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Leder TW-Nytt
Nå er det dags igjen å formulere en liten sesong resyme fra
logelivet.
En liten oppsummering over det som har skjedd eller som
kommer til å berøre oss , logen i nærmeste fremtid.
Et nytt kollegium har blitt valgt. Innsettelsen kommer til
høsten; Gratulerer alle med nye verv .
StorLogens Landssaken RS Odd Fellow ,ny
redningsskøyten, skal gjøres bekjent på Akerbrygge med
punk og prakt. Alle brødre er oppfordret til å melde seg
hos
h
Storrepresentant Erling Norsjø for videre organisering , Se også arbeids og
organiseringsplan i dette bladet.
EX. OM Arvid Einebakken har tatt initiativ OVERFOR Stockholms og Danmarks
loger Thomas Wildey, for videre vennskapsutvikling. Se artikkel fra Per Rundfors og
Svein Terje Hermansen i denne anledning.
Forretningsfører for STG 28 OLE Fjelldal har kommet med en redegjørelse angående
endringer i møteplassen når logen må ut av huset for total renovering av STG 28.
MEGET VIKTIG Å VITE må lese!!!
Til alle brødre : meldt dere til tjeneste for SIRIUS prosjektet. EX -storsekretær
Knut Borgen vil være takknemlig for medhjelpere.
Nå kommer det aller viktigste!
Siste TW-Nytt har redaktøren bedt brødre å komme med forslag til ny redaktør i
TW-NYTT.
Dessverre har ingen meldt seg. Nå haster det. Den rette person garanteres det
redaksjonell frihet. lust til å skrive om livet med og blant brødre. En fordel med
noe kreativitet. Har med seg et hyggelig lag med gode brødre. Målsettingen er 4
utgivelser i året.
Jeg ønsker å takke alle brødre i 22 Thomas Wildey for alle innsendte bidrag og aktiv
medvirkning til bladet. Videre har jeg lyst til å takke privatnemden for utrettelig innsats
for å skape et hyggelig ettermøte. Takker Svein Terje med engasjement for og med Herr
Hjørnevikske dikteriske utfoldelse. Disse vil bli savnet!! Siste takken går til både Jan
Fredrik for konditor innslag og søte tilstedeværelser og Bjørn som iherdig er Mr
Privatnevnd.
Tusen takk for meg , redaktør Thomas Teichmann
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Overmesters spalte
Gode Brødre i Loge 22 Thomas Wildey.
Jeg vil med dette ønske alle dere en god sommer. Spesielt til alle i
embedskollegie som gjennom de to siste år, har utført sitt arbeid
i Logen med høy kvalitet.
Vi har også utført valg i Logen, og jeg benytter samtidig
anledningen til å hilse alle nye embedsmenn lykke til, med sine
nye embeter i Logen.
Jeg vil også oppfordre alle brødre til å se etter nye medlemmer til vår Loge. Et mål for
oss bør være fra 5-10 nye brødre i de neste to år. Vi skal ha venneaften tidlig på
høsten, så her bør vi å få flere potensielle brødre på besøk.
Bruk sommeren godt sammen med familie og venner, så sees vi sikkert noen tirsdager,
til våre sommermøter. Husk også meld i fra til Logen, om noen blir syke og trenger
ekstra oppmerksomhet fra Logen.
Jeg ser allerede frem til høstterminen, hvor vi skal ha mange spennende møter. Og
oppfordrer alle til å besøke andre Loger i vårt distrikt. På denne måten vil vi få flere på
besøk til oss.
Og så ønsker jeg å arbeide videre mot Loge 41. Thomas Wildey i Stockholm og Loge 37.
Thomas Wildey i Fredericia. I det håp at vi kan få etabler disse tre Loger, som Nordiske
vennskapsloger. Jeg er sikker på at dette kan gi oss mange gode bekjentskaper i tiden
som kommer.
Ha en riktig god sommer.
I v,k & s.
OM
Arvid Einebakken
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Undermesters spalte
Kjære Brødre.
SOMMER. Bare kjenn på selve ordet – «Sommer».
Forventninger om sol, varme og late dager, i alle fall når
sommerferien omsider kommer til hver enkelt av oss.
Mulighet til å lade batteriene og gjøre seg forberedt på
nye aktiviteter som ligger foran oss – senere. Tid til å
dyrke vennskapet og nærheten til dem som står deg nær
og som betyr mye i ditt liv. Tid til å ta vare på deg selv. Tid til å oppfylle
noen av dine egne ønsker – og overskudd til å gjøre nettopp det. Sommer –
herlig.
Kanskje får vi bedre og mer stabilt vær også. Pussig, men forrige helg satt
jeg på hytta med 20 varmegrader i solveggen og ble grundig solbrent.
Helgen etterpå lå det 12 cm nysnø på taket og termometeret viste bare gufne
og blå tall. Vanskelig å tro på sommeren akkurat da – men den kommer nok
til slutt – den gjør alltid det.
Her jeg sitter og skriver dette innlegget akkurat nå så har jeg igjen å legge
siste hånd på en verdig gjennomføring av Ettermøtet for to unge Brødre som
skal forfremmes til sin 3. grad den 23. mai og å planlegge ferdig en
forhåpentligvis minnerik og fin sommeravslutning 30. mai for Logens
Brødre og deres kjære livsledsagere.
Så kommer sommeren - ferien – og deretter er jeg er noenlunde klar til å ta
fatt på nye oppgaver i og for vår kjære Loge. Ingen kan klare å skape en god
Loge alene. Loge er teamarbeid fra bunn til topp – et arbeid vi alle må
engasjere oss i og ta stilling til. Vi må arbeide med fremmøtet vårt og vi må
rekruttere nye medlemmer for å sikre videre vekst. Da kreves både
engasjement og innsatsvilje fra oss alle.
Loge 22 Thomas Wildey er en flott Loge. Den skal fortsette å være nettopp
det. Loge 22 Thomas Wildey – bare det - og ingenting annet. Et sted hvor vi alle
trives og kan utvikle oss videre som mennesker i et inspirerende miljø basert
på Odd Fellow Ordenens grunnverdier. Da er DU viktig, gode Bror. DU er
en viktig resurs og et medmenneske for alle de andre Brødrene – og kanskje
kan alle de andre få lov til å bety noe positivt i ditt liv også. Da vokser vi –
alle mann – sammen. Da skapes en enda bedre Loge. Jeg ber alle om å ha
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akkurat dette i tankene når vi starter opp igjen til høsten. Ingen av oss klarer
oss videre uten nettopp deg.
En god gjeter vøler sin hjord vel sier et gammelt ordtak. Skulle sommeren bli
for varm og tørr må der finnes drikke til flokken - og skulle den føle seg
ensom og der savnes selskap så må det bøtes på. Jeg kommer til å invitere til
noen uformelle treff gjennom sommeren. Mer informasjon kommer etter
hvert.
Inntil da ønsker jeg Embedsmenn, Brødre og deres familier en riktig god
sommer og ønsker dere alt godt i tiden som kommer.
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
Med Broderlig hilsen i V. K og S.
Simen Levinsky
Undermester
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Sekretærshjørne
Kjære brødre.
Tiden har nok en gang flydd litt fra oss.
Som folk flest har men ikke fått tid til alt
man hadde sett for seg men «tiden ligger foran oss» så det
er bare og fortsette der vi slapp når vi igjen møtes over
sommeren. Å årstidene er det ikke lett å bli klok på denne
våren heller. Vi har hatt god varme før og under påsken.
Var nesten ikke til å tro, mange falt for fristelsen til å
montere på sommerhjulene. Men som sedvanlig kom kong vinter tilbake med en
skikkelig markering så de mest ivrige kunne lufte skiene igjen. Men Gode Bror nå er
det sommermøte som står for døren og vi satser på stabil sommervarme fremover. Som sekretær har jeg gjentatte ganger manet 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
appellere nok en gang.
Fortsatt 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 årstid som normalt skal gi oss mye sol og varme som vi sårt
trenger etter en lang vinter. Bruk disse dagene og ukene 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 Så møtes vi igjen etter sommerferien fulle av muntre historier etter opplevelsene som
lange sommerdager har gitt oss.
Ønsker alle Brødre med familie en riktig God Sommer.
Med Broderlig hilsen i
V.K og S.
Inge Frid
Sekretær
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Påsken - Den hellige uken
I påsken fylles Malagas gater med taktfaste drønn fra trommer og dystre
trompettoner. Semana santa - den hellige uken - er Spanias største høytid.
Kveldsmørket senker seg langsomt over den sørspanske byen Málaga. Prosesjonen
med hundrevis av mennesker i fotside drakter, merkelige hatter, store stearinlys og
kjempeflåter med Kristus- og Maria-figurer vagger seg sakte gjennom gatene som er
tettpakket med tilskuere. Det lukter intenst av røkelse, og stemningen er magisk.
Påskeprosesjonene i Spania glemmer du aldri!
Det skifter raskt i Spania. 40 dager etter elleville karnevalsfeiringer, snur spanjolene
tvert. Nå er det tid for ritualer og refleksjoner, selv blant mange ikke-troende. Spansk
påskefeiring er noe helt spesielt og er en svært viktig tradisjon for spanjoler flest.
Over det meste av Spania, fra storbyene og ned til den minste landsby - finnes det
prosesjoner i løpet av den hellige uka, Semana Santa. Særlig sterkt står tradisjonen i
Andalucía, den store regionen helt sør i Spania. I storbyer som Málaga og Sevilla er det
påskeprosesjoner åtte dager i strekk, fra palmesøndag til og med første påskedag, og
ofte med flere prosesjoner hver eneste dag.
Bot og bedring
Det oser av gammel historie der prosesjonene beveger seg fram gjennom trange
sentrumsgater. Mange av deltakerne i prosesjonene bærer de karakteristiske høye,
spisse og heldekkende hattene der det bare er hull til øynene.
Andre mennesker går barbent og med bind for øynene i prosesjonen, som uttrykk for
at de gjennomfører sin egen private botsøvelse eller gir et løfte til Gud. Inntil for bare
30 år siden var det ikke uvanlig at enkelte av deltakerne gikk med fotlenker, og før den
tid var selvpisking ofte en del av ritualene.
I mer enn 500 år har de særegne spanske påsketradisjonene holdt stand. Siden de
kristne i 1492 gjenerobret Spania fra de muslimske maurerne, ble påskeprosesjonene
et uttrykk for den katolske kirkens makt og dominans over islam på den iberiske
halvøya.
Teater og forkynning
Prosesjonene er et ritual for å minnes Jesu død og en symbolsk framstilling av hans
lidelser på veien mot døden på korset.
Opprinnelig var prosesjonene nærmest som et teater der man spilte ulike scener fra
Jesu liv. Hensikten var å drive folkeopplysning og misjonering.
De spisse hattene - «capirote» - som i dag gir oss Ku-Klux-Klan-assosiasjoner, er en
direkte arv fra den spanske inkvisisjonen på 1400- og 1500-tallet. Ofre for inkvisisjonen
ble utstyrt med en slik hatt som et uttrykk for fornedrelse og for at man gjorde bot.
Selv om påskeprosesjonene kan være svært ulike, særlig når det gjelder klær og
fargebruk, er oppbyggingen ganske lik: Først kommer korset, deretter mennesker med
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massive vandrestaver i sølv, store vokslys, faner med våpenskjold, orkester, og
gigantiske «flåter» eller troner med Jesus-figurer og til slutt Maria-figurer, er helt
standard.
Hellige brorskap
Det er de religiøse brorskapene som i alle år har arrangert de ulike prosesjonene.
Dette er upolitiske, religiøse samfunn der alle medlemmene viser seg sammen i
påsken. Brorskapene knytter seg til helgener, og i sine prosesjoner framstiller de
gjerne hver sin del av budskapet fra lidelseshistorien. Ellers i året driver brorskapene
med humanitært arbeid i lokalsamfunnet.
I Málaga finnes det 39 slike brorskap, Hermandad, som alle har to sett med flåter eller
troner, én med en Jesus- og én med en Maria-figur. Påskeprosesjonene er årets
høydepunkt for medlemmene av brorskapene, og gjennom den bekrefter de sin tro.
Måneder med nitide forberedelser ligger bak når de ulike brorskapene bærer ut sine
enorme flåter, nypussede og vakkert pyntet med friske blomster.
I brorskapet «El Cautivo» i Málaga må 500 mann stille opp for å bære de to tronene på
skift, i brorskapets tradisjonelle påskeprosesjon. Det blir 15 kg per bærer når
prosesjonen mandag kveld kl. 20 i påskeuka (Lunes Santo) starter marsjen gjennom
Málaga. Først 11 timer senere, klokken sju tirsdag morgen, er prosesjonen tilbake ved
utgangspunktet. I løpet av natten har det vært lite hvile og bærerne har bare fått i seg
litt brød og vann. Likevel er det stor rift om å bli med på bæringen.
Gjennom sin 500 år lange historie har flåtene med Kristus- og Maria-figurene vokst seg
enorme. Særlig i løpet av barokken. Derfor er det i dag ikke uvanlig at det må svært
mange mennesker til for å bære de største tronene.
Størst i Málaga
Tidligere var det tradisjon for at flåtene og figurene over hele Spania ble oppbevart i
kirkene og båret ut til prosesjonene hver Semana Santa. Dermed ble kirkedørene og
plassen inne i kirkene avgjørende for hvor store flåtene kunne være.
I Málaga gjorde man en vri: Flåtene og figurene flyttet til egne, spesialbygde hus med
store dører. Dermed hadde de plass og kunne vokse seg mye større enn flåtene i andre
spanske byer.
En liten kuriositet: Den kjente spanske filmskuespilleren Antonio Banderas er født og
oppvokst i Málaga. Hver eneste påske kommer han og kona Melanie Griffith til byen
for at Banderas skal gå i prosesjonene sammen med medlemmene i brorskapet han
tilhører.
Flest i Sevilla
Men om Málaga har de største flåtene, er påskeprosesjonene likevel enda større i
Andalucías hovedstad, Sevilla. Særlig regnes paradene gjennom byen på palmesøndag,
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langfredag og 1. påskedag for å være spesielt storslåtte. Inntil en million tilskuere står
langs ruten.
I Sevilla finnes det til sammen 57 brorskap med i alt 60.000 medlemmer som er med
på å arrangere prosesjoner og bærer de hellige figurene fra de lokale kirkene til
Sevillas enorme katedral - verdens tredje største - og tilbake. Det er til sammen 116
slike hellige figurer, mange av dem flere hundre år gamle, som blir båret gjennom
gatene i påskeuken.
·
De viktigste prosesjonene finner sted første påskedag, men også
prosesjonene langfredag, skjærtorsdag og palmesøndag regnes for viktige.
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«ORDENENS OPPRINNELSE OG UTVIKLING»
Det indre liv og dets vekst.
Organisasjoner i dagens samfunn kan være så
mangt og har en spennvidde over nær sagt alle
livets forhold. For organisasjoner som ønsker en
ubestemt masse uten å stille bestemte krav til
kvalitet og livsinnhold, er tilgangen ubegrenset
uansett formål.
Etiske organisasjoner hvis arbeide angir ideelle
formål, søker bestemte grupper som kan delta i
organisasjonens utvikling for å nå målet. Er disse
organisasjoner lukket for vanlig medlemskap og
søknaden undergis vurdering på forhånd, før
medlemskap innvilges, sier det seg selv at tilgangen
er begrenset, da den bare gis til personer ned
kvaliteter som er angitt i målet.
Går vil tilbake til det Amerika som møtte Thomas Widley ved hans ankomst, finner vi
alle de mangler som et samfunn lider av i en oppbygningsfase, og som ikke hadde hatt
tid for de menneskelige tragedier og ivaretagelse av menneskeverdet.
Fra sitt ordensliv i England var Thomas Widley innpodet ned det å hjelpe, og han så
behovet for organisasjonsmessig virke som var absolutt nødvendig i situasjonen. Det
er vel å anta at ideen om grunnleggelsen av Odd Fellow var, at organisasjonen i første
rekke kunne gi hjelp og støtte til å eliminere de oppståtte lidelser. Thomas Wildey og
fire andre brødre hadde konstruert skallet omkring ordenens virke i Amerika, og hadde
nå som oppgave å skape den materien som trengtes for ordenens videre utvikling.
Å skape er å forme, utvikle og gi liv.
De fem brødre så behovet for hjelpeorganisasjonen, man de hadde sikkert også andre
mål. Thomas Wildey i særdeleshet Ønsket sikkert at de tendenser som gjorde seg
gjeldende i Manchester unity, ikke burde gjenta seg i den nye organisasjonen, man at
de bærende prinsipper skulle utvikle seg parallelt ned hjelpearbeidet.
Det er ingen sikre historiske data om medlemsmassen fra den første tiden, men det er
tydelig at fremgang var det. Det er å anta at tyngden av ordenens vekst fra den første
tiden var fra engelske emigranter og andre i bekjentskapskretsen. Den første tiden
synes å ha hatt en del uheldige utslag ned vaner fra det engelske ordensliv, man
allerede i 1823 vedtok storlogen i Maryland at all skjenking av berusende drikker var
forbudt i logesalen.
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Mangelen på ritualer for det etiske og belærende arbeide innen ordenen var følbar, og
den første tiden forgikk gradarbeidet i enkle former etter uferdige ritualer.
Fra 1816 hadde man i den engelske ordensgren invielsesgraden og tre andre grader den hvite graden, kongelig blå og skarlagensgraden. Ordenen fikk etterhvert
nedlemmer som så behovet for belæringen i det etiske arbeidet og nødvendigheten av
de rituelle handlinger som en utviklende faktor.
John Pawson Entwisle kom tidlig med i oppbyggingen av det etiske arbeidet, og
allerede i 1821 utarbeidet han to nye
grader - forbundsgraden og
erindringsgraden. I 1825 ble så disse grader
innarbeidet i det gamle ritualet fra
England, og ordenen fikk innvielsesgraden
og ytterligere fem andre grader. Hvordan
gradene ble tildelt etterhvert synes noe
tilfeldig og uten bestemt rekkefølge. I
tillegg til de nevnte grader hadde man
"embetsgradene" som ble tildelt etter
fratreden i embete. Noe ritual for tildeling
av disse grader synes ikke å ha eksistert,
man var vel mer av symbolsk art med
overrekkelse av eksregalie som takk for
utført arbeide. Vi ser også at tanken av
utvikling av belæringen om de bærende
prinsipper var aktuell. Allerede i 1821
utarbeidet Entwisle "Den gylne leveregels
grad" og i 1825 sammen ned Thomas
Wildey "Den kongelige purpurgrad". Disse
to grader eksisterer fortsatt i vårt
leirrituale. Patriarkgraden er av eldre dato og av engelsk opprinnelse. I 1829 ble så
samtlige grader samordnet i et ritual som besto av hele 10 grader. Innvielse – fem
logegrader - tre grader, som i dag tilhører leirinstitusjonen og storlogegraden. Samtlige
grader var lagt inn under logens rituelle arbeid, men de tre grader som i dag tilhører
leirinstitusjonen og storlogegraden, ble bare tildelt de brødre som skulle ta sete i
storlogen.
Hele ritualet for den etiske belæring kom i den fornyede form til å bestå av fem grader
av engelsk og fem grader av amerikansk opprinnelse.
Et ordenssamfunn med hele 10 rituelle grader som opplysende og belærende faktor i
en byggende utvikling, måtte være en tungrodd administrasjon over tid i hver enkelt
loge, og tildelingen og inntrykket av hver enkelt grad ble sikkert deretter. Allerede i
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1827 ble leirtanken fjernet da endel brødre søkte storlogen om opprettelse av en
gradloge, for tildeling av de grader som i dag tilhører leiren. Dette ble innvilget, og leir
nr. 1 Jerusalem ble instituert og fikk sitt fribrev 15. mai 1827. Den fikk ingen
overordnet myndighet overfor logene og ble vel nærmest bare en organisasjon for
tildeling av grader. Opprinnelsen for gradarbeidet var med de sanne grader som
tilhører leiren i dag, men i en noe annen rekkefølge da patriarkgraden den første tiden
sto sist i rekken av tildelingen.
Ritualene for leiren har nok gjennom tidene vært omarbeidet, men meningen i den
etiske videreutvikling som gradene skal gi, har sanne grunnlag i symbolikken som det
opprinnelige.
Når vi i dag ser tilbake og foretar en oppsummering av utviklingen gjennom de første
tiår, så er det ufattelig at de maktet å gjennomføre dette nybrottsarbeidet. Endel av
dette har ned gjennom tidene blitt forandret og forbedret, men ordenens fundament
og ideer er de samme som de opprinnelige.
Endring i ledelsen.
Thomas Wildey hadde gjennom alle år vært den drivende kraft for ansvar og fremgang.
Ordenen hadde etterhvert fått tilgang på mange fremragende krefter hvis interesse og
iver fulgte hans intensjoner. I 1833 fant han å ville trekke seg tilbake fra den ledelse,
oppbygging og utvikling av ordenen han hadde medvirket til. Han kunne nå trygt
overlate dette til krefter som han visste ville fortsette etter de retningslinjer han hadde
trukket opp. Han kunne ved sin fratreden se tilbake på en organisasjon i vekst og
fortsatt utvikling, og med anerkjennelse og respekt fra samfunnets side. I denne 14 års
periode var det grunnlagt i alt 100 loger med 6.349 medlemmer, storloge i flere stater
og Den Amerikanske Storloge.
Med den iver og
energi som ordenen
hadde utviklet seg den
første tiden, og med
særlig vekt på
medlemstilgangen og
delvis på det rituelle,
sier det seg selv at det
er ting man glemmer
og som er nødvendige
faktorer i et helhetlig
system. 100 loger,
statlige storloger og
Den Amerikanske
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Storloge var alle administrative enheter hvis oppgave var et samarbeide i
videreutviklingen for en enhetlig orden. Mangelen på dette ga uensartet praksis og
forståelse på så vel det lovmessige, som det rituelle plan. Ordenen manglet en
organisator på det administrative plan som hadde syn for helhet, kommunikasjon og
kontroll.
James Rigdeley skulle bli den mann som gjennom mange år fikk som oppgave å
gjennomføre oppbyggingen av ordenens administrasjonsapparat. Han var advokat av
yrke og kom som 22-åring inn i ordenen i 1829. Allerede fra første stund ble det lagt
beslag på hans enorme arbeidskraft og den interesse han hadde for ordenen.
Han ble flere ganger anmodet om å overta storsire-embedet i Den Amerikanske
Storloge, men ønsket ikke dette, da han ville ofre seg for tilretteleggingen av ordenens
administrasjon og bygge den ut til en livskraftig og sterk organisasjon etter det formål
og prinsipper den hadde. Rigdeley var i embetet som storsekretær i mer enn 40 år, og
bygget ut og forsterket fundamentet til et stødig organ som var nødvendig for hele
ordenens eksistens. Han grunnla og var den første tiden redaktør for ordenens første
offisielle tidsskrift "The Covenant", og gjennom dette bidro han til å gjøre ordenen
kjent og respektert over hele det amerikanske kontinent.
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Nyhetsbulleteng
I denne nyhetsbulletengen kommer vi med
en oppsummering fra Generalforsamlingen
2017, rehabiliteringsprosjektet for Odd Fellow Gården samt Odd Fellow Seniorboliger
(OFS).
1) REHABILITERINGSPROSESSEN Planforslaget om rehabilitering og påbygg av Odd
Fellow Gården (A/S Stortingsgaten 28) ble sendt fra DARK Arkitekter til Plan- og
bygningsetaten (PBE) i uke 17. PBE har nå en frist på 12 uker til førstegangsbehandling
av forslaget (august/september 2017). Etter behandling og utarbeidelse av en
saksfremstilling vil forslaget bli sendt ut på høring til berørte parter (andre offentlige
etater, naboer mm) med en svarfrist på 6 uker. Dvs. da er vi i medio oktober 2017. Når
andre gangs behandling og endelig vedtak vil foreligge er derfor avhengig av
kompleksiteten etter høringsfristen. DARK Arkitekter har anslått dette til ca. 3
måneder (årsskiftet 2017/2018). Selv om forprosjektet da vil bli noe forsinket, er dette
spart tid under hovedprosjektet da flere forhold er avklart.
Byantikvaren er den etaten, som er mest tungtveiende med sine innsigelser mot å
bygge over dagens høyde på bygget. Andre parter er nærliggende naboer, men disse
vil ikke flagge noe standpunkt før det foreligger en lys- og solanalyse etter påbygg av
Odd Fellow Gården. PBE har til nå ikke gitt noen negative signaler under våre
forhandlinger med dem.
2) LOGEDRIFT I BYGGEPERIODEN A/S Stortingsgaten 28 er nå i forhandlinger med NCC
om leie av Gamle Logen på Bankplassen, for en periode vi ikke kan avholde logemøter i
Odd Fellow Gården. Det legges opp til fire logesaler med tilhørende lobbyer. Felles
bespisning vil foregå i den store salen. De arealer som skal benyttes til logesaler og
lobbyer søkes leid eksklusivt. Dette vil også gjelde store sal til bespisning eksklusivt
logedager og logearrangementer.
Det er administrasjonens oppfatning at det vil være vanskelig å finne bedre egnede
lokale med bedre beliggenhet til en overkommelig pris. Det er administrasjonens mål
at forslaget til kontrakt blir lagt frem til behandling i Ordensvirksomhetskomiteen og til
godkjenning av styret i selskapet før sommerferien.
3) ODD FELLOW SENIORBOLIGER (OFS) Styret har vedtatt at det kan benyttes inntil kr 3
mill til utskifting av nødvendige vinduer og balkongdører (37 dører og 27 vinduer) i OFS
i 2017. Arbeidene vil bli sendt ut på anbud før sommeren, med planlagt oppstart etter
sommeren. Ferdigstillelse desember 2017.
Ved Ole Fjelldal, forretningsfører STG 28
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Logelokalene i Oslo
Stortingsgaten 28
med viktig info om fremtidens
logemøtesaler i byggeprosjektet
I denne nyhetsbulletengen kommer vi
med en oppsummering fra
Generalforsamlingen 2017,
rehabiliteringsprosjektet for Odd Fellow Gården samt Odd Fellow Seniorboliger (OFS).
1) REHABILITERINGSPROSESSEN Planforslaget om rehabilitering og påbygg av
Odd Fellow Gården (A/S Stortingsgaten 28) ble sendt fra DARK Arkitekter til Plan- og
bygningsetaten (PBE) i uke 17. PBE har nå en frist på 12 uker til
førstegangsbehandling av forslaget (august/september 2017). Etter behandling og
utarbeidelse av en saksfremstilling vil forslaget bli sendt ut på høring til berørte parter
(andre offentlige etater, naboer mm) med en svarfrist på 6 uker. Dvs. da er vi i medio
oktober 2017. Når andre gangs behandling og endelig vedtak vil foreligge er derfor
avhengig av kompleksiteten etter høringsfristen. DARK Arkitekter har anslått dette til
ca. 3 måneder (årsskiftet 2017/2018). Selv om forprosjektet da vil bli noe forsinket, er
dette spart tid under hovedprosjektet da flere forhold er avklart.
Byantikvaren er den etaten, som er mest tungtveiende med sine innsigelser mot å bygge
over dagens høyde på bygget. Andre parter er nærliggende naboer, men disse vil ikke
flagge noe standpunkt før det foreligger en lys- og solanalyse etter påbygg av Odd
Fellow Gården. PBE har til nå ikke gitt noen negative signaler under våre forhandlinger
med dem.
2) LOGEDRIFT I BYGGEPERIODEN A/S Stortingsgaten 28 er nå i forhandlinger
med NCC om leie av Gamle Logen på Bankplassen, for en periode vi ikke kan
avholde logemøter i Odd Fellow Gården. Det legges opp til fire logesaler med
tilhørende lobbyer. Felles bespisning vil foregå i den store salen. De arealer som skal
benyttes til logesaler og lobbyer søkes leid eksklusivt. Dette vil også gjelde store sal til
bespisning eksklusivt logedager og logearrangementer.
Det er administrasjonens oppfatning at det vil være vanskelig å finne bedre egnede
lokale med bedre beliggenhet til en overkommelig pris. Det er administrasjonens mål at
forslaget til kontrakt blir lagt frem til behandling i Ordensvirksomhetskomiteen og til
godkjenning av styret i selskapet før sommerferien.
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3) ODD FELLOW SENIORBOLIGER (OFS) Styret har vedtatt at det kan benyttes
inntil kr 3 mill til utskifting av nødvendige vinduer og balkongdører (37 dører og 27
vinduer) i OFS i 2017. Arbeidene vil bli sendt ut på anbud før sommeren, med planlagt
oppstart etter sommeren. Ferdigstillelse desember 2017.

Ole Fjeldal
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Arthur Lorang Gullichsen 100 år.
Kjære Brødre.
Bror Arthur Lorang Gullichsen ble 100 år gammel 12. mai 2017.
En slik
dag må feires etter alle kunstens regler og TW22 dro på besøk til jubilanten
under familiemarkeringen med barn og barnebarn dagen etter. Følget vårt
bestod av Br Eks OM Bjørn Grødtlien og UM Simen Levinsky. OM Arvid
Einebakken ble forhindret fra å møte så vi overbrakte en hilsen fra ham. Vi
hadde med oss en blomsteroppsats og et stort glass med sjokolade, noe som
Arthur tydelig satte pris på. Takk igjen til Br Jan Fredrik som ordnet med
gavene.
Det var med spent forventning undertegnede dro av sted for å besøke en Bror
jeg aldri før har møtt. Arthur Lorang Gullichsen ble trolig først innviet i
Loge 1 Norvegia 24. oktober 1947 – nesten 10 år før jeg selv ble født, og så
overført til vår Loge når den ble innstiftet 15. januar 1948. Vi møtte en
staselig, flott og høyst oppegående 100
åring. Han fortale om et aktivt liv med jobb,
reising og familie. Hans særlige glede var
lesing og turer i fjellet. I vår samtale fortalte
han med varme i stemmen om sin stolthet
over barn og spesielt barnebarn som har
gledet og støttet ham gjennom årene. Arthur
bor hjemme og klarer seg stort sett selv.
Sønn og familie bor i underetasjen.
En populær nabo er han nok også – på
fødselsdagen ble det flagget i hele nabolaget
i Aschehougs vei – og barn og naboer fra
området kom med gratulasjoner. Han har
også mottatt hilsen fra Slottet og fra
Ordføreren i Oslo.
Arthur hadde sine år som aktivt møtende
Bror i årene rett etter krigen og til utpå 50.
tallet. Han husket at han hadde en oppgave i
et av gradspillene de første årene. Så langt jeg har forstått må dette trolig ha
vært omtrent på den tiden Bror Håkon V Ruud var Stor Sire. OM var
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antakeligvis Rolf Søeagaard . Arthur fortalte i samtalen vår litt om
virksomheten i Logen i etterkrigsårene. Okkupasjonsmakten beslagla jo
Stortingsgaten 28 under krigen og vår Ordenen ble forbudt. Br Stor Sekr. U.
D. Paolis stod for evakueringen av Ordenens utstyr og bidro til å skjule dette
for tyskerne. Paolis var den første som heiste det Norske flagget på taket av
Stortingsgaten 28 etter frigjøringen.
Dessverre husket ikke Arthur lenger navnet på sin fadder. Forhåpentligvis
kan vi senere finne dette i noen av våre eldre protokoller. Han uttrykte glede
over sitt lange medlemskap og klar respekt for Ordenens virksomhet. Jobben
hans som innkjøpssjef i garn- og teko-industrien, (en periode i to bedrifter
samtidig), og av andre årsaker medførte at han etter hvert ble et passivt
medlem hos oss. Arthur har fortsatt å betale kontingent i alle år og har
derved vært godstående Bror i snart 70 år i Loge 22 Thomas Wildey.
Br Bjørn Grødtlien forteller dessuten at Arthur ofte støttet Sosialnevnden
med loddkjøp til Sosialaften. Dette er vi svært takknemlige for fordi alle
bidrag bedrer vår mulighet for å drive sosialt og utadrettet arbeid for våre
medmennesker.
Våre varmeste ønsker på 100 årsdagen din, Gode Bror.
På jubilantens ønske overbringer jeg hans hilsen til Logen.
Med Broderlig hilsen i V. K og S.
Simen Levinsky
Undermester
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SIRIUS prosjektet på Radiumshospitalet
tekst, og bilder og bror Thomas Teichmann, bilder.
Våre
gode

hjelpere fra Loge Viktoria

Vafler skal det bli og om det er minus 4 grader !

Herlige smørbrød og dagens lyse øyeblikk blir satt pris på av alle de som venter på
undersøkelser og behandling.
Arbeidsglede er den største gleden for
rebekkasøstrene ved å delta i dette prosjektet

Takk for innsatsen
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Kunstnerisk Hjørne

Lisa Andrén.

Lisa Andrèn (født 1950) er en svensk grafiker, utdannet ved Grundskolan för
konstnärlig utbildning i Stockholm og Grafikskolan Forum i Malmö.
Med teknikken koldnål på kobberplate jobber Lisa Andrèn frem sine
motiver av mennesker, båter og dyr. Hennes formuttrykk er preget av
veloverveide komposisjoner som skaper en balanse og harmoni i bildene,
ofte fremstilt gjennom en myk strek og glidende overganger.
Lisa Andrèn har stilt ut blant annet ved Konsthallen i Luleå, Grafiske
Sällskapets Galleri i Stockholm og på Galleri Öhrström i Gøteborg. I tillegg til
dette, har hun deltatt på en rekke kollektivutstillinger rundt om i verden,
blant annet i Storbritannia, Tyskland og Frankrike, så vel som i Norge.
Hun er blitt kjøpt inn av en rekke internasjonale institusjoner, blant annet
British Museum, Stenersenmuseet og Nationalmuseet i Stockholm.
Jeg har ikke truffet Lisa personlig, men er svært begeistret for hennes
arbeider og har vært en ivrig formidler av hennes kunst. Både hjemme og
på hytta har jeg bilder hengende. Det er særlig den mørke lodne streken
mot det hvite som fascinerer.
Har selv prøvd meg med koldnål, med et helt håpløst resultat. AS.
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Besøk I Loge nr. 41 Thomas Wildey i Stockholm.
Tirsdag den 11.april, nærmere bestemt i påskeuken, var fire brødre fra vår loge på besøk
hos Loge nr. 41 Thomas Wildey i Stockholm. Gruppen besto av Overmester Arvid
Einebakken samt brødrene Bjørn Jahr, Per Runfors og Svein Terje Hermansen.
Formålet med besøket var å opprette kontakt med den svenske logen som er vår
«navnebror». Bror Overmester og Embetskollegiet har ønsket å se på muligheten for å
styrke oppslutningen om våre tradisjonelle logebesøk i Fredericia ved å få til et
samarbeid mellom alle de tre logene i Skandinavvia som bærer navnet til vår Ordens
grunnlegger. Muligens kunne brødre med ledsagere fra de tre loger møtes i logehuset i
Gøteborg, eller man kunne finne helt andre løsninger. Vår Overmester hadde på forhånd
vært i kontakt med Loge Thomas Wildey i Stockholm om dette, og et besøk fra Norge
ble avtalt. Også Loge nr. 37 i Fredericia har vært informert, og i Danmark stiller man
seg meget positivt til vårt initiativ.
Det kan her
nevnes at
brødre fra
Logen i
Stockholm var
til stede i Oslo
da vår Loge ble
stiftet i 1948,
sammen med
en deputasjon
fra Loge nr. 37
Thomas
Wildey i
Fredericia. Ved
vår Loges 10
års jubileum
var kun den
danske Logen
representert, og
etter hvert ble det i fortsettelsen av dette utviklet fast kontakt med våre danske venner.
Det var Overmester Per Ramsten som en del år senere etablerte praksisen med å ha med
ledsagere ved gjensidige besøk, og dermed startet en lang tradisjon som siden har vært
opprettholdt. Imidlertid har det i de senere årene vært mindre oppslutning om
arrangementene, og det er på denne bakgrunnen vår Loge har ønsket å ta noen nye
initiativ.
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Vår lille gruppe reiste med Norwegian fra Gardermoen tirsdag formiddag og ankom
Stockholm tidlig på ettermiddagen. Brødrene ble installert på et helt nytt og rimelig
hotell midt i sentrum. Dette viste seg å være et meget moderne hotell hvor man hadde
stort fokus på miljø og enkle løsninger. Vi fikk rom UTEN vinduer og helt uten
garderobeskap, men alt fungerte ellers utmerket. Det ble tid til litt bespisning på hotellet
før omkledning og en meget kort spasertur til Logehuset i Stockholm, hvor den svenske
Logens Overmester inviterte til omvisning. Stockholmslogene holder hus i en meget
gammel og ærverdig bygning, som opprinnelig ble bygget som et privat pale på 1700tallet. Huset har 3 logesaler med tilhørende selskapslokaler, men baren er felles for hele
huset. Og det overrasket vår lille gruppe at baren var åpen – og ble godt besøkt – FØR
logemøtet!
Selve logemøtet var en kombinert feiring av den svenske logens stiftelsesdag og en
tildeling av 25 års veteranjuvel. Det var et stilfullt og meget hyggelig logemøte, hvor vi
ble mottatt på beste måte. Selve veterantildelingen ble foretatt av bror Distrikts Stor
Sire. Det er alltid veldig interessant å besøke en utenlandsk loge, og vi kunne konstatere
at «stilen» under møtet var noe annerledes og mer uformell enn vi er vant til. Imidlertid
var det andre detaljer i ritualet hvor våre svenske venner var svært så høytidelige.
Det påfølgende brodermåltidet ble en svært hyggelig opplevelse. Vi fikk servert en
utmerket tre retters middag til en
rimelig pris, og logen hadde
profesjonelle servitører. Etter
forretten fikk vår Loge slippe til
med litt informasjon om Loge
Thomas Wildey i Oslo. Vår
Overmester holdt en meget god
og humørfylt presentasjon av vår
Loge, og undertegnende fortalte
deretter om våre vennskapsbesøk
hos Logen i Fredericia. Det virket
som om disse innslagene ble godt
mottatt blant våre svenske brødre.
En flott aften ble til slutt rundet av med kaffe og avec i baren, og her kom vi også i
hyggelig kontakt med brødre fra andre loger som hadde møte samme kveld.
Vi må kunne konstatere at vårt besøk hos Loge Thomas Wildey i Stockholm var riktig
vellykket på alle måter. Våre Overmestre er bestemt på å opprettholde den gode
kontakten som ble knyttet ved dette besøket, og forhåpentligvis vil initiativet fra vår
Loge kunne føre til at det opprettes nye og spennende kontakter mellom de tre
«navnebrødrene» i Skandinavia.
Onsdag den 12. april var det tid for retur til gamlelandet, men siden vi hadde flyavgang
på kvelden, ble det tid til en hyggelig spasertur i Stockholm og en runde i Gamla Stan.
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Her avsluttet vi en hyggelig tur med sen lunsj på restaurant Den Gyldene Freden, hvor
det har blitt drevet servering siden 1722. Det var fire fornøyde brødre som deretter satte
kursen mot Arlanda flyplass.
Svein Terje
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En fin krog men inte en finkrog
Vi var fyra bröder som besökte vår kommande ? , vänskapsloge i Stockholm, 11-12/4 .
När man besöker Stockholm , så är Gamla stan ett måste , så även för bröderna Svein
T. , Arvid , Bjørn och Per .
Vi önskade få oss till livs en mix av mat, dryck , kultur och historia . När vi då hamnade
på ” Den Gyldene Freden ” , så nickade Svein Terje belåtet .
Den Gyldene Freden är i från 1722 och här har många bemärkta svenskar (även kända i
Norge) spenderat mycket tid .
Carl Michael Bellman , hade Freden som favoritställe och hans visskatt lever
fortfarande , Evert Taube tyckte så bra om Freden att han gifte sig där .
Den kände målaren Anders Zorn lät köpa stället , när det höll på att gå under .
Svenska Akademien har också varit ägare , efter att Zorn testamenterat det till dem.
Andra kändisar som har släckt sin törst och spelat på Gyldene freden är Albert
Engström , Prins Wilhelm , Erik Axel Karlfeldt , Selma Lagerlöf ;Sven-Bertil Taube, Fred
Åkerström och Cornelis Vreeswijk.
Krogen har renoverats under åren , men kulturen och historierna sitter i väggarna.
Både mat och dryck var till stor belåtenhet och vi kan varmt rekommendera ett besök ,
när ni är Stockholm .
/Per
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Rapsodi av laks

Kjøp en hel fersk laks ca 250 – 400 gr pr pers.
Carpaccio av fersk laks
80 gr fersk laksefilet u/skinn/uten ben,
rukkulasalat, røstede pinjekjerne, rosapepper, tynne flak av parmesanost, old virgine
oliven olje !!, fersk limesaft, noen droper, ny kvernet salt/pepper .
Lages følgende rekkefølge:
Laksen lages på fryseren i ca 45 min , deretter skjæres i TYNNE skiver !!! legges direkte
på kalde tallerken.
Følgende ingredienser has på laksen rett før servingstidspunktet ! :
Saltes/pepperes, olivenolje og lime dryppes på, rukkulasalat, parmesanost og
pinjekjerne ”drysses på” olivenolje/limdroper og rose pepper på topp.
Klar laksesuppe
Terninger av laks 50 ca pr pers. selleri, gulrøtter, purreløk, hakkede urter( dill, persille,
timian, 1 boks ferdig krydderet og hakkete tomater, 1 dl hvitvin, 1stort laurbærblad,
salt/pepper. Ferske blåskjell og frossene/ferske reker. 50 gr av hver .
Lages kraft av avskjæret til laksen – ben skinn hodet ( kjøp hel laks for eksempel)
Avskjær sellerierot, gulrot, purreløk, 3 knuste fedd hvitløk , avskjær urter,: dill, persille,
timian, ) salt pepper. 1 dl hvitvin, saften/væsken av tomatboksen .
Kraften simmeres! Skummes! I ca 2 timer, siles med fin-fin sikt.
Kok blåskjell –med hakket løk/persille/ hvitvin freses i olivenolje. Denne kraften siles
inn i fiskekraften.
Rekene pilles og skallet legges opp i fiskekraftgryten.
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Ovennevnte ingredienser freses lett i meget oppvarmet virgine oliven olje . Slå over
hvitvin og deretter fiskekraften, kok opp og trekk til side inntill servering på tallerken.
Obs ingen lang kokke tid, grønnsaker og fisken skal være ”aldente” . Pillede reker og
blåskjell er garnityr for suppen kun varmes rett for serveringen. ( må ikke kokes!)
Ovenstekt laksefilet i rød vin
Lakesfilet u/skinn/ben prosjones i skiver 2 pr. pers (150 gr pr. pers.) legges på virgine
olje smurt ildfast fat. Salt/pepper, limesaft.
Tynne skiver av champignon , gulrot, purreløk drysses over fisken. Grovmalt
salt(maldon) pepperes, 4 dl tørr rødvin ( Valpolicciella -enkel! type)
Hakked persille, dill, timian drysses over før fatet settes i varm oven 200° i ca 20 min.
Kraften siles forsiktig i liten kjele, tyknes med maizena saustykner og helles over igjen
rett før serveringen.
Serveres med fersk olivenbrød /salat og en tørr hvitvin ( Chablis, fortrinnsvis , eller en
Loirevin – Muscadet sur Lie ).

Lykke til og Velbekomme

Thomas Teichmann
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En enkel og herlig sommerdessert
INGREDIENSER:
1 pk sitrongelé
2 dl kokende vann
3 dl tørr hvitvin
5 dl blandet frukt/bær etter
sesong, f.eks jordbær,
bringebær, druer, nektariner i
båter, hermetisk ananas.
KANDISERTE APPELSINSKALL:
appelsinskall
2 dl sukker
2 dl vann
FREMGANGSMÅTE:
Tilberedningstid:15 minutter
Avkjøling:4 timer
Pynt:30 minutter
Rør gelépulver ut i kokende vann og rør deretter inn vinen.
Skjær frukten i mindre stykker og bland den i geléen når den så vidt begynner å stivne.
Fyll geléen i form eller dessertbolle og sett den kaldt så geléen stivner. Pynt med
kandiserte appelsinskall. Serveres eventuelt med vaniljesaus.
Kandiserte appelsinskall:
Skjær det gule av appelsinskallet i tynne strimler, gi dem et oppkok i vann, slå av
vannet, hell på friskt vann og kok opp igjen. Gjenta en gang til. Kok skallene i
sukkerlake av like deler vann og sukker til de er møre, ca.15 minutter. Ta dem opp og
rull dem i sukker. La dem tørke på papir. NB! bruk ikke fersk ananas, kiwi, fiken eller
papaya, da vil ikke geléen stivne.
Hvilken vin passer best:
Hvofor ikke prøve en italiensk ASTI Spomante til dette. Eller en alternativ secco type
mousserende vin til rimelig pris.
Kalt servert, søt og godt på terrassen.
Velbekomme og hilsen Thomas
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Auberginefrikasse med kongekrabbe
Kongekrabbe er en fantastisk
råvare som kan brukes i
mange forskjellige retter. Prøv
denne oppskriften med

kongekrabbe, aubergine og
blåskjell.

Ingredienser
400 g kongekrabbeben, rå 200 g
blåskjell, uten skall
1 aubergine 2 ss olivenolje 2 stk sjalottløk 1 fedd hvitløk 2 dl melk 2 dl matfløte 1 ss crème
fraîche, salt og pepper sitronsaft
Frikassè

200 g kantareller 2 ss smør
200 g shitak 2 ts estragon 1 ts gressløk
salt og pepper
Framgangsmåte
x
x
x
x
x

Skrell aubergine og skjær i terninger.
Surr aubergineterningene i olivenolje sammen med finhakket sjalottløk og
hvitløk.
Tilsett melk, fløte og crème fraîche. Kok til aubergineterningene blir møre.
Kjør sammen med en stavmikser til den skummer. Blir dette for tykk kan du spe
den med litt fløte.
Smakes til med salt, pepper og litt sitronsaft.

Frikassé
x
x
x
x

Ta kongekrabbekjøttet ut av beinene og del den opp i serveringsbiter.
Stek krabbestykkene gylne i smør sammen med sopp.
Vend inn blåskjell sammen med urtene like før servering.
Smak til med litt sitronsaft.

Fritt oversatt fra god fisk.no
Velbekomme Thomas
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Sommermat : Blåskjellsuppe à la Thomas

2 kg friske blåskjell, 3 dl hvitvin, 2 stk løk, 2 ts karri, En knivstikk safran, 3 fet knuste hvitløk, 1 stort
laurbærblad,3 ss olivenolje
½ boks hakkede tomater, 50 gr tynne strimler av rot selleri, gulrøtter, purreløk
2 ss smør, 4 stk eggeplomme, 1,5 dl kremfløte, 1 ss sitronsaft, nykvernet pepper,
hakket persille, ferske uter som tymian, oregano, gjør underverker i smaken.
FREMGANGSMÅTE:
Skrubb blåskjellene, kast åpne skjell og skjell som ikke lukker seg når de slås mot benken.
Legg skjellene i en varm kjele med olivenolje, ha i hvitløken og laurbærbladet, hell over hvitvinen og
la disse dampe under lokk til de åpner seg, ca. 5 minutter.
Sil blåskjellkraften, mål den opp og tilsett så mye vann at det blir 7,5 dl.tilsett boksetomater. Hell over
kraften og la det koke inn i 20 minutter.
Finhakk løken, strimler grønnsakene og fres disse i smør sammen med karri og saferaen og en del
hakkede urter. Tilsett grønnsakene sammen med blåskjellene tilslutt som garnityr.
Visp sammen eggeplommer, fløte og sitronsaft og visp det i suppen. Varm den til kokepunktet, men
den må ikke koke, da skiller den seg. Smak til med pepper og legg blåskjellene og grønnsakene i
suppen rett før serveringen. Dryss de hakkede urter på toppen.
Tips: Karri kan sløyfes, suppen blir god uten. Eventuelt kan suppen smakes til med xstra safran og en
anelse kajennepepper.
Server med varm baguette
Vinanbefaling:
Koehler-Ruprecht Kallstadter Riesling Kabinett Trocken 2007
Dette er en tysk hvitvin til kroner 99,80. Koehler-Ruprecht Kallstadter Riesling Kabinett Trocken
2007 er en 100% riesling,
Alternativt passer all slags Chablis til denne retten
Med matglad hilsen Thomas
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Herlig makrell
Sammen med rømme, agurksalat og
nypoteter er den livretten til mange.
Her får du tips om drikke til makrell.

Makrellen gyter på våren og er
ganske mager i starten. Fiskerne
smører seg med tålmodighet og
venter gjerne litt med å ta den.
Resten av oss vil gjerne ha sommermakrellen som den er, og fisker og nyter den med en
gang. Uansett - makrell er deilig middagsmat.
Sensommerens makrell egner seg perfekt til grilling. Enten legger du fisken penslet
med olje, rett på grillristen. Du kan også legge den inn i aluminiumsfolie og plassere
selve pakken på grillen. Da kan du samtidig tilføye krydderurter, purre, rødløk eller dill.
Fantasien setter ingen grenser. Serveres med agurksalat og setterrømme.
Skal du koke fisken? I vannet kan du tilsette godsaker som laurbærblad, pepperkorn,
dill eller sitron. Dette vil være med på å sette preg på fiskekjøttets smak. Makrellen er
ganske "fast i fisken", men litt eddik i vannet vil gjøre den desto fastere og hvitere.
Serveres med kvitseidsmør, agurksalat og masse dill og nye poteter.
Hvordan velger du så vin til makrell? Du bør se etter en vin med urtepreget aroma,
god fruktighet og friskhet. Viner laget på Sauvignon Blanc, Det samme er vintyper som
Pouilly-Fumé, Sancerre, Verdicchio, fra Italia eller Portugals Vinho Verde. Sistnevnte
drikker portugiserne selv til fisk og sjømat, og spesielt til grillede sardiner og brisling
som er fete som vår egen makrell. Flere av Vinho Verde-vinene har faktisk en liten rest
av naturlig kullsyre - de perler lett i munnen og renser opp i fettet i fisken.
Men hva om du ønsker noe annet enn vin? Lyst lagerøl, weissbier, manzanilla sherry
eller sake fungerer godt til makrell
Ulike former. Og husk: En stor karaffel med avkjølt vann – med eller uten bobler.
Velbekomma
Thomas
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Hilsen

redaktør

Runde fødselsdager
2016:
100 år:

Gullichsen, Artur Lorang

12.05.1917

75 år:

Myhre, Kjell

23.08.1942

70 år:

Teichmann, Thomas
Østby, Oddbjørn
Breivik, Roar Julius

03.03.1947
10.04.1947
04.12.1947

60 år:

Levinsky, Simen
Larsen, Jørn Rød

25.03.1957
11.12.1957

55 år:

Frid, Inge Halfdan
Bache, Hans Eskel

01.06.1962
05.08.1962

30 år:

Sissener, Wilhelm

26.02.1987
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Aktivitetsliste på Aker Brygge – RS/OF Stand
1. Se til at seil og banner med Odd Fellow Landssak er satt opp.
2. Skilt med VIPS-konto står synlig
3. Salg av Pins til kr. 100,- pr. stk.
4. Salg av andre effekter – informasjon kommer senere
5. Gå med innsamlingsbøsser.
6. Forklare fordelen med gavebidrag med skattefradrag – 24%
7. Dele ut brosjyrer om Odd Fellow Ordenen
8. Innsamlede kontanter ivaretas på forskreven måte (info kommer)
9. Nødvendig rydding ved vaktavgang i samarbeide med RS.
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Møteprogram 2016
for
Loge nr. 22 Thomas Wildey
Tirsdag:
30.05.2017
12.09.2017
19.09.2017
26.09.2017
10.10.2017
17.10.2017
24.10.2017
31.10.2017
14.11.2017

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

B
C
A
A
B
C
D
A
B

Onsdag
15.11.2017 19:00 A
Tirsdag:
21.11.2017
28.11.2017
12.12.2017
19.12.2017

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

Sommermøte
Arbeidsmøte
EI. Galla
Venneaften Felles m/St.Halvard
Arbm
Instr.
Arbm
Arbm
Arbm

M

C
Arbm Yngre brødres aften
D
Sosialaften
A
Julemøte Med damer, Felles 10.St.Halvard
A 0+ Galla Besøker 10.St.Halvard
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Thomas Wildey
Ordenens første organisator og leder
1782 – 1861

“What Can I Do For You”
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo

