

 
 

Som avslutningen på logeåret inviterer vi herved brødrene med 
ledsagere til en guidet omvisning på festningen  
 

søndag 14. juni 2009 kl. 13.00. 
 
Vi har bestilt fint vær - og etter omvisningen har vi muligheter for å 
nyte forfriskninger på noen av de tilstøtende serveringssteder. 
 
Logen dekker kostnader til entre og guidet omvisning. 
 
Inngang fra Myntgata, og frammøte senest kl. 12,30  
ved ”Karpedammen” rett innenfor porten. 
 
Vel møtt. 
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Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey  
høsten 2009 

TIRSDAG: 
01.09.2009 19:00 A   El (Galla) 
15.09.2009 19:00 B   N Nemder 
22.09.2009 19:00 C   NV 1/2 års regnskap 
29.09.2009 19:00 D   Instr.  
13.10.2009 19:00 A     (Galla) 
20.10.2009 19:00 B       
27.10.2009 19:00 C  Info.m.  
SØNDAG: 
08.11.2009 13:00 A   M   
TIRSDAG: 
10.11.2009 19:00 D      EksOM aften (Galla) 
17.11.2009 19:00 A  Sosialaften  
24.11.2009 19:00 B  Klba.  
01.12.2009 19:00 C   Arbm.  
15.12.2009 19:00 D   Julemøte m/ ledsager 
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28 

0161 Oslo 

 36


	SOMMERNUMMER
	Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey høsten 2009

