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Leder TW-Nytt 
Velkommen igjen til en ny høstsesong i loge 22 
Thomas Wildey. 
Som kjent ha det skjedd et nytt skifte i embetsverket 
som i skrivende stund blir tatt i «ed» for de neste to 
år. Simen har overtatt som Overmester. Gratulerer 
ham og de øvrige embetsmenn med vervet og gode 
ønsker om en vellykket periode.  
Når det gjelder tidligere uttalt ønske fra redaktørens 
side om å fratre jobben, 

ble rett og slett brutal avvist av den nye Overmester. 
Så da så. Da er det bare å ta fatt i 2 nye år. Redaktøren er meget heldig at han få 
med seg igjen den forrige redaksjonen. Takk og hell. Og velkommen videre mine 
venner. 
Oppgavene som også vil involvere brødrene de neste 2 år er : 

1) Deltakelse i og på pasientkafèn på radiumhospitalets «SIRIUS prosjekt» 
2) Setter fokus på pengeinnsamlingen til landssaken «redde live med en ny 

redningsskøyte» .  

Nær det gjelder Sirius prosjektet som er det bare å melde seg til embetsverket 
om å bidra med å hjelpe til. Sirius prosjektet er et typisk eksempel hvor vi kan 
praktisere ordens budord brødrenes praktisering av ordens etikk. 
TW-Nytt vil være meget glad for om det kunne berettes mer om «SIRIUS 
prosjektet» i kommende julenummeret . 
De av dere brødre som har vært allerede med på lanseringen av prosjektet  på 
Akerbrygge, denne sommeren, kan ikke dere kommer med en liten rapport om 
saken. Brødre vil helt sikker være interessert i dette. 
Nå en liten kommentar for og til embetsverket. 
Redaktøren har et forslag om en revitalisering av brødre i vår loge. 
Les denne videre i bladet.  
Redaksjonen ønsker herved alle nye valgte embetsmenn og utnevnte brødre 
lykke til med deres verv. 
Med broderlig hilsen og velkommen til alle brødre. 

Redaktør Thomas Teichmann 

y
V
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Overmesters spalte 
Kjære Brødre. 
En sommer er over og nå har vår Loge startet på 
høstterminen 2017. Et nytt Embedskollegie er i gang 
med sitt arbeid og jeg har fått æren av å være Logens 
nye Overmester. Jeg innrømmer at jeg både gruer meg 
litt og gleder meg mye. «Å hoppe etter Wirkola» er 
kanskje et ganske passende uttrykk når man overtar 
stafettpinnen etter en lang rekke dyktige forgjengere og 
så selv skal prøve å markere seg som en verdig 

etterfølger. Jeg lover i alle fall å yte mitt beste for Logen vår. 
Vi er i dag en velfungerende Loge. Men, vi har en betydelig utfordring i 
synkende medlemstall og lav rekruttering. Vi bør også få bedret oppmøtet 
fra etablerte Brødre. Hovedfokus i denne Embedsperioden blir derfor 
rekruttering av nye medlemmer og å avholde gode møter med et innhold 
og en fremførelse som appellerer til øket oppmøte. 
Ja vel – men hvordan? Jeg tror at en viktig faktor er å satse på våre nye og 
yngre Brødre. Ved så raskt som mulig å trekke disse inn i Logens arbeid og 
oppgaver så skapes tilhørighet, logekunnskap og trivsel. Da har 
«ungdommen» noe positivt å berette om i sin egen omgangskrets – og 
akkurat der ligger trolig kilden til ny rekruttering. Vi godt etablerte Brødre 
har vel stort sett allerede våre venner i Logen – dog, vi kan nok bidra 
fremdeles vi også. Viktigst er nå at vi alle går sammen om å støtte og 
oppmuntre nye Brødre og legger til rette for en aktiv prosess som er 
utviklende og sund for vår Loge. 
Vi kjemper om nye medlemmer i et samfunn med et virvar av gode formål 
som ber om litt av vår fritid.  Vi er en Orden, en Loge og ingen klubb eller 
forening. Våre møter og opptreden skal bære tydelig preg av dette. Våre 
rituelle møter skal fremføres korrekt og med verdighet i alle ledd. Det 
krever at alle Embedsmenn og aktører er godt forberedt og klare for sin 
oppgave. Arbeidsmøtene skal gis et innhold og må planlegges nøye. 
Ettermøtene skal gjennomføres i god Odd Fellow ånd og med tilstrekkelig 
takhøyde til å sikre fellesskap, trivsel og glede for Brødrene.    
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Som Overmester kommer jeg til å legge stor vekt på arbeid i våre nemnder, 
og der det er naturlig vil saker bli sent til aktuell nevnd for behandling og 
fremlegg til Embedskollegiet og i Logen. Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
har en hovedoppgave denne perioden med å fremme rekruttering og skal 
snarest starte vurdering og planlegging av realistiske tiltak som legges fram 
for Logen og deretter rask iverksetting. 
Overmester bærer ansvaret for Logens virke innad som utad. Men, jeg kan 
ikke klare dette alene. Vi må aldri glemme at vi er et team hvor alle 
medlemmer er like viktige, uansett oppgaver vi er tildelt. Vi har alle et felles 
ansvar for å skape trivsel, utvikling og å se til at alle Brødrene blir «sett» i 
vår Loge. Jeg er lydhør for gode innspill og konstruktiv ros eller ris. Det 
setter både meg selv og Embedsmennene i stand til å utføre våre oppgaver 
på en skikkelig måte.           
Logens Handlingsplan vil om kort tid bli lagt frem for Brødrene. Her 
beskrives og konkretiseres Embedskollegiets og Logens oppgaver og 
arbeidsgrunnlag for denne perioden. 
Det er med stolthet og ydmykhet jeg nå overtar ledelsen i en av vår Ordens 
fineste Loger – Loge 22 Thomas Wildey. 
Og, jeg vil ha DEG med meg på laget, Kjære Bror.   

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                                                                                    Overmester 
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Undermesters spalte 
Kjære Brødre. 
Sommeren er definitiv over og høsten har tatt tak 
og gitt oss mange flotte farger, ikke minst i 
fjellheimen for de av oss som har vært heldige og 
vert på jakt. Jakten for min del er stort sett en god 
unnskyldning for og få noen flotte dager på 
Hardangervidda (Norges tak  ) som jeg ynder å 
kalle det. 
Innendørs i Stortingsgaten 28 har vi i Loge 22 

Thomas Wildey kommet oss igjennom installasjon av nytt embedskollegie 
og fullført venneaften etter gjeldene retningslinjer. Som det ser ut i 
skrivende stund vil i vertfall 2 av våre gjester bli brødre av vår loge. Det 
lover godt og vil gi oss nødvendig grads arbeide i tiden som kommer. Håper 
vi alle tar ekstra godt vare på våre nye brødre så fort vi har dem på plass. 
Innvielse planlagt 19.12.2017.   
I min nye rolle som UM og ikke minst visevert ved taflet vil jeg forsøke å 
gjøre mitt beste. 
Ikke minst er jeg 
stolt av 
privatnemnden 
som alltid står på 
og gir oss hygge 
og meget bra 
bevertning. Ikke 
minst Jan Fredrik 
som kom seg ut 
av sykesengen, 
bakte kake og 
ordnet med 
blomsteroppsats 
på venneaften. Jeg fikk ikke en gang med meg at han igjen hadde laget kake 
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før taffelet var hevet. Jeg forventet at han lå hjemme i sofaen med benet 
høyt, en stor takk for innsatsen  
Det er en mangesidig oppgave å være Undermester, mange har tidligere 
utført dette vervet utmerket og føler meg ydmyk for å ta over denne 
oppgaven. Men jeg håper mine brødre gir meg hint og innspill som de 
mener kan bedre eller gjøre ting enklere for meg. Så skal jeg forsøke å være 
så forberedt som mulig så våre ritualer blir gjennomført på en verdig måte. 
Jeg er tilgjengelig på of22um@oddfellow.no eller inge.frid@bilia.no på 971 
80 000 hvis det er viktig. 
Med ønske om at vi får en flott høst. 
Med Broderlig Hilsen i V. K og S.   
Inge Frid, Undermester 
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Sekretærshjørne 
 
Kjære brødre.  
  
Vi har kommet godt i gang med høstterminen med både 
Installasjon av det nye Embetskollegiet og Venneaften bak oss.  
Selv om vi har hatt dårlig utvikling av antall medlemmer og følgelig 
oppmøte de senere årene, er det mye positivt å tak i. Vi setter pris på at så 
vel «eldre» som yngre brødre jobber med rekruttering og vi vil forhåpentlig 
innlemme nye medlemmer både i løpet av høsten og på nyåret. Jeg tror 
bestemt at det nye konseptet med Venneaften gir fremtidige brødre en 
bedre innsikt i hva vi jobber med og ikke minst mot: Nemlig å bli bedre som 
menneske! 
Videre har vi den store glede av å tildele Bror Jan Fredrik Kvern 25-års 
Veteranjuvel 31.oktober, er det et møte du ikke skal gå glipp av denne 
høsten så er det dette! Husk at det er Galla så sjekk at skjortebrystet er 
strøket og stivet!  
Vi skal gjennom et hyggelig og langt program denne høsten som faktisk 
avsluttes med Innvielse så sent som 19. desember. Sett av denne dagen 
allerede nå så vi får en flott og verdig ramme omkring dette høytidelige 
ritualet.  
Så min innstendige bønn til dere alle er at dere prøver å møte så ofte dere 
kan, både til glede for dere selv og ikke minst til våre nye brødre.  
Jeg håper å få se igjen noen av våre Brødre som ikke har møtt i Logen på 
lang tid, har du en mulighet så sett av noen tirsdagskvelder denne høsten. 
Alle Brødrene kan bli flinkere til å ta kontakt med savnede medlemmer 
I alle fall gleder jeg meg å ta fatt på denne perioden som sekretær og har du 
noe på hjertet eller lurer på noe så kontakt meg på tlf 91182885 eller email 
lars@4home.no. 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Lars Bertil Johansen 
Sekretær 
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Vårt etiske hjørne 
 
 
Dikt av Jon Hjørnevik; 
"Eg tenkjer på kommunen min 
Eg tenkjer på kommunen min, 
eg tenkjer på deg støtt, 
eg har tankar om kommunen min,  
der kor eg er født. 
Eg tenkjer på kommunen min,  
du er min eigen hær, 
for kommunen er der alltid, 
du er meg alltid nær. 
Eg tenkjer på kommunen min 
når livet går i lås, 
du gir meg vatn i springen, 
du hentar skit og bos.  
Eg tenkjer på kommunen min, 
den fyller opp mitt sinn, 
om andre skulle svikta meg 
har eg kommunen min. 
Stundom spør folk rundt meg, 
kva eg no tenkjer på, 
dei stivnar litt i maska, 
når eg svarar så: 
Eg tenkjer på kommunen min, 
den reddar titt mitt skinn, 
når eg har tenkt for mykje, 
har kommunen lagt meg inn." 
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EN NONNES BØNN. 
 
Dette ofte benyttede bønnskrift sto oppslått på en engelsk kirkedør i 1610. 
Forfatterens navn er ukjent. Alderen tatt i betraktning, synes jeg selv det 
inneholder så mye godt at det fortjener å bli tatt med i en utgave av TW-
nytt. 
«Herre, du kjenner meg bedre enn meg selv. Du ser at jeg hver dag blir 
eldre, og at en dag er jeg gammel. Kunne du få meg til å slutte med den 
stygge vanen jeg har – at jeg tror jeg må si noe om ethvert emne og ved 
enhver anledning. Få meg til å forstå at jeg alene ikke kan eller skal løse alle 
andres problemer. Lær meg å se alvoret uten å bli trist, gjør meg hjelpsom, 
men ikke belærende. Med min store kunnskapsmengde er det jo synd at jeg 
ikke får brukt alt sammen, men du vet Herre, at jeg gjerne så jeg hadde 
noen venner når det lir mot slutten. 
Mine endeløse detaljer, kunne du få meg til å slutte med dem? Gi meg 
vinger så jeg kan komme til saken – raskt. Sett segl på mine lepper når det 
gjelder alle mine bekymringer og plager. De blir stadig flere, og det kjennes 
stadig søtere å fortelle om dem ettersom årene går. Jeg tør vel ikke be om 
styrke til å like å høre om andres plager, men om jeg kanskje kunne bedre 
klare å lytte til dem – med tålmodighet. 
Å be om bedre hukommelse ville vel være for meget, men større ydmykhet 
og litt mindre skråsikkerhet når det jeg husker ikke riktig stemmer med det 
andre husker. Lær du meg den guddommelige lekse at jeg fra tid til annen 
også kan ta feil. 
Om jeg så måtte få lov til å holde meg sånn passelig snill. Jeg ber ikke om å 
bli noen helgen – noen av dem er det så vanskelig å leve sammen med – 
men et grinete, gammelt menneske er selve djevelens triumf. Sett meg i 
stand til å se det gode der jeg minst venter det, og muligheter hos de 
såkalte umulige. Og gi meg, Herre, nåde til å fortelle dem det.» 
 
AE 
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«ORDENENS OPPRINNELSE OG UTVIKLING»   
  

 Ordenen og Rebekka søstrene. 
 
Ordenen har gjennom alle år vært et utpreget 
mannssamfunn, hvor kvinner ikke har hatt adgang. 
Samfunnsutviklingen gjorde imidlertid at 
spørsmålet om kvinners adgang til ordenen fra 1840 
og fremover til stadighet var et tilbakevendende 
spørsmål i de årlige storlogemøter, og i de første år 
med like sterk motstand. 
 
I storlogemøtet i 1846 ble det fattet et vedtak at 
hustruer til Odd Fellow brødre kunne tildeles et 
"identitetskort", som tilkjennega at deres mann var 
medlem av 
ordenen, og 
som et 

kontaktbevis overfor ordenen. Forkjemperne for 
kvinners rett til selv å delta i ordenslivet ga ikke 
opp, og den ivrigste av dem var Schuyler Colfax. 
Han kom med i et utvalg for utredning av saken, 
men Colfax hadde sammen med innstilingen 
utarbeidet en egen grad som kunne tildeles så vel 
brødre som hustruer til en loges embedsmenn. 
Tross sterk motstand gikk forslaget til utvalget 
igjennom, og dette vedtaket ga selve grunnlaget 
for Rebekka-ordenen i 1851. San man vil forstå 
ble denne første grad tildelt gjennom Odd Fellow-
logene. I 1868 kom så forslaget om at graden 
skulle tas ut av ritualet i Odd Fellow logene, og 
føres over til egne Rebekka loger. Adgangen til 
disse loger ble utvidet til medlemskap for 
brødrenes hustruer, men den senere utvikling av 
Rebekka-ordenen gikk langsomt. I 1878 ble det 
gitt adgang også for døtre av Odd Fellow brødre, og endelig i 1910 ble den åpnet for 
medlemskap på lik linje med Odd Fellow-ordenen.  
I 1888 fikk søstrene selv ta bånd an det administrative, så vel som det rituelle arbeidet i 
egne Rebekka loger som sto fritt under storlogen. Storlogens oppgave er til alle tider å 
påse at den enkelte loges fribrev (Charter) overholdes. 
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Tilgangen til Rebekka ordenen er stadig Økende i de fleste land, og det er ingen tvil om 
at berettigelse og behov er tilstede. 
Rasproblemene. 
Den utvikling som ordenen gjennomgikk, foregikk naturligvis ikke uten stridigheter og 
motsetningsforhold av og om ømtålige forhold. En av dem var hvorvidt fargede skulle 
opptas i ordenen. Spørsmålet ble reist så tidlig som i 1844, før rasproblemet i det hele 
tatt ble reist, og den fargede befolkning fortsatt i alt vesentlig var slaver. I 1854 ble det 
utarbeidet et nytt lovverk for ordenen, hvor det bl.a. ble inntatt at det bare var personer 
av "den hvite kaukasiske" rase som hadde adgang til medlemskap. Bestemmelsen ble 
gjennom årene liberalisert og medlemskap åpnet for andre folkeslag, men den svarte 
befolkning ble holdt utenfor. Det skulle bli den europeiske jurisdiksjon av ordenen som 
først i 1966 fikk gjennomslag for endring av 
bestemmelsen om rettigheter til medlemskap. Det gikk 
imidlertid ikke uten stridigheter, og det ble sågar truet 
ned brudd ned fellesskapet hvis ikke bestemmelsen om 
adgang for den svarte befolkning ble innrømmet. 
Sovereign Grand-Lodge vedtok så i prinsippet at slik 
adgang skulle gis for den europeiske jurisdiksjon, men 
ikke for Amerika. Allerede i 1968 ble samme 
bestemmelse vedtatt for alle jurisdiksjoner. Når vi tilslutt 
i dette avsnitt bringer til erindring Martin Luther King og 
borgerrettslovene, så var det vel ikke mer enn rimelig at ordenen i Amerika bøyde seg 
for det. Det er siden opprettet egne loger i Amerika ned medlemmer bare fra den svarte 
befolkning, men i mange loger er de integrert i vanlige loger. 
 
 
Ordenen og den katolske kirke 
Innenfor enkelte land har det ikke vært mulig for ordenen å få fotfeste, nemlig de land 
som har den katolske tro. Riktignok utba et utvalg av katolske biskoper seg i 1893 
opplysninger om dens forhold og rituelle arbeide. De kunne ikke få andre opplysninger 
enn de som vanligvis gis søkere til ordenen. Resultatet av dette var at den katolske kirke 
vel nærmest bannlyste ordenen og kunne ikke anbefale at kirkens tilhengere søkte 
medlemskap. Spørsmålet ble så stående åpent helt frem til 1964, da den Suverene 
Storloge nedsatte et utvalg av ordensbrødre i Europa, hvis mandat var nærmere kontakt 
ned pavestolen for forhandlinger om ordenens innføring i land ned katolske tro. 
Forhandlingene har vært langvarige og først nå i de senere år er det oppnådd enighet. 
Ordenen kan innføres i land ned den katolske tro, men det er en klar forutsetning at 
ordenen ikke skal føre ren påvirkning for endring av den eksisterende tro. 
Borgerkrigen. 
Da borgerkrigen brøt ut i 1861, var ordenen utbredt over hele det Amerikanske 
kontinent. Denne indre stridighet hadde jo forså vidt et skille i og med at det var 
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nordstatene som kjempet mot sydstatene, men man kommer likevel ikke bort fra - sett 
fra ordenens side - at dette var krig bror mot bror. Ledelsen fryktet, som naturlig var, at 
organisasjonen som sådan skulle slå sprekker som gjorde det umulig å bygge den opp 
igjen etter de fysiske og psykiske skader og arr den hadde etterlatt seg. Men da krigen 
sluttet og brødrene møttes igjen, var alle separatistiske tanker borte og 
"brodersamfunnet" hadde bestått sin prøve. Samfunnet brødrene imellom var mer 
verdifullt enn de saker som forårsaket splittelsen ned krigen som utgang. 
Vi har kommet frem til tidspunktet omkring ordenens overføring til andre kontinenter. 
Emigranter som hadde oppholdt seg i Amerika i en rekke år og der blitt medlem av 
ordenen, tok naturligvis ideene ned seg og omplantet dem i sitt hjemland. 
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Rapport fra Sosialnevndens båttur med M/S 
Rigmor lørdag 16. september 2017. 
 
 
Sosialnevndens båttur på Oslofjorden er en svært populær og ønsket 
begivenhet for mange 
medmennesker. Heller 
intet unntak i 2017. 
Tradisjonen tro dro vi på 
tur med gjester fra 
Malmøgaten 
Aktivitetssenter, De 
Norske Lenker Oslo 89 og 
noen spesielt inviterte 
gjester fra vår egen Loge.   
 
Vi hadde invitert til sammen 49 gjester. Totalt 35 personer ble med på 

turen. Av-troppende Overmester med ledsager var invitert, men måtte 
dessverre melde forfall. Våre 2 fantastiske og uunnværlige musikere, Br 
Ragnar Nybro på gitar og Egil Arvesen på trekkspill sørget for god stemning 
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med musikk og allsang fra 
glade struper. 
 
Sandvika Fjordturer ble valgt 
denne gangen også. M/S 
Rigmor er en gammel og 
trofast traver i fergetrafikken 
mellom Sandvika og 
Langøyene, charterbåt utenom 

rutetrafikken og et 
viktig maritimt 
kulturinnslag på 
Oslofjorden. Kaptein 
Bjørn Salomonsen stod 
selv til rors på turen, 
med mikrofon og 
mange gode historier 
om livet på og ved 
Oslofjorden. 
Sosialnevnden takker M/S Rigmor, kaptein og mannskap for turen.  
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Vår Loge og 
Sosialnevnden har 
mottatt mye ros og 
varme hilsener fra 
våre gjester etter 
turen. Det deler vi så 
gjerne med alle våre 
Brødre. Dette er 
utadvendt Loge-arbeid 
i praksis og viser at vi 

er en Loge som både kan og vil – 
og, det skal vi fortsette med også i 
tiden fremover. 
 
 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen i 
V, K og S 
Simen Levinsky 
Formann 
Sosialnevnden. 
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Kunstnerisk hjørne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenche Øyen (født 28. juli 1946 i Bærum) er en norsk maler og illustratør. 
Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole 1963–67 og Statens 
Kunstakademi 1967–71. Landskaper og portretter i en forenklet, poengtert stil har 
vært hovedtema i hennes maleri i olje og akvarell.  
Hun leverte sine første illustrasjonsarbeider 1975 til barnebladet Maurtua, og har 
senere illustrert en rekke bøker, bl.a. den prisbelønte barneboken Ein god dag (1979) 
med tekst av Einar Økland. 
 
For noen er kanskje Wenche Øyen best kjent for sine sterke barnebokillustrasjoner i 
akvarell. Hun har blant annet laget den prisbelønte boken "Farvel Rune" (1990) 
sammen med forfatteren Marit Kaldhol. I 2004 ga hun ut en egen billedbok, "Johannas 
bilder", en bok hun har tenkt på i 30 år.  
Her forteller hun sin egen rørende historie om hvordan hun som seksåring fant hjelp i 
maling og bilder etter at faren døde og livet ble snudd på hodet. Et av bildene fra 
denne boken ble innkjøpt av Nasjonalbiblioteket. Akvareller maler hun som oftest i 
januar og februar, mens oljemaling er blitt noe hun helst gjør i sommerhalvåret.  
Øyen er en allsidig kunstner og er også en dyktig grafiker. Hennes uttrykksfulle og 
samtidige enkle landskaper får en ny dimensjon i møte med den grafiske teknikken 
hun har valgt. 
 
Wenche Øyen har også deltatt i kunstnersamarbeidet ”Sinober” , 
Sammen med Gro Fraas og Gabrielle Kielland, alle flotte kunstnere. 
 
Jeg har også deltatt i en salongkonsert hvor Wenche spilte cello. 
 
Hun var en av våre faste kunstnere på Kunstverket og jeg har solgt mange av hennes 
bilder og har selv et flott litografi hengende i stua, herlig bilde. 
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Små barndomsminner. 
 

Jeg vokste opp mellom Grünerløkka og Sagene i Oslo, og mine 
barndomsminner bærer nok preg av dette, og at min mor kom fra Vang 
utenfor Hamar. 
 

Gjøken 
Det var stadig mas om å få løpe barbeint, men min mor sa bestandig ” ikke 
før vi har hørt Gjøken gale”. 
Når jeg tenker på dette i dag, gjøken galer i mai måned og vi bodde i 
bygater. 
Dette skurrer, men jeg har det fra flere som har samme erfaring. 
 

Tyggegummi. 
Vi hadde hørt om tyggegummi, dette fantes ikke å få tak i, men vi viste råd, 
den grønne kvaen på bartreet kunne tygges som tyggegummi. Smaken var 
ikke bra, men vi tygde tyggegummi.  
Der jeg bodde var det skikkelig langt til et bartre, men vi var på turer i 
marka. 
 

En annen type tyggegummi var Bajabek, Det var noe de brukte ved 
asfaltering, svarte klumper som kunne tygges etter en stund i munnen. Det 
smakte tjære og vi spyttet svart. 
 

Det var mye gatearbeid når jeg var gutt, noen gater ble satt med gatestein, 
hvor arbeiderne satt på en krakk med bare ett ben, mens andre gater ble 
asfaltert. 
Gøyest var det med dampveivalsen som jevnet ut. 
Det var et morsomt kjøretøy. 
 

Rotter. 
I vår bygård som hadde både bad og toalett, var renslighet en dyd. Alle 
kvinner var hjemme, vasket og stelte. 
 

Men i kjelleren var det mye rotter, det var også der søppelbøttene sto. 
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Klarte vi å ta livet av ei rotte , kunne vi ved å gå på Apoteket med halen, få 
skuddpremie.  

 
Ikke store greiene, men nok til kino eller godteri.  
Vi slo de i hjel med vedkubber som var stablet opp i gården grunnet 
sentralfyren som var basert på ved. 
Senere gikk de over til olje. 
 
A.S. 
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SIRIUS 
Når dette leses har vi allerede avviklet vår loges uke på kafeen på 
Radiumhospitalet.  Også denne gang har det i stor grad vært «Tordenskiolds 
soldater» som har stilt opp.   Vi forsøker stadig å verve nye brødre som kan 
tenke seg å bidra på Sirius kafeen.  En hyggelig og svært givende dag, 2 
dager pr år, burde fenge flere. 
Sammen med søstre fra Rebekkaloger sørger vi for at de som venter på 
strålebehandling kan få litt å spise og drikke for å korte ned ventetiden. 
Pasienter fra Østlandsområdet kommer til Radiumhospitalet med 
helsebusser, for å få strålebehandling og så reise hjem på samme måte, 
samme dag.  De fleste må vente til alle på «sin buss» er ferdige med 
behandlingen, før hjemreisen kan skje. Det er derfor vårt tilbud, om noe å 
spise og drikke, er av stor betydning.  
Våre Rebekkasøstre smører de lekreste smørbrød, mens vi sørger for å koke 
kaffe, rydde og kjøre oppvaskmaskinen.  
Vi anbefaler at du tenker igjennom spørsmålet, om du ved neste anledning, 
våren 2018, kan være 
en av de brødrene som 
denne gang stiller opp 
på Sirius kafeen, første 
gang sammen med en 
bror som har vært der 
tidligere.                                                                                             
Ta kontakt med Knut 
Borgen dersom dette 
kan være noe for deg. 
KB 
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Dette er vårt bidrag til ettermæle til vår alles Bror 
Eks Overmester BJØRN  SCHAU`s bortgang . 

 
Et intervjue 
gjennomført av 
Rune Mediaas  
på hans 85 års 
bursdag. 
Intervju med 
Bjørn Schau. 
Jubilanten har 
vært aktiv i Odd 
Fellow i 54 år og 
mottok for 4 år 
siden 50 års 
veteranjuvel i 22 
Thomas Wildey. 
Jeg skriver 
bevisst  ordet – aktiv – da en stor del av hans liv har dreid seg rundt vår loge.   
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Bjørn mangler ikke engasjement , det hører jeg jo tydelig når jeg prater med han , en 
meget engasjert bror …som har mye på hjertet. Sosialnevnden arbeid ligger tydelig 
hans hjerte nært og her har han bidratt med svært mye .  Nemnden har i mange år 
hatt stor glede av hans utrettelige innsats.  Alltid på pletten og parat til å stå på for 
logen og med gode råd til alle.  
Han 
forteller om 
hvordan 
han ved en  
tilfeldighet 
ble en Odd 
Fellow, han 
hadde lest 

interessante og positive omtaler i Logens 10 års beretning.  
Han forteller om hvordan han var med å satte i gang og hadde ansvaret for båtturer og 
fjellturer. 
Et stort og varmt hjerte er vel et typisk kjennetegn for Bjørn. Han blir ivrig i samtalen 
når han kommer inn på sin kone og  at jeg må få med noe veldig viktig i denne 
sammenheng  : 
”Dette hadde ikke gått hvis ikke det hadde vært for min kone – som hjalp meget til og 
var en god støttespiller for Odd Fellow”. 

Jeg takker Bjørn så meget for samtalen .  Jeg tillater meg å skrive som andre har 
beskrevet før meg:  ”Bjørn har en verdighet og medmenneskelighet som vi andre 
tilegner oss gjennom vår ordens lære. Men hos deg kjære Bjørn er dette iboende 
egenskaper. 

I tillegg til Runes intervjue har redaktøren tenkt å komplettere bilde til Bjørn Schou 
som et varmt og engasjert menneske i den gode logen ånd.  
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Som Rune antydet i hans intervjue til hans 85 årsdag er Bjørn en av de få 
eks.overmester som fremdeles er aktiv i logens arbeidet. Selv om hans helse ikke den 
samme som før, så er han meget opptatt av det sosiale arbeidet  jf Sosialnevnden, i 
logen. En god læremester og støttespiller  for hans ivrige elev Simen Lewinsky som har 
overtatt  Bjørns virke med like stor intusiasme. 
Bjørn har vært svært aktiv til å bidra til at en del mennesker i nød hadde noen bedre 
stunder . 
Han er sterk engasjert i logens virke med  ” de Norske Lenkene” en organisasjon som 
bistår tidligere alkoholiker med hjelp til selvhjelp. Han har vært drivkraften bak 
innsamling og utdeling av julepakker og presanger  til frelsesarmeen og ikke minst 
sterk bidragsyter  til ” Fattig Huset” med julegaver og matpakker. 
Bjørns innsats og støtte til å arrangere sommerturer med reker  uten alkohol for ”De 
Norske Lenkene”,  invitere ”Franziskus Hjelpen”, organisasjonen som hjelper 
menneskene  i dere siste fase i livet, til å ha en hyggelig båttur på fjorden.   
I tidligere år har Bjørn vært vertskap for julebordfeiringer på seniorhjemmet på 
Kringsjå. Hvor det ble invitert sosial trengende for å gi dem et lyspunkt i juletiden. 
MAS senteret,  et senter for mennesker med ulke funksjonshemmede mennesker,  har 
mye å takke for logens engasjement  for støtte , hjelp og omsorg, alt fra nødvendig 
hjelpemidler , sosiale evenementer som bla. deltaker på logens fjordturer og 
julefeiringer.  
Loge 22 Thomas 
Wildey er glade for 
å ha slike engasjerte 
brødre i sin rekke. 
Tusen takk for din 
innsats 
Med en varm hilsen  
 i Vennskap, 
Kjærlighet og 
Sannhet 
Redaktøren i  TW-
Nytt  Thomas 
Teichmann 
 
Det hvile fred over 
hans minne.   
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Slaget om pølsevognene 
Jeg har tillatt meg å «sakse» noe fra en meget fornøyelig artikkel som er skrevet av 
professor emeritus Einar Østmoe og som sto i forrige utgave St. Halvard, som er et 
tidsskrift som utgis av Oslo Byes Vel. 
Artikkelen omhandler utdrag av referater fra møter i Arkeologklubben som ble stiftet i 
1911 og som besto av en 6-7 høyt utdannede personer. Møtene forgikk langt fra 
regelmessig, på det meste et par ganger i året, og ble som regel holdt på Cafe Engebret 
på Bankplassen, og der kunne de vare til godt ut på natten. 
Det slo meg da jeg leste artikkelen at det noe spøkefullt kan trekkes visse paralleller 
med vår egne logemøter, ved at det skrives referater fra møtene samt at medlemmer 
til klubben ble innvotert under mer eller mindre streng iakttagelse av bestemte 
formalia. Blant annet ble kandidatene sendt på gangen under voteringen, og valget var 
av visse «prinsipielle grunner» vanligvis ikke enstemmig. Videre har vel ønsket om en 
forfriskning etter at serveringen i logen stengte, ofte ført til at brødrene har besøkt 
alternative utesteder. 
Menyen ved sammenkomstene i 
Arkeologklubben - et tema av 
betydning for nærværende 
fremstilling – var opprinnelig torsk, 
men et internt opprør i slutten av 
20- årene førte til at man gikk over 
til biff. Men møtene ble gjerne 
avsluttet med nattmat i form av 
pølse ved en pølsevogn på 
Stortorvet.  
Her kommer man da til årsaken til 
tittelen på artikkelen, nemlig «slaget om pølsevognene i 1927». Et fremstøt fra 
myndighetene i 1927 truet med å gjøre slutt på denne ærverdige tradisjon med 
nattmat i form av pølse. 
Følgende fremkommer i et referat fra et møte i klubben: 
«Den 15. juni 1927 hadde Arkeologklubben en sammenkomst på Folkemuseets 
Resaurant. Sammenkomsten hadde ikke karakter av et ordinært møte, men da der 
blev behandlet en sak som berørte klubbens mest vitale interesser blir den efter 
beslutning på møtet 4. oktober å tilføie protokollen. 
Presidenten festet oppmerksomheten ved Oslo formandskaps beslutning om å forby 
porthandelen på den av døgnet da den har sin største berettigelse, og fremsatte 
forslag om at man rettet en samlet henstilling til bystyret om ikke å vedta 
formandskapets beslutning. Dette ble enstemmig vedtatt. 
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En sådan henstilling ble den følgende dag under bakrusens innflydelse avfattet, og 
undertegnet og oversendt bystyret. Kopi av skrivelsen følger vedlagt protokollen.» 
Brevet er stilet til Oslo Formandskap og har følgende innhold: 
«Av dagspressen har vi set at der er forslag oppe om å nekte de så populære 
pølsevogner salgsrett efter klokken 9 om aftenen. I den anledning tillater vi oss 
ærbødigst å henstille til det ærede formandskap at så ikke må skje. 
En beslutning av nevnte art vil nemlig på det mest følelige ramme en stor del av byens 
borgere. Vi tænker her ikke nærmest på porthandlerne selv, men på de tusener som i 
årets løp er nødt til å ferdes ute om natten. Vi som på våre regelmessige møter altid 
inntar natmat ved en pølsevogn kan efter årelang erfaring bevidne hvilken misjon disse 
vogner oppfyller i vår by, hvor som bekjendt restaurantene stenger tidligere enn i 
noen annen europeisk hovedstad. Når det påtenkte forbud anbefales av politiet med 
den begrunnelse at det vil lette opretholdelsen av ordenen i byens gater om natten, 
tillater vi oss under henvisning til vor nevnte årelange erfaring å bemerke at vi aldrig 
har set selv det minste tilløp til uorden ved en pølsevogn. Derimot har vi set konstabler 
innta et hurtig, natlig måltid ved pølsevognene, og vi har heri set et vidnesbyrd om at 
pølsevognene er vel anskrevet hos overvokterne av den natlige ro og orden. 
Politiets motivering for sin anbefaling av det også sosialt set litet tiltalende forbud er 
oss derfor helt uforståelig. 
Som kulturhistorikere vil vi også tillate oss å fremheve det oplivende moment i 
bybilledet som disse vogner medfører. Det som karakteriserer en storby er som 
bekjendt ikke bare bebyggelse og regulering men også det liv som rører seg innen dens 
grenser. Fjerner man pølsevognene vil et karakteristisk træk i bybildet forsvinde. 
Vi tillater os derfor likesom ut fra en rent menneskelig betraktningsmåte å henstille til 
det ærede formandskap så inntrengende vi kan: la pølsevognene bli stående, la deres 
innehavere fremdeles bli i stand til å ernære sig selv på hederlig måte, istendenfor å 
bringe dem til betleri og frita oss utpinte skatteborgere for å legge tyngden av de 1300 
porthandlere til den forsørgelsesbyrde som det offentlige ellers allerede har pålagt 
oss. 
Ærbødigst 
ARKEOLOGKLIBBEN I OSLO» 
Henstillingen vakte en viss oppmerksomhet, og Formannskapets beslutning ble 
omgjort av bystyret.  
Jeg påpeker igjen at klubben hadde maks. to møter i året så det økonomiske bidrag til 
drift av pølsevogn var ikke stort. Det var nok mer basert på en impulshandling som 
skjedde ut i de små timer, samt muligheter for bortfall av en tradisjon. Men det viser 
seg at hvis de som forfatter et slikt brev, den gang som nå, har en faglig tyngde eller 
posisjon som blir lagt merke til ute i samfunnet, kan det føre til at henvendelsen blir 
tatt hensyn til.    AE 
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Noen refleksjoner fra redaktøren . 
Om en revitalisering av brødrenes møtevirksomhet. 
I den senere tid har jeg opplevd at møtefrekvensen til en del nye brødre har blitt en god 
del mindre en håpet. selvsagt er det ikke alltid like greit å prioritere møtetiden, men alt 
er en vanesak. Og slike «vaner» må ikke brytes for ofte. For da blir det  «gæli.» En 
annen ting er at noen av de mer etablerte brødre gi utrykk for at man ikke blir «med i 
det gode selskap». Det er igjen vits å komme . Riktig nok er det ikke nok posisjoner og 
engasjement for alle. Men dog …….. 
Jeg har lenge tenkt over det , har observert og reflektert over det. 
Jeg tillater med å komme med noen tanker og forslag som jeg håper at embetsmennene 
vil diskutere . 
 
Nemndene er et ypperlige forum for å vise både «gamle« og nyere brødre logen/ordens  
virkemåte, formålet og ikke minst ordens etikkgrunnlag. 
Bruk utnevnte brødre i nemndene som utgangspunkt. 
Vi har 12 nemnder som skal besettes med brødre. Bruk flest mulig. Det er jo ikke 
nødvendig at et navn/bror sitter i flere nemnder. 
For at flest mulig av brødrene(kan) blir motivert og engasjert i logearbeid er arbeide i 
nemndene en ypperlige anledning. 
Men dette må organiseres gjennom og av nemndene ledere. 
 
Jeg foreslår at det nye embetsverket i et av de første møtene setter seg sammen med 
nemndenes ledere for å diskutere hvordan den enkelte nemnd kan engasjere og 
aktivisere brødrene. Da har man muligheten til å skrive rapporter og viser til 
aktivitetene. Det er kun fantasien som er en begrensning. 
 
Det er da rart å høre når det en gang i året blir i aktivitetene i RAPPORT fra 
NEMNDENE blir opplyst at det ikke vår noen aktivitet og derfor heller ikke noe å 
rapportere ??? Hvorfor har man da disse nemndene. Kan man da ikke likegodt legge 
ned disse, eller ??      Jeg bare spør. 
 
Dette er etter mitt syn en glimrende måte å forberede flyttingen og aktivitetene til 
«GAMLE LOGEN» i 2019.Dersom vi ikke aktiviserer brødrene er jeg redde for at vi 
opplever svikt i fremmøtet etter vi kommer tilbake til STG 28.   MAN HAR INGEN 
MØTEVANE lengre! 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet      
Redaktøren   Thomas Teichmann 
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Eksotisk Lammegryte 

 
6 porsjo11⁄2 kg benfritt lammekjøtt i store biter 

2 stk hakket løk, 4 båt finhakket hvitløk, 2 ss hakket frisk ingefær 
2 ss olivenolje, 2 stk hel kanel, 8 stk hel nellik, 6 stk hel kardemomme 
1 g safran, 2 stk laurbærblad, 2 ss malt koriander, 3 ss malte mandler 
81⁄2 dl kjøttkraft, 250 g tørket aprikos 
SLIK GJØR DU 
Fres hakket løk, hvitløk og ingefær i olivenolje til det begynner å få litt farge. 
Tilsett lammekjøtt og brun det raskt. Ha i alt krydderet og la det frese med 
et par minutter. 
Tilsett malte mandler og hell over kraften. Kok opp, senk varmen og la 
retten trekke under lokk i 30-40 minutter, til kjøttet er mørt. Rør om av og 
til. Tilsett aprikosene mot slutten av koketiden. Tilsett om nødvendig litt 
mer vann. Smak til med salt og pepper. 
Server lammegryten med ris eller brød. Du kan gjerne  lage COUS-COUS til 
denne retten.  
Her passer det best med en myk, hvit  Italiens Soave vin, en Chardoney eller  
en herlig kald pils.    
Velbekomme,   matinteressert redaktør  Thomas Teichmann 
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HØSTENS LAMMEGRYTE  

 
 

 11⁄2 kg fårikålkjøtt 
 3 ss olivenolje, 2 stk løk, 3 båt hvitløk,1 boks hakkede hermetiske tomater 
 3 dl rødvin, 3 dl vann, 1 ts salt, 11⁄2 ts pepper, 1 ts tørket timian, 1 ss kapers 
 2 stk laurbærblad,10 stk sorte oliven, 10 stk grønne oliven, 1⁄2 stk rødløk, 2 ss hakket 

frisk mynte, 1 ss spisskumen 

  
SLIK GJØR DU 

1. Brun kjøttet i olivenolje. Hakk løk og hvitløk og la den surre med i noen minutter. 

2. Ha i rodvin, tomater, vann, salt, pepper og timian, spisskumen, laurbærblad og la 
trekke på svak varme i ca. 60 minutter eller til kjøttet begynner å løsne fra bena. 

2. Dryss over kapers, finhakket rødløk, oliven og mynte. 

Server gjerne lammegryta med flatbrød, gode mandelpoteter og rømme. 

Lammekjøtt og Côte du Rhone vin passer utmerket sammen. 

Velbekomme,   deres matvrak Thomas Teichmann 
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Runde fødselsdager 

 
 

2017: 
 
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 2017 
for 

Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Tirsdag: 
 
 
10.10.2017   19:00   B            Arbm 
17.10.2017   19:00   C            Instr. 
24.10.2017   19:00   D            Arbm 
31.10.2017   19:00   A            Arbm 
14.11.2017   19:00   B            Arbm 
 
Onsdag 
15.11.2017    19:00  A            M 
 
Tirsdag: 
21.11.2017    19:00   C             Arbm   Yngre brødres aften 
28.11.2017    19:00   D             Sosialaften 
12.12.2017    19:00   A             Julemøte   Med damer, Felles 10.St.Halvard 
19.12.2017    19:00   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” 

Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28

0161 Oslo 


