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Liste over embedsmenn i perioden 2009 - 2011: 
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,  
Bjørn Eirik Kirkeberg og Roar Mathiesen. 
 
Valgte embedsmenn 2009 - 2011: 
Overmester............................................................. Jørn Arild Mood 
Undermester .. ......................................................  Thomas Haug 
Sekretær ...............................................................  Henrik Norland 
Skattmester ...........................................................  Svein Arild Stokland 
Kasserer ................................................................  Arvid Soelberg 
 
Utnevnte embedsmenn 2009 – 2011: 
Ceremonimester ....................................................  Arvid Einebakken 
Kapellan ................................................................  Simen Levinsky 
Inspektør ...............................................................  Svein Terje Hermansen 
Inspektørassistent ..................................................  
Indre Vakt ..............................................................  Lars Ergo 
Ytre Vakt ...............................................................  Jan Fredrik Kvern 
Arkivar ................................................................... Thomas Teichmann 
Musikkansvarlig ..................................................... Rolf Ergo 
OM Høyre assistent ...............................................  Bjarne Holmen 
OM Venstre assistent ............................................. Karl Erik Bastiansen 
UM Høyre assistent ...............................................   
UM Venstre assistent ............................................. Roar Breivik 
CM Høyre assistent ...............................................  Steinar Lyngroth 
CM Venstre assistent ............................................. Bjørn Jahr 
Fører ......................................................................  
 
TW-Nyttredaksjonen takker for denne gang og 
benytter samtidig anledningen til å ønske 

alle brødrene og deres familier en 
trivelig høst! 
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Leder 
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ilbake 
Høsten 2009  
Vel overstått sommer til alle som har kommet t
til logelivet og hjertelig velkommen til de som 
fremdeles nøler om de tør å komme.  
Hjertelig velkommen tilbake, vi gleder oss til å se 
dere igjen. 
 
 

Vi har tatt fatt på en ny sesong, 
som vi i vårt yrke pleier å si. Nye 
embetsmenn er valgt. Nye aktive 
medhjelpere er plukket ut til ulike 
komiteer for å få logens indre liv 
til å fungere på den best mulig vis. 
Redaksjonskomitèen ønsker 
herved alle hjertelig til lykke med 
de nye utfordringer og lykke til i 
deres embeter. 
Vanligvis er det ikke min oppgave 
å kommentere eller ta opp ting 
som ikke vedrører vår loge, i 
hvertfall ikke det som rører seg 
rundt vårt indre liv, men en 
hendelse i forrige uke gjorde at jeg 
tok pennen fatt for å komme med 
noen tanker og refleksjoner.  
Et enkelt stikkord: Frimurersaken. 

- svik og illojalitet - 
Jeg ble dypt rystet av denne saken. 
Går det virkelig an å ha forstått så 
lite, etter sannsynlig relativt 
mange års logetilhørighet, av hva 
en loge betyr for den enkelte 
broder eller søster. Nå må jeg i all 
rettferdighets navn innskyte at 

media ikke alltid ser helheten i 
saken, men kun det som enkelte 
ganger fremstår som spekulativt 
og mystisk. 
Det har overhodet ikke kommet 
frem hva logene ønsker å oppnå 
med sitt opplæringsprogram 
og/eller forfremmelsene til de 
ulike gradene. Sentralt er at 
brødrene/søstrene skal læres opp 
til selvlæring og selverkjennelse i 
å bli et bedre menneske, ikke bare 
i teorien, men også i det daglige 
liv. 
Odd Fellow ønsker å sette fokus 
på å hjelpe andre medmennesker i 
både fysisk og psykisk nød, som f. 
eks vårt SIRIUS prosjekt, hvor 
mange av våre brødre og søstre 
deltar i å være nær og bindeledd 
mellom pasienter og pårørende på 
Radiumhospitalet. Eller være 
primusmotor på å opprette SOS 
barnebyer som hjelper 
foreldreløse barn til en ny 
tilværelse. En annen ting som 
media overhodet ikke er 



interessert i å fokusere på, er det 
kjempestore forskningsfondet, 
innsamlet og forvaltet av våre 
brødre og søstre, i kampen mot 
sykdommen Multiple Sklerose.  
Listen kan sikkert utvides.  Men 
dette kan vedkommende ikke har 
sett eller ville se eller har forstått, i 
sin iver etter en personlig 
vendetta. 
Vedkommende kan ikke ha skjønt 
at han fornærmer sine faddere som 
har hatt tro på hans ærlighet og 
lojalitet. Han har sviktet sine 
brødre og søstre med illojalitet, 
vrangforestillinger og grovt 
løftebrudd.  Finnes det noe mer å 
si?  Jeg synes synd på ham. Håper 
at han nå har fred i sjelen. 
Opplæringsmotto i Odd Fellow er 
i hvertfall klar definert og er ingen 
mystisk hemmelighet. 

Vi bør bestrebe oss på å leve etter 
en av våre leveregler: 
Gjør mot andre, det du vil andre 
skal gjør mot deg. 
Å lykkes med dette krever mot og 
innsikt i egen 
personlighetsutvikling og daglige 
oppførsel overfor andre. Det hører 
en sterk karakter for å lykkes med 
dette. 
Opplæringen tar tid. Den kommer 
ikke over natten, derfor ”Møt så 
ofte du kan”, da faller innlæringen 
lettere. 
 
Avslutningsvis til alle gamle og 
nye brødre:  
Hjertelig velkommen til et nytt 
semester med spennende oppgaver 
med nye og gamle venner. 
 
Redaksjonen  
v/ Thomas Teichmann 
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Overmesters spalte 
 
Kjære brødre 
 
Et nytt embedskollegium er på plass og ny-
utnevnte embedsmenn har bemerket seg meget 
positivt. Vi må alle bidra i et fellesskap og dette 
gjelder spesielt i en forening som ikke betaler 
for tjenester eller arbeid. 
 

En ny høst og et nytt 
embedskollegium har blitt 
installert.  Vi er et kollegium 
som gjenspeiler vår loges 
sammensetting av brødre. Noen 
er unge og uerfarne og noen er 
eldre og har en lengre fartstid i 
vår Orden, men vi har mange 
like og ulike felles ben å stå på 
som vil gi vår loge et allsidig 
embedskollegium og som igjen 
vil føre til allsidige logemøter. 
Inkludering er vår felles 
målsetting som bygger videre på 
vårt forrige embedskollegiums 
målsetting om innspill og 
samspill. Sammen med 
inkludering vil vi nettopp få 
innspill som igjen fører til 
samspill og dermed styrke vår 
loges liv og vår Ordens lære. 
Men det avhenger av at 
brødrene kommer til våre møter 
slik at vi fortsatt kan ha den 
samhørighet og den gode 
stemning som vår loge er kjent 
for å ha. 

 
De fleste ønsker å være 
mottagere for underholdning og 
oppvartning på alle plan og det 
er helt greit - når man betaler 
for tjenester. Vi er en forening 
som er tuftet på frivillighet, en 
hobby. Derfor må vi alle ta del i 
arbeidet med å få til logemøter 
og ettermøter. Vi kan ikke alle 
kun se på en flott Innvielse, vi 
er avhengig av bror CM og hele 
hans stab. Det er vakkert å høre 
musikk, komme litt vekk fra 
hverdagen men noen må spille 
musikken for oss. Selvfølgelig 
er det behagelig å sette seg til 
bords etter en flott Innvielse 
med flott musikk og bli servert 
god mat ved et ferdig dekket 
taffel, men noen må gjøre dette 
også. Selv er jeg svært lite 
opptatt av stjerner og vinkler 
men jeg er i den posisjon at jeg 
kan utnevne og da forventer jeg 
at de utnevnte og de valgte 
bidrar til trivsel for vår loge slik 
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at ikke alt arbeid tilfaller de 
samme brødrene. Om noen ikke 
skulle ha tenkt tanken så er det 
selvfølgelig lov å hjelpe til der 
du selv måtte ønske og der det 
måtte være behov. 
En stor takk til bror CM og hele 
hans stab, en stor takk til bror 
Rolf Ergo som gjør våre 
logekvelder behagelige både i 

logesalen og på ettermøtene og 
selvfølgelig en stor takk til bror 
Bjørn Jahr som alltid er der for 
oss på våre ettermøter 
 
What can I do for you? 
Jørn Mood 
OM 
 

 
 

 
Sommer i nord 
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Undermesters spalte 
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Kjære brødre. 
 
Da er vi inne i en ny høsttermin, og jeg vil prøve å 
lage mest mulig hygge ut av ettermøtene. 
 
Høsten er en tid hvor markens grøde legger seg i 
hvile, i påvente av sneen som legger seg over som et 
beskyttende teppe. 
 
 

I denne tiden er det for oss Odd Fellow brødre, en fin tid til ettertanke og 
å legge grunnlaget frem mot et nytt år, og en ny vår. 
Ser gleden av å bruke en dag i uken i høst og vintermørke sammen som 
logebrødre. Det er i seg selv et lys i mørket, hvor vi sammen skaper liv og 
glede i kropp og sjel. 
Da ser vi viktigheten av det fantastiske samholdet vi har, og gleden over å 
være til for hverandre. 
 

Vil gjerne beskrive dette med noen vakre ord: 
 

La dagen i dag gi deg fred. Stol på at du er akkurat der du skal være. Ikke 
glem de gitte muligheter som er født i troskap, kjærlighet og sannhet i oss 
selv og andre. 
Bruk de gavene du har fått, av vårt Høyeste Vesen, og gi videre den 
kjærligheten som har blitt gitt til deg. 

Vær fornøyd med den du er, men se alltid mulighet til forbedring. 
La den visdom og kunnskap du får, sette seg i din ryggrad, og tillat din indre 
kraft friheten til å synge ut og prise kjærligheten. 

Kjærligheten er kraften hver og en av oss trenger i dagens samfunn. 
Dette er noen ord vi kan ta med oss i vårt logeliv. 
 
Med broderlig hilsen 
i V. K. og S. 
Thomas Haug



Sekretærhjørnet 
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Kjære brødre. 
 
Denne gangen blir det kun praktiske ting i 
sekretærhjørnet. 
Det blir ingen refleksjoner over høsten, fargene, 
den klare luften, løvfall etc. 
 
Det nye embetskollegiet ønsker å sende mest mulig 
informasjon på e-post. 
Vi er derfor avhengige av at brødrene er flinke til å 

sende e-postadresser eller forandringer til br. Sekretær. 
 
Minner også om at det skal trykkes ny medlemsfortegnelse, så hvis noen har 
endringer de ønsker å få med, må vi få dette snarest mulig. 
 
Trenger noen nye navnskilt? Gi beskjed til br. Sekretær Det er fint om vi kan 
få til en ev. større samlet bestilling.  
 
Møteprogram: 
Tirsdag 20.10  
Denne aftenen med forfremmelse til Det Gode Vennskaps grad, må 
dessverre utgå på grunn av sykdom.  
Det blir isteden ”Tysk aften” i anledning Oktoberfestivalen. 
Privatnemnden vil denne aftenen servere noe tysk snadder med tilhørende 
gode drikkevarer. 
 
Tirsdag 27.10 
Informasjonsaften. DSS Per Bredo Østby holder informasjon om Logen i 
logesalen, og embetskollegiet informerer om vår loge på ettermøtet. 
Ta med deg en venn, et familiemedlem, en kollega eller en du kjenner og 
som du tror kan passe inn i vår kjære loge.  
 
Søndag 8.11 
Minneloge 
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Tirsdag 10.11 
Denne aftenen vil bror av vår loge, Inge H. Frid forfremmes til den Høye 
Sannhets grad med erfarne Eks Overmestere på stolene. Møt opp på denne 
Eks Overmesteraften og ta del i denne vakre begivenheten. Galla! 
På ettermøtet vil vår utmerkede Privatnevnd servere rakfisk med tilbehør. 
 
Tirsdag 17.11 
Sosialaften. Simens hardtarbeidende nevnd arrangerer utlodning m.m. til 
inntekt for logens humanitære arbeid. Møt opp og ta med en gave som 
sosialnevnden kan lodde ut. Husk nok kontanter.  
 
Tirsdag 24.11 
Klubbaften. Denne aftenen får vi gleden av å få et innblikk i SOS – 
barnebyen i El Salvador. Eks OM Erling Nordsjø og Storsekretær Knut 
Borgen vil holde foredrag for oss med filmer og bilder i alle farger og dur og 
moll. 
 
Tirsdag 1.12 
Vi skal besøke Loge nr. 10 St. Hallvard 
Det er viktig at vi stiller mannsterke opp. 
 
Tirsdag 15.12 
Julemøte med ledsager – mer informasjon kommer. 
 
Tirsdag den 13. oktober ble Torgeir Christoffersen innviet i vår loge. 
Vi ønsker vår nye bror hjertelig velkommen.  
Torgeir er 50 år og jobber som Key account manager IT. 
Hans fadder er Ceremonimester Arvid Einebakken. 
 
 
Med broderlig hilsen  
i V. K. og S. 
Henrik Norland 
Sekretær 
  



Nevder for perioden 2009-2011 
 
Styrkelse og Ekspansjon 
Roar Mathiesen 
Ivar T Schmidt 
Svein. T Hermansen 
Thomas Haug 
Bjørn E Kirkeberg  
(Varamann uten møteplikt) 
 
Nominasjonsnevnd 
Roar Mathiesen 
Bjørn E Kirkeberg 
Dag Thorkildsen 
Erling Nordsjø 
Jan A Becker 
Bjørn Grødtlien 
(Varamann uten møteplikt) 
 
Finansnevnd 
Karl E Bastiansen 
Morten Lura 
Thomas Teichman 
Stein Holmsen 
(Varamann uten møteplikt) 

 
Nevnd for hjelp og støtte 
Bjørn Grødtlien 
Bjørn Jahr 
Lars Ergo 
Simen Levinsky 
Per Rundfors 
 
Nevnd for etterlatte 
Bjørn Grødtlien 
Bjørn Schau 
Kjell Johansen 
Jan A Becker 
Henrik Norland 
 
Revisjonsnevnd 
Kjell Arne Bjerkland 
Erling Berg 
Arne Aune 
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MED BRODERL

vor ofte bruker vi ikke denne formulering ved 

tter min mening så bør følgende ligge i 

et brev jeg her avslutter blir sendt 

at 

r kunne 
m

ed broderlig 
hi t 

e 

 
br t 

n 

nt. 
ig 

hi
 

roderlig 
hi

 
eller 

kjærlig ment. 

Enhver kan heretter lage alle de 

r mulig, og tolke 
hv

 

De 

. 
s 

g S. slå på den indre 
sta llere 

 VKS – 

. 

S – 
sta

Arnfin Evjen 

IG HILSEN I V. K. OG S. 
 
H
avslutning på et brev eller en e-post til andre 
ordensmedlemmer. Men kanskje likeså ofte 
glemmer vi å tenke nærmere over hva disse 
bokstaver egentlig uttrykker. 
 
E
formuleringen: 
  

D
fra en venn til en venn og med et 
kjærlig sinn og du kan regne med 
det som står her er sannhet. 

For å utdype dette noe me
an tenke seg følgende 

tankeeksperiment: 
Hvis det nå sto m
lsen i V. og K., ja da er det send

fra en venn til en venn og med et 
kjærlig sinn, men du kan ikke regn
med at det jeg skriver er sant. 

Hvis kombinasjonen er med
oderlig hilsen i V. og S. er de

stadig sendt fra en venn til en ven
og du kan regne med at det skrevne 
er sant, men det er ikke 
nødvendigvis kjærlig me

Er det skrevet med broderl
lsen i V. så regn meg som en 

venn som ikke har lagt et kjærlig
sinn i innholdet og det behøver 
heller ikke være sant. 

Skriver jeg så med b
lsen i S., så får du her den 

usminkede sannhet, men den
behøver verken være vennlig 

forskjellige kombinasjoner av V. 
K. og S. som e

er enkelt av dem etter eget 
forgodtbefinnende, for så tilslutt å
finne ut at de tre bokstavene er 
uløselig knyttet til hverandre. 
preger hverandre og de behøver 
hverandre, de kan ikke stå alene
De er en enhet som ikke kan skille
ad. 

La oss derfor hver gang vi 
skriver: Med broderlig hilsen i V. 
K. o

vekontroll og la den kontro
om det jeg har skrevet kan klare 
testen. Viser det seg røde 
understrekninger i teksten, så velg 
enten å ikke sende det eller rett 
teksten inntil den kan klare
stavekontrollen uten feil. 

La aldri formuleringen ”i V. K
og S.” bli en tom rutine, men tenk 
før du skriver og bruk VK

vekontrollen før du sender 
brevet. 
 



 13

 

enne lille epistel fant jeg i et Odd Fellow blad fra Illinois, og den gir all 
runn til ettertanke. 

en som vi ikke burde ha noen bekymringer for, to dager 
ten angst og frykt. 

ene er gårsdagen med dens bekymring og de feil vi 
jorde. Men den dagen er gått. Alle de penger som finnes i verden, kan ikke 

 oss over, er morgendagen 
ed dens eventuelle besværligheter og motganger eller dens rike løfter og 

 

om helst kan klare 
åkjenningene av en dag. Men når vi føyer til gårsdagens og morgendagens 

se som gjør 

rnfin Evjen 

 
  

GÅR – I DAG – I MORGEN
 
 
D
g
 
”Det er to dager i uk
u
 
Den ene av disse dag
g
gi oss gårsdagen tilbake. Vi kan ikke få en handling gjort om igjen, ikke 
radere bort et ord vi har sagt. Gårsdagen er over. 
 
Den andre dagen, som vi ikke behøver å bekymre
m
resultater. Morgendagens sol kommer til å gå opp, enten strålende klar eller 
gjemt bak tåken, men den kommer uansett til å gå opp. Vi har ingen adgang
til morgendagen, så lenge den ikke er født. 
 
Det står en dag tilbake, dagen i dag. Hvem s
p
byrder, da blir det kanskje vel mye. Det er ikke dagens opplevel
menneskene urolige – det er angeren eller bitterheten for noe som hendte i 
går og frykten for hva morgendagen kan bringe i sitt skjød. 
 
La oss derfor leve en dag av gangen! ” 
 
 
A
 
 



Kjære brødre. 
 
Det har skjedd mye i Distriktsrådet og det har vært 
en hektisk oppstart for alle Storrepresentantene i 
vårt distrikt 21. 
Vårt distrikt har arbeidet med en langtidsplan for 
perioden 2010 – 2014 som for det meste er klar. Så 
langt vil det bli pålagt Storrepresentantene flere 
oppgaver, og det vil bli en annen struktur på 
gjennomføringer av forskjellige prosesser. Det kan 

nevnes at Storrepresentantene vil bli brukt også i andre loger enn sin 
egen. 
Når langtidsplanen er godkjent så vil dere bli orientert om hele 
innholdet. 
 

Ellers har man vært opptatt av 
fremmøteprosenten i de forskjellige 
loger. Vår loge har ikke det høyeste 
fremmøtet, men ligger vel sånn 
midt på treet. to loger har 50 % 
fremmøte, mens de øvrige ligger 
under 40 %. 

Jeg nevnte hektisk for 
Storrepresentantene, men den som 
har hatt det mest hektisk er vår 
DSS Per Bredo Østby. Han har 
ledet alle installasjonene av nye 
embedsmenn i Distriktet. 
Som fungerende Storembedsmenn 
har han hatt med seg 
Storrepresentantene som har 
overtatt de respektive stoler og 
embeder som hører en installasjon 
til. Det har vært lærerik og 
morsomt å få være med på dette i 
de enkelte loger. 

Styrkelse og Ekspansjon ser meget 
alvorlig på dette, og vil begynne å 
arbeide med saken så snart de 
nyvalgte medlemmene har 
konstituert seg. 

Det har kommet brev med 
forslag om at en loge har søkt om å 
ha fellesmøter med en annen loge, 
da fremmøtet har vært meget lavt. 
Dette arbeides det med, dvs. de to 
logene arbeider med dette for å 
finne riktige løsninger. Begge har 
jo et valgt og et utnevnt 
Embedskollegium, og da må man 
samordne dette før man kan 
realisere forslaget 

I slutten av denne mnd dvs. 30.-
31. oktober og 1. november skal 
det avholdes Storembedsmanns-
møte. Det er kommet mange 
forslag, er det blitt meg fortalt. Det 
blir spennende å se hva disse går ut 
på. 

 

Odd Fellow Ordenen har jo egen 
hjemmeside som jeg anbefaler de 
av medlemmene som har anledning 
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å klikke seg inn på. Hjemmesidene 
har egen Nettavis som vår br Eks 
OM Erling Nordsjø har det 
redaksjonelle ansvaret for. Takk for 
utmerket redigering br Erling. 
Klikk på fane på høyre side så 
kommer dere inn på denne. Så kan 
dere klikke dere inn på Nytt fra 
Storlogen hvor br Storsekretær 
Knut Borgen summerer opp alt som 
er nytt. For å komme inn på disse 
sider gjør man følgende: Gå inn på 
oddfellow.no skriv inn ditt ID 
nummer. Dette står over ditt navn 
på baksiden av De 3 Kjedeledd, 
skriv så inn ditt fødselsnummer, for 
eksempel 01011950 altså 8 siffer. 
Da kommer du inn. Ønsker dere å 
lese Ordensetiketten, Nummerete 
Sirkulærer eller andre saker, klikk 
dere inn på Adm hjelp. Lykke til. 

Det er bestemt at Distriktsrådet i 
et møte på vårparten ønsker å 
innkalle alle nyvalgte OM til dette 
møtet. Det er viktig at enhver 
nyvalgt OM får et innblikk i 
hvordan Distriktsrådet arbeider, og 
man ønsker også at OM stiller 
spørsmål, gjerne med forslag også. 
Det vil bli sendt ut brev til alle OM 
i distriktet i god tid før distriksråds-
møtet. 

Jeg vil heretter så godt som 
mulig orientere om hva som skjer i 
Distriktsrådet, og muligens også 
hva som skjer i andre distrikter, 
eventuelt også fra Storlogen. 
 
 
Ivar T. Schmidt 
Loge nr. 22 Thomas Wildey  
Storrepresentant 

 
 
 
Vite litt mer om: 
Arvid Einebakken 

FADDER: Jan Vollen (Tromsø) 
FØDT: 24. november 1965 
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HOMAS 

ILDEY 

odt 
 

HVOR LENGE HAR DU VÆRT MED I T
WILDEY? 
Februar 2009. Men jeg flyttet jo til Oslo i august 
2008, så mitt første besøk i Loge THOMAS W
var i september 2008. Et litt tilfeldig valg en kveld, 
som viste seg å være et godt valg. Trives meget g
med mine brødre her. 
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HVA HAR DU GJORDT/HVA GJØR DU I ARBEIDSLIVET?  
Startet min karriere i forsikring i 1989 i et selskap fra Drammen som da het 
Norge Forsikring. Jeg har siden da jobbet i Vesta, Storebrand og i dag 
Protector forsikring. Har også jobbet med eiendomsmegling i en 5 års 
periode i Tromsø. I dag er jeg skadebehandler i reklamasjonssaker for 
eiendom.  
 
HVIS DU KUNNE VALGT OM IGJEN – HVA HADDE DU DA VALGT? 
Jeg har egentlig klart å oppfylle mine ønsker så langt i livet. Så egentlig har 
jeg ingen ønsker om å forandre noen valg som jeg har gjort. 
 
HVOR VOKSTE DU OPP? 
Langt, langt mot Nord ligger det en plass som heter Furuflaten, det ligger i 
Lyngen kommune. Teknisk sett er vel dette min hjemplass. Men jeg flyttet til 
Tromsø som 15 åring, det må ha vært i 1980. Og har vel bodd der mer eller 
mindre siden da.  
 
HAR DU NOEN HOBBYER? 
Ingen spesielle hobbyer i dag. Vurderer å starte med golf, ser ut som en 
sport som passer meg. Sliter ellers med å oppdra 3 barn på 6, 11 og 13 år. 
Er vel mest involvert i deres hobbyer fotball etc. 
 
FAVORITTREISEMÅL – OG HVORFOR? 
Ønsker gjerne å dra tilbake til Islà de Elba, som ligger mellom Korsika og 
Italia. En nydelig øy som blant annet Napoleon hersket over. Flott natur og 
meget god sjømat. 
 
AKTUELLE SAKER DU ER SPESIELT ENGASJERT I / OPPTATT AV 
OM DAGEN – OG HVORFOR? 
Som CM ligger det vel i kortene at det blir mye lesing om dagen. Ellers er 
det jo høst, og da er det sesong for god mat å drikke hjemme hos oss. Da 
tenker jeg på lam i forskjellige former, med ditto tilbehør. 
 
Med det sier jeg takk til Arvid Einebakken 
 
RUNE MEDIAAS 
  



Noe jeg bryr meg om! 
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Selv om mange vet hva Fairtrade betyr og står for, 
ønsker jeg allikevel og komme med litt informasjon 
om dette emnet som både opptar og engasjerer meg. 
Og er jeg riktig heldig er det noen som lærer noe 
nytt og kanskje også begynner å se etter produkter 
som innehar dette merket.  

Fairtrade er en internasjonal 
merkeordning for rettferdig 
råvarehandel mellom bønder og 
plantasjer i utviklingsland og 
importører i nord. Når du ser 
Fairtrademerket på et produkt, 
betyr det at en uavhengig tredjepart 
har kontrollert at det er betalt en 
rettferdig råvarepris og at det 
jobbes for at produsentenes 
arbeidsforhold blir stadig bedre. 
Hver gang du kjøper et produkt 
med Fairtrade-merket på, bidrar du 
til bedre leve- og arbeidsforhold for 
bønder og arbeidere i sør. 
Over en millioner bønder og 
arbeidere i 58 land i Afrika, Asia 
og Latin-Amerika er tilknyttet 
Fairtrade-systemet. Teller man med 
deres familier, er det over fem 
millioner mennesker som nyter 
godt av Fairtrade-systemet. 
I dag finner du blant annet 
kaffe, sukker, juice, 
bananer, ris, te, kakao, 
sjokolade, honning, 
blomster, vin og bomull 
med Fairtrade-merket i 
Norge. Det kommer stadig nye 

produkter. De internasjonale 
Fairtradestandardene for rettferdig 
handel og bærekraftig produksjon 
dreier seg kort oppsummert om: 
rettferdig råvarebetaling som 
dekker produksjonskostnader og 
helst gir et lønnsoverskudd. 
langsiktige handelsavtaler som gir 
forutsigbarhet rundt inntekt. 
beskyttelse av miljøet og 
forbedringer av bøndenes og 
arbeidernes arbeidsforhold. 
demokratiske prosesser og 
medbestemmelsesrett på 
arbeidsplassen, med et spesielt 
fokus på styrking avkvinners 
posisjon. 

Så neste gang du er i butikken ta 
en titt etter dette merket her og 
gi samtidig et håndslag til noen 
som virkelig trenger det.  

 
I vennskap, kjærlighet og 
sannhet  

Bror Ugur Dæglum 



Nye embetsmenn: 
Hvem er dere? 
 
Tittel: Kapellan Simen Levinsky. 
Alder: 52 år. 
Sivilstatus: Gift.  
Bosted: Oslo. 
Yrke: Lønnskonsulent ansatt på Visma Services. 
 
Opprinnelig utdannet førskolelærer 
og spesialpedagog. Rakk også 17 år 
i en bedrift som drev med 
brannvarsling ship & offshore. 
Interesser: Sosialt arbeid i ulike 
former, mennesker, bakgrunn fra 
redningstjenesten i Norsk 
Folkehjelp Sanitet og Sivil-
forsvaret. Litt over gjennomsnittet 
interessert i foto, brukbar innenfor 
data, liker sportsfiske, matlaging, 
samvær med venner og nå etter 
hvert hytteliv på fjellet. Og, må nok 
innrømme at logen vår tar ganske 
stor plass i mitt liv og tankebaner. 
Antall år i logen: Kom inn i logen i 
november 1994. Blir sånn omtrent 
14 år - allerede. (og jeg som har så 
mye igjen å lære om logen - hvor 
blir tiden av?). 
Fremtidstanker: Hva vil du, når vil 
du det?  
Ikke helt enkelt spørsmål, for jeg 
vil egentlig så innmari mye - helst 
samtidig. Men, en helsesmell nå i 
våres var en liten vekker om å gire 
litt ned og heller prioritere ønskene 
sine. Og, gjøre èn ting av gangen. 
Har akkurat blitt bestefar til et 

fantastisk lite under av et 
barnebarn, og Jesper skal nok kreve 
litt av tiden min i årene som 
kommer. Jeg har sluttet som befal 
og instruktør i Sivilforsvaret, og 
kjemper iherdig for at jobben min 
ikke lenger skal få dominere hele 
tilværelsen min.  
En hemmelig drøm?  
Ja, jeg har en drøm. Jeg tror på 
selve logeideen. Jeg ønsker etter 
beste evne å bidra med mitt for at 
logen vår skal utvikle seg, være et 
godt sted å være for oss alle, og 
forbli det stedet hvor jeg føler meg 
hjemme, et sted jeg kan hente 
inspirasjon, finne ro og hvor jeg 
kan møte mennesker som er viktige 
i mitt liv - og kanskje også få lov til 
å bety noe for noen. I mitt nye 
embete som Kapellan håper jeg å 
kunne hjelpe til med å gi møtene 
våre den verdighet, respekt og 
varme som logen fortjener. Håper 
jeg kan fortsette å være til nytte i 
Sosialnevnden. Får jeg til litt av 
dette så er jeg rimelig fornøyd.  
 
Hilsen Simen. 
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Nye embetsmenn: 
Hvem er dere? 
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åneder. 
ontebello i Oslo 

trening og sosial omgang med 

ntall år i logen: Straks 5 år. Ble innviet 11.1.2005 

remtidstanker: Hva vil du, når vil du det?  
lia. Gi barna en trygg og god 

 

 

UM Thomas Haug 
Alder: 49 
Sivilstatus: Kjæreste 
Bosted: Hønefoss 
Yrke: Kjøkkendesigner 
Interesser: Gå turer i skog og mark, logen, historie. 
Også har jeg gleden av å plante en del trær i Israel 
Antall år i logen: 6 år 
Fremtidstanker: Hva vil du, når vil du det?  
Finne på noe å gjøre selvstendig, noe med å være til 
hjelp for andre, i et 5 års perspektiv. 

En hemmelig drøm?  
Å bli økonomisk uavhengig, slik at jeg kunne jobbe mindre, og bruke mer tid 
for Logen, og frivillig arbeid for andre 
 
 

 
Sekretær Henrik Norland 
Tittel: Produktsjef i Glava AS 
Alder: 36 
Sivilstatus: Gift. Datter på 5 år, sønn på 4 m
Bosted: M
Yrke: Byggmester 
Interesser: Reising, 
venner. For øvrig tar familien mye tid. 
 
A

 
F
Reise til nye steder i verden. Reise mer til Ita
oppvekst.  
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Hvem er dere? 
 
Tittel: Skattmester Svein Arild Stokland 
Alder: 64 år 
Sivilstatus: Gift med Jorun Stokland 
Bosted: Gjelleråsen i Nittedal 
Yrke: Fagkonsulent hos Utdanningsetaten i Oslo 
 
Jeg er født og vokst opp i Narvik etter andre 
verdenskrig. Som barn var det mye spennende å 
leke med. Vi hadde ruiner, brakker og skyttegraver 
etter tyskerne som var yndede lekeplasser for oss 
barna, men som ikke våre foreldre var spesielt fornøyde med. Det resulterte i 
at jeg som 3 åring kom meg inn på forbudt område og lekte litt for nært 
jernbaneskinnen når toget kom. Det forårsaket at jeg mistet venstre bein like 
før min 3 årsdag. Som en følge her av ble jeg sendt til Stockholm for å få 
tilpasset protese. Fram til 1958 var jeg hvert år i Stockholm. Dette året var 
utviklingen kommet så langt i Norge at jeg flyttet over til Oslo, der jeg fikk 
tilpasset mine nye proteser. 
I 1965 begynte jeg å studere realfag ved universitetet i Oslo. Her traff jeg 
min Jorun som ble min livsledsager. Etter studiene begynte jeg som lærer i 
Osloskolen først på Bøler ungdomsskole som nå er Ulsrud videregående 
skole. Jeg har jobbet på flere skoler før jeg begynte som rådgiver for skolene 
når det gjaldt bruk av elektronisk databehandling. Jeg arbeider fortsatt med 
bruk av IKT i skolen ved Utdanningsetaten i Oslo.  
16. mars i 1999 ble jeg innviet i logen og har siden vært aktivt med i 
logearbeidet. Jeg har de siste årene arbeidet med TW-Nytt og har i denne 
perioden hatt inntrykk av at brødrene er fornøyde med vårt lille tidsskrift. Å 
bli skattmester hadde jeg ikke drømt om, men da Bjørn Eirik spurte pent om 
jeg kunne overta dette embedet svart jeg ja. 
Mitt ønske er at vårt nye kollegium skal fungere slik at alle brødrene blir 
fornøyde.  

Med broderlig hilsen 
i V. K. og S. 

Svein Arild Stokland 
  

Nye embetsmenn: 
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, 
 

 

uide bak. 
Alt er spesielt på Svalbar

finnes ikke trær, men er likevel 
ikke goldt som på Island, de
masse lyngarter og stor blomstring. 

ent 

olen var over men mørkt 
ke. Et varmt orange lys lå 

 

Svalbard august 2
 
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Kjære brødre. 

 
Mens det regnet som værst i august måned, reiste
jeg til Svalbard på en organisert tur på 4 dager. 
 
Det er mindre nedbør på Svalbard enn i Sahara
så her var det tørt og fint vær, litt tåke den første
morgenen men ellers strålende sol. 
 
Det er om lag 2000 mennesker som holder til på 
Svalbard, mens det er ca. 3000 isbjørn. Disse så vi
imidlertid ikke noe til. 

 
Skal man gå utenfor sentrum i 

Longyearbyen må man være 
bevæpnet, og vi som gruppe måtte 
holde oss samlet og hadde en 
bevæpnet guide foran og en 
bevæpnet g

Fjellene er sandgrå og har 
merkelige formasjoner, mange ser 
ut som store katedraler med huler 
og utsmykninger. 

Vi ankom med fly kl. 23.30 s

d, det 
på kvelden i strålende solskinn, 
midnatts

t er 
et ik

over fjelltoppene etter midnatt.    
 

ble d
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Vi bodde i Longyearbyen på 
Spitsbergen Hotell, som var et flott 
hotell med utmerket mat, tidligere 
hadde dette vært funksjonærboligen 
for de gruveansatte. 

Tidlig neste morgen tok vi en 
spasertur på Bermudaveien, en 
gammel adkomstvei til gruven, 
navnet henspeilet på veiens 
forfatning som var like dårlig som i 
Bermuda.  
Langs veien står ennå taubane-
stolpene som ble br

ull før lastebiler o

arbyen og 
Adventdalen, men grunnet lav tåke 
var utsynet dårlig. Dett
beklagelig for vi fikk h
hvaler hadde søkt inn i havna 
denne formiddagen.  

Men vi hadde fin tur 
guiding. Han som ført a
Italia, hadde tatt en tur til Svalbard 
blitt fasinert av stedet o
der i 15 år og snakket f
norsk. 

Neste dag hadde vi en ung 
kvi

 var 

urat 
så 

ert. 
P

gjøre, men det engelske adventure. 

En engelskmann med navn 
Longyear ga navnet til byen og en 
tysker ga navnet Spitzbergen etter 
landskapet. 

I en gammeldags gamme med bål 
midt i rommet spiste vi 
reinsdyrsodd og drakk bålkaffe, 
mens vi fikk foredrag og så bilder 
fra Svalbards historie. Virkelig 
artig aften. 

Neste dag dro vi på heldags 
båttur, ut Isfjorden og opp mot en 

og besøkte den 
en Pyramiden. 

otter, 
lue og hette. Men været var fint 
sjøen var rolig og det var mye å se 

  

løsrevne isblokker nesten inn til 

 navnet for 
fjellet hvor gruven var så ut som en 

v 

 viste oss rundt. 
Dette var en by på den gang 1200 

 

sker bodde der 
nå 

jøfugl hadde okkupert alle 

ukt til å frakte 
vertok. Her 

kalvende brefront 
russiske bosettingk

skulle vi hatt flott utsikt over Her var det på med skjerf og v
havna, Longye

e var 
øre at flere 

på av merkelige fjell og landskaper.
Vi gled stille inn mellom 

og ypperlig 
n var fra 

breen.  
På Pyramiden ( det var ikke 

vanskelig å skjønne

g nå vært 
lytende 

pyramide i fasongen) ble vi møtt a
vår russiske guide som på godt 
engelsk

nne som guide og hun var tysk 
og hadde samme historie. Jeg
innom et galleri og kjøpte et bilde 
av en dansk kunstner med akk
samme historie. Merkelig at 
mange kan bli så fasin

å kvelden ble vi hentet med 
buss og kjørt ut til Svalbard 
Villmarksenter i Adventdalen. 
Navnet har ikke noe med advent å 

mennesker og de store 
mursteinsbygningene var oppført så
sent som på 70 tallet og nå forlatt. 
Bare ca. 25 menne

for å beholde dette som russisk 
territorium. 

Det var merkelig å gå rundt i en 
så stor og moderne by som var 
totalt forlatt. Måker og annen 
s
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vindusposter og fugleskitt var det 

 

ymsal, 
sv

åtte du ha kulturelle 

 

e bære 

 

rift i 
r at noe kan 

be

enter og forfall. 
 noe 

rt 
e med 

oppi. 

 brukte vi på 
Lo

ters 
 

 fikk besøk av en 
isb e 

le 

to 

re

rmene. Alt er mulig på 
Svalbard, til og med kjøp av vin på 

ten 

g ut med 
 

overalt på bygningene.  
En gang for ikke mange år siden

var dette et godt samfunn med 
barnehave, kinosal, g

ømmehall, de hadde 
musikkkorps og musikkskole, 
Sovjetsymboler og stor Lenin 
statue.  

Det ble fortalt at for å komme til 
Svalbard m
eller sportslige kvalifikasjoner, 
dette var viktig for å bygge et godt
samfunn, 
Den tanken kjøper jeg. 

Kullgruvene kunne ikk
alle utgiftene slik at ved 
Sovjetsamveldets fall, ble alt
nedlagt. 
Det er snakk om mulig hotelld
fremtiden og jeg håpe

stå, for dette er også en del av 
vår historie. 
Et vemodig besøk og meget 
spesielt å gå igjennom lokalene 
med nedstøvet klaver, ødelagte 
instrum

Vi ble også advart om å gå
på egenhånd, det kunne lure en 
isbjørn bak husveggen. Det var 
observert isbjørn flere ganger uten 
konfrontasjoner. 
På båtturen tilbake ble det serve
en fantastisk god fiskesupp

laks og torsk og masse godt 
Jeg fikk ned tre store tallerkener 
ledsaget med godt arktisk øl. 

Siste dag
ngyearbyen, vi var på museet, på 

galleriet med Håkon Tve
berømte utstilling og i kirken som
alltid er åpen. 
Ved kirken er det en barnehave 
som engang

jørn som de klarte å skremm
vekk. Verre var det for et par år 
siden da to unge jenter tok en 
spasertur litt opp i fjellsiden, de b
overrasket av en isbjørn og den ene 
piken ble drept. Husker at dette s
i avisene. 

I solveggen på en hyggelig 
staurant tok jeg faktisk 

sommerens første utepils i bare 
skjortee

COOP, men du måtte vise billet
som ble stemplet. 
 
Reisen hjem ble lang, man må 
nemlig innom Tromsø o
bagasjen for ny sikkerhetsklarering
og toll. 
 
Svalbard er et godt minne 
 
Arvid Soelberg.
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7. no
 

l vår tradisjo ddsalg, 
ltid. Familie

 
m dette vik

 
Antrekk for brødrene er 

Sosialaften – tirsdag 1 vember 2009 kl. 19.00 

Sosialnevnden inviterer deg ti
auksjon og et hyggelig må

Brødrene bes støtte opp o

nelle Sosialaften med lo
 og venner er hjertelig velkomne. 

tige arrangement for vår loge. 

vanlig logeantrekk. 

s på et logemøte for oppbevaring
 

jennomgangslodd à kr 100,- 
ommer i posten. 

god tid før Sosialaftenen. 

 
 gaver til utlodding, og disse kan leveres når 
en levere . 

t er også anledning til å kjøpe g
 for kjøp av lodd k

tales i 
 

 i samtlige trekninger, og gjør det også mulig å 
delta selv om du ikke har 

 
godt v ke. 

Vi vil også by på hygge
 

a med hjelp og støtte slik at Sosialnevnden 
e aktivite e og 

nytte for a

en skape Sosialaften. Vel møtt! 

sen i 

Simen Levinsky 
For Sosialnevnden 
  

Vi anmoder om ditt bidrag med
du kommer. Eventuelt kan gav

De
Giro

Vi ber om at loddene be

Gjennomgangsloddene er med
anledning til å møte. 

are på oss med både mat og drik
 

lig underholdning. 

Vår utmerkede Privatnevnd vil ta 

Kjære bror, vi håper du vil bidr
blir i stand til å gjennomføre sin ter, til gavn for vår loge og gled

ndre. 
 

 en flott Møt opp – og la oss samm
 
 
Med broderlig hil
V. K. og S. 
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Th
 
O
(1

Kle formen me
Skjær laksen i småbiter so
N
 
1. Smeltet smør p
2. Gel

4. Alt røres så i resten av mous
5. 100 g rogn smakes 

b
. Hell ½ parten av moussen i formen legg et lag med spinat og laksebiter i 

ed resten av moussen og la den stå tildekket i 

i forveien. 

onskive pluss dill. Melbatoast. 
 
  

omas Teichmanns matspalte 

PPSKRIFT LAKSEPATE MED LODDEROGN  
0-12 personer) 

 
 
300 g røkelaks eller ørret 
125 g smør 
Pepper 
5 dl rømme, bruk 20% og 35% halvparten av hver 
2 ½ pl hvit gelatin eventuelt aspik 
150 g lodderogn eller kaviar 
150 g forvellet bladspinat 
 
 
 
 

d bakepapir (NB fine hjørner!) 
m kjøres i hurtigmixer. 

oen fine stykker brukes til pynt, en til hver. 

luss rømme blandes i hurtigmixer. 
atinen bløtes i kaldt vann, krystes godt, løses i 2 ss kokende vann, pass 

på så det ikke blir klumpete. 
3. Litt laksepate røres inn i gelatinblandingen. 

sen. 
til med sitronsaft, pepper eventuelt også salt, 

eides i moussen. bear
6
midten.  
7. Fyll så opp formen m
kjøleskap.  
 
Kan lages to dager 
Ved servering:  
Salatblad med patè, lakseskive med rogn, sitr
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oner  
  

200 gram bacon 200 gram assortert sopp gjerne 
kantarell eller piggsopp  
1 stk rødløk  

k  
kket rosmarin  

r 2 dl rødvin  

 
Bruk utbenete rester, kark ft. 
Brun ben, sammen løk, k kete knuste enebær, et 
laurbærblad, 2spiseskje ty ebær, glaser med 1 dl rødvin og 5 dl fløte. Kokes 
i ca ½ time så siles i ny kjele. 
 
Gi rosenkålen et oppkok før du heller av vannet, og så deler du kålen i to. 

r varm gryte. Tilsett så løk, 
g har du over rosenkål, en 

salt, pepper og rosmarin. Hold 
ette varmt.  

peraturen litt så det ikke ryker av panna og 
Rypene trenger ikke mer en 2 

t av panna og hold dem varme. Fyr opp 
a. 1 

oppe, ha i en god klatt smør, et par rosmarinkvaster, 

erver med rypebrystene, grønnsaksblandingen og noen spennende 

 

Rype til 4 pers

4-6 rypebryst  
300 gram rosenkål  

2 båter finhakket hvitlø
1 ss finha
Smø
5 dl fløte 

assen og lårene, til å lage kra
nollselleri, gulrøtter, 10 tør
tt

Baconet kuttes i mindre biter og stekes i en sto
hvitløk og tilslutt sopp. Når dette nærmer seg ferdi
stor klatt smør, og smaker til hele stasen med 
d
 
Varm en panne med raps/solsikkeolje, og ha rypebrystene i panna når det 
er varmt og godt. Sett ned tem
stykkene svir seg. Salt og pepre bryststykkene. 
minutter på hver side. Ta stykkene u
varmen i panna igjen. Ha i rødvin og la den få koke ut alkoholen i c
minutt. Ha i kraften se 
og eventuelt noen knuste hvitløksbåter. Kok dette ned i noen minutter, sil 
sjyen og s
poteter. 
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Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey  

TIRSDAG: 
20.10.2009

høsten 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     Eks OM-
aften (Galla) 

17.11.2009 19:00 A Sosialaften   
24.11.2009 19:00 B  Klba.  
01.12.2009 19:00 C   Besøke St. 

Hallvard.  

15.12.2009  med 
ledsager  

Julemøte 
 19:00 D 

 
 

 



 28

  

Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28 

0161 Oslo 
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	Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey høsten 2009

