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Leder TW‐Nytt
Kjære embetsmenn og brødre.
Høsten har kommet over oss eter en lang og utrolig flott sommer
og en «INDIAN SOMMER»
Det virker som om været er på plass med sine uforutsigbare
lunner. Storm, dramatisk fall i temperaturer, oversvømmelser og
på fjellene tidlig snøfall. Til og med vannreservoarer begynner å
fylles opp. Billig strøm er i sikte.
Men kjære brødre, det er ikke det jeg er mest opptatt av. I disse
høst dager er en av våre eldre brødre har gått fra oss. Bror Egil
Nord. Jeg tror at en god del brødre husker ham som en aktiv og
initiativrik bror. Forhenværende redaktør i TW‐Nytt. Vi lyser fred over hans minne.
Nå kommer jeg til mitt anliggende som har plaget meg ganske kraftig.. Kjære brødre, hvor
var dere hen – til hans bisettelse. Viser ham det siste ære. Kun overmester fra embetsverket
var til stedet. Hvor har bårevakt hen. Vi var i alt 5 brødre fra loge 22 Thomas Wildey. som var
til stedet. Gamle som sådant.
Har dere, kjære brødre, glemt Odd Fellows ordens påbud helt fra 1819.:

Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde.
Hvor er de unge fremad strebende brødre som gjerne vil sole seg i nye regalier? I nye verv.?
Har brødrene glemt helt at Odd Fellow Orden har en del forpliktelser som må i varetas av
brødrene.
Jeg er meget skuffet over at ikke flere av embetsmenn og ikke mist noen «yngre» brødre har
tatt pliktene på alvor. Har embetsverket glemt ritualene med å stå /organisere bårevakt???
De ansvarlige burde sette seg ned å forklare brødrene hvilke plikter brødre har sagt ja til ved
inntreden i vår loge.
Jeg har problemer med å akseptere den unnskyldningen, «Jeg kjente ham jo ikke ???» Var
han ikke en bror av vår loge 22 Thomas Wildey.?
Det å vise en den brors siste ære er Odd Fellow Ordens etikk i praktisk handling.
Jeg håper inderlig og tror at embetsverket gå gjennom disse pliktene i løpet av høsten
møtevirksomhet. Vennligst les på hva Odd Fellow Orden står for.

En skuffet og opprørt redaktør Bror Thomas Teichman
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Overmesters spalte
Kjære Brødre.
En flott sommer er over, høsten ligger foran oss og vår kjære
Loge har startet med terminens møter. Jeg ser med glede frem
til hyggelige Logekvelder sammen med Brødrene.
Vi startet tradisjonen tro høstsesongen med et arbeidsmøte og
en påfølgende fantastisk skalldyraften, gjensynsglede og tid for
den gode samtale mellom Brødrene. Neste møte var en felles
Venneaften sammen med Loge 10 St Hallvard, og 3 gjester hos
oss – som vi håper vil søke om opptak.

Nå legger Embedskollegiet de siste brikkene på plass for de kommende møtene. Vi har et
variert program å se frem til sammen denne høsten.
Jeg ønsker å dele med dere en svært rosende omtale jeg har mottatt på Logen vegne. I august
ble Overmestrene i vårt distrikt invitert til Distriktrådsmøtet for å bli presentert for ny
påtroppende DSS Hans Kyrre Draagen og motta generell informasjon fra Storlogen.
Avtroppende DSS Snorre Østlund gikk igjennom status for Logene. Loge 22 Thomas Wildey ble
trukket frem som et eksempel på en godt fungerende enhet. Vi utfører Logearbeidet vårt på
en god måte – og vi klarer, akkurat så vidt, å vise til en positiv rekruttering stor nok til å unngå
synkende medlemstall. Dette betyr at vi er på rett vei, men vi kan ikke tillate oss å hvile på
laurbærene. Nye Brødre er vår Loges hovedsatsning fremover.
Viktig informasjon fra Distriktrådsmøtet er at protokoller heretter skal legges ut på vår
hjemmeside og være skriftlig tilgjengelig på møtet, men ikke lenger nødvendig å lese opp i
Logesalen. Videre avvikles Nevnd for Hjelp og støtte og oppgavene overføres til Nevnd for
omsorg. Fra neste valgtermin blir Kapellan valgt Embedsmann. Det opprettes også en ny
funksjon som Herold i Logene.
Vår Loges Handlingsplan 2017‐2019 er nå under revisjon og vil bli forelagt Brødrene i løpet av
oktober. Innspill fra DSS og våre medlemmer er gjennomgått og hensyntatt. På direkte
oppfordring fra DSS Snorre Østlund har jeg nå tallfestet mål for rekruttering i planen. Basert
på erfaringene fra tidligere Venneaftener og derpå følgende søknader om opptak settes målet
til at vår Loge skal ha en Venneaften hvert halvår – og innvie to nye Brødre hver gang.
Dersom vi skal nå dette målet så må alle bidra. Jeg ber Brødrene om stadig å se seg om etter
egnede kandidater for Logen. Det har vist seg at satsningen på yngre Brødre har vært positiv
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og bidratt til økt rekruttering, likeledes at det legges ned mye arbeid i å lage gode og
utviklende møter. Dette handler faktisk om vår Loges velferd og fremtid, og vi klarer oppgaven
når vi jobber sammen som den flotte Logen vi er. Husk at vi også kan arrangere Venneaften i
uformelle fora utenom det oppsatte programmet om dette er ønskelig.
Odd Fellow Ordenens Landssak om bygging av en ny redningsskøyte for Redningsselskapet er
nå inne i sluttfasen og sjøsetting blir i 2019. Dersom båten skal få navnet Odd Fellow 3 så må
vi klare målet vårt for innsamlingen. 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.
Nå nærmer det seg tiden for «Åpent Hus» i Stortingsgaten 28. Jeg håper at Brødrene møter
mannsterke opp på lørdag 20. oktober, både på arrangementet på formiddagen og festen på
kvelden. Her er det anledning til å ta med både livsledsager, venner og kjente. Og, en
glimrende mulighet til rekruttering. Det er flott at vi kan klare et så stort prosjekt i egen regi.
Ros til komiteen som holder i trådene – og stor glede over å se en av våre egne yngre Brødre i
blant dem.
Møteprogrammet for høsten 2018 har blitt justert litt i forhold til det trykte programmet. Jeg
ber Brødrene følge med på programmet som er på vår hjemmeside. Dette er nå oppdatert.
Det er ingen aktiviteter som utgår, men dato for forfremmelse til 3. grad og Yngre Brødres
Aften er endret. Informasjon vil også løpende bli gitt i Logen.
Jeg ønsker Brødrene en fantastisk flott høst både i og utenfor Logen. Møt så ofte du kan. Et
virkelig godt møte avhenger faktisk av at nettopp du er tilstede, 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.
Så kommer høsten sigende inn over byen. Sitter og ser ut på
at lyset kommer og dagen starter. I dag var det 3 grader å
mørkt når jeg kjørte til jobben, alle vet hva det betyr. Når
kommer det hvite dryssende?
Vi har heldigvis kommet i gang, skalldyrene er fortært og
skapte smil på mang en brors munn. Men vi haster stadig
videre i høstens program med venneaften og spennende
foredrag, det ene etter det andre. Så får vi håpe at vi får noen
nye brødre som vi sårt trenger for å holde medlemstallet på et fornuftig nivå. Ikke minst er
det viktig at gradarbeidet vårt har den kontinuitet som det burde.
Så må jeg minne om nok en gang. 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.
Jeg faller for fristelsen kjære brødre «møt så ofte du kan» må si at jeg savner en del brødre
som ikke har gledet oss med fremmøte på en stund. Vi vill gjerne treffe akkurat deg som
sikkert lurer på om du skal ta en tur men synes det er litt kleint siden det er lenge siden sist.
Husk det at brødrenes ansikter lyser opp når de endelig ser deg igjen. Vi har mye nytt og
fortelle ikke minst har vi nye hyggelige brødre med mye interessante historier og kunnskap. Ta
skrittet kommende tirsdag 
Ønsker alle Brødre med familie en riktig God Høst med fine turer i skog og mark.
Husk soppkurven 
Med Broderlig hilsen i
V.K og S.
Inge Frid
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Sekretærs hjørne
Kjære brødre.

Etter en lang og herlig sommer har høsten nå festet sitt
grep og fører oss sakte men akk så sikkert mot en
mørkere tid som forhåpentligvis snart blir avløst av Kong
Vinters hvite teppe
For et år siden skrev jeg om en negativ utvikling av antall
medlemmer som vi da var i ferd med å snu. Det er
gledelig at vi registrerer at trenden fortsatt er positiv!

Våre nye brødre er en god blanding av yngre og godt voksne som allerede har rukket å sette
sitt preg på våre møter. Fremmøtet er dessverre ikke fremgang men på stedet hvil, her er et
par tørre fakta.
2014: gjennomsnittlig fremmøte 37,96 % av totalt 66 brødre i snitt for året
2015: gjennomsnittlig fremmøte 38,17 % av totalt 67 brødre i snitt for året
2016: gjennomsnittlig fremmøte 35,69 % av totalt 66 brødre i snitt for året
2017: gjennomsnittlig fremmøte 37,28 % av totalt 63 brødre i snitt for året
2017: gjennomsnittlig fremmøte 36,84 % av totalt 60 brødre i snitt for året
Vi må bare fortsette å rekruttere nye brødre og i den forbindelse vil jeg trekke frem Logens
nye konseptet med Venneaften. Dette gir bra resultater i Logen generelt, jeg kan nevne at
Fridtjof Nansen denne terminen innvier hele 5 nye brødre samtidig, stort sett «unge»
personer!
Det bekrefter at Odd Fellow har et budskap som appellerer til mange. Samfunnet er i endring,
i en tid hvor alt skal skje hurtig, digitalt og ofte med en fysisk avstand er det fler og fler som
savner mellommenneskelig interaksjon som Odd Fellow skaper gjennom samtaler, ritualer og
tradisjonelle tekster.
Odd Fellow gjør mye for å gjøre dette mulig, gjennom mer synlighet i media gjennom
intervjuer, Landssaken, lokale og regionale aktiviteter som skaper oppmerksomhet om
Ordenen. Her i Oslo holdes det Åpent Hus 20 oktober som vil gi enda mer fokus på vår Orden
og dens virke. Sørg for å kringkaste dette til så mange som mulig, selv om du ikke selv kan
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delta på dette. Logen har satt i gang et stort apparat for å ønske velkommen og ta vare på
våre besøkende til logen denne dagen.
I det daglige må vi ikke være fremmed for å markedsføre Ordenen for våre venner og familie.
Selv om den du snakker med ikke er den rette for Logen, gir vedkommende kanskje
informasjonen videre til noen som er det.
Til slutt min innstendige bønn (nok en gang) 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.
Til dere som ikke har møtt på en stund: Kom da vel! Du treffer nok noen gamle kjente og
sikkert noen nye brødre som vil være til inspirasjon for ditt fortsatte logeliv.
I alle fall gleder jeg meg til resten av denne terminen og vårterminen.

Med Broderlig hilsen i V.K og S.
Lars Bertil Johansen,
Sekretær

Vårt etiske hjørne
Den misfornøyde steinhuggeren.
Det var en gang en steinhugger som var så misfornøyd med yrket og arbeidet sitt og
hvem han var, at han tenkte ikke på stort annet. En dag han var i landsbyen passerte han
eiendommen til den velstående kjøpmannen – som lå der i all sin prakt bak høye gitter.
Innenfor badet de i bassenget, spiste god mat, drakk vin og hadde det godt. Å, om jeg bare
kunne vært kjøpmannen, tenkte steinhuggeren.
Men det hadde seg slik den dagen, at alt det steinhuggeren ønsket skulle gå i oppfyllelse – og
vips, med ett var han kjøpmannen! Hadde han det bra, eller …?
Men dagen etter kom en høyt rangert embetsmann på besøk, og kjøpmannen måtte bukke
og skrape for ham. Embetsmannen ble båret i bærestol av seks sterke slaver og så helt
«suveren» ut. Å, om jeg bare kunne vært embetsmann, tenkte steinhuggeren. Og også nå
gikk ønsket hans i oppfyllelse. Han ble den embetsmannen og fikk all ærbødighet!
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Men som embetsmann måtte han videre til den neste landsbyen en dagsmarsj borte.
Underveis stekte solen slik at slavene ikke orket bære ham lenger og alle var helt utmattet. Å,
jeg er så tørst, om jeg bare kunne være Solen, så var jeg den mektigste, tenkte
steinhuggeren. Og vips, igjen gikk ønsket i oppfyllelse – og han ble solen. Nå hadde han all
makt – og stekte der det passet ham. Men så kom det uværsskyer og stengte for hans stråler.
Hva er dette, sa han. Skyene holder meg borte. De er mektigere. Å, om jeg bare kunne vært
en uværssky. Og vips, det ble han selvfølgelig. Nå var han mektig fornøyd og tittet ned på
jorden. Men da kom vinden og feide ham av gårde. Hva i all verden, tenkte han. Vinden er jo
mye mektigere enn meg – Å, om jeg bare kunne vært vinden …
Igjen ble det et skifte og han ble vinden. Han blåste av gårde, feiet med seg det han lystet, og
var uovervinnelig. Inntil han kom til fjellet. Det sto der urokkelig, samme hvor mye han
blåste. Fjellet er det mektigste, jeg vil være fjellet, sa han. Og det ble han. Og der sto han og
følte seg som det aller mektigste på jord. Nå kunne ingen rokke ham. Inntil han en dag fikk se
en steinhugger komme mot seg med arbeidsredskapene sine …
Og moralen er kanskje den at man skal være lykkelig med den man er og det man har?

Mindeord om Bror Egil Nord
Br. Egil Nord døde 23.september 2018, 73 år gammel. Han ble innviet i vår loge 16.april
1991, og hadde flere embeter. Han var bl.annet logens Kapellan og i denne perioden ivret
han for å øke kapellan‐rollens innhold og betydning i vår Orden. Han ville sikkert nikket
gjenkjennende på de endringer som dette embete etter hvert har fått.
Egil Nord var markedsdirektør i Tandberg Data og reise mye, særlig til Tyskland og til Japan. I
mange år var han redaktør av TW‐Nytt og skrev mange artikler fra sine besøk i Østen, i tillegg
til en del artikler med etisk innhold. I tidligere utgaver av TW‐Nytt, vil vi kunne se at svært
mange av de innleggene som stod der, var skrevet nettopp av han, for på det tidspunktet var
det ikke så mange bidrag fra brødre, som ble sendt til redaksjonen.
I de senere år var han mye syk og fikk også sykdommen Alzheimer og av den grunn ble han
etter hvert borte fra våre møter.
Vi lyser fred over hans minne.
KB
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Sommertur med MS Linnan
Vi var til sammen 36 brødre både fra 22
Thomas Wildey og St Halvard samt en del av
deres ledsagere den 5 juli 2018.. Vi savnet flere
brødre i dette fantastiske vær og de flotte
rekene vi ble servert.
Praten gikk og sosial mingling var på topp.

Både medlemmer av 22Thomas Wildey og St Halvard koser seg i det flotte og Varme sommerværet
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Turen ble en absolutt inner‐tier
Takk til arrangementskomiteen og overmesterne for initiativet. V TT

Litt fra vår historie
Sigurd Folkestad var vår loges første Eks.OM og i TW Nytt fra 1996 skrev Eks.Stor Sire Erik
Evjen noen ord om Sigurd Folkestad:
Etter min oppfatning var han en av de store navn i Odd Fellow historien. Han var sogneprest i
Østre Aker kirke til han gikk av med pensjon. Sigurd Folkestad var bl. annet sjømannsprest i
New York. Han hadde et ualminnelig lyst humør og deltok med alvor og humor i alle
tilstelninger i vår loger. Han er forfatter av våre bordsanger og så vidt jeg har forstått også
forfatter av Leirens Festrituale. Signaturen F.S. dukker stadig opp i eldre papirer. Han var
dessuten redaktør av Norsk Odd Fellow Blad ( De Tre Kjedeledd). Han falt bort 19.mars 1963.
For oss som fikk den glede å være sammen med han i årene før han ble syk var det en
uforglemmelig tid. Han var selvfølgelig stadig brukt som talen, det var jo hans profesjon og de
talene var perler.
Et av de ord han stadig benyttet var «Odd Fellowship» de temaene han ofte og flettet inn i
talene sine.
For å vise noe av Sigurd Folkestads tanker, gjengir vi nedenfor en artikkel han skrev i Norsk
Odd Fellow Blad i begynnelsen av 1950 tallet:
VÅRT FORHOLD TIL RELIGIONENE
Odd Fellow Ordenen er ingen religion, ingen sekt, intet kirkesamfunn og heller ikke et
religiøst surrogat som dessverre noen vil gjøre det til. Vår Orden er et lukket broderskap, hvis
formål er karakter‐utvikling og nestekjærlig hjelp. Den er bygget opp på den åpenbarende
religion i erkjennelsen av at uten den vil vi ikke kjenne Gud som kjærlighet, ikke forså og
anerkjenne individets verdi, rett og ukrenkelighet.
Det er umulig å skape sanne, ekte, menneskelige personligheter og karakter uten å aktivisere
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de religiøse evner, som er mennesket medfødt. Vår Ordens lære og praksis appellerer derfor
på det sterkeste til Gudstanken, moralfølelsen og de åndelige verdier hos medlemmene. Og
den anser derfor alle sekter, samfunn og religioner som medarbeidere for det samme formål:
«Menneskenes forbrødring under et kjærlig forsyns ledelse».
Vår orden mener ikke at den alene sitter inne med all sannhet eller har nådd fullkommenhet,
men den streber deretter i ydmykhet. Vår Orden står derfor i kjærlighets‐ og
takknemlighetsforhold til alle religioner som tror på ett høyeste vesen som jordens skaper og
opprettholder. Derfor møter vår Orden alle religioner med broderlig toleranse og vilje til
forståelse.
Den som blir medlem av vår Orden avsverger derved ikke sin personlige tro eller oppfatning,
men forplikter seg til å søke dypere inn i sannheten, som er troens vesen og modus vivendi,
og til å vise broderkjærlighet mot alle, uten hensyn til klasse, konfesjon eller rase. Vår Orden
tilstreber å gjøre han til et bedre og verdifullere medlem av den krets, også det trossamfunn
han tilhører. Og hvis han ikke står tilknyttet et sådant, vil Ordenens mål være det samme:
Hjelpe han til å bli en mann, som i dyp ærbødighet for alle virkelige religioner og i sann
nestekjærlighet, hjelper alle uten å spørre etter snevre konfesjonelle grenser, som den
menneskelige svakhet må støtte seg til.
Fanatisk partiånd, religionsforfølgelse, nedrakning av annerledes troende og tenkende er
uforenelig med sant Odd Fellowskap. Å angripe eller kritisere en brors religiøse overbevisning
i egenrettferdighet eller intellektuell overlegenhet er uanstendig. Å frata ett menneske dets
tro er sjelemord, som utelukker et medlem fra Odd Fellowskap. Er noen broder virkelig vis, da
vil han hjelpe enhver til å utfolde sin religiøse egenart i overenstemmelse med vennskap,
kjærlighet og sannhet. Nå det gjelder personlighetens religiøse liv, da skal enhver som
nærmer seg det vite, at han står på hellig grunn, og at det ikke er den hovmodige intelligens,
men bare den ydmyke kjærlighet som er adgangsberettiget.
På den annen side er det en stor misforståelse når noen mener at man så å si må skrelle av
seg sin spesielle religion og bli et null i en religionsløs masse når man blir medlem av vår
orden. Intet kan skade vår Orden mer enn det. La enhver bror besinne seg på de åndelige
verdier som han har mottatt av «fromme vandrere som foran skred», og så bruke dem i
utfoldelse av sin personlighets kraft og varme og i utøvelsen av vennskap, kjærlighet og
sannhet, som er den eneste vei til brorskap mellom menneskene.
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Regaliet
Nedenfor følger noen refleksjoner jeg har gjort meg om bruken av våre ordensregalier.
Spesielt etter at jeg fikk et spørsmål fra en yngre bror hvorfor man ikke brukte leirregalier i
logen når man hadde fått tildelt en grad i leiren, har det slått meg at det kanskje ikke er
tilstrekkelig klart hva et ordensregalie egentlig er.
Vi har jo spesielle regalier i loge, leire, rebekkaloger og i Storlogen, og de av disse
institusjoner som arbeider i flere grader har da regalier for hver enkelt grad. Disse regalier er
ikke som noen kanskje tror, en utmerkelse for den som bærer det, nei de er mer å
sammenlikne med en uniform med forskjellige distinksjoner.
De forskjellige regalier vi har i logen er en praktisk måte for de ansvarlige embedsmenn til å
kontrollere at de tilstedeværende har den grad som logen i øyeblikket arbeider i. På samme
måte er det i leiren, hvor kanskje behovet for kontroll eller oversikt er større enn i en loge, da
det som kjent er tilstedeværende fra flere loger som deltar på møtet.
Det er konsekvent gjennomført i vår Orden at selv om man er medlem av en leir, skal ikke
leirens regalier benyttes når man er på et vanlig møte i egen loge. Hvilket jo er helt naturlig
da man ikke behandler leirspørsmål i en underordnet loge. Det har derfor ingen praktisk
betydning for embedsmenn i en loge å konstatere hvilke av de tilstedeværende brødre som
måtte være medlemmer av en leir.
Jeg nevnte foran at regaliene var som distinksjoner på en uniform. La meg for ytterligere å
klargjøre spørsmålet om regalier ta et eksempel fra det militære. Hans Majestet Kongen er
admiral i marinen og general i så vel hæren som luftforsvaret. Deltar han i militærøvelser i
marinen opptrer han i admiralsuniform, men i hæren eller luftforsvarets øvelser bærer han
disse forsvarsgreners respektive generalsuniformer. Det er like selvfølgelig at han ikke
opptrer i disse uniformer hvis han for eksempel besøker et engelsk regiment hvor han er
æres oberst, da opptrer han i vedkommende regimets oberstuniform. Det gjør han uten å
miste noe av sin verdighet.
Selve bruken av våre regalier er selvfølgelig nøye knyttet til arbeidet i våre innviede lokaler.
Forlater vi disse under en pause, må vi alltid huske å ta regaliet av.
Avslutningsvis vil jeg nevne at i henhold til lov for Den Uavhængige Norske Storloge § 15‐3
skal alle valgte og utnevnte Storembedsmenn bære Storlogeregaliet uansett om de møter i
loge eller leir. Valgte og utnevnte Storembedsmenn skal etter deres fratreden av embede
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fortsatt bære Storlogeregaliet. Dette er da noe forskjellig i forhold til bruk av loge og
leirregalier.
AE

Lytt og gjør!
Brødre, da forespørselen fra br. Thomas Teichman kom på email svarte jeg Thomas at jeg
ville prøve å skrive noe som kanskje kunne være av interesse for brr. Da jeg tenkte på tema
var det nærliggende å komme med noen reﬂeksjoner om broderskap og vår ordens
grunnleggende teser om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Videre var tanker om broderskap
generelt, laugs vesenet og historien bak grunnleggeren Thomas Wildey. Vi er heldige som har
vår loge oppkalt etter denne store mannen.
Men så tenkte jeg videre på selve tanken bak behovet for at menn kommer sammen i et
alvorlig men sosialt samvær. Jo, vi deler, og blir opplært i en fundamental tro på mennesket,
dets verdi og dets potensiale til å utvikle seg. Ritualene og det sosiale samværet binder oss
sammen som brr. Vi viser at vi bryr oss om hverandre, at andre brødres velvære er viktig for
oss, mens vi streber etter å utvikle oss til et høyere nivå. Den streben krever mye av oss, i en
hverdag preget av støy. Med støy mener jeg ikke bare hørselen, den er egentlig det minste
ondet, men støyen fra alle ulike kilder som nyheter, politisk debatt, mangel på vanlig
høﬂighet i omgangs med andre mennesker (huﬀ, nå høres jeg ut som en gammel mann, og
jeg er jo bare 60!) og usikkerhet om fremtiden.
Men nettopp da, mine brr, da er det viktig å vri på vår egen «kanal bryter», ﬁltrere bort all
støy og få inn riktig signal som gir oss retning i livet. Vår «radio/TV stasjon» er Odd Fellow og
den stasjonen sender ut signaler hele døgnet!
Oppfordringen (skriver dette mest til meg selv) bør da bli: Lytt og gjør!
Med broderlig hilsen,
fra kunstner byen Åsgårdstrand (der Edvard Munch malte «Pikene på broen»)
Jørn Rød‐Larsen
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På trikken
Jeg tar ofte trikk til Oslo sentrum og registrerer at nesten alle tar fram mobilen når de setter
seg og er konsentrert på den.
Dette gjelder også om det kommer på venner.
Ingen sakker sammen.
Men her en dag skjedde det noe!
Det kom på en barnefamilie og en av barna, en liten
pike hadde en utrolig smittende latter og hun lo hele
tiden.
Jeg måtte le med og flere smilte, til og med tittet opp fra mobilen.
Utrolig hva barnelatter kan få til, trikkereisen ble med ett mye triveligere.
En annen dag jeg satt på en halvfull trikk kom det på en barnehage.
Små barn i gule vester overalt og foran meg mot meg, satt to gutter muligens i 3 års alderen.
Det ble mye støy på trikken, men de var til å begynne med ganske stille inntil den ene sa
høyt: «Jeg har hatt blod på leppa mi». Å, sa den andre og svarte «jeg har hatt blod på tunga».
Etter en pause sa den første gutten «det er fært å ha blod på leppa også» Ja, sa den andre
«blod er fært».
Så var det stille en stund til barnehage tanten kom og sa de skulle snart av.
Da sa den første gutten «jeg er tørst».
«Vi har ikke tid nå» svarte tanten:
Så sa den andre gutten «jeg er tørst jeg også, men jeg klarer meg».
«Det er fint Konrad» svarte hun og så gikk de alle av.
Det ble så tomt og stille og mobilene overtok interessen.
Jeg vil si som Cornelius Wreeswik synger i en av sine sanger:
«Uten unger er alt slut»
A.S.

16

Kunsterhjørnet

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

INGREDIENSER




1 stk krabbeskall, fylt, 3 stk sjalottløk, 1 ts tabasco,
1 ss sweet chilisaus, 2 stk egg , 1 dl griljermel , 2 ss maisennajevner, lys , salt og pepper
Frityrolje , sweet chilisaus , lime, ponzusaus, ( avansert aus)

FREMGANGSMÅTE
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Varm olje til 160 °C i en frityrkoker eller gryte.
Bland en farse av krabbekjøtt og finhakket sjalottløk, og bland sammen med tabasco, sweet chilisaus,
egg, griljermel og maisennajevner.
Smak til med salt og pepper.
Dypp hendene i kaldt vann og trill små boller som stekes gylne og gjennomvarme i oljen. La dem renne
av på tørkepapir.

Server krabbebollene med sweet chilisaus og limebåter ved siden av.Tips: Ha alltid et lokk liggende klart i
tilfelle oljen skulle ta fyr, så du kan kvele flammene med lokket. Hell aldri vann på brennende olje

Hvalbiff med løkkompott
Ingredienser










800 g hvalkjøtt av beste kvalitet

1 ts salt
0.5 ts pepper
Kompott
4 stk løk
1 dl vineddik ‐ evt. balsamico
2 dl brun kraft fra formen
2 ss usaltet meierismør
smak til med salt og nykvernet pepper

Fremgangsmåte





Skrell løk og skjær i ringer/strimler. Brun løken lett i litt smør i panne. Kok ut av pannen med eddik/kraft.
Ha løken og utkoket i en ildfast form og sett det i stekeovnen.
Skjær kjøttet i biffer og brun dem i raskt i smør på alle sider. Når det står igjen ca. 6 minutter av
ovnstiden, legges biffene inn og får steke med den siste tiden.
Ha løk/kraft fra formen i en kjele. Pisk smøret forsiktig inn. Smak til med salt og pepper. Ta løken opp.
Fordel biffene på varme tallerkener. Og fordel løkkompotten på toppen.
Ha gode poteter og den silte sjyen fra løken i tillegg.

I stekeovnen ved 200 grader i 20‐30 minutter (for løken). Kjøttet er med de siste 6 minuttene.

Velbekomme til God høstmat

redaktør Thomas Teichmann
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Landssaken
Kjære Brødre.
Odd Fellow Ordenen vedtok i 2016 en ny Landssak. Det ble satt som mål å skaffe til veie 25
millioner kroner gjennom 3 år. Et stort flertall av Storrepresentantene stemte for forslaget
om bygging av en ny redningsskøyte. Forslaget ble mottatt med begeistring i Logene.
Det nærmer seg nå innspurten for innsamlingsaksjonen vår for en ny redningsskøyte til
Redningsselskapet – et fartøy som vi alle ønsker at skal bære det stolte navnet «Odd Fellow
3»

Storlogens mål for innsamlingen var et bidrag på kr 1000 per medlem i alle Loger. Loge 22
Thomas Wildey hadde 64 medlemmer i 2016 – og følgelig et ønsket måltall på kr 64.000.
I vår Loge drøftet vi saken flere ganger i 2016 og kom frem til et ønske om kr 500 per medlem
per år i tre år – totalt kr 1.500. Dette fordi vi ikke kunne forvente at alle våre medlemmer
hadde anledning til å delta. Videre at vi ønsket å supplere innsamlingen med salg av pins.
Vi er ikke helt i mål ennå.
Vi ber derfor Brødrene innstendig om å innbetale sine bidrag til aksjonens kontonummer
6206.05.16451. Dersom du er usikker på beløpet du har betalt fra før så kan både Bror
Skattmester og OM svare. Beløp på kr 500 pr år eller høyere gir skattefradrag. For skatteåret
2018 må innbetaling være registrert innen 10. 11 for å sikre innberetning i rett tid til
myndighetene. Husk å oppgi personnummer ved betaling.
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La det være helt klart at det er frivillig for medlemmene å bidra til innsamlingen. Men, like
klart er det at vi som Loge ønsket å støtte Landssaken. La oss vise at vi kan og vil nå vårt mål,
Kjære Brødre.
Det hjelper å selge pins også. Innkjøpsprisen er kr 7,‐ og salgspris er kr 100,‐ Det betyr et stort
bidrag til formålet: Når båten får saltvann under kjølen så skal den døpes «Odd Fellow 3»
Denne oppgaven greier vi sammen – om flest mulig deltar.
Med Broderlig hilsen i V. K og S.
Simen Levinsky ‐ Overmester
Carl Henrik Bache ‐ Skattmester

Åpent hus
Først og fremst, tusen takk for oppmøtet 21.august! Og tusen takk for mange fine innspill,
diskusjoner og tanker denne kvelden.
Vi i Åpent Hus gruppen har begynt prosessen med å «sy sammen» forslagene fra dere alle
sammen.
Rune Wennevold har nå sendt ut en forespørsel til alle Oslo logene om følgende:

1. Vi må få på plass en mediegruppe som kan ta kontakt med aviser og radio.
Vi håper noen loger har kontakter innenfor denne bransje.
2. Vi trenger hjelp til salg av kaffe, av brus og vafler o.l.
3. Vi må betjene en infoskranke og personer som tar imot våre gjester og guider dem
rundt i huset.
4. Vi må ha en gruppe som sammen med redningsselskapet ‐ selger lodd til inntekt for
vår nye redningsskøyte i sammen med redningsselskapet.
Etter fellesmøte den 21. august kom det frem mye rundt dette med loddsalg, men vi
har kommet frem til at det må vi ha.
Gruppen må be om en gevinst fra hver loge til loddsalget på åpent hus.
Videre har vi kommet frem til at åpningstidene denne dagen er fra kl.11.00 – kl.16.00,
samt at høstfesten er fra kl.19.00 ‐ kl.01.00.
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Vi ber om at hver enkelt i sin loge selger inn denne dagen så godt dere kan. Be alle
søstre og brødre stille opp, ta med familie, venner, kollegaer og andre dere tror kan ha
interesse av denne dagen og av logen.
Åpent Hus gruppen jobber videre med å få 20.oktober til å bli en så bra dag som mulig.
Vi vil holde dere oppdatert om prosessen videre.
Glem ikke at dere er ambassadørene ute i hver enkelt loge!
På vegne av Åpent Hus gruppen
Wilhelm Sissener
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Morsomme historier
Komi‐siden ‐ jeg utfordrer andre til å komme med tilsvar.

Nei, dette går virkelig ikke lengre, sier restaurantsjefen til den nye ryddegutten.
‐ Du knuser jo for mer enn du får i lønn. Hva synes du hva skal vi gjøre med dette?
‐ Kanskje du kan gi meg lønnspålegg ...?
Kelner, hvor lenge har De vært ansatt i denne restauranten?
‐ Dette er min andre arbeidsdag.
‐ Ja, da kan det ikke være De som tok imot bestillingen vår.
Den gamle mannen strøk seg over sin blanke skalle og sa fornøyd:
‐ Åtti år og ikke ett grått hår!
Det var engang ei dame som hadde en hunnpapegøye som var så stygg i kjeften.
Yndlingsuttrykket til papegøyen var:
‐ Jeg er et ludder, jeg er et ludder!
Dette syntes damen kunne være litt pinlig når andre fikk høre det.
Presten på stedet hadde også papegøyer, 2 stk. hannpapegøyer. Dette fikk damen vite, og
tenkte at disse papegøyene var sikkert veloppdragne, og kanskje det var en ide å ta med seg
sin papegøye på et besøk der.
Som tenkt så gjort, men idet damen kommer inn hos presten, så setter papegøyen hennes i
med høy røst:
‐ Jeg er et ludder, jeg er et ludder!
Da kommer det i kor fra prestens papegøyer:
‐ Gud være lovet, våre bønner er hørt.
En mann satt på biblioteket og leste om dødeligheten. Etter en stund lente han seg mot
sidemannen og spurte:
‐ Vet du at hver gang jeg puster ut dør et menneske?
‐ Nei, har du prøvd med munnvann?
Det var en kanin som kom inn i et apotek og spurte:
‐ Har du salat?
‐ Nei, svarte ekspeditøren. Nei vel svarte pelle kanin og gikk.
Neste dag kom kaninen tilbake:
‐ Har du salat?
‐ Nei! svarte ekspeditøren oppgitt. Nei vel svarte pelle kanin og gikk,
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Neste dag var kaninen der igjen:
‐ Har du salat?
‐ NEEEI!! ropte han høyt og tilføyde: ‐ Og hvis du kommer her en gang til og spør om det
samme, så spikrer jeg deg opp på veggen! Ja vel sier Pelle Kanin og går. Neste dag kom
Pelle kaninen tilbake og spurte igjen:
‐ Har du hammer og spiker?
‐ Nei, svarte ekspeditøren.
‐ Har du salat?
Humor er ‐‐‐når man ler allikevel.
Thomas Teichmann
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Margit Soelberg og Christian Sands Minde
Ved Margit Soelberg og Christian Sands død ble det innen vår Orden i Oslo opprettet en stiftelse i
deres navn. Denne stiftelsen har gjennom mange år gitt støtte til søstre og brødre som har kommet i
en vanskelig økonomisk situasjon.
Hvis du selv kunne ha behov for en økonomisk håndsrekning, eller vet om en søster eller bror som
kunne trenge litt hjelp, ikke vær tilbakeholden, men la oss få vite om det.
Det kan bevilges støtte til følgende:






Rekonvalesensopphold
Tannlege eller annen lege
Briller, høreapparat etc.
Husleie eller andre utgifter
Tilskudd til drosje til/fra logemøter for søstre/brødre som ikke kan benytte offentlig
kommunikasjon.

Styret i Stiftelsen vil behandle alle innsendte søknader fra medlemmer i Oslologene og gi bevilgning
iht. gjeldende retningslinjer. Siste års selvangivelse vedlegges søknaden. Alle henvendelser behandles
strengt konfidensielt.
Stiftelsens forretningsfører er:
Inger Hasle
Jernbaneveien 101
1369 Stabekk
i.hasle@online.no
Mob. 95 14 68 93
Søknadsskjema fås ved henvendelse til forretningsfører eller til logenes sekretær.
Styrets medlemmer er:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Thore Fredrik Grüner Loge nr. 136 Millenium
Erling Nystuen
Loge nr. 20 Fridtjof Nansen
Ellen From
Reb. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva
Grethe Lindman
Reb. Loge nr. 65 Teresa
Per Lægreid
Loge nr. 10 St. Halvard
Kjersti Shillington
Reb. Loge nr. 25 Irene

Med søsterlig/broderlig hilsen
Margit Soelberg og Christian Sands Stiftelse
Thore Fredrik Grüner (sign)
Leder
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Runde fødselsdager

2018:
80 år:

Soelberg, Arvid

22.01.1938

75 år:

Evjen, Arnfin
Myhre, Jan Arvid
Kvern, Jan‐Fredrik
Rød, Oddbjørn

04.03.1943
23.07.1943
22.08.1943
25.10.1943

70 år:

Bjerkland, Kjell Arne
09.02.1948
Otten, Sven Erik
09.03.1948

65 år:

Jahr, Bjørn
Ergo, Rolf Arild

16.05.1953
16.10.1953

60 år:

Johansen, Lars Bertil

16.09.1958

55 år:

Sørum, Bård Steinar

21.11.1963

45 år:

Norland, Henrik

11.01.1973
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Møteprogram 2018
for
Loge nr. 22 Thomas Wildey

TIRSDAG:
09.10.2018

19:00 A

16.10.2018

19:00 A

Arbeidsmøte
Besøke 10 St. Hallvard –
Oktoberfest .- Galla

20.10.2018

12:00

Åpent hus 12-16 med fest
på kvelden. Alle kan
inviteres.

TIRSDAG:
23.10.2018
30.10.2018

19:00 C
19:00 D

Arbm.
Sosialaften

ONSDAG:
14.11.2018

19:00 A

M

TIRSDAG:
20.11.2018
27.11.2018
11.12.2018

19:00 B
19:00 C
19:00 D

Arbm.

18.12.2018

19:00 A

Julemøte

Arbm.

LØRDAG:

Arbeidsmøte m/foredrag

Galla
Galla
Yngre Brødres Aften
Juleavslutning med
ledsager. Felles med 10 St.
Hallvard
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo

Thomas Wildey
Ordenens første organisator og leder
1782 – 1861

“What Can I Do For You”
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