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Leder TW-Nytt
y
Redaktøren har noe på hjerte.
I disse dager snakkes det om utvikling og fremgang,
spesielt i våre loger. Vi kaller det styrkelse og
ekspansjon. Man er selvsagt redde for stagnasjon og
tilbakegang. Temaet rekruttering av nye
medlemmer er vår tids største utfordring. Til og med
Aftenposten har skjønt det. I en artikkelserie over 3
store helsider i både kommentarspalten,
nyhetsspalten og individuelle meningsspalter blir
logenes indre liv omskrevet, omtalt og etter medias
spektakulære vis plukket fra hverandre.
På godt og vondt.
Jeg hørte noen av brødrenes indignasjon over at” de der ute har alltid noe å bry
seg om”
Er dette et godt utsagn? Nei, ikke etter mitt syn. Dette er for passivt. La oss se
det positive i det man skriver. Det finnes da jammen mange gode pluss poeng for
den som ikke er i skyttergraven med luen over øyene og ørene.
Jeg mener kommentarene er herlig og inspirerende.
La oss lese innleggene og kommentarene med et nøye og observant blikk. La oss
reflektere over deres utspill og synspunkter. Kan vi lære noe av det? En annen
ting er:
VI ER IKKE GLEMT. VI ER FREMDELES INTERESSANTE. MAN OMTALER OSS I
MEGET INNGÅENDE ORDLAG.
Selv om man rister oss litt, så tenker jeg at dette er noe vi må ta tak i til vår
fordel. Hvordan kan vi bruker deres argumentasjon til vårt, logens, beste. Hva
kan vi lære å gjøre det bedre for fremtiden?
Jeg personlig er ikke redd for logens fremtid. Hvorfor ikke?
Nettverksdannelse, bakgrunn og formål
Vi alle har behov for nettverk. Vi velger disse ut fra ulike interesser, fagområder,
vennekretser eller annen ymis forklaring hvorfor vi møtes andre mennesker og
deler ulike kunnskapsområder eller livssyn. Formålet er, uansett nettverkets
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innfallsvinkler, at vi ønsker” å berike oss”, hovedsakelig tilføre oss ny kunnskap
eller utvide eller utdype horisonten med andre / og likesinnede.
Rekrutteringens fallgruver
Dersom vi ikke er meget bevisst hva vi vil oppnå med ny- rekrutteringen til vårt
nettverk, er meget nøye med hva som er forventet og hvordan nettverkene er
ment til å fungere, vil vi oppleve skuffelse og” frafall”. Er det vi opplever? Er
rekrutteringsgrunnlaget godt nok forberedt.? Er vi flinke nok til å følge opp våre
nye brødre, slik at disse føler seg ikke bare velkommen, men også få den
veiledningen nettverkets formål representerer.
Har vi vært flinke nok til å skape de rette forventingene hos våre nye brødre? Er
vi som gamle” brødre og deltaker i nettverket flinke nok til å etterleve det vi har
skap av forventinger hos de nye brødre?
Valgte embetsmenns personlige eksemplifisering, deres sosiale legning og
antenner” og ditto opptreden, av logens formål og virken både innad og utad, er
en meget vesentlig bestanddel av at våre nye brødre trives og ser hva som er
forventet av dem.
La meg få lov til å komme med noen betraktninger rund vårt logeliv,
rekrutteringen og ikke minst gjengivelses forsøk av våre” falne” brødre.
La meg først og fremst slår fast, at jeg er meget glad i logen og logens formål.
Logen gi meg det sosiale nettverket jeg har behov for og kan utvikle som jeg selv
ønsker. Logen som sådan har gitt meg både glede, hyggelige venner og lit dypere
mening med livet. Det kom sent, men dog bedre enn aldri.
Når jeg nå ser at logelivet som sådan har endret seg i det stille, kan man godt si
at selv om vi ikke like det, så er det tidens samfunnsforandringer påvirker logens
både indre og ytre liv. F.eks.” tidsklemmen” gir seg utslag. Arbeidslivet har blitt
mer og mer krevende og det har påvirket fremmøteprosenten. Denne har gått
rimelig drastisk ned i de siste 3-4 år. Det er enkelte ganger nok så glissent i
radene. Ettermøtene er ofte enda dårligere stelt. Våre brødre er i salen, men
velge å haste hjem etter” pliktdelen” av logemøtet.
Jeg lurer på hva vi, som er igjen på ettermøte, har gjort galt siden en god del
brødre ikke synes noe om å dyrke også den sosiale delen av nettverket i
logelivet?
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En av våre brødre, som har vært fraværende en god del år, har henvendt seg til
redaksjonen med et lite tankekors.
Oppfattes logelivet etter hvert for seriøst og alvorstynget slik at våre, i hvert fall
noen av våre nye brødre blir skremt av alvoret og strenge etiske poster. Er dette
en hemsko for å få nye mennesker interessert i vårt nettverk? Noe oppfattes
som hevede moralsk pekefinger og at man derfor heller velger lettvintere
nettverk, med lit mindre forpliktende og krevende bakgrunn og med ønsker som
mer sosiale og uforpliktende sammenkomster og med mer tabloid form for
kommunikasjon.
Det lar seg ikke fornekte at vår tid og samfunn har blitt mer overfladisk. Våre
moralske, etiske verdinormer, basert på tradisjonelt humanistisk tankegods, blir
muligens problematisk for en del yngre mennesker å forholde seg til.
Er logens etiske og moralske terskel for høy? Er forventningspresset til den
enkelte bror utenfor dagens bevissthet og vilje og for krevende til å oppnå? Er
det derfor at en del av våre nyere brødre resignerer å skyve tidsklemmen foran
seg, når det gjelder” møtt så ofte du kan”.
Dagens mennesker har dessverre blitt langt mer” egosentrert” enn bare for noen
få år siden. Innsatsviljen,” dugnadsånden” til de mer humanitære jobber er ikke
lenger så ettertraktet.
Er det derfor rekrutteringen går tregt?
Tradisjonelt har jo rekrutteringen basert seg på brødrenes egen vennskapskrets.
Tør vi ikke be våre venner lenger?
Redaktøren har tillat seg å forhøre seg lit med noen av brødrene, som ikke har
vært der en stund, om bakgrunn til fraværet.
For alvorlig, for stor avstand fra etisk post til opplevd etikk i logen, lite
interessant, tidsklemme, for i hvert fall de yngre brødre, meget krevende
arbeidsliv, konkurrerende og generelt enklere tilbud av fritidsaktiviteter og ikke
minst fokus på familielivet.
Jeg tror vi bør diskutere om hvorvidt vår møteform og innhold bør
moderniseres? Jeg tenker da ikke på møteformene og dens pedagogiske
oppbygning i logesalen.
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Sosiale aktiviteter på ettermøte, enklere dagsaktuelle foredrag til diskusjon fra
/med Journalister, skribenter, forfattere etc.
Moderniseres mener jeg i den forstand at møtetemaene skal legges opp som
mer tabloidstil. Korte, men innholdsrike temaer, men av allmenn interesse. Vi
har allerede hatt noen fine møtetemaer!
Er møtehyppigheten en faktor? Må vi møtes 1 x per uke? For de som også er i
leieren, blir det møte 4 x i måneden. Er det nok med hver 14.dag?
Menneskelige relasjoner må dyrkes, men må baseres på gjensidighet. Som man
sier så fint: i en lukket hånd kommer ingen ting. Det vil si at man” må gi for å
motta noe”. Er dette for vanskelig for den” moderne yngre” bror?
Hjelper det at vi bryr oss mer om hverandre, viser omsorg? Før hadde vi korte
sammenkomster for nye yngre brødre. Kan man gjøre slikt som en del av
ettermøte?
Det er ikke enkelt å finne den perfekte oppskriften for å bearbeide og snu en
negativ trend. Aldri så mye trøst i få at andre organisasjoner ikke har det bedre.
Jeg har ingen konklusjon eller endelig fasit på spørsmålene over, men jeg håper
vi kan komme i en dialog med hverandre og diskutere noen av
spørsmålene/løsningene. Jeg håper også at vi kan trekke enda bedre veksler på
våre tidligere embetsmenn. Det er ikke minst deres etterlevde eksempler vi
andre lærer av og ikke minst blir influert av.
Det er ikke lett å bli et bedre menneske når man er overlatt seg selv.
Redaksjonen ønsker alle brødre i loge 22 Thomas Wildey en riktig god påske
I VKS
Redaktøren Thomas Teichmann
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Overmesters spalte
p
Kjære Brødre.
Det hevdes med stor entusiasme at våren nærmer
seg her i landet. Håper at dette medfører riktighet. Vi
trenger noen optimistiske tanker mens vi bakser med
snømåkingen ved hus og hytte sånn i starten på mars
– selve vårmåneden. Og, sist fredag ble til og med
veien jeg bor i skikkelig brøytet og skrapt ren for
issvuller og hjulspor. For første gang i vinter. Tro det
eller ei. Det går fremover..
I vår kjære Loge er vi godt i gang med vårterminen.
Halvveis,
faktisk. Jeg håper at Brødrene ser tilbake på
H
møter med et innhold som har vært til glede og utvikling for dere. Administrative
saker må vi bare behandle etter boka når det kreves, og uventede endringer i
møte-programmet er vanskelig helt å unngå – og må løses på strak arm. En av
endringene førte til et ad-hoc foredrag om Logesalens oppbygning i regi av en av
vår Ordens nestorer – ingen dårlig erstatning, det.
Vår venneaften i februar gav et hyggelig resultat i form av to nye søkere og
borger for innvielse i mai. Vi må alle fortsette det viktige arbeidet med nyrekruttering med full tyngde. Målet må være at hver venneaften skal gi minst èn
ny søker. Det trenger vi sårt i vår Loge.
Rettelig stolte skal vi være av våre yngre Brødre og deres innsats. Nå er de i full
gang med å planlegge en ny «Yngre Brødres Aften» med innhold de har valgt
selv. Noe vet jeg dog om planene – og vi har noe å se frem til.
Det videre programmet ut over våren er ganske omfattende. Først gleder vi oss
til en tildeling av en 25. års Veteranjuvel til en kjær Bror.
Vi får forhåpentligvis en 1. gradspassering, vi skal ha en (trolig dobbel?) 2. grads
passering i regi av våre Eks-mestere, så en innvielse med 2? nye Brødre og
deretter en feiende flott sommeravslutning i juni.
Tyngre rituelle møter som tildelinger, gradspasseringer og innvielser krever mye
av Embedsmenn og aktører. Det er viktig med god planlegging og gjennomføring
av øvelser i forkant slik at fremføringen blir best mulig og gir resipientene og oss
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alle den rette opplevelsen. Jeg vet at arbeidet er i gang og ber alle om å stille
helhjertet opp.
Det må være med en oppfordring om å møte så ofte du kan denne gangen også.
Vi trenger hverandres nærvær for å lage et godt møte. En kikk i Fokus forteller
om en fremmøteprosent pr sist i februar på 35,48%. Vi bør ha som mål å øke
denne. Glem aldri at det er DU som er viktig, kjære Bror. Det er bare sammen vi
klarer å skape en god Loge. Slik som Loge 22 Thomas Wildey.
Landssaken vår er viktig å ha i minne fremover. Vi har alle et felles ansvar for å
lykkes med å få en ny redningsskøyte på sjøen – Odd Fellow 3. Jeg oppfordrer
igjen Brødrene om å innbetale det frivillige bidraget vi trenger, vi skal ta en ny
runde med salg av pins og vi trenger Brødre som stiller opp på de felles
aktivitetene som prosjektgruppen ber om. Glem ikke at dette også promoterer
vår Orden og Loge ute i samfunnet. Kan bli en ny Bror, det.
Overmester har ansvaret for Logens virke innad som utad. Sammen med
Embedskollegiet skal han både planlegge, og gjennomføre, gode møter,
oppfordre til deltakelse, pushe, mase, lokke, promotere, utvikle og opprettholde
en god Loge. Og, han skal definitivt gi ros når det er på sin plass. Kjære Brødre.
Vår Loge er fantastisk! Den består av mennesker med respekt for hverandre,
med en felles glede av å være sammen og å utvikles som Odd Fellows. Være
sammen om å skape og å ta i bruk positive holdninger, handlinger og å vise et
menneskesyn som vårt samfunn trenger. Det er dette som gjør oss unike som
medlemmer av Odd Fellow Ordenen. Det er dette som er målet – å bli bedre
medmennesker for andre. Og, jeg er ydmyk og stolt over å få bidra med mitt som
OM et stykke på veien fremover. Men, det er kun sammen at du og jeg klarer
dette, min Bror.
Glem aldri det.
Snart står påsken for døren. Vi håper på godt vær i by og fjell og at vi alle får den
lille ferien og pusterommet vi ønsker oss. Tid for god mat og drikke, rolige dager
og samvær med familie og venner. Glem heller ikke de som er ensomme. En
telefon eller et besøk fra deg kan være en god opplevelse.
Jeg ønsker Embedsmenn, Brødre og deres kjære en riktig God Påske.
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Jeg minner om at dersom Brødrene har noe på hjertet som Bror Overmester bør
vite så kan jeg kontaktes når vi møtes i Logen.
Ring meg på mobil 41 31 48 66 hvis det haster.
Men bruk helst E-post.
of22om@oddfellow.no
simen.levinsky@vikenfiber.no
E-post er et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er vanskeligere
å glemme – og nesten umulige å misforstå.
Med Broderlig hilsen i V. K og S.
Simen Levinsky
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Overmester

Undermesters spalte
Kjære brødre.
Tiden har nok en gang flydd raskt i vei og vinteren
er over oss med kulde og nok snø i skrivende
stund. Men når denne utgaven av TW-Nytt går i
trykken kan solen ha tittet frem og begynt
opptining av vinterkalde kropper og stive ledd. Det
er i vært fall en tanke jeg ønsker å holde fast i Jeg er selv opptatt av å komme meg så ofte som mulig fjels å nytte skiløypene
både innover fjellheimen og nedover de raske løyper til dalen. Sågar nyter jeg
fortsatt ved godt føre og stå på snøfjøla i nysnøen nedover fjellsidene, allerede
testet for sesongen. Håper vinteren bringer en god del solfylte helger og
feriedager med skiglede før trangen til solhatten og badebukse trenger seg på.
Som sekretær gjentok jeg gjentatte ganger «oppfordring» til økt fremmøte og
bedret rekrutering uten at jeg kan si at jeg har lykkes med dette. Men det
hindrer ikke en født optimist om og appellerer nok en gang selv om det nå er
som UM.
Jeg har ytret ønske om at vi alle i plenum ved brodermåltidet kan fortelle litt om
oss selv, hva som opptar oss av hobbyer familie eller hva som er naturlig å dele
for den enkelte. Håpet er at det da ikke minst får våre yngre brødre er lettere og
ta kontakt. Eller kanskje vi oppdager en bror med sammenfallende interesse som
vi ikke kjente til.
Ta del å gjør vår loge spesiell, del en historie / dikt, det er noe vi alle setter pris
på. Gi UM et lite hint så får du ordet når de fleste har spist seg ferdig. Er du
veldig usikker på innholdet kan du selvfølgelig lufte innholdet med våre
spesialister Svein & Terje eller selvfølgelig UM. Ta sjansen Uansett så står vi foran en årstid som normalt skal gi oss mye sol / glede og
varme som vi sårt trenger. Bruk disse påskedagene fornuftig så gode minner
lagres for bruk i tyngre stunder. La familien være i fokus, viktig å ta vare på de vi
verdsetter og er glade i mens vi kan. Ikke utsett besøket du kan gjøre i dag, ingen
vet hva morgendagen bringer. Oppgaven med å spre glede er ubetalelig 11

Så møtes vi igjen etter påskeferien fulle av muntre historier etter opplevelsene
som disse feriedagene har gitt. Vi har første møte allerede 03.04.18 i D salen. Vel
møtt.

Ønsker alle Brødre med familie en riktig God Påske.
Med Broderlig hilsen i
V.K og S.
Inge Frid
Kjære brødre.
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Sekretærs hjørne
Kjære Brødre!
Vinteren holder fortsatt et grep om oss, til
irritasjon for noen men også til glede for
veldig mange, særlig den yngre skare.
Apropos yngre, så er våre yngre brødre svært aktive,
både med bidrag til møtene, flittig oppmøte og sågar
med å verve nye brødre til Thomas Wildey. Allerede i
mai vil vi innlemme 2 nye brødre slik det ser ut nå, da
ligger vi godt an med rekrutteringen, måtte det bare
li
fortsette slik!
Jeg skrev i forrige TW-nytt at 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. Vi har hatt venneaften allerede dette vårsemesteret men
minner om at det er fullt mulig å besøke andre logers venneaften med en mulig
fremtidig bror, eller hva med å invitere til en «privat» venneaften der vi kan ta inn
en gjest etter et kort arbeidsmøte og ta en presentasjon av vår loge. Vi må gjerne
tenke utenfor boksen, gode innspill tas imot med åpne armer!
Vi skal ha en spennende fortsettelse av vårterminen 2018 med Veteranjuvel til vår
Bror i utlendighet; eks overmester Bjørn Eirik Kirkeberg som gleder seg til å
komme til oss igjen. Videre skal vi ha Grads-passeringer med flotte spill og ikke
minst en Innvielse. Gode grunner til å stille i logen for å oppleve flotte ritualer!
Påsken er en høytid som mange forbinder med ferie og skigåing, andre setter pris
på samvær med familie med tradisjoner, gode måltider og late dager. Andre ser på
påsken som en kristen høytid der man kan mane til ettertanke og refleksjon.
Uansett så preges påsken av en slags fred som vi alle har godt av i tider som
preges av ustabile strømninger mellom land og kontinenter. Kjære Bror, la oss
inspirere av dette, se på andre med et smil og vis at du bryr deg om våre
medmennesker.
Dersom noen av Brødrene har noe på hjertet som Br Sekretær bør vite, ta gjerne
dette opp med meg når vi møtes i logen.
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Eller du kan sende en epost til of22sekr@oddfellow.no / ringe meg på telefon
9118 2885.
Med dette ønsker jeg Embedsmenn og Brødre en riktig God Påske og ser frem til
gode opplevelser i Loge 22 Thomas Wildey
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Lars Bertil Johansen
Sekretær

14

Vårt etiske hjørne
Det er deg vi savner!

Tenk så hyggelig at du er her i kvell,
vi trodde du var langt bak de blåe
fjell,
eller, at du var syk eller dårlig.
Vi savner deg hver gang vi ikke ser
deg,
og nu som du er her, så pent vi ber
deg:
møt ikke så vilkårlig.

Men, vi vil så gjerne at tråder skal
trekke
deg hit til et møte, som derved kan
vekke
din sans for det daglige jag,
og koble til tomgang det rastløse
plagende
slik at det virker litt mere bedagende,
deg selv og oss til behag.

En stol som er tom er et ukoselig syn,
straks går våre tanker som en
kretsende
lyn
på flukt etter årsak og grund.
Selvfølgelig finnes det krevende
plikter,
vi forlanger ikke at Logens Edikter
skal hindre deg dag og stund.

Det er deg vi savner, sammen med
flere,
som altså vi prøver å animere
til å møte litt mere, min bror.
For vår skyld og ikke minst deg
Selv
Var det så hyggelig du kom i kvell,
Ja mere enn du aner og tror.
Christian Christiansen
Loge 29 Drofnum - Drammen.

Delt første gang i «Norsk Odd Fellow Blad» nr. 10 - 1970

Med Broderlig Hilsen i V. K og S.
Carl Henrik Bache
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Påskefeiring
På disse sidene kan du ta deg en reise
gjennom de viktigste merkedagene i kirkeåret.
Du vil finne kortfattet stoff om gamle norske
tradisjoner knyttet til de ulike dagene,
bibelhenvisninger og stoff om den kristne
feiringen og kirkens markering av de ulike
dagene

Palmesøndag
Dette er dagen da Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Han blir hyllet som konge,
og menneskemengden bredte ut kappene sine og strødde palmegrener på veien
til ære for ham.
Skjærtorsdag
Skjærtorsdag feires til minne om at Jesus spiste påskemåltidet sammen med
disiplene sine. Før de skulle spise, vasket Jesus føttene til disiplene. Peter syntes
dette var både overraskende og feil. Det var en oppgave for slaver og tjenere.
Men Jesus ønsket å vise at slik han den kvelden vasket disiplenes føtter, slik kan
han rense verden fra dens synd

Måltidet Jesus spiste sammen med disiplene, var det jødiske påskemåltidet, en
gledesfest til minne om da israelittenes blir fri fra det egyptiske slaveriet. Dette
måltidet har et helt bestemt ritual. All maten som er med, skal minne om
bestemte hendelser. Usyret brød skal vise at forfedrene reiste fra Egypt i stor
hast, charoscheth (en blanding av epler, nøtter, dadler og granatepler) er symbol
16

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

Blomstene symboliserer det nye livet vi kan få gjennom Jesus.

Høne/egg/kyllinger Opprinnelig er dette hedenske fruktbarhetssymboler,
men de forbindes også med den kristne påskefeiringen.
Kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på oss mennesker.
Høna er bilde på Jesu omsorg og kjærlighet for oss (Matt 23,37).
Egg minner oss om å bli født på nytt.

God Påske ønsker redaktøren og alle de iherdige
medhjelpere i TW-Nytt
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Patriarchs Militant
For en tid tilbake fikk jeg spørsmål fra en yngre bror om hva
Patriarchs Militant egentlig står for.
I Informasjonsmappen som deles ut til enhver ny bror er et
avsnitt som kort inneholder noen opplysninger om denne
gren av Ordenen. Jeg skal i denne artikkelen prøve å gi litt
mer informasjon.
Patriarchs Militant ble opprettet etter borgerkrigen i USA,
hvor dannelse av veteranforeninger falt sammen med
tidspunktet hvor Odd Fellow Ordenen vokste seg meget
sterk i hele Nord Amerika. Det ble opprettet
veteranforeninger som utelukkende besto av Odd Fellow
brødre. I disse foreninger brukt man uniformer, bandolærer
og kårder.
Til å begynne med hadde Den Suverene Storloge ingen kontroll med disse
foreningene, og de ble senere erklært ulovlige. Imidlertid ble det nedsatt en
komite med general John C. Underwood som formann, med det formål å samle
alle Odd Fellow veteranforeninger i en korporasjon, og som i likhet med loger og
leire skulle stilles under Storlognes kontroll. Videre ble komiteen pålagt å
utarbeide grader og ensartet uniform, og den 21. september 1885 godkjente
Den Suverene Storloge Patriarchs Militant med to grader. Generalen ble den
første befalhavende.
I logene kaller vi hverandre brødre og i leirene er vi patriarker. I Patriarchs
Militant kaller de hverandre for chevaliers og embedsmennene har militære
titler.
Handlingen i Patriarchs Militants Riddergrader er i likhet med Odd Fellow
Ordenens andre grader hentet fra det Gamle Testamentet og innholdet er basert
på 1. Mosebok 14. kap.
Det er enhver chevaliers hellige plikt å virke for utøvelsen av allmenn
rettferdighet, og dermed kjempe mot den urettferdighet som finnes over hele
verden. Sammenligning med en militær styrke har ingen relevans.
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Den første Canton kom til Europa og København i 1889 under navnet Canton
Exelsior nr. 1 IOOF Departement Danmark. Motto for denne del av Odd Fellow er
«Pax aut Bellum Justitia Universalis» og kan oversettes med «I krig og fred –
allmenn rettferdighet».
I en Canton forplikter man seg til å vise ubetinget nøyaktighet og lydighet mot
enhver overordnet, i den faste tro på at det var menn som skapte systemet, men
at systemet, dersom det etterleves, er i stand til å skape menn. Man må ha den
kongelige Purpurgrad fra leiren for å søke Patriarchs Militant.
Via mine gode logebrødre i Fredericia ble jeg anmodet om å søke opptagelse i en
Canton på Sønderjylland, hvilket jo kunne være spennende. Spesielt fordi dette
er en gren av Ordenen som vi ikke har i Norge, og man er jo alltid interessert i å
oppleve nye og utvidede dimensjoner. Imidlertid tillater ikke Den Norske
Storloge for tiden en norsk Odd Fellow å gå inn i Patriarchs Militant ved å bli
opptatt i Danmark.
AE
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Utedo og rariteter
På min hytte ved Bamblekysten er det nå installert vann og kloakk.
Herlig og renslig, best er den flotte dusjen.
Men, på en måte savner jeg utedoen.
Der kunne jeg sitte med åpen dør, meditere og legge planer, dette fungerer ikke
inne på et moderne baderom.
Du kan også oppleve rare ting i naturen – en gang jeg
satt der så jeg plutselig at det stakk opp et bustete
hode i plantebedet ved siden av stien.
Det var tydeligvis en vånd eller jordrotte som snart
forsvant samme veg.
En annen gang jeg sto bak do og slo lens, slikt gjorde
man ute i naturen (viktig med den type gjødning også)
da landet det plutselig en spurveugle i et lite tre rett
foran meg.
Jeg sto helt stille og så dette sjeldne syn og jeg synes
faktisk at ugla blunket til meg.
Jeg måtte til slutt gjøre meg ferdig og da forsvant den.
Men kanskje det aller snodigste opplevet vi en gang vi satt
flere stykker og spiste lunsj, da oppdaget vi at en tulipan i
bedet plutselig forsvant sakte og sikkert ned i jorden. En
helt uvirkelig opplevelse, hadde det ikke vært for at vi var
flere som så det, tror jeg ikke vi hadde trodd det.
Forklaringen var nok en jordrottes verk.
I mange år hadde jeg en hageparsell på Eterjordet ved Bøler.
Der satte jeg poteter som vi hadde nok for hele året.
En gang jeg hyppet poteter var det en mengde planter hvor alle potetene var
borte. Hersens jordrotte tenkte jeg, men plutselig et sted hvor jeg ikke hadde
satt poteter fant jeg et lite lager med mandelpoteter.
Jeg hadde bare satt Beate og synes det var allright med et bytte Beate mot
Mandelpotet. Så takk jordrotte.
A.S
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Kunstnerisk hjørne:
Trine Lindheim

I en bråkete verden vokser Trine Lindheims bilder frem som en
stilleinntrengende oppfordring til ettertanke.
Her er det ingen påtrengende utsagn. Her er det historier om stillhet, ømhet og
lengsler. Enkle symboler som båt, jord, ild, luft og vann gir assosiasjoner tilbake
til de første tegnede symbolene vi kjenner – heleristingene!
Trine Lindheim f. 1957 bor og arbeider på Ekely i Oslo. Sin utdannelse har hun fra
Kunstakademiet i Trondheim (1978 - 82), Statens Kunstakademi, Oslo (1991 1992) og pedagogisk utdannelse for kunstnere ved Høyskolen i Oslo (1995 1996).
Trine Lindheim søker det estetiske og poetiske, der både stillhet og dramatikk
kommer til uttrykk. Forenklede og stiliserte trer formene fram som symboler
med allmenngyldig meningsinnhold.
Kunstneren har deltatt på en mengde utstillinger. Av separatutstillinger kan
nevnes Elverum kunstgalleri 2006 - 2011, Galleri Zink, Lillehammer 2011,
Trondhjem kunstforening 2005 og Norske grafikere, Oslo 1996. Av
kollektivutstillinger har hun stilt ut bl.a. i kunstforeningen Verdens ende, Tjøme
2012, Høstutstillingen og Østlandsutstillingen og flere internasjonale grafikkbiennaler.
Trine Lindheim er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Norsk kulturråd,
Regjeringsbygget, Oslo og DNB. Av utsmykninger kan nevnes Teie barneskole,
Nøtterøy 2012.Fra Kunstverket kjenner jeg henne som en stille, rolig person og
hennes bladgullbilder var populære gavebilder, i fin svart innramming.
Et fint eksemplar henger hjemme hos min datter.
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Lammestek fylt med oliven, feta og tomater

6 PORSJONER
1 stk. lammelår ca. 2,5 kg
Fyll: «spikkes» med 4 x knivspiss i kjøttet.
2 stk. finhakket sjalottløk, 2 fedd finhakket hvitløk, 10 stk. finhakket sorte
oliven
x
2ss hakket frisk persille, 2 ss hakket frisk timian.
x
2ss hakket frisk rosmarin
x
100 g hakkede soltørkede tomater i olje
x
200 g smuldret fetaost
x
4 ss tomatpuré
x
2 ss brødrasp 1⁄2 ts salt 1 ts pepper
x
Server fløtegratinerte poteter til dette.
x
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1. Forvarm stekeovnen til 125 °C. Bein ut lammelåret, eller kjøp en som

er ferdig utbeinet.
2. Bland sammen ingrediensene til fyllet og fordel det inni steken.
3. Rull steken sammen og surr den godt med hyssing. Gni steken inn med
salt og pepper.
4. Legg steken i en langpanne og stikk inn et steketermometer. Se til at
termometeret sitter i kjøttet og ikke i fyllet, da det vil angi feil
kjernetemperatur.
5. Sett steken midt i
stekeovn til
termometeret viser 70
°C for medium stekt,
eller 75 °C for
gjennomstekt. Dette
tar ca. 3 timer. La
steken hvile i 20
minutter før den
skjæres opp i skiver.
Fløtegratinerte poteter
x

2 kg poteter i skiver, forvelles.

x

Ha en gratineringsform, smøres/ gnies ut med 3 fedd hvitløk, ha i poteter
fyll på 2x /3 dels fløte riv muskatnøtt etter smak, salt,pepper.300 g. reven
ost på toppen. gratineres ved 180 gr. Ca. 30 minutter. Ha lit fløte i reserve
hvis potetene bli for tørre under stekingen.

x

Server gjerne steken med en god salat til.
Og til å drikke til er en Côte du Rhône meget anvendelig. Årgangen 2010
eller 2015 er meget gode årganger.
Herlig, Velbekomme, din redaktør
Thomas Teichmann
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Ang. Medlemsfaktura for 2018
Nytt i Focus:
Det viser seg at det har blitt
mer og mer utfordrende å
«masseutsende» epost med
fakturavedlegg.
Noen får den ikke – andre får
den i
søppelpost/spam/rotemappe.
Det har derfor blitt laget et
nytt menypunkt for alle
medlemmer som heter «mine
faktuaer». Der vil fakturaene
fra loge og leir legge seg
automatisk med en gang du
har blitt fakturert.
Medlemsfakturaen sendes
Likevel på samme måte som
tidligere.

25

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:
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

B
C
D
A
B
C
B
A
B

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

Klubbaften
Arbeidsmøte
Arbeidsmøte
Galla Ve. Ju.
Gradspassering
Fordypning 1 grad
Gradspassering
Innvielse
Sommermøte med damer
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo

Thomas Wildey
Ordenens første organisator og leder
1782 – 1861

“What Can I Do For You”
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