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Leder TW‐Nytt
Kjære brødre
Atter en gang opplever vi at ett høstsemester tar
slutt. Nye embetsmenn har fått lov til å prøve
seg. Nytt skal læres og innstuderes.
Vi har gjennomført vår tradisjonelle sosialaften
med mange gode utlodninger og gevinster. Det
var lit synd at ikke flere av brødrene har funnet
veien til kveldens møte. Slike aftener gi gode
personlige relasjoner i logearbeid , gi
oppmuntring til embetskollegene å jobbe for gode
formål. Riktig nok har en god del brødre vært delaktig i å kjøpe
gjennomgangslodd slik at våre sommeraktivitetene, som båtturen, også i
neste år kan gjennomføres uten problemer.
Kjære brødre det er viktig at alle deltar på være møter som skal støtte våre
utadrettete virksomheter. Sett av tid i begynnelsen av semesteret for våre
møter. Vår nye kjære overmester er i gang med å motivere brødrene, ikke
minst de av våre yngre brødre, å være aktiv i logelivet. Deltar på sosiale
evenementer, deltar på gradspill – for bedre forståelse. Deltar så ofte man
kan.
Dette gjelder selvsagt også de mer etablerte brødre ( jeg sier ikke de eldre
brødre!) . Møtt så ofte dere kan. De nye brødre bør har dere som
eksempler, foregangspersoner. Rekruteringen stopper ikke bare ved å
foreslå noen til loge livet, men også være en god fadder og godt eksempel
til etterfølge.
Redaksjonen har lyst til å oppsummere vår høstsemester med å takke alle
brødre for fremmøte, spesielt vår eminent privatnevnd for fenomenal
innsats for brødrenes velvære på ettermøter. På gjensyn til neste år.
Redaksjonen ønsker alle brødre og våre embetsmenn en riktig god jul og et
godt nytt år.
I V.K.S.
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Redaktør Thomas Teichmann

Overmesters spalte
Kjære Brødre.
Vi nærmer oss desember og snart er høstterminen
2017 historie for vår Loge. For meg som OM har det
vært en både spennende og utfordrende periode.
Embedskollegiet har lagt ned mye arbeid i å skape
gode rammer for våre møter. Embedsmenn og aktører
har velvillig stilt opp slik at møtene og ritualene har
blitt gjennomført med den verdighet og kvalitet vi alle
ønsker. Jeg håper inderlig at vi klarer å følge denne
trenden videre. En varm takk til dere alle fra OM.
Fremmøteprosenten vår har faktisk økt fra 35,69% i
2016 til 37,12% per november 2017, til tross for en av
ulike grunner nedgang i medlemstallet. Dette må bety at vi gjør noe riktig – og,
det skal vi fortsette med. Vår Loge har pr november 59 medlemmer.
Hovedfokus fremover blir rekruttering av nye medlemmer. Dedikert ansvar for
planer og tiltak ligger på leder for Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon – samt hver
og en av oss Brødre. Se deg om i din egen krets – det er kanskje et nytt medlem
der. Vi skal arbeide målbevisst videre for å avholde gode møter med et innhold
og en fremførelse som appellerer til øket oppmøte. Logens Handlingsplan
beskriver utførlig disse planene og jeg vil oppfordre alle Brødrene til å lese den.
Planen vil også bli tema på et av de første møtene i vårterminen 2018.
Satsningen på våre «yngre» Brødre har vist seg å fungere over all forventning.
Jeg er virkelig stolt av dem og de har fått klar melding om at engasjementet
deres er verdsatt av Logen. Gruppen av yngre Brødre løste oppgaven med å
utarbeide et fremlegg til opplesing i Logesalen og selv å gjennomføre Ettermøtet
på en glimrende måte. Det krever også sin mann å innta Overstolen for første
gang. Målet blir nå å planlegge en «Yngre Brødres Aften» hvert halvår fremover.
Denne gjengen var ikke mindre imponerende når vår Sosialaften ble
gjennomført. På grunn av sykdom manglet vi begge ledere og flere Brødre både i
Privatnevnden og Sosialnevnden. OM og UM ble litt veiledere (og deretter
parkert på sidelinjen) mens yngre Brødre selv gjennomførte hele arrangementet.
Dette står det respekt av – og, nå er det moro å være leder for Logen vår. Takk
for godt initiativ også til vår leder for Landssaken som laget egen stand med salg
av pins.
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Tilfredse og engasjerte Brødre er den beste reklamen for Logen – og i deres
vennekrets finner vi sannsynligvis de nye medlemmene vi alle ønsker oss. Derfor
er det også viktig at vi alle møter så ofte vi kan. Da skaper vi en god Loge hvor
alle trives og som vi stolte kan vise frem.
I skrivende stund har vi et Julemøte og en innvielse foran oss før året ebber ut.
Begge møtene samkjøres med Loge 10 St Halvard. Vi gleder oss til å få to nye
Brødre i vår Loge. Ta dem vel imot. Vi skal være fornøyd med det samarbeidet vi
har satt i gang med andre små Loger. Sammen kan vi fylle en Logesal og å være
til støtte for hverandre. Dette gir også gode og varierte møter for medlemmene
og er en fin mulighet for positiv kontakt og deling av Ordenskunnskap mellom
Logene.
Innsamlingen til Landssaken går fremover, men vi har fremdeles ikke helt nådd
målet vi har blitt enige om. Jeg oppfordrer sterkt til videre salg av pins,
innbetaling av egne bidrag og eventuelt andre aktiviteter som kan gi inntekter til
formålet.
Snart går vi inn i julehøytiden. Mye hygge, mye strev og kanskje tid for
ettertanke. Det er særlig nå vi skal huske på dem vi ikke ser så ofte, de som
kanskje sliter i hverdagen og kanskje ikke ser frem til julen med forventningsfullt
sinn. De som kan gledes med kontakt og omtanke fra nettopp deg. Ta en telefon,
skriv et brev, et kort besøk og del hyggen og varmen med noen andre. Da tenner
du et lys og gir håp i et annet medmenneskes sinn og åpner samtidig for et smil.
Du kan faktisk risikere å få en ny venn. Det er god Odd Fellow gjerning – og du
blir selv glad av det.
Jeg ønsker Embedsmenn, Brødre og deres familier en riktig god jul og et fredelig,
Godt, Nytt År. Måtte dere alle få en fin og verdig julefeiring sammen med deres
kjære, få ladet batteriene og komme styrket tilbake på nyåret. Da fortsetter vi
arbeidet med å videreutvikle den fineste Logen som finnes – Loge 22 Thomas
Wildey. Sammen.
Da er DU viktigst, kjære Bror. Vel møtt.
Med Broderlig hilsen i V. K og S.
Simen Levinsky
Overmester
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Undermesters spalte
Kjære brødre.
En fjerdedel av embetsperioden er allerede
tilbakelagt og jeg føler allikevel ikke at vi har
kommet skikkelig i gang. Men føler derimot at vi
er på god vei, ikke minst har vi en meget
strukturert og nøyaktig OM som planlegger
fremover med god margin. Det er betryggende for
embedsmennene.
Uansett så står vi foran en årstid som normalt gjør det ønskelig å bedrive
inne aktiviteter. Så jeg lar det bli en utfordring til alle brødre i den tiden som
kommer. Det er alltid hyggelig å se igjen de som vi ikke har sett på en stund
samt fortsette praten med de vi snakket med forrige tirsdag.
Vi har gradspasseringer og flere interessante møter i tiden som kommer.
Følg med på sekretærens info mailer så dere ikke går glipp av akkurat det
dere setter mest pris på.
Vi håper som dere alle vet at arbeidet med og spille på de yngre brødrene
fremover vil gi oss inspirasjon og fornyelse. Ikke minst utvide / forfriske
innholdet i losjen innenfor de rammene vi har. Så langt synes jeg de har tatt
utfordringene på stak arm og gitt et meget godt inntrykk alle sammen.
Nå er det ikke lenge til Julen ringes inn og de fleste av oss bør ha kontroll på
i vert fall noen pakker. Undertegnede må nok innrømme at han er rimelig
bortskjemt på denne fronten, og er meget glad for det. La oss ta godt vare
på familie og venner så vi igjen får mye positiv energi.
Med dette ønsker jeg alle Brødre med familie en riktig God Jul og et
fortreffelig Godt Nytt år.
Med Broderlig hilsen i
V.K og S.
Inge Frid
Undermester
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Sekretærshjørne
Kjære Brødre!
I skrivende stund kan vi glede oss over
et praktfullt vintervær som vi håper kan vare en
stund så vi får den fine rammen vi ønsker oss rundt
årets store høytid – Julen.
Nok et år er i ferd med å ebbe ut og vi kan se frem
til en deilig julefeiring. Noen av oss har kanskje
mistet noen kjære i løpet av året som naturlig nok vil
bli savnet, mens andre har fått nye tilskudd på familietreet og kan glede seg
over det.
Slik er det også med vår loge, noen av våre brødre forsvinner ut av ulike
årsaker mens vi heldigvis også får påfyll av nye brødre. Selv om vårt
medlemstall har vist en synkende trend de senere årene, har vi kunnet
glede oss over våre nye unge brødre som allerede har vært med på å prege
vårt logeliv på en meget positiv måte. Dette gleder meg og jeg har tro på at
nettopp en «foryngelsesprosess» blant våre medlemmer vil bidra til at vi får
stadig nye brødre som kan gjøre at vi kan snu trenden og igjen bli en
voksende loge. Allerede 13 februar arrangerer vi Venneaften så tenk gjerne
allerede nå må om det er noen du kan ta med deg denne kvelden.
Vi jobber alle med å verve nye brødre til Thomas Wildey og ja: det er
utfordrende å selge inn logelivet til mulige kandidater i en hverdag som
krever mye av hver enkelt. Det er heller ikke alle i vår omgangskrets som
passer inn i logelivet så det er viktig at vi får en kvalitet på våre nye brødre.
Vi har dessverre opplevet at altfor mange kommer inn som brødre for så å
forsvinne ut igjen etter altfor kort tid. Jeg synes imidlertid at både ordenen
og vår loge har tatt viktige grep for å bidra til å få inn kvalitative
medlemmer som er med på å prege vår loge og ikke minst det sosiale
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samvær. La oss fortsette dette arbeidet og hjelpe våre nye brødre til å
tilpasse seg og få et meningsfylt logeliv. Da vil dette automatisk være den
beste reklamen vi kan utøve mot fremtidige kandidater til Thomas Wildey!
Vi avslutter høstterminen 2017 sterkt med innvielse av 2 nye brødre hvilket
er en utmerket julepresang til Thomas Wildey. La oss ta dem godt imot og
starte det nye året med å delta på våre møter som starter allerede 2.januar.
Det nye året vil gi oss mange innholdsrike møter med blant annet Frimodige
Ytringer, Gradsfordypning, Gradspasseringer og forhåpentligvis også en
innvielse mot slutten av terminen?
Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å ønske alle mine Brødre en
riktig God Jul og et Godt Nytt År og gleder meg til å møtes igjen i logen!
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Lars Bertil Johansen
Sekretær
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Vårt etiske hjørne
Kjære Brødre.
Nå ved dette årets slutt er det tid for å tenke på hva har det gamle året
har gitt og hva som kommer i det nye året. Årets slutt er verken en slutt
eller en begynnelse, men en fortsettelse, med all den visdom som erfaring
kan fylle oss med. Det er også tid for å vise at vi bryr oss, vise omtanke for
hverandre og feire med familie og venner.
Det er underlig hva en klem kan gjøre.
En klem kan trøste, når du føler deg utenfor.
En klem kan si; "Jeg er glad i deg",
Eller " Jeg vil ikke at du skal gå".
En klem er; Velkomment tilbake",
og "så gla' jeg er for å se deg".
Eller "hvor har du vært?"
En klem kan si så uendelig mye.
Må verden klemme deg i dag,
med varme tanker og kjærlighet.
Håper den hvisker en gledeståre i hjertet ditt
og må vinden bære med en stemme,
som forteller deg, at det finnes en venn,
som sitter et annet sted
og som ønsker deg alt vel!
Med disse ord ønsker jeg dere alle en Riktig God Jul og et godt Nytt År.
Med Broderlig Hilsen i V. K og S.
Arne Olsen
Kapellan
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En julebetraktning
bror ytre vakt ønsker å dele med sine brødre.
Det stunder mot jul. I år som i fjor.
Allerede tidlig i november begynner kassa‐apparatenes liflige klang å kalle
inn til vår tids helligste templer: Kjøpesenterne.
Den kulturelle forsøpling er igang i form av halloween og black friday.
Verdens rikeste land holder kjøpefest. Her er det forbruket, for forbrukes
skyld, som gjelder. Til toner fra de vanlige sviskene. Og de vanlige
artistene. Overalt!
Når jeg imidlertid roter efter i min erindring mener jeg å huske at julen var
noe annerledes i min barndom.
Forventningene til en liten gutt om noe uklart som skulle komme, og ikke
minst alt arbeidet!
Det var så mye som skulle være ferdig til jul! Og hvor travel var vel ikke
mor?
Vi barn klarte knapt å henge med i svingene. Huset skulle vaskes, sølvtøyet
skulle pusses, julepynt skulle lages, det skulle bakes. Julenek til småfuglene,
selv den fjerneste slektning skulle huskes på i denne høytid.
Og om jeg ikke husker den svært lange reisen med trikken, ledsaget av
bestemor, ned fra Grefsen og til kvadraturen for å få se inn i det forjettede
land! Det var julegaten i Lille Grensen og juleutstillingen hos Steen &
Strøm.
Når jeg nå i denne søte førjulstid retter blikket bakover, og erindrer verden
av igår, kommer disse minnene så klart og tydelig frem.
Jeg lytter da til Johannes Brahms bedøvende vakre, mektige og
eftertenktsomme «Eine Deutsche Requiem» ‐ og tar inn over meg de
tekstene han har hentet fra Det Gamle Testamentet som virkelig finner
klangbunn hos en logebror.
Brahms ville jo med dette rekviem trøste oss som sitter igjen og sørget over
de som har gått foran oss, og inn i evigheten.
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Ingen jul hjemme hos meg uten Charles Dickens.
For en som er innviet i en esoterisk orden er det facinerende å lese hans
fargerike, svært ofte humoristiske og alldeles praktfulle beskrivelse av den
historiske konteksten vår orden trolig utkrystalliserte seg utfra de såkalte
Friendly Societys. Som det krydde av på den tiden.
Var dette en re‐vitalisering av noe som hadde gått foran? Ingen vet noe
sikkert om dette.
Jeg vil nok tro at øvrigheten virkelig var i alarmberedskap. Kongens
politisjef og hans spioner var helt sikkert virkelig på hugget! De hadde jo
sett hva som skjedde under den franske revolusjonen, hvor hodene rullet.
Hva driver disse menneskene med? Innvielser og løfteavleggelser for å
styrte det bestående?
Ikke rart at Thomas Wildey dro over dammen, og restartet Odd Fellow
Ordenen i Amerika, med hodet i behold.
Så langt den historiske konteksten.
Jeg ønsker imidlertid å dele med brødrene noe jeg synes beskriver en
kultur, et verdisyn, som vi i vår tid kunne hatt mye å lære av, og burde tatt
inn over oss.
Dette er fra Pickwick‐klubbens efterlatte papirer, utgitt i 1837, hvor jeg
synes Dickens er på sitt aller, aller beste: «Livlige som bier, om ikke så lette
som alfer, samlet de fire Pickwickianerne seg om morgenen den to og
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tyvende dagen i desember idet nådens år da deres samvittighetsfullt
nedtegnede eventyr fant sted.
Julen sto for døren med all sin fryd og gammen. Det var gjestfrihetens,
munterhetens og hjertelighetens årstid.
Som en filosof fra fjerne tider forberedte det gamle år seg på å samle alle
sine venner om seg, for midt i festen og gleden å forsvinne stille og rolig.
Det var en glad og munter høytid, og glade og muntre var i hvert fall fire av
de utallige hjerter som gledet seg til dens komme.
Og utallige er virkelig de hjerter som gledet seg til som julen gir en kort tid i
lykke og glede.
Hvor mange er ikke de familier hvis medlemmer er spredt vidt omkring i
den hvileløse kamp for tilværelsen og som gjenforenes og samles i
vennskap og med en felles vilje til det gode, som er kilden til gode, som er
kilden til ren og ublandet glede, så lite forenelig med verdens sorger og
bekymringer at de mest siviliserte nasjoners religiøse tro og de villes mest
primitive tradisjoner regner den blant det kommende livs største
velsignelser, forbeholdt de salige og lykkelige!
Hvor mange gamle minner og hvor mange henslumrende sympatier vekker
ikke julen til live?
Vi skriver disse ord langt borte fra det sted hvor vi år efter år møttes i en
glad og munter krets. Mange av de hjerter som før banket så muntert har
holdt opp å slå, mange av de blikk som før lyste så klart har sluknet, hender
som vi har trykket er nå kalde, øynene som vi søkte er nå lukket i graven, og
likevel:
Det gamle huset, stuen, de muntre stemmene og smilende ansiktene, spøk
og latter, de minste og ubetydeligste hendelser fra disse lykkelige
feststunder, myldrer frem i vårt sinn som om det var i går vi sist var
sammen.
Lykkelige, lykkelige jul som kan skjenke oss barndommens glede, som kan
gjenopplive ungdommens drømmer for oldingen, som kan føre sjømannen
og den reisende tusener av mil tilbake til hans egen arne og fredfulle
hjem!»
Og med dette ønsker bror Rolf Arild Ergo dere alle en riktig fredfull julehelg.
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Julemarked ‐ Weihnachtsmarkt
Når Advent sesongen åpner,
julemarkeder også dukker opp i
nesten alle tyske byen, stort eller
lite. Den torg, vanligvis mørkt tidlig
i vintermånedene, lyser opp og
surret med aktivitet i denne
perioden. Byfolk samle sammen,
lytte til brass band musikk, drikke øl
eller varm gløgg (Glühwein) eller
eplecider, og nyte den mettende husmannskost av regionen. Leverandører
lagde bakevarer, inkludert pepperkaker hjerter, sukker‐ristede mandler,
pannekaker, kjeks, Stollen, bomull godteri og andre søtsaker. Juletrepynt,
sesongmessige elementer og håndlagde varer, for eksempel tre leker og
munnblåst glass ornamenter, er også solgt.
Julemarkeder daterer seg tilbake til minst det 14. århundre og var en av de
mange markedene holdt gjennom hele året. Det var her at folk kjøpte alt
de trengte for julefeiring: bakvaren, dekorasjoner, lys, og leker for barna.
Faktisk langt inn i det 20. århundre, var de Weihnachstmärkte det eneste
stedet for folk å kjøpe slike sesongmessige eks .
Markets variere fra sted til sted, hver har sin egen regionale forlag.
Markedet i Aachen, for eksempel, er kjent for sine pepperkaker menn
(Aachner Printen). Regionene rundt Erzgebirge fjellkjeden er kjent for sine
håndlagede tre håndverk. Augsburg har et liv størrelse adventskalender og
åpner ferien med sine berømte "Angel Play."
På Frankfurt Weihnachts Market, vil brukerne finne Quetschenmännchen
(litt sviske menn) og Brenten (almond cookies).
Den mest berømte julemarkedet er Nürnberger Christkindlesmarkt, som er
kjent for sitt gull folie engler og lokalprodusert pepperkaker kaker. Minst
375 år gammel, er det en av de eldste, og med over 200 leverandører deltar
hvert år, det er også en av de største Weihnachtsmärkte i Tyskland
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Sankt Nikolaus ‐ Der Weihnachtsmann Tysk juletradisjon
Tallet på julenissen, kjent i Tyskland der Weihnachtsmann (bokstavelig talt
"jule‐menneske"), er en direkte etterkommer av Saint Nicholas, som lett
kan sees fra avledning av navnet "Santa Claus". Den engelske benevnelsen
kom direkte fra den nederlandske varianten "Sinterklaas". Århundregamle
nordeuropeisk tradisjon visste også en lignende figur ‐ en skjeggete eldre
mann i en lang, brun, hette pels som reiste på et rein‐trukket slede. Bærer
en stab og nøtter, henholdsvis symboliserer fruktbarhet og ikke‐
bedervelige, betydelig næring, dette tallet fra Sameland representert
forberedelse til den lange vinteren fremover. Dette tallet trolig igjen
stammer fra guden Thor eller annen guddom fra germansk mytologi.
Mange av karakteristikkene knyttes til dagens julenisse er lett gjenkjennelig
både i St. Nicholas figuren og personligheten stammet fra gamle germanske
folklore. Den Weihnachtsmann, mye som Santa Claus er avbildet som en
munter gammel mann med langt hvitt skjegg i en rød pels dress, med en
sekk med presanger og en bryter. Julaften han forlater gaver for godt
opptrådt barn og straffer dem som har vært dårlig. Han kommer ikke
gjennom pipa, men glir inn og ut akkurat lenge nok til å forlate gaver,
vanligvis før barna kan få et glimt av ham. Avhengig av tyskspråklige
regionen i dag er det enten Weihnachtsmann eller Christkind (Jesusbarnet)
som forlater gaver til barna til å åpne den 24 desember i Tyskland.
Barnas vers:
Lieber guter Weihnachtsmann,
sieh mich nicht så Böse an.
Stecke deine Rute ein,
vil auch immer artig sein

Guter alter Sankt Nikolaus
God jul til alle brødre fra redaksjonen
v/ redaktør Thomas Teichmann
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BÅTFERIE PÅ CANAL DU BOURGOGNE
Lørdag 3. juni startet Knut og jeg samt våre ektefeller på en ukes
kanalbåttur. Forventningene var store og forberedelsene startet tidlig, blant
annet ble det laget duk samt bordbrikker og servietter til hver deltager i
rødrutet stoff for å komme i rett fransk stemning.
Vi landet på Charles de Gaulle på formiddagen og leide så en bil for å kjøre
til startstedet Migennes, som ligger ca. 20 mil syd for Paris. Bilturen startet i
strålende sol, men etter hvert ble vi møtt av skybrudd som var så kraftig at
det faktisk ble varslet om ekstremvær på skilter langs motorveien.
Vel fremme i båthavnen var det bare å ta på seg fullt regntøy, og dette var
et antrekk som ble benyttet resten av den dagen. Jeg har aldri vært så våt
som da vi ut på kvelden kunne starte båten for å begynne turen. I
mellomtiden hadde vi proviantert og fått på plass bagasjen, samt fått en
kort innføring i hvordan båten fungerte. Det må innrømmes at vi ikke kom
lenger enn 500 meter inn i kanalen før vi ankret opp for natten. Det var
vesentlig å få skiftet klær samt få i oss noe mat og varmende drikke.
Dagen etter skinte solen fra skyfri himmel og det så ut til å bli en flott dag
langs kanalen. Dessverre startet ikke motoren og reparatør måtte tilkalles.
Imidlertid var vi kun ca. en halv time fra servicestasjonen og problemet ble
fikset relativt raskt, så turen kunne begynne. Med en toppfart på ca. 5 knop
så fikk vi god anledning til å nyte både solen og landskapet på begge sider
av kanalen.

Det var en praktfull båt på 43 fot med lugar både for‐ og akterut, med hvert
sitt bad og toalett. I midten var det salong og kjøkken med trapp opp til
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styrepanelet og soldekk. Det var her oppe vi stort sett tilbrakte resten av
turen, og både frokost, lunsj og middag, (nydelig tilberedt av vår koner) ble
spist der. Kveldene var lune og luften fylt av mange uvante lyder og noe
godt i glasset var heller ikke å forakte.

Totalt skulle vi i gjennom ca. 15 sluser på turen, og i begynnelsen var det
spennende å se hvordan slusevokterne arbeidet og hvordan systemet
virket. Etterhvert ble det mer rutine, men hver sluse hadde sin egenart og
samtlige om bord hadde faste oppgaver ved passering. Slusevokterne var
ualminnelig hjelpsomme og tilrettela for passering av de slusene vi skulle til
i løpet av dagen. Flere sluser solgte både grønsaker og vin, og vi kjøpte både
Chablis og Burgunder av vokterne, med det resultat at servicen ble enda
bedre.

17

Det var sykler om
bord, og det første
Knut og jeg gjorde
om morgenen var å
sykle eller spasere
til landsbyene som
lå langs kanalen for
å kjøpe ferske
baguetter, mens
frokosten ble forberedt på dekket. Lunsj ble inntatt ved dertil egnede
kanalsider, mens middag enten ble laget om bord eller vi besøkte de lokale
restaurantene, spennende spisesteder med god mat og vin. Dog sto nok
rensligheten på kokk og kjøkken noe tilbake i forhold til her hjemme. Jeg
tror vår kjære redaktør ville ha påpekt enkelte ting, men vi koste oss og ble
ikke syke.
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Selve båtturen gikk stort sett problemfritt, men enkelte steder var
vannstanden i kanalen så lav at vi etter å ha ligget fortøyd ble stående fast i
gjørme. Som oftest kom vi løs på egen hånd, men en gang måtte vi få hjelp
av to båter som kom forbi. På kanalen er båtfolket alltid velvillig innstilt, og
det ble hilst og vinket hver gang vi passerte båter.
Turen gikk til Flogny la Chapelle, hvor vi snudde og seilte samme kanalen
tilbake til Migennes. Imidlertid passet vi på ikke å overnatte på de samme
stedene som nedover, slik at vi stadig opplevde nye byer eller tettsteder.

Nest siste natten fortøyde vi ved en gjestemarina, for vi trengte strøm fra
land. Og på dette stedet fikk «unge Evjen» en språklig lærepenge av
selveste havnesjefen. Han kom nemlig bort til båten etter at vi hadde
fortøyd for å hjelpe oss med strøm. Jeg startet samtalen med å spørre om
han snakket engelsk, i det min fransk aldri har vært på et høyt nivå. Da fikk
jeg som svar: «Min gode mann, du er nå i Frankrike, og her snakker vi
fransk». En fullt fortjent reprimande, som heldigvis ble avsluttet med en
bekreftelse på at han også kunne engelsk.
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Dagen etter gikk vannpumpa i stykker og om bord i en båt er det krise. Det
var bare å ringe etter service fra båtfirmaet. Etter noen timers venting samt
diverse telefonpurringer fra enkelte passasjerer som hadde behov for å
benytte båtens bekvemmeligheter, kom en smilende reparatør som fikset
problemet. Båtturen kunne igjen starte med Migennes som siste
overnattingssted. Båten skulle leveres tilbake kl. 10.00 i ryddet og tømt
stand. Vi hadde imidlertid bilen parkert på kaia så overleveringen gikk greit
til tross for at vi måtte tidlig opp.
Vi hadde god tid til flyplassen i Paris, så vi valgte en bilrute som gikk
gjennom det franske bondeland, med utallige små idylliske landsbyer, og
det ble en fin avslutning på ferien.
Avslutningsvis vil jeg si at en kanaltur er en opplevelse som kan anbefales
på det sterkeste. Man er helt fri for trafikale problemer, man kan ankre opp
når det måtte passe, og det finnes ikke stressfaktorer. (Bortsett fra når
båten står fast i gjørma eller propellen er full av vannplanter).
AE
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Små barndomsminner 2
Jeg vokste opp mellom Grünerløkka og Sagene i Oslo, og mine
barndomsminner bærer nok preg av dette, og at min mor kom fra Vang
utenfor Hamar.

Melkeflasker.
Å gå på kino var stas, det ble stadig vist barnefilmer, men
det kostet penger og det hadde ikke vi barn.
Men en mulighet hadde vi. I kjøkkenskapet kunne vi finne
en tom melkeflaske som vi pantet i butikken over gaten.
Det var akkurat nok til en kinobillett.

Feriekoloni.
Sommeren var lang for en bygutt som kun drømte om skog og mark, sjø og
vann.Min far hadde 14 dager sommerferie, da lå vi i telt i naturen, klatret i
trær fisket og badet. Men resten av sommeren gikk jeg i bygatene og
lengtet vekk.
En sommer fikk vi tilbud om å få komme på feriekoloni og min beste
kamerat og jeg gledet oss veldig.
Vi måtte møte til legekontroll og der raste min verden sammen
Min kamerat skulle reise, men jeg ble nektet.
Jeg hadde fregner og så så sunn og frisk ut, så jeg trengte ikke å komme
på feriekoloni..

Kastanje.
Om høsten var det lett å bli forkjølet og jeg kan huske at
flere barn hadde grønne renner ut av nesen. Det var de
små som ikke hadde lommetørkle, det hadde jeg.
Men det var et lurt råd.
Plukket du en kastanje og hadde den i bukselommen fikk du ikke
høstforkjølelse.
21

Barnekino.
Som barn hadde vi mange kinosaler i gangavstand og det
var alltid barneforestilling før voksenfilmen på lørdag.
Det var alltid kø for å komme inn så vi var tidlig ute.
Cowboy filmer var det vi likte best og vi så på Hopalong
Cassidy eller Roy Rogers med hesten Trigger.
En gang på Jarlen kino hadde jeg
med meg mitt selvsnekrede
Roy Rogers
gevær for å leke cowboy på vegen hjem. Men
dette fikk jeg ikke ta med inn på kinoen. Og stolt
leverte jeg fra meg våpenet.
Ingen cowboy kan gå bevæpnet inn på kino.
Hopalong Cassidy

Uteliggeren.
Tilslutt en rørende beretning om min mor.
En dag jeg kom hjem for å legge meg, oppdaget jeg noe oppe i loftsgangen,
og så snart at noen hadde lagt seg der.
Det fantes uteliggere også den gang.
Jeg styrtet inn til min mor og sa at det ligger en mann i loftsgangen.
Og hennes reaksjon glemmer jeg aldri:
”Stakkar, jeg skal smøre matpakke som du kan stikke opp med”.
A.S.
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Kunstnerisk hjørne:

Kjell Thorjussen (født 7. mars 1942 i Porsgrunn) er en norsk
grafiker. Han er utdannet ved Statens håndverks‐ og kunstindustriskole og
Statens kunstakademi og er en av vår tids mest folkekjære norske
billedkunstnere og to av hans bilder henger i Nasjonalgalleriet.
Tilsammen har han åtte års kunstutdannelse fra Norges fremste kunstskoler og
startet i 1977 sitt eget grafikerverksted.
Deltagelse på mer enn hundre utstillinger fra 1970 til idag bekrefter at dette er
en kunstner som når ut til et stort publikum som maler, tegner og grafiker.
Trykkene viser hans fantastiske beherskelse av både tegnekunsten og
litografiteknikken med en stemning som passer på de fleste vegger.
Thorjussens kunst er detaljrik og stemningsfull og i sterk kontrast til for eksempel
Odd Nerdrum og Patrick Huse, men det pussige er at disse tre har flere ganger
reist sammen til Svalbard og er venner.
Jeg har vært mange ganger på hans verksted og plukket ut bilder for salg i vårt
galleri, det har da stort sett vært mindre litografier som var egnet til presang til
ansatte og gaver generelt.
Jeg har også flere bilder fra ham på hytta, da vesentlig sørlandsmotiver med
snekke og sommeridyll.
Bildene hans er moderat priset og lett å selge da det er stort marked som vil ha
vakre landskapsbilder på veggen. Han er også flink akt tegner.
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Posjert kylling med rotfrukter og urtesaus

Ingredienser
4 stk kyllingfileter , 5 dl kyllingbuljong (utblandet) 1 dl hvitvin,
800 g potet , 2 stk gulrøtter , 0.5 stk knollselleri (sellerirot) , 0.5 stk kålrot
1 ss maisstivelse (maizena)
3 ss hakket frisk dill eller andre friske urter
1 dl kremfløte
Fremgangsmåte
Lag kraft av buljongen og hvitvinen. Legg i kyllingfileter. La dem trekke i buljongen/kraften
rett under kokepunktet i ca. 10 minutter. Ta filetene ut av kraften og la dem ligge tildekket
mens du koker grønnsakene.
Skjær grønnsakene i ca. 2 cm store terninger. Legg dem i buljongen og la dem koke til de er
møre, ca. 10 minutter. Løft grønnsakene ut av kraften legg dem på et varmt fat.
Rør ut maisenna i litt hvitvin og tilsett kraften under visping. Kok opp og tilsett raust med
hakkede urter. Ha i kremfløten til slutt.
Skjær kyllingfileten i pene skiver og legg dem på rotfruktene. Hell sausen over til slutt.
Tips: Både hakket basilikum og persille smaker godt til denne gryten.
Server gjerne ris eller pasta eller potetpure til dette.
Server gjerne en italiensk Soavevin til dette.
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Stekt piggvar i appelsin‐ og basilikumsmør

Antall porsjoner 4 personer
Ingredienser
600 g piggvarfilet, Salt og pepper, Olje og smør til steking, 2 appelsiner, 1 ts
sukker
50 g smør, 2 ss basilikum, finhakket, 4 artiskokker
2 l vann, 1 kvast timian, 1 sitron, 1 ss hvitvineddik
5 pepperkorn, sorte, 100 g østersopp eller skogsopp, 4 skiver bacon
Fremgangsmåte
Renskjær fiskefiletene. Ha på salt og pepper. Stek lysebrun på den ene siden i olje. Ta
pannen vekk fra platen og tilsett smør. Snu fisken og la den trekke ferdig.
Kok saften av 2 appelsiner og sukker til sirup. Visp inn smør og smak til med basilikum.
Rens og trim artiskokkene. Kok opp vann og ha i timian, sitron, salt, eddik og pepper. Kok
artiskokkene møre.
Stek sopp lysebrun i olje og smør.
Kutt bacon i tynne strimler og stek dem sprø.
Varm fisken i ovn. Vend artiskokker i appelsinsmør. Anrett fisken på sopp. Legg artiskokker
ved siden av, og topp med bacon. Hell resten av appelsinsmøret over.
Drikke som passer til denne oppskriften:
Girardin Saint-Aubin 1er Cru En Remilly 2014

Velbekomme Thomas Teichmann
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Runde fødselsdager

2018:
80 år:

Soelberg, Arvid

22.01.1938

75 år:

Evjen, Arnfin
Myhre, Jan Arvid
Kvern, Jan‐Fredrik
Rød, Oddbjørn

04.03.1943
23.07.1943
22.08.1943
25.10.1943

70 år:

Bjerkland, Kjell Arne
09.02.1948
Otten, Sven Erik
09.03.1948

65 år:

Jahr, Bjørn
Ergo, Rolf Arild

16.05.1953
16.10.1953

60 år:

Johansen, Lars Bertil

16.09.1958

55 år:

Sørum, Bård Steinar

21.11.1963

45 år:

Norland, Henrik

11.01.1973
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Møteprogram 2018
for
Loge nr. 22 Thomas Wildey
Tirsdag:
02.01.2018
16.01.2018
23.01.2018

19:00
19:00
19:00

C
D
A

Arbm.
F

30.01.2018

19:00

B

Arbm.

13.02.2018
20.02.2018
27.02.2018
13.03.2018
20.03.2018
03.04.2018
17.04.2018
24.04.2018
08.05.2018
15.05.2018
22.05.2018
05.06.2018

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

C
D
A
B
C
D
A
B
C
B
A
B

Venneaften
Arbm.
Klba.
Arbm.
Arbm.
25 Ve. Ju.
Arbm.
Arbm.

Info om vårterminen
Frimodige Ytringer
Gradsforypning O grad.
Rapport nemder, regnskap og
budsjett
Venneaften
Eks OM aften
Klubbaften
Arbeidsmøte
Arbeidsmøte
Galla Ve. Ju.
Gradspassering
Fordypning 1 grad
Gradspassering
Innvielse
Sommermøte med damer

27

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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