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Leder TW-Nytt 
Nå har det gått 10 år siden redaktøren har hatt ansvaret 

for publisering av TW-Nytt. Sammen med 
Ex.Storkapellan  Arnfinn Evjen, og andre medspillere og 
gode hjelpere, brødre fra loge 22 Thomas Wildey. 
Takket være et godt samspill med redaksjonen og brødre 
som var flinke til å levere bidrag til TW-Nytt ble bladet et 
flott info medium. Og ikke minst etterspurt. 
Når man er på toppen skal man gi seg, heter det. 
 
Derfor tillater jeg meg å søke min etterfølger. 

 
Jeg søker min etterfølger, en som vil / kan / har lyst til å videreføre  TW-Nytt for logen. 
22 Thomas Wildey. 
Ring meg på 95038044 

I mellomtiden står vi foran påskehøytid og om ikke så lenge venter vi i spenning på 
sommeren. luften lukter på ulike måter. 
Våren er en herlig tid når det ”grønne” dukker frem.  Blomster spretter frem.  

I logen forbereder vi oss med embetskifte av kollegiet. 
Vi takker embetskollegiet for vel gjennomførte arbeidsår.  Vi takker alle nemnder og 
arbeidsgrupper for innsatsen.  
Og naturligvis har privatnemnda en spesiell plass i så henseende. Som sørger for 
velvære i logen på ettermøtene.  En kjempemessig takk for innsatsen til alle involverte. 

Med gode hilsen 
I Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet 

Redaktrør  Thomas 
Teichmann 

y
N



 
 
 
 
 

5 

Overmesters spalte 
Gode Brødre av Loge 22. Thomas Wildey. 
Vi er allerede et godt stykke ut i vårterminen 2017. Og vi har bare 
noen få møter igjen, før vi avslutter vårterminen i mai. 
Når en nytt embedskollegie starter opp sin periode til høsten, er 
det selvsagt med pågangsmot og ny energi. De setter sine mål og 
ser frem til å levere til Logen.  
Når vi nå ser at vår periode som embedskollegie nærmer seg 
slutten, er det både godt og samtidig vemodig. Vi skulle gjerne ha 
jobbet mer for Logen, og stått på som arrangør med flere flotte og 
interessante Loge kvelder. Men tiden går så altfor fort. Og ikke 

alle ideer fikk plass i året som gikk. 
Samtidig skal vi nå i april og mai ha valg av nytt embedskollegie. Våre nye 
embedsmenn vil da kunne ta med sine planer og mål for Logen, og ikke minst med ny 
energi og ideer som de kan tilføre Logen ved oppstart til høsten. For da er vi i gang 
igjen. 
Slik er et Loge liv, og det er viktig at vi ikke blir «gamle» og «sliten». Derfor må nye 
brødre være klar til å jobbe seg opp i Logen, og ta de oppdrag de blir tilbudt.  For så å 
bringe Logen fremover mot nye mål og milepæler.  
Så merkelig det enn kan høres så er behovet for Odd Fellow orden større en noen gang. 
Vi gjenspeiler gjennom vårt arbeid, grunnverdier og holdninger som er viktigere i dag 
en noen gang før. 
Når ønsket om å ta og få, er større en ønsket om å gi, som blir i all hovedsak dyrkelsen 
av vårt ego størst. Og dette synes å skinne igjennom hos flere mennesker i dag. Og hvis 
noen utfordrer vår egoisme og hindrer den i å fylles opp, ja så slår vi hardt tilbake og 
gjerne nedover, mot noen som oftest er svakere en oss selv.  
Odd Fellow ordenen har påtatt seg en oppgave å belyse og bringe frem slike tanker og 
væremåter i vårt samfunn. For så å gå førts som et godt eksempel, hvor det å gi er 
hoved målet. Å det å ta, å få, ikke vektlegges i det hele tatt. 
Kan da en Odd Fellow Loge gjøre dette da? Selvfølgelig, med våre brødre involvert i de 
prosjekter som vi har, kan vi Odd fellow brøder gjøre mye. 
I Stor Logen er det mange prosjekter som i disse dager rulles ut. Se landssaken. I 
Stortingsgata 28 AS, er det også store ting på gang, som vi er en del av. Selv om dette 
er et arbeid innad i vår orden. Alt dette må vi bidra til, fra vår Loge. Samtidig som vi 
jobber med oss selv i vår Loge. Og ut mot de vi kan påvirke. 
Den 11.04 17 har jeg planlagt en tur til Loge 41 Thomas Wildey i Stockholm. 
Hensikten med denne turen er å se om det er grunnlag for vennskapsloger mellom 22. 
Thomas Wildey i Oslo, 37. Thomas Wildey i Fredericia og 41. Thomas Wildey i 
Stockholm. 
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Hvorfor er dette så viktig? Da tenker jeg på fremtiden og ser at fellesskap er viktig. 
Dette fordi at hvis disse tre Loger møtes med jevne mellomrom, så kan dette bidra til et 
enda større fellesskap og hvor positive tanker og ideer kan vokse. Så at vår Loge kan 
dra nytte av dette, inn i fremtiden. Historien viser også at hvis vi inkluderer våre 
nærmeste på disse samlinger, så kan vennskapsbånd knyttes og de vil vare lenge. Jeg 
håper at vår Loge 22. Thomas Wildey vil være med på dette. Så er jeg sikker på at dette 
vil kunne bli et felles arrangement, for våre Loger som alle vil se frem til, og med et 
ønske om å delta. 
Men, før alt dette skal vi feire påske, og jeg håper personlig at snøen holder seg i Nord 
Norge. Så det blir mulig med noen toppturer på ski, før våren kommer på alvor. Jeg har 
noen obligatoriske skiturer som må gjennomføres, for hvis ikke de er med i løpe av 
vinteren, så har det ikke vært ordentlig vinter. 
Så skal jeg besøke min bror som bor i Lyngen. Han påstår at han kan se 5 kommuner og 
3 land fra sitt stuevindu. Da snakker vi om utsikt.. 
Med dette ønsker jeg alle brødre en riktig god påske, så sees vi igjen den.25 april. 
 
I v,k og s  
OM Arvid Einebakken 
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Undermesters spalte 
 Kjære Brødre. 
På oppfordring fra Br Redaktør Thomas i vårt flotte 
Logeblad TW-Nytt har jeg rigget meg foran PC’en, med 
kaffekopp, fri-ettermiddag og hodet fullt av gode tanker. 
I mailen sin til Embedskollegiet skriver     Br Thomas: 
«Siden det er deres siste embetstid for perioden hadde det vært 
hyggelig om dere kom med noen refleksjoner på deres tid». 
Det var da det gikk opp for meg at dette er siste gangen 
jeg skriver til Brødrene i UM-spalten. Denne 
Embedsperioden nærmer seg slutten, og hva jeg gjør i 

neste runde er opp til Logen å bestemme. Det jeg er helt sikker på er at det 
har vært to spennende, utfordrende, lærerike, arbeidskrevende og helt 
fantastiske år som UM i vår kjære Loge. 
Har jeg så gjort noe fornuftig Logearbeid i denne tiden? Jeg håper det, men 
det får andre bedømme. Undermesters oppgave er å bistå Overmester i det 
rituelle arbeidet, ha ansvaret for Ettermøtene og Logens sosiale liv. Det er et 
team-arbeide å gjennomføre et godt møte. Mitt bidrag ut over selve 
Logemøtet har bla.a. vært å få til temakvelder, foredrag, besøk og 
gjennomføring av Brodermåltidet. Artig om noen Brødre senere vil huske 
meg som en UM på stadige dypdykk i vårt kjøkkens rikholdige meny. Rett 
nok møter vi ikke i Logen for matens skyld, men, jeg påstår at et godt 
Logemøte ikke blir dårligere av litt ekstra hygge rundt bordet på 
Ettermøtene. 
«Æres den som æres bør» Skal en UM lykkes i sitt arbeide og med sine 
planer så er han avhengig av en godt fungerende Privatnevnd. Det er vi så 
heldige å ha i vår Loge. Brødrene i nevnden gjør en meget betydelig innsats 
for trivsel og hygge på alle våre møter. Èn er også en dyktig baker som 
skjemmer oss bort med kaker både titt og ofte. Det er med stolthet jeg 
trekker frem og roser disse flotte Brødrene. 
Personlig har jeg lært mye av tiden hittil i Embedskollegiet. Kanskje først og 
fremst en stadig bedre forståelse av Ordenens mål og idè, men også en dyp 
respekt for enkeltmenneskene og deres innsats for fellesskapet vårt. Greit 
nok at enhver organisasjon bør ha en ledelse som peker ut retningen vi går. 
Dog er det den enkelte Bror i Logen som er viktigst. Spesielt viktig er å få 
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med og å aktivere de yngre Brødrene. Det at alle møter så ofte de kan gjør 
våre møter gode og lærerike. Det skaper den varmen, vennskapet og 
utviklingen vi alle søker. Og, tar vi den kunnskapen med oss ut i samfunnet 
og omsetter den i praktisk handling så er det god Odd Fellow gjerning. 
Jeg synes at Loge 22 Thomas Wildey er en fin og godt fungerende Loge. Det 
betyr ikke at vi nå skal hvile på laurbærene, men fortsette å arbeide aktivt og 
målrettet for stadig å utvikle oss videre. Vi er en ganske liten Loge. Det betyr 
at vi fremover må ha et sterkt fokus på rekruttering av nye Brødre. Her er 
våre yngre Brødre selve nøkkelen til suksess. Klarer vi sammen å vise yngre 
Brødre at Logen er verdt å satse fritiden sin på, så har nok ungdommen vår 
nå den største kontaktflaten utenfor Logen – og kan få andre med seg. Da må 
vi raskt slippe dem til i alle Logens funksjoner så de kan samle erfaring og 
Loge-kunnskap som de kan dele med sine venner der ute. Slikt blir det nye 
Brødre av. 
Som en liten Loge bør vi kanskje også fortsette å søke samarbeide og 
enkeltmøter med andre små Loger, til gjensidig styrke, utvikling og 
erfaringsutveksling.    
Kjære Brødre. Jeg takker for tilliten Logen har vist meg ved å la meg 
fungere som Undermester i to år. Og, håper jeg har vist meg tilliten deres 
verdig. 
Jeg ønsker Brødrene og deres kjære først en riktig god Påske, deretter 
en riktig god sommer når vi kommer så langt. 
Jeg minner om at dersom Brødrene har noe på hjertet som Bror Undermester 
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. 
of22um@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                                                                                    
Undermester 
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Sekretærshjørne 
 
Kjære brødre. 
 
Sist jeg skrev noen ord som ble publisert i 
dette eminente tidsskriftet rundt Juletider var 
jeg meget optimistisk på hva Kong vinter skulle få til. Jeg 
har nok begrenset min optimisme noe må jeg innrømme. 
Men jeg håper at når dette leses…. Så er det fortsatt 
såpass mye snø i fjellheimen at det holder til en skitur 
eller to i nydelig Påskevær.     

I vår Orden og ikke minst i vår Loge har vi fortsatt noen utfordringer og jobbe med. 
Medlemstallet vårt har dessverre vært litt dalende den siste tiden da flere brødre faller ut 
av listen av forskjellige årsaker ikke bare naturlig. Samtidig som tilsiget ikke har vært 
veldig stabilt de siste årene. Selv om jeg maste litt om dette i mitt siste innlegg er dette 
fortsatt meget viktig for vår loge 22 Thomas Wildey.   
En oppfordring om å invitere en venn eller bekjent til neste venneaften er fortsatt et 
varmt ønske fra sekretæren så kanskje vi på litt sikt igjen er et sunnere antall brødre på 
våre hyggelige møter. 
Uansett så står vi foran en hyggelig høytid igjen. Bruk disse dagene fornuftig så gode 
minner lagres for bruk i tyngre stunder. Familie er det viktigste vi har så det er viktig å 
ta vare på værandre. Som vi sier hos oss… i tillegg kommer gode venner som er den 
selvvalgte familien vi ønsker og dele fritiden å gode opplevelser sammen med.  
Så møtes vi igjen etter Påske fulle av muntre historier fra høytiden på tirsdag den 
25.04.17. Da blir det innvielse på besøk hos loge 10. St. Halvard. 
Ønsker alle Brødre med familie en riktig God Påske. 
 
Med Broderlig hilsen i 
V.K og S. 
Inge Frid 
Sekretær   
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Vårt etiske hjørne 
 
Kjære brødre! 
 
Jeg leste forleden gjennom Kongens nyttårstale 2016 og fant der mange 
synspunkter som er forenlig med losje-arbeidet i Odd Fellow. Talen begynte med 
følgende 
 
 
I sommer hadde vi et helt spesielt tre i Slottsparken. Vi kalte det Ønsketreet.  Der ble 
mennesker som besøkte parken invitert til å henge opp sine håp og ønsker for Norge og 
verden. 
Gjennom hele sommeren blafret folks ønsker i vinden. Stadig flere kom til. Grenene på 
det gamle treet hang tungt av håpene til barn og voksne, unge og eldre, nordmenn og 
utenlandske turister. 
For meg var det fint å se at mange av de ønskene som folket uttrykte falt godt sammen 
med mine egne håp og ønsker for landet vårt og fremtiden. 
På en av lappene et barn hadde skrevet til Ønsketreet, stod det: 
«Jeg ønsker at alle blir litt snillere mot seg selv.» 
Det synes jeg var et klokt ønske. Mange opplever at det stilles så store krav til dem at 
de blir psykisk og fysisk utslitte. Men mitt inntrykk er at mange av kravene også stilles 
av oss selv. Vi sliter oss rett og slett ut ved å tenke på at vi ikke strekker til. 
Noe av det aller viktigste for oss mennesker tror jeg er å få føle at det er bruk for oss. Å 
få føle seg nyttig, å få utrette et godt dagsverk. Mange som opplever å stå utenfor 
arbeidslivet, kjenner seg nok igjen i dette. 
 
Videre peker Kongen på en annen hendelse 
som også kan sammenlignes med vår losje: 
 
I Oppland fylke hadde 4.-7. trinn på 
grunnskolene en oppgave der de skulle 
skrive brev til Kongen, som jeg senere fikk 
lese. En jente hadde skrevet i sitt brev til 
meg: «Det er viktig å holde på tradisjonene 
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fra gammelt av, så de ikke blir pakket sammen og lagt i en støvete skuff». 
-------- 
Ungdom gir uttrykk for at de ønsker stabilitet, tilstedeværelse, ro og gode samtaler. 
Det har til alle tider vært utfordrende å være ungdom. Men jeg føler oppriktig med 
unge i dag som står overfor så mange flere valg og så mye mer ytre påvirkning og 
press enn det som var tilfellet for bare én til to generasjoner siden. 
 
Det viser at midt opp i unge (og kanskje ikke fullt så unge)  menneskers hektiske liv 
med utdanning, stadig raskere tempo, valg av yrke osv, står tradisjon og røtter for noe 
som er trygt og forutsigbart og som danner en ramme rundt vår nasjon og kultur.  
 
På vårt seneste arbeidsmøte hadde vi rundt vårt bord på etter-møtet en samtale 
omkring ekspansjon og hvordan vi får med unge som nye medlemmer. Her ble det 
diskutert mange argumenter men det som stod igjen var hvordan kan vi forene 
tradisjon og ritualer med den travle hverdag mange mennesker i alle aldre opplever i 
dagens samfunn.  
 
Jeg tror at etikk og moral betyr mer for mange enn de kanskje er klar over. Det skyldes 
kanskje at det er begreper som drukner litt i all støyen og at ord som «bærekraftig», 
«digitalisering» og «disrupsjon» er mer populært å forholde seg til. 
 Det hele er en prosess som krever en hel del modning og noen bruker mer tid til å bli 
overbevist om at Odd Fellow er noe for dem. Derfor må vi ikke gi opp men fortsette å 
«mase» på venner, kolleger, slektninger om hva Odd Fellow står for.  
 
Avslutningsvis trekker jeg frem dette avsnittet fra Kongens tale: 
 
Derfor blir jeg glad for at denne lappen blafret ytterst på en gren på Ønsketreet: 
«Jeg ønsker et Norge som er rikt i sitt mangfold, med evne til å elske sin neste, hvor 
man kan få være som man er. Et land med ekte frihet!» 
I det nye året håper jeg både Norge, Europa og verden kan preges av dette: 
At vi som deler denne jorden erkjenner at vi først og fremst er medmennesker. 
At vi klarer å samle oss om å arbeide for en sunnere verden. 
At vi velger å bekjempe ondt med godt. 
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Det er jo nettopp dette vi står for; tenke på andre og ikke bare på oss selv, være gode i 
tanke og gjerning og pålegge oss selv å utføre dette i handlinger. 
 
Kjære brødre, møt verden med et smil, si hei til sidemannen på bussen, hold døren for 
andre, slipp frem andre i bilkø osv, osv. Det skal så lite til og det gir deg så mye glede 
om du får et smil tilbake og kanskje et takk attpåtil! 
 
Vi går nå snart inn i påsketiden som i gjør det mulig å senke skuldrene og sette oss 
tilbake og nyte vårsol som varmer våre kropper etter den hustrige (men akk så vakre!) 
årstid som vinteren er. 
 
Jeg ønsker alle brødrene en deilig påske. Husk å smile til alle da! 
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Lars Bertil Johansen 
Kapellan 
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«ORDENENS OPPRINNELSE OG UTVIKLING»   
  

 De fem brødre som påtar seg ansvaret, blir den 
nye lages chartermedlemmer og på en måte 
garantister for dens utvikling. De skal ha 
godkjennelse av overordnet myndighet - en 
storloge - for opprettelsen, godkjennelse av 
lokaliteter egnet for ordenebruk, nødvendig utstyr 
for lokaler og materiell til bruk i logen som ritualer 
og symbolikk. I tillegg til dette bør den nye loge ha 
sikret seg en brukbar Økonomi i startfasen. Før 
logen begynner sin hverdag, skal lokalene innvies, 
logen institueres med overlevering av fribrevet og 
tilslutt, logens embetsmenn installeres - alt av 
overordnet myndighet. Når vi så vet at en loge har 
5 valgte og 11 utnevnte embetsmenn og en eks 
OM, så må det nødvendigvis et visst antall brødre 

til for å bli godkjent. 
 
Når vi går tilbake og ser hva de fem brødre hadde, så er det enkelt å kunne konstatere 
at det de hadde var i spinkleste laget, men viljen og gå-på motet var tilstede. Så fikk 
det mer formelle komme i tur og orden. De hadde skallet omkring 
ordensvirksomheten og skulle nå ta fatt på å forme den indre materie. 
Det ble mange vanskelige og grå hverdager ned motbør som det skulle adskillig 
klokskap til for å mestre. Et tilfeldig 
besøk fra England av en 
ordensbror forårsaket splittelse 
ned stiftelse av en ny loge. Men 
under denne konflikt fikk de besøk 
av nok en engelsk bror som forsto 
de vanskeligheter logen hadde å 
kjempe med. Da han reiste tilbake 
til England, tok han med seg en 
søknad fra den nye loge til 
ordenen i England om godkjennelse og oversendelse av fribrev.  
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Det ble logen "The Duke of York" som fremmet søknaden for den uavhengige Odd 
Fellow-ordenen. I Preston, som ikke bare godkjente logen, man ga den også bevilling 
som storloge i staten Maryland og De Forenede Stater. Det var naturligvis en lettelse 
for logen, og ikke minst for Thomas Wildey, da fribrevet ble mottatt den 23. oktober 
1820. 
Ordenen i Amerika hadde ved fribrevet fått sitt mandatområde for den framtidige 
videreutvikling. Washington-logen nr. 1 hadde imidlertid kommet i en eiendommelig 
administrasjonssituasjon, da den samtidig var underordnet loge, storloge for staten 
Maryland og storloge for Amerika. Thomas Wildey forsto at den situasjon som hadde 
oppstått ved en felles myndighet som underordnet og overordnet, ikke var holdbar og 
at storlogen både som overordnet myndighet og lovgivende organisasjon, måtte skilles 
ut fra logen og få sin egen administrasjon. Dette var kanskje mest av hensyn til 
ordenens videre utvikling i Amerika, for den ensartethet som var nødvendig i 
oppbygningen og for å bevare de tradisjoner som lå til grunn i ordenens historie. 
Fribrevet til logen ble så overdratt til storlogen i februar 
1821 og den konstituerte seg med Thomas Wildey som 
stormester. Alle embetsmennene i den nye storloge kom 
forøvrig fra Washington-logen som rimelig kunne være. 
Dens første oppgave ble pussig nok å utstede fribrev til den 
loge som de var ned på å stifte. 
Det kom virkelig fart i utbredelsen av ordenen i årene som 
fulgte. Loger ble stiftet i forskjellige stater og endel var 
allerede kommet i gang uten at de hadde søkt om tillatelse eller fått de forskjellige 
formalia jorden. Thomas Wildey kontaktet disse enheter, og anbefalte dem å søke 
storlogen om fribrev. Ja, det fantes endog et par loger som allerede hadde mottatt 
fribrev fra storlogen i England, men disse ble straks byttet inn ned fribrev fra storlogen 
i Maryland. 
Etter få år hadde ordenen fått fotfeste i Amerika ned egen storloge, oppbygging av en 
rekke loger i flere stater, og en utvikling som viste at det spinkle fundament som ble 
grunnlagt i 1819 holdt. Storlogen i Maryland hadde fortsatt en todelt oppgave, da den 
også var nasjonal storloge. 
 
I de Øvrige stater, etterhvert som flere loger ble stiftet, ble egen statsloge instituert. 
Tiden var inne til å skille den nasjonale storlogen fra Marylands storloge, og få en egen 
nasjonal storloge for Amerika. 
Thomas Wildey tok igjen initiativet, og uten å innhente tillatelse fra Manchester Unity, 
ble så den nasjonale storloge for Amerika instituert 15. januar 1825 ned myndighet 
over ordensarbeidet i Amerika. Det sto da bare igjen å få den nasjonale storloge 
godkjent av Manchester Unity som uavhengig fra ordensenhetene i England. Thomas 
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Wildey tok beslutningen om å reise til England for å oppnå adskillelse fra den engelske 
ordensgren. Men ordenen i England var ikke særlig 
samarbeidsvillig. Formodentlig Ønsket de fortsatt 
kontroll med ordenens utvikling i Amerika. Thomas 
Wildey fortsatte sine forhandlinger, og ved 
hjemreisen fikk han med seg fribrevet - utstedt 15. 
mai 1826 - som medførte full uavhengighet fra den 
engelske ordensgren. Fribrevet ga Den Nasjonale 
Amerikanske Storloge retten til å bestemme og lede 
all Odd Fellow-virksomhet i Amerika. 
Det må ha vært høydepunktet i Thomas Wildeys 
livsgjerning ved å nå målet med uavhengighet for 
det fundament han hadde grunnlagt. I løpet av syv 
år hadde han - fra en spinkel begynnelse - maktet å 
gjennomføre selve oppbygningen av ordenens ledelse, som i fremtiden hadde som 
oppgave å utvikle idéer og tanker bak de prinsipper som ligger til grunn for det etiske 
og samlende 0dd Fellow-samfunn. Han hadde sikkert mange gode hjelpere som hver 
på sitt område, var entusiaster i å bringe dette arbeidet videre, men konstruksjonen og 
inspirasjonen kom fra mesteren selv. 
Mad den intensitet som utviklingen og gjennomføringen av ordensarbeidet ble 
foretatt på, unngikk man naturligvis ikke enkelte uheldige situasjoner. Fra begynnelsen 
og i mange år hadde logen tilhold i dårlige lokaler og som regel i forskjellige vertshus. 
Den gamle skikken fra engelske loger om nytelse av alkohol under logemøtene, var 
etterhvert blitt fremtredende og harmonerte lite med den høytid og alvor som 
ordenen skulle stå for. Medlemmene kom i miskreditt blant byens befolkning slik at 
ordenen kom i vanry. Storlogen i Maryland fattet 13. april 1823 et vedtak hvor det i 
lovs form ble forbudt å skjenke alkohol i logelokalene.  
Årsaken til at det gled ut i den første tiden, skyldtes sikkert de vanskelig - for ikke å si 
umulige - lokaleforholdene. Et vertshus med tilgang av alle slags folk, kunne naturligvis 
ikke gi de omgivelser som var nødvendig for å fremme en atmosfære av skapende 
etisk verdi. Thomas Wildey tok opp spørsmålet om eget ordenshus og at medlemmene 
skulle skaffe de nødvendige midler tilstede for finansieringen. Med vilje og utrettelig 
arbeide førte han saken vel i havn, og det nye ordenshus kunne innvies for 
ordensformål i 1831. Nå hadde ordenen fått sitt samlingsmerke i Baltimore, og det 
skulle vise seg å bli av uvurderlig nytte. Det ga medlemmene inspirasjon, en etisk 
høyning av ordensarbeidet og Odd Fellow-ordenen nødvendig tillit og anseelse blant 
byens befolkning. 
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Jeg har i det tidligere befattet meg lite med alle de navn som etterhvert kom med i 
oppbygging og utbredelse, da det ville blitt en oppramsing og lite interessant. Men i 
tidsrommet 1826 til 1830 ble James L. Ridgeley opptatt i ordenen, og frem gjennom 
årene utførte han et betydelig arbeide for ordenens utvikling på det etiske plan. 
 

SIRIUS kafeen på Radiumhospitalet er 10 år 
 
I januar i år har Pasientkafeen på Radiumhospitalet vært i drift i 10 år. For å kunne 
betjene denne kafeen ble organisasjonen ”Sirius prosjektet i Oslo” etablert med 
utgangspunkt i medlemmene i Odd Fellow Ordenen i Oslo området. 
Sirius prosjektet i Oslo ble dannet som en selvstendig organisasjon med det formål å 
drifte pasientkafeen i det nye strålebygget på Radiumhospitalet. Organisasjonen 
består utelukkende av kvinner og menn som er medlemmer av Rebekka og Odd Fellow 
loger i Oslo området. 
Det var fra starten klart at driften av 
pasientkafeen ville bli arbeidskrevende.  
Frivillige pasientverter måtte rekrutteres 
fra mange loger, og vår loge, Thomas 
Wildey, har gjennom disse 10 årene stilt 
opp med frivillige brødre. I de første 4-5 
årene dekket vi 2 uker på våren og 2 uker 
på høsten, men de senere årene har vi 
hatt noe mindre oppslutning, og har 
dekket 1 uke på våren og 1 uke på 
høsten. 
I starten var det noen brødre som var 
villige til å ta en feriedag for at vår loge 
kunne stille med mannskap på Sirius 
kafeen.  Flott gjort av disse brødrene! 
I dag er situasjonen den, at vi trenger 
flere ”nye” brødre som kan tenke seg å 
delta 1 dag på våren og 1 dag på høsten i 
et arbeid som er både givende og trivelig. 
 
Det hele startet sommeren 2006, da undertegnede var Stor Sekretær og fikk en 
henvendelse fra Sjefsstråleterapeut Siri Lise Vendshol, hvor hun kort fortalte at 
Radiumhospitalet vurderte å etablere en kafé på den nye Stråleterapiavdelingen for en 
gruppe dagpasienter.  Disse pasientene måtte daglig - gjennom flere uker i trekk – 
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reise fra flere ulike steder på Østlandsområdet til radium- hospitalet, for behandling. 
For de som kom i busser eller med annet transportmiddel, ville en kafé gi pasientene 
muligheten til å få noe mat mens de ventet på behandling eller vente på bussene som 
skulle returnere til hjemstedet.   Radiumhospitalet hadde selv ikke kapasitet til å 
betjene en slik kafé og spørsmålet var om Odd Fellow Ordenen kunne tenke seg å stå 
for driften.  
På mitt spørsmål om hvorfor hun hadde kontaktet Odd Fellow Ordenen svarte hun at 
hennes far hadde vært medlem av Loge Thomas Wildey, slik at hun visste litt om hva 
Odd Fellow Ordenen stod for. 
 Ledelsen i vår Orden, med daværende Stor Sire Harald Thoen i spissen, så på forslaget 
som en god mulighet til å starte et humanitært prosjekt i Oslo i full overensstemmelse 
med Ordenens tradisjon og verdigrunnlag og bevilget kr. 30.000.- som start hjelp. 
Tanker rundt Odd Fellow Ordenens medvirkning til Pasientkafeen ble så utvekslet og 
det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av de 4 DSS i distrikt 1 og 21,  
Per Bredo Østby, Per Arild Nesje, Torild 
Grundtvik Skougaard og Svanhild Sandem. 
Vi har mottatt mange gode ord både fra 
Radiumhospitalet og ikke minst fra alle 
pasientene som har benyttet seg av vårt 
tilbud i disse 10 årene. 
En del av finansieringen dekkes av logene 
i Oslo, Kongsvinger, på Romerike, Ski og 
Strømmen  og med pasientene som 
frivillig legger litt penger på vår bøsse. Det 
siste utgjør like mye som logene bidrar 
med. 
Jeg husker godt at jeg en gang jeg var der, 
kom i snakk med en mann som fortalte at 
han var Frimurer og var litt misunnelig for 
at vi hadde oppgaven med driften.  Denne 
oppgaven skulle vi i Frimurerordenen 
hatt, men jeg skal foreslå at vi bevilger litt penger, for dette er et bra prosjekt! 
Og kr. 5.000.- fikk vi fra hans Frimurerloge. 
 
Knut Borgen 
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Påsketradisjoner 

        
Påskelili      Heksene fra Bloksberg 
Påsken er både en gammel hedensk vårfest og den viktigste høytid i både kristendommen 
og jødedommen. Jødene feirer påske til minne om utgangen fra Egypt, og kristne feirer 
påske til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Påskeuken går også under navnet 
”den stille uke”. Påsken står fortsatt som et skille mellom vinter og vår. 

Påske i Norge i dag betyr påskeferie og det er en særegen norsk tradisjon at mange av oss drar til 
fjells og soler oss, går på ski og nyter det siste av vinteren. 

De viktigste symbolene på påske er korset, egg og kyllinger, lam, den gule fargen og håpefullt 
lysegrønt fra nyutsprunget løv og spirer. Gult som påskefarge er spesielt for de nordiske landene, i 
andre land er det andre påskefarger. 
Påskeharen er også på vei inn i norsk tradisjon   
Påsken er den eldste kristne høytiden 

Påsken er den aller eldste av de kristne høytidene. Den kristne påske er som en fortelling som 
utvikler seg dag for dag. Fra palmesøndag til påskedag og hver dag er viktig på sin måte. 
Sammen forteller de ulike dagene historien om hva som hendte i Jerusalem for ca 2000 år siden, 
en uke som har fått betydning for hele menneskeheten. Troen på at Jesus stod opp fra de døde, 
er grunnvollen i 
kristen tro. 

«Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres 
synder,» skriver apostelen Paulus i 1. Kor. 17,17 
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Påsken fantes før Jesus 

 

                  

Den kristne verden feirer påsken til minne om Jesu død og oppstandelse, men Jesus selv feiret 
påske. Han reiste til Jerusalem nettopp for å feire påske, jødenes påske. Den jødiske påsken 
feires til minne om israelittenes utvandring fra Egypt ca. 1200 f.Kr. (2. Mosebok kap. 12.). 
Måltidet Jesus spiste sammen med disiplene på skjærtorsdag, den dagen han selv innstiftet 
nattverden, var det jødiske påskemåltidet. Jødene feiret og feirer påske som en gledesfest til 
minne om da israelittenes ble fri fra det egyptiske slaveriet. De spiser et rituelt påskemåltid. 
Dette måltidet består av helt spesielle retter som alle har en bestemt betydning. Det er usyret 
brød til minne om israelernes hastige flukt fra Egypt, charoscheth (en blanding av epler, nøtter, 
dadler og granatepler) er symbol på alt slavearbeidet, en bolle med salt vann skal minne alle 
tårene Israels folk felte mens de var i Egypt og hovedretten er selve påskelammet. 

En del av de eldgamle jødiske påsketradisjonene har som vi ser blitt en del av den kristne 
påsketradisjonen også. 

Hebraisk navn på vår kristne påske og et hedensk navn på engelsk 

Ordet påske stammer fra det hebraiske ordet pesah, som betyr forbigåelse. Den jødiske 
påskehøytiden heter Passover på engelsk, mens den kristne påsken jo heter Easter. I Norge 
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bruker vi altså et hebraisk navn på påsken. Det engelske navnet på den kristen påsken har ikke 
noen bibelske opprinnelse men er avledet fra navnet til den germanske fruktbarhetsgudinnen 
Eostre eller Ostara. Tiden rundt mars/april var trolig i førkristen tid oppkalt nettopp etter denne 
gudinnen. 

Morderengelen 

Det hebraiske navnet på påsken kommer fra historien om morderengelen i Det Gamle 
Testamentet. Morderengelen gikk forbi alle hus som hadde blodet fra et lam strøket på 
dørstolpene. Dersom man ikke hadde dette på sitt hus ville morderengelen drepe den 
førstefødte i huset.  (2.Mos. kap. 12) Dette skjedde mens jødene var fanget i Egypt og forsøkte å 
flykte fra den egyptiske faraoen med Moses i spissen. Gud var sint på  

 

 

egypterne og ville drepe alle førstefødte i raseri over at jødene ikke fikk 
slippe fri. 

For at dette ikke skulle ramme jødene også, måtte de ofre et lam og stryke blodet på dørstolpene, 
slik at Morderengelen kunne vite hvilke hus han skulle la være i fred. Helt siden den gang har 
jødene feiret påsken som en av sine viktigste høytider. 

Lammet er det eldste påskesymbolet og var som vi ser opprinnelig en offergave, det var derfor 
viktig å finne det beste lammet til ofring. Ofte tok de det første lammet som ble født om våren. 
Trolig feiret jødene vårfest med ofring av lam også før utvandringen fra Egypt. 

Guds lam 

Innen kristendommen er påskelammet symbol på at Gud ofret sin sønn for vår skyld. Jesus var 
Guds lam, Guds påskeoffer, offeret Gud gjorde for å frelse menneskene. 
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Lammet – påskelammet 

Lammet er det eldste påskesymbolet og tradisjonelt ofret jødene i førkristen tid lam i påsken og 
spiste påskemåltid med lam. Påskelammet var for jødene opprinnelig en offergave, det var 
derfor viktig å finne det beste lammet til ofring. Ofte tok man det første lammet som ble født om 
våren 
Påskekyllingen er et nordisk påskesymbol 

       

Gule lodne påskekyllinger er nordiske påskesymboler. Kyllingen er som egget et symbol på nytt 
liv. I påsken er også kyllingen et symbol på Jesus oppstandelse, kyllingen bryter ut av skallet slik 
som Jesus brøt ut fra graven. 

Kyllinger er et vårtegn, på denne tiden av året legger hønene massevis av egg, og dermed blir det 
også kyllinger. Kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på oss mennesker. Påskekyllinger er 
populært som påskepynt og pryder både påskeegg, servietter og blomsteroppsatser. 
Påskekyllingens gule farge er også viktig – gul er påskens farge fremfor noen her i Norge. Gult er 
solens farge og solen er et viktig påskesymbol. 

Påskeegg 
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Les om tradisjonen med påskeegg i Norge 

Påskeegg har en lang tradisjon i Norge, både det ekte egget og egg av sjokolade. 

Egget er et tegn på spiren til nytt liv. Noen steder i verden er dekorering av påskeegg en ren 
kunstart. 

Dermed har eggetradisjonen i Norge minst tre forskjellige utrykk 

 

   

 Vi spiser mye egg i påsken 

 Vi gir barna påskeegg fyllt av påskesjokoklade og påskemarsipan. 

 Vi pynter egg 

 Påskeegg til både små og store barn 

Noen ideer om hva man kan gjøre med påskeegg 

Du kan lage påskemarsipanen til eggene selv. Skriv historien om påsken på et ark og legg i egget 

Selvfølgelig lar du påskeharen gjemme egget / eggene og gir barna, både de små og de stor 
lapper med gåter om hvor de kan finne eggene. 

Noen ideer om hva man kan gjøre med påskeegg 

Du kan lage påskemarsipanen til eggene selv. Skriv historien om påsken på et ark og legg i egget 

Selvfølgelig lar du påskeharen gjemme egget / eggene og gir barna, både de små og de stor 
lapper med gåter om hvor de kan finne eggene. 

Lag påskeeggene selv av pappmassje! 
Lag klister av hvetemel og vann. Blås opp en ballong. Klipp opp strimler av papir, gjerne 
avispapir og dypp dem i klisteret, legg strimlene lagvis rundt og rundt ballongen. Du må klistre 
ganske tykt på. La ballongen i noen dager. Så kan du skjære egget  i to. Du må lage en kant som 
du limer fast på innsiden av den ene biten. Så er det bare å male og dekorere i vei!   
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Kylling er også tradisjonell påskemat. 
Appelsinglasert kylling 

1 kylling, ca 1 k,  2 ss appelsinmarmelade,  1 ss Grand Marnier eller annen sitruslikør (kan 
sløyfes) 

Krydret risfyll 125 g langkornet ris ,3 båter finhakket hvitløk, 2 finhakkede løk, 4 ss rosiner 
2 ts oregano, 4 ss pinjekjerner eller grovhakkede mandler/hasselnøtter,1 kanelstang 
4 hele nellik, 2 1/2 dl hønsebuljong, salt og pepper, 4 laurbærblad , 4 kvister frisk timian eller 1 
ts tørket, 4 ss søt dessertvin eller cider 

Kok risen etter anvisning på pakken. Fres hvitløk og løk med litt smør i pannen. Bland med ris og 
de andre ingrediensene. Fyll kyllingen med blandingen. Bind sammen kyllingbena og legg 
kyllingen i en ildfast form. Hell på 3/4 dl vann. Stek midt i ovnen ved 180 °C i 1 time. Pensle 
kyllingen med en blanding av appelsinmarmelade og likør. Stek videre i 10-15 minutter til 
kyllingen er gjennomstekt. Anrettes på serveringsfat med appelsinskiver og pecannøtter og 
pyntes med physalis. :   Saus : 2 dl hvitvin 1 1/2 ss maisenna 1/2 dl appelsinmarmelade 2 1/2 dl 
appelsinjus 2 ts Grand Marnier eller annen sitruslikør Rør alle ingrediensene kaldt og kok opp.  

Fjelltopper og sol i påsken 

I gamle dager pleide folk å dra opp på en fjelltopp tidlig påskemorgen. Man trodde at sola 
oppførte seg helt spesielt denne dagen og danset på himmelen, i glede over Jesus oppstandelse. 
Det het seg også at hvis en kunne få syke mennesker med seg opp på fjelltoppen ville de bli 
bedre, siden solen hadde en helbredende kraft i det den stod opp påskemorgen. Kanskje vår 
egen tids tradisjoner med å dra til fjells har røtter her? Vi er forsatt glad i både fjelltopper og sol i 
påsken, selv om mange av oss ikke står grytidlig opp. 

                                                    

God påsker ønsker    din redaktør   Thomas Teichmann 
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Her er vår alles Bjørn i 25 år juvel  seremonien og 
ettermåltid. I sin prakt og velde. 
 

   
Både Ex storsekretær Knut Borgen og vår storrepresentant Erling Norsjø satte verdighet 
til overrekkelsen.  OM Arvid Einebakken takket resipienten for utrolig flotte år i 
privatnevnden. Mange brødre deltok i både seremonien og på ettermåltid. 
 

    
 
Eks stor kapellan Arnfin Evjen og Steinar Lyngroth ( ekspress fra Sørlandet) kastet 
glans over begivenheten. 
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Vår Ex hovedpatriark Svein Terje Hermansen overrakte resipienten en enestående 
utmerkelse, 25 års medalje i privatnevndens tjeneste. Som Svein Terje uttrykte det      
EN ENESTÅENDE BEGIVENHET. Det vil aldri mer forekommer at en broder har 
hatt tjeneste i privatnevnden i  25 år (uavbrutt!)  i vår loge og heller ikke i leiern  
Akershus tjeneste .  

    Steinar 
Lynroth ( ekspress fra Sørlandet) bi stå i overrekkelsen av 25. års medalje  

            
Og som vanlig vår eminente konditor slo til en noen supre kaker    
Tusen takk for din innsats   v/ redaktøren  Thomas Teichmann         
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En ny bror til vår Loge 
En stolt og glad Kenneth Mood ble innviet i vår Orden 16. februar. Nøyaktig én dag 
etter fyllte 21 år. 
132 Albert Schweitzer stod for den høytidelige og fantastisk fremført seremoni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vi har enda en 25 års juvel å melde.  Bror Egil 
Nord 
 
Vår bror og tidligere redaktør av TW-Nytt har vært i 25 år med oss i logen.  
ExOvermester Bjørn Grøtlien overrakte resipienten den 25 år juvelen hjemme hos seg. 
 
Vi takker for hans innsats og ønsker ham lykke til 
videre. 
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Ungdommen nå til dags 
  

Jeg liker å tro at det går framover og at ungdommen er bra. Det hender at det 
sitter  veldig langt inne, selvsagt. Når unge deltakere i tv-program, for eksempel 
gir uttrykk for at det bare er så føkkings annoyed for at dem blir stemte ut, selv 
om dem ga 120 prosent. Da er det lett å tenke at det går nedover med 
ungdommen, at forfallet har satt inn, at ungdommen i overflodssamfunnet 
danser og synger seg surt gjennom livene sine med bukse-sig og en selvtillit 
det ikke finnes grunnlag for. Og med null respekt for at det faktisk er noe som 
heter grammatikk.   

Men man kan jo ikke tenke sånn. Dersom jeg først begynner å tenke sånn, så 
må jeg bruke tyve-tretti år av livet mitt til å være sur, og plutselig en dag har jeg 
blitt gammel og avfeldig med rullator og ingen steder å dra. 

Dessuten mener jeg faktisk ikke at det går nedover med ungdommen. Tvert 
imot har jeg inntrykk av at ungdommen både vet mer og kan mer enn vi gjorde 
da vi var i den alderen. Tøffere er de også. Og veldig flinke med teknologi. Og 
når det gjelder alt som er leit og trist i verden, og det er som kjent mye, så tror 
jeg dagens ungdom i Norge har bedre forutsetninger for å både forstå og 
interessere seg for ting som skjer i andre verdensdeler enn vi hadde. Rett og 
slett fordi flere av dem faktisk kjenner folk fra andre verdensdeler. Det gjorde 
ikke vi. Vi kjente knapt folk fra nabo-bydelen. Og hvis vi kjente dem så likte vi 
dem i alle fall ikke. 

Det er derfor det er grunn til å vere redd ungdommen.  Dem kommer til å bli 
bedre enn oss, og det kommer til å bli veldig pinlig for oss. 

  
XO 
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Kunstnerisk hjørne: 

 

Eva Harr 
Eva Harr (f.1951)  
Eva Harr er født i Harstad som en av kunstnersøsknene Karl Erik, Eva og Jan, Hun er 
utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1972 – 77) og ved Statens 
Kunstakademi (1977-81).  

Innen grafikken er det litografi som er den foretrukne teknikken for Eva 
Harr. Hun arbeider både som maler og grafiker, og har hatt stor suksess 
med begge teknikkene.  

- Samtaler med naturen, streif av minner og billedinntrykk former mange av 
mine bilder. Erindringer, vage antydninger fra drøm og virkelighet er et 
tilbakevendende utgangspunkt for min billedverden. Mine nordnorske røtter 
har satt et tydelig preg på mitt kunstneriske virke. 

Med en rekke utstillinger i gallerier i Norge, har Eva Harr presentert sine 
verk både kollektivt og separat bl.a. i Kunstnerforbundet, Galleri Arctandria 
og Galleri Brandstrup. Hun er innkjøpt av bl.a.Nasjonalgalleriet, 
Riksgalleriet, Norsk Kulturråd og Oslo Kommunes kunstsamlinger.  I 1993 
gjorde Harr utsmykningen av Hurtigruteskipet MS Richard With, og hun har 
også illustrert flere bøker. 

Eva Harr hadde tidligere atelier i samme gård som Kunstverket hvor jeg 
jobbet og vi hadde lunch i samme kantine og snakket mye sammen. 
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Vi har hatt fest på hennes landsted på Nesodden og vi har hatt fester 
sammen i atelieret på Rodeløkka. 
 

I september måned et år dro Kunstveket til Lofoten med Eva Harr som 
guide. En fantastisk tur vi budde i en rorbu på Reine i flott vær. Var ute på 
feltet og fisket, var i museet på Henningsvær og så på maleriene til Karl Erik 
Harr etc. 
 

Vi kom også nær innpå Eva`s forhold til kunst og for meg større innsikt i 
hennes motiver og motivvalg. 
Dette hjalp meg ved salg av hennes kunst. 
 

Et bilde av en kronglete vei med en fjellkjede i bakgrunnen kan ses som et 
pent nordlandsbilde , men for Eva er dette uttrykk for at livet er kronglete 
med ned og oppturer og at man trenger noe fast og urokkelig i livet. 
Fjellkjeden kan stå for en tro, et mål eller en trofast venn. 
 

Et bilde av et enkelt nordlandshus på vidda, kan være et uttrykk for 
ensomhet.   
 

Eva Harr har påvirket min sans for kunst og jeg har derfor anskaffet flere 
bilder av henne og særlig hyggelig er det bildet jeg fikk som gave påført en 
hilsen fra Eva. 
Det henger på soverommet på hytta sammen med et annet 
Eva Harr bilde og vil alltid minne meg om Eva harr. 
 
AS 
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Runde fødselsdager 

 
 

2016: 
 
100 år:       Gullichsen, Artur Lorang      12.05.1917 
 
75 år:         Myhre, Kjell                            23.08.1942 
       
70 år:          Teichmann, Thomas            03.03.1947 
                    Østby, Oddbjørn                  10.04.1947 
                    Breivik, Roar Julius               04.12.1947 
 
60 år:          Levinsky, Simen                    25.03.1957 
                    Larsen, Jørn Rød                   11.12.1957 
 
55 år:          Frid, Inge Halfdan                 01.06.1962 
                    Bache, Hans Eskel                 05.08.1962 
 
30 år:          Sissener, Wilhelm                 26.02.1987 
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                                   Møteprogram 2016 
for 

Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Tirsdag: 

25.04.2017   19:00  A    +   Arbm. Galla. Besøke � 10.St. Halvard 

02.05.2017   19:00  C          Valg av nemnder 1.Nominasjon 

23.05.2017   19:00  A         Arbm. Galla, Valg 2.nominasjon 

30.05.2017   19:00  B            Sommermøte  
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Thomas Wildey 
Ordenens første organisator og leder 

1782 – 1861 
 
 

“What Can I Do For You” 

Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28 

0161 Oslo 


