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Leder TW-Nytt 
  

Nå haster det å få ferdig bladet vårt.  
Jeg har brukt masse tid på å pushe på alle andre slik 
at Benny ikke har fått den obligatoriske lederen fra 
meg. 
Jeg startet noe mer filosofiske tanker om tid og 
logelivet men det må da komme til høstnummeret. 
 
 
 

 
I dag skal jeg fatter meg i korthet med å takke alle som har støttet meg i mit 
fravær dette halve året både i å få utgitt TW-Nytt som vanlig og har bryd seg om 
meg med både sms og telefonsamtale .Jeg satt og setter umåtelig stor pris på å 
høre fra logens brødre. 
 
Tusen takk og vi sees til høstens møter igjen. 
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Overmesters spalte 

   
Kjære Brødre. 

 
«Noen ganger er det all right» - å drive med 
Logearbeid. 
Jeg mener, det er som oftest all right å drive med 
Logearbeid, men, noen ganger er det mer all 
right enn ellers. Når det meste fungerer, møter 
blir gjennomført på en god måte, oppmøtet er 
bra, Brødrene trives og når Logen er i utvikling og 
fremgang – da er det særs all right å være i Logen   

vår – og, å være Overmester. 
 

Vårterminen er snart gjennomført, og med en hektisk innspurt på slutten går vi 
mot sommeren og ferie for Logen. Møteprogrammet har vært ganske tett og 
innholdsrikt. Spesielt i april og mai hvor vi har hatt mange rituelt «tunge» møter 
med kun én ukes mellomrom. Tildeling av 25 års Veteranjuvel til Br Bjørn Eirik 
Kirkeberg, forfremmelser til 1. grad, Embedsinstallasjon av både SKTM og ny CM, 
gradsfordypning, Eks OM Aften med forfremmelser til 2. grad, og i slutten av mai 
innvielse av 2 nye Brødre, før sommertur på fjorden sammen med Loge 10 St. 
Hallvard som feiende finale.  
  
Vi er en aktiv Loge. Det stiller store krav til Embedsmenn og aktører. Et godt 
møte krever både grundig planlegging og øvelse. Når Brødrene i tillegg har en 
genuin interesse for Logearbeidet så blir nivået høyt. Dette skaper den gode 
Logen vi alle ønsker oss. Det er en stolt OM som her takker hver enkelt av dere 
for innsatsen så langt. 
Det at vi har klart å engasjere de «yngre» Brødrene i alle mulige funksjoner i 
Logen er en klar suksessfaktor for oss. Samarbeid med erfarne Brødre og det å få 
prøve selv gir trygghet for egen utvikling og trivsel. Jeg tror at dette 
opprettholder interessen for Logen og bidrar til at oppmøtet øker. Vi kan sikkert 
etterhvert også se frem til å kunne rekruttere yngre Brødre til tyngre 
Embedsoppgaver. Da sikres kontinuitet og utvikling i vårt virke til glede og gavn 
for oss alle. 
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Og, «ungdommene» er flinke når det gjelder rekruttering av nye Brødre. Når de 
kan fortelle sine venner om en positiv erfaring med Logen så ser vi at dette gir 
nye medlemmer. Hver av de siste Venneaftenene vi har arrangert har faktisk gitt 
nye søkere. Neste Venneaften er allerede i september så Brødrene oppfordres til 
å bruke sommeren vel for å spre budskapet om oss. 
 
Vi skal også glede oss over våre eldre Brødre. Bror Arthur Lorang Gullichsen fylte 
101 år lørdag 12. mai 2018. Han ble tatt opp i vår Orden i oktober 1947. Br 
Arthur har derved vært medlem i over 70 år. Det betyr også at han er berettiget 
til tildeling av 70 års Veteranjuvel. Dette er en svært sjelden begivenhet i vår 
Orden og en stor ære for Loge 22 Thomas Wildey. Jubilantens helsetilstand tilsa 
at han ikke ønsket et stort arrangement i Logen. Vi ønsket like vel å markere 
jubileet på en verdig måte. I samarbeid med Storlogen ble det utstedt et 70 års 
Veteranjuvel-diplom med en personlig hilsen fra Stor Sire Morten Buan. Br OM 
og Br Sktm overrakte diplomet og  blomster ved et hyggelig hjemmebesøk på 
selve fødselsdagen. Varme gratulasjoner fra oss alle.    
 
En prioritert oppgave i alt Logearbeid er å gjøre hverandre gode. Et viktig 
nøkkelord er samarbeid. Ikke bare mellom Brødrene, men også med andre 
Loger. Loge 10 St. Hallvard og vår Loge har hatt flere felles møter det siste året. 
Dette gir oss mulighet til å bruke hverandres kunnskaper og ressurser til å lage 
gode og utviklende møter. Vi blir kjent med flere Brødre - og, vi blir flere til å 
fylle Logesal og festbord til felles glede. Dette styrker også Logene enkeltvis. Jeg 
merker meg at andre Loger nå tar opp denne trenden. Dette er meget viktig i en 
tid hvor fokuset vårt er å øke medlemstallet, i konkurranse med alle de andre 
gode tiltak i samfunnet som ønsker litt av tiden vår.    
 
Odd Fellow Ordenens Landssak må få litt ekstra oppmerksomhet i vår Loge i 
høstterminen 2018. Vi har alle et felles ansvar for å lykkes med å få en ny 
redningsskøyte på sjøen – Odd Fellow 3. Jeg oppfordrer derfor Brødrene til å 
innbetale sitt bidrag til innsamlingskontoen, kjøpe pins og å delta i de ulike 
arrangement som fellesutvalget for Landssaken lanserer. Vår Loge skal delta i 
«Åpent Hus» i sommer, og vi vil i høst avsette et eget Ettermøte med tema 
Landssaken. 
Møteprogrammet høst 2018 er nå ferdig og er lastet opp på hjemmesiden vår på 
nettet. Logg deg på og ta en kikk på en ny og spennende termin.  
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Mine Brødre. Jeg benytter anledningen til å ønske hver enkelt av dere en riktig 
god sommer og en hyggelig ferie. Håper dere får en fin tid med familie og kjære. 
Ikke glem å holde litt kontakt med hverandre når Logen lukkes. Det er lett å 
glede noen med en kjapp telefon.  
Som vanlig vil Bror UM invitere til noen uformelle treff i løpet av sommeren.  
 
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                                            
 

  

mailto:of22om@oddfellow.no
mailto:simen.levinsky@vikenfiber.no
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Undermesters spalte 
Kjære brødre. 

                                                                                                         

I skrivende stund er det bare 2 møter igjen før sommeren tar helt 

over. Det betyr at vi kommende tirsdag skal få æren av å innvie 

2 nye brødre i vår loge. Dette ser jeg frem imot med stor glede. 

Etter dette er det kun sommermøte m/damer sammen med våre 

kjære venner i loge 10 St. Hallvard på den flotte båten Linan en 

sommerkveld på Oslofjorden. Dette blir bra. 

 

Vi har heldigvis fått muligheten til å innvie nye brødre så denne 

gangen skal jeg ikke komme med min sedvanlige oppfordring. Men til høsten er jeg nok i gang 

igjen ☺ 

 

Jeg har som tidligere nevnt ytret ønske om at vi alle i plenum ved brodermåltidet kan fortelle 

litt om oss selv, hva som opptar oss av hobbyer familie eller hva som er naturlig å dele for den 

enkelte. Håpet er at det da ikke minst får våre yngre brødre er lettere og ta kontakt. Eller 

kanskje vi oppdager en bror med sammenfallende interesse som vi ikke kjente til. Vi tar opp 

denne tråden igjen til høsten så det er fint om noen av dere tar utfordringen og gir bror UM et 

hint om at dere er forberedt. Det skal da være meg en sann glede og gi dere ordet. Jeg føler at 

dette vil gi de nye brødrene en bedre mulighet til å føle seg hjemme så raskt som mulig. 

 

Uansett så står vi foran en årstid som normalt skal gi oss mye sol / glede og varme som vi sårt 

trenger. Bruk disse sommerdagene 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 ferien fulle gode historier etter sommerens opplevelser som vi kan dele 

med våre brødre. Vi har første møte allerede 11.09.18 i B salen. Skalldyrtalerker?...Vel møtt. 

 

Ønsker alle Brødre med familie en riktig God Sommer. 

                                                                                        

Med Broderlig hilsen i                                                            

V.K og S. 

Inge Frid 
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Sekretærs hjørne 
 

 
Så går det mot sommer og en «ferie» fra 

vårt logeliv 

Vi har hatt en hendelsesrik Embedsperiode med 

Innvielse, gradspasseringer med flotte spill og feiringer 

av Veteranjuveler. Når dette leses vil vi innlemme 2 

nye brødre i Thomas Wildey hvilket er meget gledelig! 

 

 

Det har vært en del diskusjon om oppmøtet og her er 

noen tørre fakta. Vi har ligget på et snitt på 37,7 % 

fremmøte for inneværende periode. Det vil være 62 medlemmer når dette leses. 

Vi har hatt 21 møter fra september til nå. 

Tilsvarende periode i 2016/2017 var 36,26 %  ( 67 medlemmer i snitt) og for 

2015/2016 35,59% ( 65 medlemmer i snitt). Snittalderen har ligget stabilt på 58 år 

de siste 3 årene.  

 

Man skal ikke klage for mye over dette med tanke på stor konkurranse fra andre 

aktiviteter, jobb og ikke minst familie. Det som er tydelig, er at det er brukbart 

fremmøte (over 40%) når det skjer store ting i Logesalen (innvielse, 

gradspasseringer, regnskap osv) mens det daler ned når det er vanlige 

arbeidsmøter. Vi ser at de nyeste brødrene er de som er flittigst til møte. 

 

Man kan trekke en rask slutning av dette og sette seg følgende mål: 

• Min fremmøte 40% 

• Øke medlemsmassen til 70 innen utgangen av denne Embedsperioden, 

september 2019 (litt hårete mål men skitt au!) 

• Alltid ha et godt innhold på alle møter 

Dette er realistiske mål som det er fullt mulig å oppnå.  

 

Enhver bør gå i seg selv og spørre om man møter nok? Det er fullt mulig å delta 

på Logemøtet for deretter ikke være med på brodermåltidet og dra hjem til 
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familie, venner etc. Man kan også komme rett fra jobb og benytte kappe i salen. 

Flere har gjort dette og jeg synes det er en fin handling, det viser at du bryr deg 

om Logen og brødrene. 

 

Med gode, innholdsrike møter vil også den etablerte medlemsmassen (les 

«gamle») finne det mer inspirerende å møte. Det må ikke nødvendigvis være noe 

som skjer inne i salen men kan godt være et foredrag etter møtene. En del loger 

har samarbeidet om dette og det bør intensiveres for å få enda mer påfyll fra 

kunnskapsrike personer utenfor logen. Våre yngre brødre har også vært driftige 

bidragsytere til bedre innhold, fortsett med dette! 

 

Verving av nye medlemmer er et pågående arbeid som aldri opphører. Det er 

utfordrende å skaffe nye interessenter da vi konkurrerer med mye annet. Jeg har 

selv opplevd å bli skuffet når jeg har hatt med mulige kandidater som velger å 

takke nei av ulike årsaker. Likevel fortsetter jeg søkingen etter nye brødre for jeg 

vil gjerne at vi vokser og tilfører Thomas Wildey nytt blod. 

 

La oss trekke lasset sammen og sørge for at vi vokser og at vi får mer matnyttig 

innhold på logemøter og etter-møter. Når dette skjer vil våre «eldre» brødre 

kanskje finne det mer lukrativt å møte oftere, således får vi en vinn-vinn situasjon. 

Med dette ønsker jeg alle Brødrene en riktig god sommer og ser frem til en 

spennende høst med innholdsrike møter i Loge 22 Thomas Wildey 

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Lars Bertil Johansen 

Sekretær 
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Vårt etiske hjørne 
 

 

 

 

Vennskap  
kjenner ingen grenser  
selv om avstanden er stor.  
For gode venner har minner  
som sammen i hjerte bor.  
Og hvert eneste kjære minne  
de øker i verdi,  
for venner som holder kontakten  
gir livet et innhold  
med mening i.. 
 

Vennskap er en fin ting.  
Den er akkurat som en rund ring.  
Evig bånd. Som aldri slipper din hånd.  
Slik er vårt vennskap.  
Gyllent og skinnende.  
Mitt hjerte for vårt vennskap,  
er brennende. 
 

 

 

 
Kappelan Arne Olsen  
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Songkran – Godt Nyttår 2561 
                       

Songkran, er nyttårsfeiringen 
i Thailand, Laos, Kambodsja 
og blant minoriteter i 
tilgrensende områder av 
Folkerepublikken Kina. 
Datoen for feiringen ble 
tradisjonelt satt ved 
astronomiske utregninger, 
men den er nå fastsatt til 13. 

april hvert år kl 20:57.   
Feiringen starter når solen går inn i Væren. I år feiret landene det nye året; 2561. 
I 2018 besluttet det thailandske kabinettet at festivalen skal være landsdekkende 
i fem dager, 12.-16. April.  

I Thailand blir nyttår feiret den 1. januar, og året er 2018 her også men Songkran 
var tidligere det offisielle nyttåret. 

 
Sentralt i denne feiringen er å velsigne hverandre med vann. Tradisjonelt 
praktiseres denne skikken ved å helle noen dråper vann over hendene eller 
skuldrene til den en vil velsigne, men mange steder har dette utartet til en ellevill 
nasjonal vannkrig der en dynker hverandre med bøtter, vannslanger og 
vannpistoler. 
 
Songkran, ordrett «astronomisk passasje» som betyr transformasjon eller 
forandring. Begrepet ble lånt fra Makar Sankranti , navnet på en hinduisk 
høstfestival feiret i India i januar for å markere ankomst av våren . Den 
sammenfaller med Aries oppstigning på det astrologiske diagrammet og med 
nyttår i mange kalendere i Sør- og Sørøst-Asia , i tråd med den buddhistiske / 
hinduiske solkalenderen. 

Astrologene, lokale eller kongelige, gjorde deretter spådommer om økonomi, 
jordbruk, nedbør og politiske forhold.  Kongen, eller kongelig astrolog på vegne 
av ham, kunngjorde spådommene og arrangerte seremonier i henhold til 
beregningen fra den kongelige astrologen. 
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Det kongelige slott har sluttet å utstede Songkran varsling; det erstattes med en 
liten kalender gitt til offentligheten på nyttårsdagen. Noen astrologer, spesielt i 
Nord-Thailand, utsteder fortsatt sin egen Songkran notifikasjon som inneholder 
spådommer og annen informasjon. 

Men feiringen av Songkran har også sin bakside. Det er ekstremt mange 
fyllekjørere og ulykker skjer og antall drepte i trafikken dobler seg under den 
årlige Songkran-ferien. Mellom 2009 og 2013 var det gjennomsnitt 79 
dødsulykker per dag i løpet av Songkran. Ca. 70-80 prosent av ulykkene som 
oppstår i løpet av den lange ferieperioden er motorsykkelulykker. 

Men feiringen av Songkran vil fortsette til samme tid hvert år med vannkrig, 
velsignelser, spådommer og ellevill festing. 

 

Eks.OM Jørn Arild Mood
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Om å besøke de syke 
 

Det siste halvåret har jeg vært syk og både ligget på sykehus samt fått daglige 

behandlinger. Jeg var imidlertid så heldig stadig å få besøk og telefoner, og denne 

artikkelen er på ingen måte en klage over manglende oppfølging av logen ved min 

sykdom. Jeg var og er en privilegert logebror i så måte, men har alle det som 

meg? I den forbindelse kom jeg til å tenke på et foredrag min far engang for 

mange år siden holdt i logen og som jeg mener er så godt at det kan deles med 

brødrene.  

 

Her følger det: 

 

«Synes ikke du også at noe av det kjedeligste som finnes er å ha dårlig 

samvittighet? Det er som regel når du har gjort noe galt, eller unnlatt å gjøre noe 

du burde ha gjort, at samvittigheten dukker opp. Når det er noe galt du har gjort, 

så brenner du etter å få saken oppgjort, be om unnskyldning, eller få diskutert 

saken med den du har dårlig samvittighet overfor, og glemme hele historien. 

 

Men den andre nevnte grunn, dårlig samvittighet for noe du har unnlatt å gjøre, er 

ikke like lett å få ut av verden. 

 

Nå tenker jeg i baner som gjelder både deg og meg. Når besøkte du og jeg en syk 

bror sist? Følger vi ordentlig med når vi hører om en syk bror i logen? Eller, hva 

med familien til våre brødre, har vi nok omsorg for disse? Hva med en bror som 

har sykdom eller vanskeligheter av en eller annen sort privat? Samvittigheten 

plager oss nok, og med god grunn. Vi sier så lett «vi har ikke hatt tid ennå», eller 

vi sender kanskje en liten blomsterhilsen. 

 

Men dette er ikke godt nok. Vi skal ta oss tid til denne del av vår Ordensplikter. 

Hver logeaften blir det fra OM spurt: «Er noe medlem syk?» Jeg tror at det kan 

telles på en hånd brødre som har besøkt en syk bror.  

 

Når man hører om en syk bror, så meld øyeblikkelig fra til OM, som vil opplyse 

det i logen, samtidig så varsler han sykenemden, og dermed blir det brødrenes 

oppgave å følge opp. Og husk, det er lett å skylde på at det en gammel bror, jeg 

kjenner ham ikke særlig godt, det er bare de eldre brødrene som kjenner ham. 

Følgelig er det best at de går, jeg skal nok gå når en av de yngre blir syke. Kjenner 

du deg muligens igjen min bror?  
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Arnulf Øverland sier det så fint: 
      

Det er en glede i livet, som ikke vendes til lede. 

Det at du gleder en annen, det er den enste glede. 

 

Det er en sorg i verden, som ingen tårer kan lette. 

Det at det var for sent da du skjønte dette. 

 

Det hjelper bare så lite å stå ved en grav og klage. 

Døgnet har mange timer, året har mange dager. 
 

Mine brødre, skal du, skal jeg, skal vi alle tenke på disse ord? Ordene er som 

skrevet for deg, min bror, for meg, ja for oss alle.» 

 

Avslutningsvis kan jeg fortelle at dette diktet ble gitt meg som en gave rett etter at 

jeg ble tatt opp som medlem i logen. Det var brodert av en logesøster og pent 

rammet inn og det hang på veggen hjemme i alle år.  
 

AE 

 

Litt om vår historie 
 

Mange av våre brødre kjenner sikkert ikke til historien om den bordklokken som 
UM slår på ved taffelet, på våre ettermøter, og det kan sikkert derfor være 
interessant å få gjenoppfrisket denne. 
    
I mai 2003 hadde vi besøk fra Loge 37 Thomas Wildey i Fredericia og ved denne 
anledningen fikk vi overrakt en gave, en skipsklokke.  
 
Br. Jørgen Møller Jørgensen forteller at den daværende OM Søren Larsen hadde 
henvendt seg til ham om muligheten for å fremstille en klokke og stabel. 
Bakgrunnen var sikkert at jeg er båtbygger på Fredericia Bådbyggeri. Skissen til 
denne klokkestabel stammer delvis fra Lord Nelsons skip Victory fra år 1800. 
Klokkestabelens bunnplate, søyler og overligger er laget i teaktre fra en dansk 
minestryger (minesveiper), M.S.7. Hjortø, sjøsatt 21 juni 1941, og som stakk av 
fra tyskerne 29.aug samme år, og satte kursen for Karlskrona i Sverige.  Skipet 
kom tilbake til den danske flåte etter krigen.   
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Selve klokken er en bronselegering, hammeren er fremstilt av Ibenholt og skaftet 
av teak                                                                                                                                
Vi er Jørgen Møller Jørgensen og Loge nr. 37 Thomas Wildey i Fredericia en stor 
takk skyldig for den fine gaven logen fikk, ved deres siste besøk hos oss. Som 
dere alle har registrert blir gaven benyttet på alle våre logemøter.  
Årsaken til at redaksjonen tok kontakt med Møller Jørgensen, var nettopp for å 
få historien rundt klokken, ikke minst med tanke på kommende generasjoner, 
slik at disse også kan bli kjent med klokkens 
opprinnelse.  
 
At skissen til klokkens utforming stammer fra en av 
Lord Nelsons skip, gjør ikke historien mindre 
interessant.  
 
 
 
TW-Nytt takker br. Jørgen Møller Jørgensen for historien rundt bordklokken.   
KB 

 
70 års veteranjuvel 

Bror Arthur Lorang Gullichsen har vært medlem av Loge Nr. 22 Thomas Wildey 
siden 24. oktober 1947. Han ønsket ikke en stor seremoni i logen. Storlogen laget 
ett flott DIPLOM med en hilsen fra Stor Sire Morten Buan. 
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Siden Bror Arthur fylte 101 år 12 mai, var 
det en fin anledning for hjemmebesøk.  
Br OM og Br Skm overrakte diplomet og en 
nydelig blomsterbukett med gratulasjoner 
fra logen. Det ble en god samtale med kaffe 
og vafler på verandaen i nydelig vær. 
 
 

 
Bror Arthur refererte til mange gamle artikler i TW-Nytt – praten fløt lett. Vi 
takket for oss og bror Arthur ba oss hilsen logen minst 2 ganger. 
 
 CHB  
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Kunsterhjørnet  
 

 

Thorstein Rittun 

Thorstein Rittun, født 16.februar 1929 i Skien, død 6.april 2018 i Oslo, 
varmaler,grafiker og keramiker. 

Rittun studerte ved Statens kunstakademi under Per Krohg 1947-1950 og 
debuterte på Høstutstillingen i 1949. Han hadde sin første separatutstilling i 
Skien i 1955. Rittun maler og tegner fargerike bilder som ofte har humoristiske 
eller festpregede motiver. Han har laget flere dekorative arbeider i offentlige 
bygg, skip og private bedrifter og har illustrert flere bøker. 

Flere av hans tegninger er også utført i billedvev eller som kirkemalerier. 

Dekorasjonsarbeider ved bl.a Alta videregående skole (1967). Stadtlandet skole 
(1973). Stokmarknes videregående skole (1976). Skullerud Skole, Oslo (1978). 
Sundvolden Hotell (1980), Samvirke forsikring (1981), OBOS; Norsk 
Kommuneforbunds kontorer i Oslo, skipene Kronprins Harald, Sagafjord, 
Prinsesse Ragnhild og Norsk Hydros oljeplattform Oseberg C. Han er representert 
i Museet for samtidskunst i Oslo. 

Han har også hatt en rekke tillitsverv i kunstnernes organisasjoner. 

Selv om jeg ikke har hatt noen kontakt med Rittun har jeg alltid hatt sans for 
hans kunst. Den er til å bli glad av. 
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Minneord av ex.oldermann i Kokkenes Mesterlaug, Oslo, logebror i 22 Thomas 

Wildey og redaktør i TW-Nytt. 

Vår gode venn og flittig samarbeidsspartner  ble borte for oss i år. Undertegnete 

ønsker herved å hedre god og raus kunstener som har betyd utrolig mye for 

KokkenesMesterlaug, Oslo. 

Vårt samarbeide startet for ca 35 år siden. Kokkenes Mesterlaug ønsket å hedre 

alle medlemmer til 75 år jubileumet av lauget. Vi inviterte derfor Thorstein 

Rittun til å komme med et ekslusiv produsert bilde for oss. 

Til denne anlednngen skapte han « kokkene» 

 

                          
 « Kokkene  var hans første bilde som han kreete for oss i Mesterlauget.  
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Deretter fulgte til 85 års jubileumet  «piknik med kokkene» 

Siste bilde Thorstein donerte oss « lystige kokker i arbeidet 

 

Fred hviler over hans minne.   

Redaktør  Thomas Teichmann 

 



 

 

 

 

 

21 

Hvit asparges med spekeskinke og håndlaget 
sauce Hollandaise 

         
 

1. bunt hvit asparges ,600 gr. , 3 dl vann, 50 gr meierismør, 2 ts sukker, 1 ts salt , 1 ss sitronsaft,  100 gr 

spekeskinke i tynne skiver, pr pers.( Kristina type) kjørvel, persille, koriander ,alt finhakket.  

Saus Hollandaise, (fransk smørsaus).  2 eggeplomme, 1 ss estragoneddik, salt ,pepper, 1 ts lime,  

Slik gjør du: 

Pisk eggeplommene i en kjele i varmt vann til eggeplommene er hvite og skje kremaktig stiv. 

Eggeplommene  bør blir varme , obs ikke eggerøre!. 

Smelt 2oo gr smør , hold varm på komfyren. 

Varm opp/ ha  smøret  lik varme som eggeplommene, 

Deretter la renne smøret forsiktig inn , mens du rører konstant røre i  de varme eggeplommene. 

Sausen er ferdig med en kremaktig konsistens. 

1.  Skrell aspargesen fra der «blomsten» slutter og ned. La aspargesen ligge på fjøla mens du 
skreller for å unngå at den knekker. Skjær vekk de nederste 2–3 cm. Bruk en romslig 
kasserolle eller panne og kok opp vann, smør, sukker, salt og sitronsaft. Legg i aspargesen. 

2.  La det koke uten lokk til det meste av væsken har fordampet og aspargesen er ferdig kokt. 
Rist litt på kasserollen underveis slik at aspargesen ikke fester seg i bunnen. Spesielt mot 
slutten er det viktig å være påpasselig slik at aspargesen blir jevnt kokt og nærmest glasert i 
det innkokte smørvannet. 

3.  La gjerne det som er igjen av kokekraften få være med ved servering, her er det nemlig 
masse smak. Krydre lett med litt kvernet pepper og tilsett litt hakkede urter. Serveres med 
god spekeskinke i tynne skiver. 

4. små franske dampede poteter. 
5. En Lalande de Pomerole s 015  ( lett rød  Bordeauxvin 2010 )  en Sancerre 2014/15  eller Muskadet ( 

Loirevin) 2014 /15 .   Passer ypperlig til denne retten. 

Velbekomme til 17.mai terrassemat redaktør Thomas Teichmann 
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Årets Generalforsamling i Stortingsgaten 28 
Den ordinære generalforsamlingen i A/S Stortingsgaten 28 fant sted fredag 20 
april.   Med unntak av 1 loge var alle eierne (logene i Oslo) representert på årets 
generalforsamling. 
 
Forslaget om å gjøre Seniorboligene på Kringsjå til et datterselskap hel-eiet av 
A/S Stortingsgaten 28, ble vedtatt, mens Folke Bernadottes vei 41 (det gamle 
sykehjemmet) fortsatt forblir en del av A/S Stortingsgaten 28 slik det er i dag.                                                                                                                                                  
De øvrige fremsatte forslag ble også enstemmig vedtatt. 
  
Det var heller ingen kommentarer til Valgkomiteens innstillinger til medlemmer 
av styret, komiteer og utvalg, og alle valg ble vedtatt enstemmig. 
 
Årets resultat i gårdselskapet før skatt, er på kr. 16.3 mill. Av dette utgjør skatt 
kr. 4.5 mill. og et nettoresultat på kr. 11.8 mill. 
 
Av dette beløp ble kr. 3.3 mill. utbetalt som utbytte til aksjonærene.  Utbytte blir 
benyttet til å betale logenes husleie, slik at vi som loge slipper å betale husleie 
for lokalene vi disponerer.  Restbeløpet, kr. 8.5 mill. blir benyttet til å øke 
selskapets egenkapital. 
 
A/S Stortingsgaten 28 fremstår som et solid selskap med god likviditet. Alle 
lokaler er utleid. 
 
Det er vært å merke seg at OF Seniorboliger har et underskudd på kr. 1.6 mill. og 
kjøkkenet, et underskudd på kr. 233.000.- mens FB 41 (det gamle sykehjemmet) 
bidrar med kr. 936.000.- i leieinntekter. 
 
Forretningsfører og styreformann orienterte om situasjonen for byggeprosjektet 
i Stortingsgaten 28.  Status p.t. er at Plan og Bygnings etaten opprettholder sin 
innstilling, om at søknaden ikke kan godkjennes fordi bygget blir for høyt og tar 
for mye lys fra de omliggende eiendommene og at det ikke er prosjektert nok 
oppstillingsplasser for sykler.  Å måtte redusere høyden på nybygget med 2 
etasjer vil påvirke inntjeningen for byggeprosjektet, slik at en total ombygging, 
som planlagt, ikke vil være økonomisk forsvarlig.                                                                                                                                                              
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Vår søknad blir oversendt til behandling i Bystyret 28 juni for politisk behandling 
hos de respektive partier og komiteer. Det er forventet et resultat av denne 
behandlingen helt på slutten av året. 
 
Gårdselskapets styre og administrasjon arbeider med å forsøke å påvirke de 
politiske partiene i Bystyret, for å få endret vedtaket hos Plan og Bygningsetaten. 
 
Skulle dette ikke bli mulig, vil det i så fall kunne medføre at den planlagte 
ombygningen ikke lar seg gjennomføre, men kun resultere i at det kan bli en 
oppussing og renovering av den eksiterende bygningsmassen. 
KB 
 
 

Ang. Medlemsfaktura for 2018 
 

 

 

Nytt i Focus: 
Det viser seg at det har blitt mer og 
mer utfordrende å «masseutsende» 
epost med fakturavedlegg.  
Noen får den ikke – andre får den i 
søppelpost/spam/rotemappe.  
  
Det har derfor blitt laget et nytt 
menypunkt for alle medlemmer som 
heter «mine faktuaer». Der vil 
fakturaene fra loge og leir legge seg 
automatisk med en gang du har blitt 
fakturert. Medlemsfakturaen sendes 
Likevel på samme måte som 
tidligere.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

24 

  

Runde fødselsdager 

 
 
 

2018: 
 
 
80 år: Soelberg, Arvid   22.01.1938 
 
75 år: Evjen, Arnfin    04.03.1943 

Myhre, Jan Arvid  23.07.1943 
Kvern, Jan-Fredrik  22.08.1943 
Rød, Oddbjørn    25.10.1943 

 
70 år: Bjerkland, Kjell Arne  09.02.1948 

Otten, Sven Erik  09.03.1948 
 
65 år: Jahr, Bjørn    16.05.1953 

Ergo, Rolf Arild   16.10.1953 
 
60 år: Johansen, Lars Bertil   16.09.1958 
 
55 år: Sørum, Bård Steinar  21.11.1963 
 
45 år: Norland, Henrik   11.01.1973 
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                                            Møteprogram 2018 
 for  

Loge nr. 22 Thomas Wildey 
 
 

TIRSDAG: 
05.06.2018 19:00 B   

 
Sommermøte med damer 

11.09.2018 19:00 B   Arbm. Arbeidsmøte 
18.09.2018 19:00 C   Venneaften med 10 St. Halvard 
25.09.2018 19:00 D   Arbm. Arbeidsmøte 
09.10.2018 19:00 A    

 

Gradspassering. Husk Galla 
16.10.2018 19:00 B   Arbm. Fordypning 1 grad 

23.10.2018 19:00 C   Arbm. 

Besøke  10 St. Halvard – 
oktoberfest 
Arbeidsmøte med foredrag 

30.10.2018 19:00 D   Sosial Aften 
 Onsdag 

14.11.2018 19:00 M 
 

 

 
 

Tirsdag 
20.11.2018 19:00 B   

 

Galla 
27.11.2018 19:00 C   Arbm. Yngre Brødes Aften 
11.12.2018 19:00 D   Arbm. Arbeidsmøte 

18.12.2018 19:00 A   Julemøte 

 
Juleavslutning med 
ledsager. 
Felles med  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 


