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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 ...............................................................  Simen Levinsky 
Skattmester ...........................................................  Svein Arild Stokland 
Kasserer ................................................................  Arvid Soelberg 
 
Utnevnte embedsmenn 2009 – 2011: 
Ceremonimester ....................................................  Arvid Einebakken 
Kapellan ................................................................  Henrik Norland 
Inspektør ...............................................................  Svein Terje Hermansen 
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 ...............................................  Inge Frid 
UM Venstre assistent ............................................. Roar Breivik 
CM Høyre assistent ...............................................  Steinar Lyngroth 
CM Venstre assistent ............................................. Bjørn Jahr 
 
 
TW-Nyttredaksjonen takker for denne gang og 
benytter samtidig anledningen til å ønske 

alle brødrene og deres familier en 
Riktig god påske! 
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Leder 
 
Vår loges fremtid eller hvordan kan vi i Styrkelse og 
ekspansjon overlever med dagens mangfoldige tilbud 
og den nye generasjonens endrete holdninger til 
organisasjonslivet. 
Av redaktøren Thomas Teichmann 
 
I disse dager 

diskuteres det (igjen) utvikling og 
fremgang  i vår loges Nevnd for  
styrkelse og ekspensjon.  Man er 
selvsagt redde for stagnasjon og 
tilbakegang, delvis pga av at de 
eldste av våre brødre blir skralle og 
etter hvert forlater oss, delvis pga 
de allsidige fritidstilbud til våre 
brødre, samt de endrete holdninger 
til organisasjonslivet generelt.  
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Men jeg tror at vår oganisasjons 
hovedsmålsetting, å være en etisk 
sterk og individuell oppbyggende 
organisasjon, vil etter hvert når 
samfunnet rund oss finner tilbake 
til opprinnelsen og omtanken for 
natur, omtanken for våre 
medmennesker, finner mer og mer 
gehør for etisk riktig oppførsel . Jf. 
ikke minst kampen mot korrupsjon 
og uetiske meglere og deres 
horrible bonuskrav (grådighet!)for 
dårlig utførte jobber. 
Derfor er temaet, rekruttering av 
nye medlemmer, vår tids største 
utfordring. Selvsagt tilslutter 
redaktøren seg nevndens iherdige 
bestrebelser på å understreke at 
rekruttering er vår alles anliggende 

og oppgave. Enhver broder bør 
engasjere seg i å bidra til vår loges 
utvikling og ekspensjon. Uten 
medlemmer, ingen organisasjon. 
Fadderskapet er ønskelig. Så enkelt 
er det. 
Men uansett må vi gjøre oss flid 
med å analysere våre fremtidige 
medlemmer. Hvordan ser disse ut? 
Hvordan reagere disse på våre 
krav? Hvor like eller ulike skal vi 
være? Er det ønskelig å ha alle og 
enhver til enhver pris? 
Men som redaktøren tidligere har 
gitt utrykk for, må vi heller ikke 
glemme å sette søkelyset på 
møtende brødre. Vi må sette fokus 
på et balansert møteprogram med 
både etisk sterk forankring, å være 
inkluderende og interessant sosialt 
fokuserende. Vi må bry oss om 
hverandre. La omtanken teller jf. 
Bror Jan Fredriks Kverns lille 
kakestykke på ettermøtet, herlig og 
takk for tiltaket. Det varmer og 
smaker godt. 
Men nå til redaktørens lille bidrag 
til ettertanke i så henseende. 
 



 
Redaktøren har vært så heldig og 
fikk lov til å bivåne et meget 
interessant seminar om ulike 
generasjoners måter å være på. En 
studie over oppførselsmønster i 
ulik sammenheng, alt fra 
jobbsituasjoner til private måter å 
reagere på. 
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Selve analyse eller generalisering 
av generasjonene må selvsagt taes 
med forsiktighet og omtanke, men 
dog en pekepinn for fremtidig 
rekruttering av nye medlemmer.     
 
Hvem er våre brødre? I dag og i 
morgen 
 
Den ”tyste” generasjonen født 
1933 – 1945 
Disiplinerte, lojale, oppofrende, 
egennyttig, dugnadsånd og raus 
sosial sett. 
Har stor kunnskapsarv og klokskap 
å dele med andre, lite stereotyp og 
gode ”følgesvenner”. 
Meget forsiktig i forandring og 
endringsprosesser. Konserverende, 
men meget pliktoppfyllende og 
etisk sterke. Denne generasjonen er 
logens ryggrad, men dessverre på 
vei ut . Av naturlige årsaker. 
 
”Babyboomere” født 1946 -1964 
Optimistiske, ambisiøst, 
arbeidsintensiv, tradisjonsbevisst, 
men ønsker ingen store endringer. 
Hvis endring nødvendig, da med en 
etisk forsvarlig og 
menneskevennlig profil. 

Pliktoppfyllende og engasjert. 
Motiveres av ytre stimuli, positive 
tilbakemeldinger og involvering. Er 
villig til å ta i et tak for fellesskap. 
Denne generasjonen er også på vei 
ut, pga av redusert arbeid, øket 
fritidsbruk (golf/Spania interesser, 
etc.) 
 
Generasjon X  født 1964 – 1975 
Barnebarn av den tyste 
generasjonen, ønsker ikke 
avhengighet. Er selvstendig, 
selvbevisst i tanke og handling. 
Ytre stimuli, må være delaktig, 
involvering og medbestemmelse. 
Preges av ”lyst til delaktighet” ikke 
av pliktoppfylling. Endrings og 
løsningsorienterte. Fellesskap? 
 
Generasjon Y født 1976 – 1998 
Våre yngste, ”bortskjemt” i måte å 
oppfører seg på .Jf den tyste 
generasjonen.   Meget selvsikker 
og bevisst. Pliktoppfyllende –men 
bare når det gjelder. Mister raskt 
interesse, må stadig motiveres, 
krever fleksibilitet, men er 
teamorientert (gruppefokusert). 
Trenger ”karismatiske ledere” for å 
vedlikeholde motiveringen. ”Ingen 
pliktfølelse”. Etiske verdier kun til 
egen motivering. 
 
 
Når vi nå reflekterer over våre 
eksiterende brødres 
gruppetilhørighet, 68% av vår loge 
tilhører til den tyste generasjonen,  



 
må jeg nok si at vi i logen har en 
fenomenal utfordring til å 
sammensveise både det nåværende 
broderskap og generasjon X og Y . 
Disse to generasjonene er så langt 
fra hverandre i verdigrunnlag som 
det kan få blitt. 
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Babyboomere er kun delvis 
pliktoppfyllende engasjert, hvis 
disse ikke er fritidsmessig engasjert 
som tar fokuset fra logelivet. 
 
Siden jeg selv tilhører 
”babyboomere”, ser jeg noe mørk 
på vår logefremtid i den nåværende 
organisasjonsform. Jeg har ingen 
løsning, men jeg håper at vi i 

felleskap ved å involvere de yngste  
å komme med gode forslag. Er 
organisert teamarbeid med denne 
gruppen en del av løsningen?  
Jeg bare spør? 
 
Uansett, jeg er optimistisk. Vi skal 
ikke la være å prøve. 
 
Med dette ønsker redaktøren alle 
brødre meget hyggelige og solfylte 
påskedager.   
 
Bror Thomas Teichmann

 
 
Overmesters spalte 
 
Vel møtt 

 
Storbyproblematikken er stadig et tema for våre loger i 
Oslo. Vi trenger flere nye medlemmer men det er ikke 
alltid like enkelt å finne en mulig ny resepiend. Odd 
Fellow var kanskje mer kjent blant folk før enn nå og 
synliggjøring er derfor viktigere enn noen gang  for 
våre hovedstadsloger. Logene kan ikke selv føre 
reklamekampanje men vi kan samarbeide med mål om 

å vokse og å styrke våre enheter. 
 
Vi vil gå inn i en nærere og tettere samarbeidsform med de logene som i dag 
ikke har så mange antall møtende brødre. Dette gjelder Info-møte, 
Klubbaften, Foredrag, Gradspill osv. Målet er at vi kan dra nytte av alle 
ressurser som finnes blant oslo-logene på en slik måte at vi i fellesskap kan 
bidra til at den enkelte loge kan vokse i antall medlemmer. Vi vil følgelig 
også ha en felles “pool” med aktører for gradspill slik at den enkelte loge kan 



 
gjennomføre gradene på en tilfredsstillende måte samt at resepienden da vil 
kunne oppleve en logesal med mange brødre på benkene. 
Dette krever noen felles planleggingsmøter slik at vi bl.a. får samkjørt 
møteprogram med all dens innhold for både logemøter og ettermøter. 
Selv ønsker jeg et nært og fruktbart samarbeid med tirsdagslogene i tiden 
som kommer. 
 
De enkelte loger kan ikke kjøre annonsekampanjer for å synliggjøre Odd 
Fellow. Vi er en liten lokalavdeling og verken har penger eller mulighet til 
helsidessannonser i Aftenposten. Dette må komme fra den sentrale ledelse og 
der savner jeg tiltak som synes i Oslo. En ting er handlingsplanen, og den er 
sikkert fin, men hva skal man med et dokument som alle er enig er et fint 
dokument som man kan sette i bokhyllen og som kun viser til at noen har 
arbeidet med å lage et dokument. En handlingsplan skal da inneholde 
handlinger og det er nettopp det jeg savner, handling. 
 
Vi ses 
Jørn Mood 
OM 

Undermesters spalte 
 
Kjære Brødre 
 
Nå går vi mot lysere tider, både i vær, kropp og sjel. 
Hva er ikke som en kropp som kjenner at lyset 
strømmer på, etter mørke. 
Vi kan noen ganger merke at været kan hemme oss 
litt, den 9. februar hadde vi en vakker 
innvielsessermoni. Været gjorde nok at en del så 
vanskeligheter med å komme. 
Men for en flott aften, med 2 storembetsmenn til 
stede, bare en slik fin aften, er lys i glede i seg selv. 

Håper på mange flotte møter utover våren, og at vi kan glede oss over lysere 
tider sammen. 
 
Mbh 
Thomas Haug  
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Kjære Brødre 
 
Det er med skrekkblandet fryd jeg som Logens 
sekretær sitter her foran PC-en for å skrive mitt første 
innlegg til Sekretærhjørnet i TW-Nytt. I et tidligere 
nummer av bladet i 2009 skrev jeg litt om hvilke 
tanker og ideer jeg hadde i min nye funksjon som 
Kapellan. Jeg fikk bare noen få møter på den plassen 
før det ble helt nødvendig å bytte sekretær. Valget falt 
på meg, og løsningen ble at Henrik Norland og jeg 
byttet embede. Jeg takker for tilliten. Nå får Henrik 

mer tid til familien sin og til en jobb som brått og uventet vokste rett over 
hodet på ham. Jeg ønsker å rette en varm takk til Henrik for alt han hadde 
gjort klart før jeg overtok, og for tålmodig opplæring av sin etterfølger. 
 
Om jeg er rett person på rett plass nå vil jo vise seg etter hvert. Jeg lover ikke 
annet enn at jeg skal gjøre så godt jeg kan, og utføre mine oppgaver etter 
beste vilje og skjønn. Som dere vet har jeg en jobb som gjør at brødrene ser 
lite til meg i desember og januar, men ved hjelp av Overmester Jørn Mood 
og Eks OM Erling Nordsjø ble embedet ivaretatt på en skikkelig måte 
likevel. Tusen takk for hjelpen. 
 
Dersom brødrene har noe på hjertet som bror Sekretær bør vite så kan jeg 
kontaktes når vi møtes i Logen, pr mobil 41 31 48 66 hvis det haster – eller 
aller helst pr e-post:  simen.levinsky@vikenfiber.no 
E-post er et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er 
vanskeligere å glemme – og nesten umulige å misforstå. 
 
Her er noen viktige hendelser som har skjedd siden forrige nummer av  
TW-Nytt: 
 
Vi har fått en ny bror i vår Loge. Vi hilser velkommen: 
Lars Bertil Johansen. Stasjonsveien 52 B. 0771 Oslo  
Mobil 91 18 28 85.  
Mailadresse: lars@tavola.no 
Innviet 9. februar 2010. Fadder: UM Thomas Haug 
 
Br. Arvid Soelberg har fått ny mailadresse: asoe@broadpark.no 

mailto:asoe@broadpark.no


 
 
Br. Kjell Arne Bjerkland har fått ny mailadresse: kabjerk@gmail.com 
 
Brr. OM Jørn Mood og Magnar Naas mottok Den Kongelige Purpurgrad i 

enrik Norland ble innviet i Leir 12 Akershus den  

 
eg snarest slik at også Storlogens Focusregister kan oppdateres 

pende. 

lsen i 

 

Leir 12 Akershus den 3. nov 2009. 
 
Brr. Lars Ergo og H
02. februar 2010.  
 
Fung. Eks. OM Roar Mathiesen ble tildelt Storlogegraden 19. februar 2010. 
 
Ny medlemsmatrikkel for perioden 2009 – 2011. Brødre som ennå ikke har 
mottatt boken kan henvende seg til meg. Husk at alle viktige endringer blir
meddelt m
lø
 
 
Med broderlig hi
V. K. og S. 
Simen Levinsky 
Sekretær 
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 PALÆET 

 
For å fenge interessen blant logens 
brødre ytterligere vil jeg nedenfor 
gi en liten orientering om 
forhistorien til Palæet. Samtidi

R 

 man vel si at København er blitt 
smål for de fleste av oss. 
 Kongens Nytorv og Strøket er
nt som Nationalteateret og 
 Går man fra Nyhavn og utover 
få minutter så kommer man til 
æet og et besøk der kan anb
. Jeg var der rett før jul i et mø
 en meget interessant omvisning
inneholder praktfulle logesaler, 
slokaler og et Odd Fellow 

t utall historiske gjenstander.  Museum m
 

hvordan København utviklet seg 
fra 1600-tallet. 

For 110
t 1900, tok Odd Fellow 

Ordenens daværende Stor Sire e



 
initiativ som senere skulle vise seg 
å rekke langt inn i det neste 
årtusen. Stor Sire Petrus Beyer t
på vegne av noen københavnske
søster- og broderloger samt to lei
initiativet til å reise økonomiske 
midler for kunne overta den 
bygning som københavnerne
har beskrevet som en av de 
skjønneste arkitektoniske perler, 
nemlig Det Berckentinske Palæ, 
senere Det Sc
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 alltid 
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e til 

mmer som Odd Fellow 
Palæe e 
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opgave for stor 

 

av 
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som i
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et 

 

d noen spredte 
småb n 

ik III 

 
Frede

nkesete 

og deretter Aktieselskabet 
Koncertpalæet. 

De københavnske Odd Fellow 
logene overtok Palæet fra 
Aktieselskabet Koncertpalæet og 
foretok noen ombygginger slik a
det ble mulig å benytte lokalen
egne møter, dog på en slik måte at 
man kunne videreføre 
konsertvirksomheten, slik man 
hadde forpliktet seg til i henhold til 
kjøpekontrakten. 

Palæet er i dag kjent av alle 
logemedle

t og betraktes i dag over hel
Danmark som Ordenens høyborg. 

I en tale som Stor Sire holdt 
20 år senere uttalte han: ”At der var 
mange, der mente, at Palæet både
var for fint og for stort for os. Men 
tiden havde vist, at ingen
er for stor og ingen 
for Odd Fellow Ordenen. Det 
Ordenen for alvor vil, kan den ved 
enigt arbejde føre igennem.” 
 

Den 7. april 1992 kl. 05.54 om
morgenen brøt det ut brann i det 
vakre Palæet. Ved denne 
ulykksalige brannen ble de fleste 
Ordenens arkivalier og inventar 
ødelagt, men nesten som ved 
skjebnens ironi forble Palæe
eldste og vakreste logesaler så godt

ntakte. Etter brannen er 
Palæet nå som fugl Phønix 
gjenoppstått av asken, og er rent 
tidsmessig ført så langt 
arkitektonisk tilbake som det har 
vært mulig, samtidig som det er tat
hensyn til nåtidens krav for en 
bygning av denne kaliber.  

Bygningen har også en 
interessant forhistorie: 

I 1619 kjøpte Christian IV d
store arealet som lå utenfor 
Københavns Østre Port, som den
gang lå ved det nåværende 
Kongens Nytorv, for å innlemme 
det i selve hovedstaden. Området 
ble den gang bare sporadisk 
bebygget me

ygninger og noen staller, me
ellers ble ingenting gjort. Det var 
først under ledelse av Freder
at området fikk anlagt snorrette 
veier som gikk vinkelrett på 
hverandre, men selve utbyggingen 
av området skjøt først fart under 
Frederik V. 

Litt nord for den nåværende
riksgade ble det bygget et 

mindre slott eller palé som e
for Frederik IIIs dronning Sophie 
Amalie. Bygningen bar navnet 



 
Sophie Amalienborg eller bare
Amalienborg. Foran slottet, ned 
mot det nåværende Sankt Annæ 
Plads, st
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rakte det seg en stor hage. 

 

d 

 man på 

øbenhavnske Poul Christian 
chindler) i anledning feiringen av 

Ved brannen omkom ca. 200 
ner fra hoffets personale, 

eriblant et stort antall barn. Sophie 
Amalienborg brant nesten ned til 
grunnen. 

Den senere Frederik IV lot 
restene av slottet rive og brukte den 
nordlige delen av slottshagen mot 
Esplanaden til militær 
ekserserplass. Den sydlige del av 
tomten mot Sankt Annæ Plads ble 
beholdt som lysthave til 
Københavns Slott.  
 
I anledning 300-årsjubileet for den 
Oldenborgske kongeslekt, som ble 
grunnlagt i 1448 da Christian 
Greve av Oldenburg besteg den 
danske trone som Christian I, 
besluttet Frederik V ved en 
resolusjon den 12. september 1749 

å gi o
 

 

 1749 en 

ls’ 
(Det nåværende Amalienborg). 

Kongen bestemte at disse fire 
Hotels skulle være likt utformet. 
Tomtene til disse fire store paléer 

 til de fire grever Moltke, 
Schack, Levetzau og Berckentin, 
som for egen regning skulle 
oppføre bygningene. Berckentins 
Palæ ble senere overdratt til 
Brockdorff. 

Under et møte i Jægerspris 
den 5. september 1749, hvor bl.a. 
også Berckentin deltok, ble 
tomtene mellom den brede veien til 
byens grav (daværende 
Norgesgade, nåværende Bredgade) 
og kystlinjen 
(Amalienborgkvartalet) utstykket 
til ca. 50 borgertomter. 

Disse borgertomtene skulle 
bebygges med alminnelige 
beboelseshus til pryd for byen og 
til evig minne om kongen. Alle 
husene som vendte mot gaten 
skulle bygges ”regelmessig” og 

mrådet til enhver av byens 
storkjøpmenn som ville oppføre en
bygning på området. Byggherren 
ville få 30 års fritagelse for 
’innkvartering og skatt’. 

Hele området ble til kongens
ære kalt for Frederiksstaden. 
Hoffbyggmester Nicolai Eigtved 
utformet 26. september
plan for kongen, hvor 
Frederiksgade lå som en midtakse 
med en kvadratisk plass i midten, 
omkranset av ’fire store Hote

Hele området var den gang 
avgrenset av en liten kanal, 
tilsvarende det vi i dag kjenner som
Sankt Annæ Plads, Bredgade og 
Esplanaden. 

Dette Amalienborg brant ne
19. april 1689. Det tok fyr i en 
sidebygning til slottet, hvor
dette tidspunkt var i ferd med å 
oppføre Københavns første opera 
’Der fereinigte Götterstreit’ (av 
k
S
Christian Vs fødselsdag.  ga han

perso
d
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”vinduene være av en
flukt”.  

Alle disse borge
17 meter brede mot ga
meter dype (utmålt i a

Tomtene på og o
nåværende Odd Fello
allerede blitt fordelt til tre av 
Københavns store handelsmenn, 

st 
  

sitt ’Hotel’ på 
nettopp dette stedet oppfylte Grev 

t ”Point 
ns 

byggestil. Et tilbaketrukket palé 
med sideliggende lave 

er av TW

s høyde og Ved å bygge 

rtomtene var 
ten og 82 
len). 
mkring det 

w Palæet var 

Berckentin et av tidens store 
idealer, nemlig å plassere en stor 
monumentalbygning som e
d’vue” for enden av Dronninge
Tværgade, helt i tidens parisiske 

men når en minister (Grev 
Berckentin) forlangte disse 
tomtene, var det naturligvis kloke
av handelsmennene å trekke seg.
 
 
Fortsettelse følger i neste numm
 
AE 
 

stallbygninger, en stor gårdsplass i 
midten som en ”Court d’honneur”, 
slik det passet seg den gang for en 
så høytstående manns bolig. 

-nytt. 



 

Fjesbo
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k og bank mannen 
 
Språkets endring og ordene  
te
de
sk øde 
sm
 
 

Ordenes betydning fora
med tiden. Før ble man 
i dag blir man krenket o
sak. Mine barn sa en ga
hatet fiskeboller. Greit at de ikke 

 
nner har også fått en ny 

g det er litt 

 
t at ordene har endret 

vor 

 
t av 

 
le 

rd 

 
re menigmannen 

e 
eringer som 
ytter til hest. 

mør på flesk er et velkjent begrep 
og brukes bevisst eller ubevisst i 

 eksempel i Aftenposten der 
et på 

or 

 

g 
lig norsk, og i 

ke opp 
induet, og det betyr det samme 

p 
s slik 
t det 

s betydning var et hett
ma for en tid tilbake, men nå kan det se ut til at 
batten har lagt seg på tross av orddeling, 
rivefeil og dårlig grammatikk, men heldigvis d
s-språket ut med svineskjøtt og skylling. 

ndrer seg som skriver feil, journalisten
fornærmet - 
g går til 
ng at de 

bidrar med sine formul
for eksempel ridende r
S

liker maten jeg lager, men å hate 
fiskeboller er en drøy påstand. 
Ordet Ve
betydning og med god hjelp fra 
Facebook har jeg nå 200 venner 
men jeg drikker fortsatt kaffen 
alene. Gamle klassekamerater har 
lagt meg til som venn o
pussig at vi er venner uten å ha sett 
hverandre siden 1980. Men det er
ikke bare de
sin betydning, de blir også delt helt 
feil. Bohus hadde en plakat h
det sto noe sånt som: Tilbud: Tre 
bord kr 198,-. Jeg fikk dessverre 
ikke tre bord men et trebord.  
Orddeling, eller mangel på sådan,
kom som et resulta
stavekontrollen til Microsoft som
delte alle ord i to, bankmannen b
bank mannen trebord ble tre bo
osv men det merkelige er at vi 
skriver samme feilene på plakatene.
Men det er ikke ba

pressen. Feil bruk av ordenes 
betydning ser man til stadighet, 
som for
man kunne lese at jordskjelv
Haiti var et “helvetes inferno“ 
Inferno er det italienske ordet f
helvete. Det opplevdes sikkert som 
et helvete men et helvetes helvete 
blir kanskje en feil beskrivelse av
situasjonen. 

Er vinduet nede oppe? Her er 
det greiest å skille mellom oppe o
åpent, men i munt
mange dialekter, er det ingen ting i 
veien for at døren nede kan være 
oppe. Helst burde den vel være 
åpen. Vi sier også luk
v
som å åpne det, selv om å åpne er 
det motsatte av å lukke. 
Hvis vi sitter i en bil og sier: Op
med vinduet. Skal det da heve
at det lukkes eller senkes slik a
åpnes? 



 
 

erkelige hendels
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er. 

ikken fra J
Rodel
 jeg sit

evakten m
 jeg titte
tens syk r 
r mange år side

 
 menis
oner.

n 

ere enn min egen 

mitt første møte 

Fikk jeg takket henne nok for alt 
hun var for meg? 
 
Hun var 60 år når hun døde det 
husker jeg, men når var dette? 
 

g jeg titter 

ld født 03.09.1906. 

e Anna Wold 

n. 

avisen i 

Er det virkelig et annet menneske 
med samme navn og alder som nå 
dør 103 år gammel? 
 
Jeg klipper ut annonsen for å sikre 
at jeg ikke fantaserer og ser de 
etterfulgte dager om det navnet 

OM&Menn 

ernbanetorget og opp til 

M
 

 
Jeg tar 17 tr
jobben på 
mørke, og
Ved leg

økka. Det er sen november 
ter og leser Dagsavisen. 

å trikken bråstoppe og står 
r opp på vinduene på 
ehus ut mot Storgaten, og huske

n lå der i 14 dager. 

stille litt,
Legevak
at jeg fo

Det var en
komplikasj
 

Mens jeg lå der hadde jeg besøk av 
min ”gamle” tante Anna flere 
anger. 

koperasjon og noen 
 

g
Jeg var gift og bodde på Bøler, me
hun var min gudmor sa hun, og 
hadde ansvar for meg. 

esøkte meg oftB
kone som var i arbeid. 
Tante Anna var et herlig menneske, 
husker godt hun døde ikke svært 
lenge etter. 
 

un fikk slag på trikken på H
Sandaker og døde, 
med døden på et nært menneske. 
Og jeg sørget virkelig. 

nov
 

Trikken begynner å gå o
tter ned i avisen, a

 ”Meldte døde” leser jeg i min 
lder. Støter av og til på navn jeg a

kjente. 
 
Da plutselig der står det:      

nna WoA
 
Det stemmer min tant
ar født i 1906 og det var i 1966 v

dette hendte alt samme
 
Men hvorfor står dette i 

ember 2009? 
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dukker opp i avisen under 
begravelser på de fors
kirker, men nei. 
 
Uventet hjelp dukker opp av og til 
og gir grunn til undring. 
 
Da mitt barnebarn Tuva var liten 
og jeg barnepike, hadde hun klart å 
låse seg
Hun va
igjen og je
meget stresset situasjon. 
Heldigvis klarte jeg å
lå
g
 
Dette må være forklaringen på at 
jeg siden ikke har fu
nøkkel til noen av rommene, 
antagelig har jeg lagt de mi
bort for å unngå slike episoder. 
 
Det er jo litt klønete når man har 
gjester og det ikke er nøkkel til 
toalettet. 
 
Så var det slik
mange gjester, n
bestemte meg fo
mo
kan

rmiddag bestemte jeg 
 mens jeg satt i 

gangen og tar på meg skoene, titter 
jeg tilfeldigvis bort på toalett døren 

Var det ikke en nøkkel som sto i 

 

et nøkkelen og satt 

nøklene? 
De er fremdeles borte. 

Har lett huset rundt og finner ingen. 

ømmer at jeg glemmer 
lig navn, men dette var 

essen rett?  
Er det noe der ute? 

. 

  

kjellige 
 
En lørdag fo
meg for å handle, og

som sto åpen. 
 

 inne på et av rommene. 
r ikke i stand til å låse opp 

låsen? 
Jeg hinket bort på en sko og 
ganske riktig, nøkkelen var på

g følte dette som en plass og funket bra. 

 dirke opp 
 
Hadde jeg funn

sen med en saks, så det endte 
odt. 

den på plass? 
Det kunne jeg ikke huske, og hva 
med de andre 

nnet en eneste 

dlertidig 

 

 
Jeg innr
mye, sær
merkelig. 
 
Har prins

 at jeg skulle ha  
oen var nye og jeg 
r å kjøpe og 

Eller er jeg bare sløv
 

ntere en hengekrok slik at man Hilsen Arvid Soelberg. 
 være uforstyrret på toalettet. 
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n  
er. 

8.00 
I lavettbygningen rett ovenfor brygga har Kunstverket en flott utstilling av 

Hovedøya en perle i Oslofjorde
Loge 22 Thomas Wildey inviterer til utflukt med dam

tirsdag 25. mai 10 kl. 1

Morten Krogvold.s fotokunst.  
 

 

Morten Krogvold vil selv fortelle om utstillingen. 
Vi byr

Båt går fra Vippetangen hver halvtime og buss 60 går til Vippetangen. 
Blir det fint vær er Hovedøya et herlig sted med badestrender, historiske 

 også på et glass vin og litt fingermat. 

ruiner og et serveringsted. 
5,- påmelding til bror sekretær  
Siste frist 25/4-10 

VELKOMMEN. 

Pris kr. 17
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homas Teichmanns matspalte T
 
Eksotisk Blåskjell- & Rekesuppe a là Ellen  
Du trenger: 

1 boks med kokosmelk,( kremet!) 
 1 matfløte 
 1 nett med blåskjell – vaskes  
 1 kg med ferske reker - renses 
 1 chili – finhakkes (smak til / bruk i hvert fall 1/2) (uten frø) 
 1 lime – skvises  
 1 dusk koriander – grovhakkes (kan også bruke persille) 
 1 knoll ingefær - finraspes 
 6 sopp – skjæres opp etter ønsket størrelse 
 3 gulrøtter – skjæres opp etter ønsket størrelse, små terninger 

d hvitløk - finhakkes 
tt med charlottløk – skjæres opp etter ønsket størrelse 

vitvin  

ns rekene og kok opp rasket i ca 5 min. 
ehold kraften. 

n med halvparten av hvitvinen. 
4. Fres opp chili, ingefær, hvitløk, gulrøtter og løk i en blanding av olje 

esaft, hvitvin 
og matfløte (mengde matfløte etter ønske / behov).  

v hakket koriander. 
8. La alt koke sammen i 3 til 5 min. Slik at rekene ikke blir seige. 

koriander over 

suppen, og søt hvitvin 

 2 fed
 1 ne
 3 dl h
 

1. Re
2. Kast rasket, men b
3. Damp blåskjellene samme

og smør (bruk en jerngryte). 
5. Tilsett fuktighet: rekekraft/blåskjellkraft, kokosmelk, lim

6. La det koke inn.(ca 1/3 del) 
7. Tilfør blåskjell, rekene, sopp og halvparten a

9. Før serveringen, 
dryss grovhakket 

suppen. 
 
Serveres med surdeigsbrød 
med god skorpe til å dyppe 
i 
pga styrken på suppen. 
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 mest tradisjonelle matrett 

nn.  

 og la det putre i ett minutt under omrøring.  

isp godt slik at det ikke blir klumper. La det få 

side til det blir 
ent. Ha stekefettet i sausen.  

flesk og duppe.  

 litt finhakket sjalottløk til den hvite 
 du i gressløk heter det Tjømedupp.  

 

Norges
 

 
 
4 ss smør 
4 ss mel 
5 dl melk 
6 sk lettsaltet sideflesk 
poteter 
FREMGANGSMÅTE: 
Kok poteter i godt saltet va
 
Sausen (duppen): Ha smør i en tykkbunnet kjele. Smelt det på middels 
varme. Ha i mel
 
Ha i litt og litt av melken. V
ett oppkok mellom hver gang du sper med melk.  
 
Stek flesket sprøtt på lav varme, ca 10 minutter på hver 
gyll
 
Servér poteter med 
 
NB: Det kalles Løtendupp om du steker
sausen. Har



 
Her hører skikkelig god øl og en rikt
Soufflé Glace au Grand Marnier 
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ig akevitt til. 

rand Marnier 

ehvitene og plommene i hver sin bolle.  

et blir en hvit, seig, meget tykk og hard 

rten av sukkeret i en kasserolle. (125 g) 

 til en tykk sukkerlake (hold den varm). 

fløten uten å røre for mye, men likevel slik at det blir godt 

ren. 
. Med tape fester man en krage av stivt papir rundt en suffléform og heller 

imer. 
al serveres. 

 

 
 
 

 
4 store egg 
250 g farin 
3 dl kremfløte 
1,5 dl G
0,5 dl kakao 
1 suffléform på ca 8 dl 
 
Slik gjør vi: 
 
1. Ta frem 3 boller til å vispe i.  

Ha egg
Hell fløten i den tredje.  

2. Stivpisk fløten, sett den kaldt. 
3. Tilsett 125 g sukker i eggehvitebollen, sett den i varmt vannbad og visp 

med elvisp 10 – 15 minutter, til d
marengsmasse. 

4. Mål opp halvpa
Tilsett 2,5 ss vann (jeg bruker mer vann) og la det koke under omrøring  
2 –3 minutter

5. Visp eggeplommene et par minutter med elvisp og tilsett den hete 
sukkerlaken i en fin stråle under fortsatt visping. Fortsett å vispe enda en 
stund i vannbad til plommene har fått en glatt, hvit og lett luftig 
konsistens. Avkjøl litt. 

6. Bland de vispede eggplommene med marengsmassen og skjær deretter 
forsiktig inn 
blandet. 

7. Til slutt blandes likøren inn i den luftige ismassen med kjærlig hånd, og 
alt er klart for fryse

8
isen i den. La formen stå i fryseren i 24 t

9. Pudre kakao over straks før issuffléen sk
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Oppskrift på Tysk Goulasch: 
Tysk / Østerrisk / Ungarsk nasjonalgryte 

kjøtt uten fett og slinter skåret i tommeltottstore biter,  
jøttfaser retning ellers blir kjøttet 

s, nedre lårbenkjøtt blir saftig 

 smak - gjerne søtt og 

 1 ts 

ttes løk, glaseres 
 krydderet og 

 

elknødeln. (gjerne pakke fra 

 
1 kg rent okse
lårtunge/ mørbrad /store nøtt. (obs, se på k
seig) 
Osso Bocco” kjøtt kan også bruke”

300 gr gul løk skåret i små terninger, 
1 stort laurbærblad, 
2 ss tomatpurre, 
Ungarsk Rosenpaprika pulver, minst 2 stor ss (egen
kraftig,) 
Spansk rød paprikapulver, minst 1 storr ss 
1 pose med Goulasch - kryddermix fra Knorr - Tyskland. 
5- 6 tørkete steinsopp, Bløtlegges i minst 2 timer med lunken vann og
salt, tilsettes sammen med vannet. 
Salt, pepper, etter smak 
3 kløfter hvitløk, 
1 ss karve, knust i en morter, skal av ½ sitron skåret i bitte små! Terninger 
kan rives tynt) (

 
Kjøttet brunes (uten salt, med nykvernet hvit pepper), tilse
ammen, deretter tilsettes tomatpurre, paprikaen, Goulaschs

resten av krydderet. 
1 dl rødvin og fylles opp med kalt vann+ bløtlagt steinsopp. La det koke til
kjøttet er mør.. 
 
Serveres med råpotetball, ris, pasta, eller semm
Knorr), blandet salat 
 
Vinanbefaling for denne retten: 
Amarone della Valpolicella Classico 1999 
 
 

  



 

Vit mer om Simen Levinsky 
 
FADDER: Bjørn Jahr 
FØDT:1957 
 
HVOR LENGE HAR DU VÆRT MED I 
THOMAS WILDEY? Siden 1994 
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dagogisk utdanning. I arbeidslivet har jeg 
net 17 år i et 

. I tillegg har jeg 
ært lønnskonsulent i firmaet Økonomi Partner og jobber i dag som 

ma Services. 

VIS DU KUNNE VALGT OM IGJEN – HVA HADDE DU DA VALGT? 
g ville nok ikke valgt noe annerledes. Jeg føler jeg har hatt en spennende 

tilværels
 
HVOR VOKSTE DU OPP? 
eg ble født på Bjølsen, men vokste opp på Lambertseter. 

 N OB Y  
Logen. (dette svaret kommer kjapt). Utenom  meg for 

a o ni

ær nd   et ært forhold til mitt eget land når det 
eis g h ller Syden da det aldri 

har fristet noe særlig. Har reist desto mere i Norge og vil påstå at jeg har 
besøkt alle byer i dette landet! Jeg har ært over hele Norge. Det eneste som 
står igjen er tur med Hurtigruten Bergen – Kirkenes. 
I tillegg har vi bygget hytte i Hallingdal, like ved Nesbyen som vi 
selvfølgelig benytter mye. 
  

HVA HAR DU GJORDT/HVA GJØR DU I 
ARBEIDSLIVET? 
Jeg er utdannet førskolelærer og har i tillegg 
pesialpes

som de fleste vært innom flere bransjer. Jeg jobbet blant an
rma som drev med brannvernsutstyr innen skip og offshorefi

v
lønnskonsulent i Vis
 
H
Je

e og er fornøyd med de valg jeg har tatt. 

J
 
HAR DU OEN H B ?ER

 den så interesser jeg
foto, dat g elektro kk. 
 
FAVORITTREISEMÅL – OG HVORFOR? 
Jeg er sv t stedbu et og r  meget nha
gjelder r emål. Je ar faktisk aldri vært i det man ka

v
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arbeid  har jeg vært 

Dette e
trivelig. 
 

 
 

 
 

 
Tirsdag 
23.03  

20.04  
27.04  
11.05  
18.05  
25.05  

AKTUELLE SAKER DU ER SPESIELT ENGASJERT I / OPPTATT AV 
OM DAGEN – OG HVORFOR? 
Logen. (igjen like kjapt). Jeg har alltid hatt mitt engasjement innen sosialt 

. Jeg var aktiv i Norsk Folkehjelp Sanitet i 13 år og videre
30 år i sivilforsvarets tjeneste. Når det gjelder Logeideen passet det min 
natur og tankemåte veldig godt. Jeg var tidlig med i Privatnevnda og har 
senere også alltid vært med i Sosialnevnda. Jeg har som motto å ikke gjøre 
ting halvveis og er sånn sett veldig engasjert samtidig som jeg tror på det. 
Forruten aktivitetene i logen, så er jeg så heldig å være bestefar til to små. 

r jo selvfølgelig veldig hyggelig. Begge under året gamle, kjempe 

Med dette sier jeg takk til den meget så engasjerte Simen. 

RUNE MEDIAAS 

Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey  
våren 2010 

19:00    Arbm. Besøke Loge nr. 79  
Roald Amundsen 

19:00  D   60 Ve. Ju. Galla 
19:00  A  -+ Arbm. 
19:00  B  + Innvielse Galla 
19:00  C   Arbm. 
18:00  D   Sommeravslutning 
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28 

0161 Oslo 
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