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Leder
Tradisjonen tro har vi i også i år kommet med en ny
utgave av TW-Nytt like oppunder jul.
Vi har forsøkt å fokusere litt på siste nytt, både fra vår
loge og fra hva som skjer innen vår Orden.

Vi har lagt bak oss
et halvår med nytt
embedskollegium og har registrert
at brødrene har støttet opp om det
nye kollegiet, ved å møte frem på
tirsdagskveldene. Vi har m.a.o hatt
et svært godt fremmøte i høst.
Dette som et resultat av et
langsiktig
arbeide
fra
flere
kollegier
Vår Sosialaften i november gav
Sosialnevnden muligheter til å
hjelpe mange og brødrene bidro
med kjøp av lodder.
Julen er en høytid som i stor grad
preges av familiesammenkomster,
men slett ikke alle synes at julen er
en hyggelig høytid.

Det er derfor viktig at vi alle har
tanker for dem som tilbringer
juledagene alene, enten det er
brødre eller andre vi vet om. Jeg vil
derfor anmode alle om å tenke
igjennom hvorvidt vi vet om noen
som er alene i julen og spandere en
telefon i stedet for et julekort denne
gangen.
Redaksjonen vil også rette en
stor takk til alle de brødre som har
bidratt til utgivelsen av TW-Nytt i
2005, enten ved innlegg eller på
annen måte. Uten disse, hadde det
vært vanskelig å få utgitt vårt
medlemsblad.
En God Jul og et riktig Godt Nytt
År ønskes alle våre lesere.
Redaktøren

Skal du sende julekort til jul ?

Odd Fellow Utstyr har doble julekort m/konvolutt for salg.
-disse er rimligere enn i forretningen.
-motivet er malt av en Rebekkasøster.
-leveres i pakninger a 15 kort m/konvolutt kr. 88.- (kr. 5.87 pr. kort) +porto
hvorav kr. 30.- tilfaller Odd Fellows Forskningsfond for MS-sykdommen.
-du støtter en god sak.
Se forøvrig siste Odd Fellow Blad (nr. 5 ) side 21
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OM-spalte
Fra plan til handling!
Kjære gode brødre, jeg sitter en sen nattestime
etter å ha hatt et foredrag om ”Kjærlighetens
kunst” her i kommunen på et 25-årsjubileum. Et
foredrag som ga meg mange gode
tilbakemeldinger, men som mest av alt var
fantastisk godt å snakke om. Det er så flott å
kunne snakke om KJÆRLIGHETEN, om dens
empati, dens mangfold, dens historie, den
barnlige kjærligheten og brobyggerkjærligheten. Det var nesten like
fantastisk å ha følelsen av å være en kjærlighetens ambassadør for en
snau time, og å være ambassadør, ikke for meg selv eller mine
engasjementer, men for Logen og for den utrolig lærdom og erfaring jeg
har kunnet høste i snart 14 år som medlem.
25-årsjubileum på et omsorgssenter og ikke minst to 25-års
veteranjuveler i vår egen loge den
29. november ga meg rike og
varme perspektiver i en og samme
uke.
Tildelingen
til
Storrepresentant
Svein
Terje
Hermansen og bror Odd Aks ble en
meget hyggelig og god kveld med
mange flotte taler med innspill og
SAMSPILL, god varme og
harmoni i salen og veldig glade og
fornøyde brødre. Hva mer kan en
ydmyk OM ønske seg? Glede over
nesten 60% fremmøte på de to siste
logekveldene, glade og fornøyde
brødre, brødre som dukker opp
etter langt fravær. La oss alle glede
oss og ta vare på harmonien vi nå

har i vår loge. Legg merke til
bølgetoppen og ta et lite surfekurs
slik at vi kan lære å bli på toppen
når motgangen en dag kommer til
oss. Gled deg kjære bror!
Når logens indre liv synes å
være inne i en positiv trend, må vi
også sørge for rekrutteringen. Jeg
håper at alle potensielle faddere til
venner fra vår siste informasjonsaften står på og hjelper ”sine” slik
at vi får nye og like positive
ansikter inn i vår loge igjen. Vi må
ha et grunnlag å bygge videre på og
trenger yngre tilskudd til stammen.
Jeg gleder meg til mange søknader
ut over våren! Jeg håper at vår
undersøkelsesnevnd vil få masse
ekstraarbeid i tiden som kommer.
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Jeg vil benytte anledningen til
å takke alle brødre som bidrar med
INNSPILL, enten det dreier seg om
aktiv gjennomføring eller forslag til
vedlikehold eller forbedring av
rutiner, program eller annet. Det er
nettopp dine innspill som er
nødvendig for logens HARMONI.
På annet sted i denne utgaven
av TW-nytt
kan du
lese
handlingsplanen som kollegiet har
vedtatt for sin embedsperiode. Sett
deg nøye inn i denne og hjelp oss i
embedskollegiet til å nå målene vi

har satt oss. Det er umulig uten
nettopp din hjelp!
Det hyggeligste og mest
naturlige oppdraget denne gangen
er likevel å ønske alle brødrene og
deres familier en hyggelig og varm
jul og et godt nytt logeår! Bruk
julehøytiden til å dyrke nettopp
vennskap, kjærlighet og sannhet og
omsett grunnverdiene i praktisk
handling!
Harmonisk hilsen
Bjørn Eirik Kirkeberg

Sosialnevnda ønsker innspill fra brr om sosiale tiltak vi kan
engasjere oss i.
Vi har mange tiltak på gang, men er interessert i flere. I ditt
nærmiljø eller i din krets, finnes det sikkert
enkeltmennesker/familier/foreninger etc. som sliter i hverdagen.
Ta kontakt med oss så kan vi kanskje gjøre noe for dem.
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UM-spalte
Julen nærmer seg og på tradisjonens vis vil vi også i
år få besøk fra søstrene i Loge nr 25 Irene til å
framføre Lucia spillet.
Legenden om jomfruen Lucia, oppfinneren av
hodelykten!

Lucia ble født ca år 285 i Syrakus
på Cecilia der hun også led
matyrdøden ca 304. Hennes minne
ble æret tidlig, en innskrift i
Giovanni katedralen i Syrakrus
nevnes hennes fest allerede i år
400. Hun er en av de høyest ærede
kristne jomfrumartyrer.
Lucia hadde allerede som barn
avlagt evig kyskhetsløfte og aktet å
gi alt sitt jordiske gods til
omsorgen for de fattige, men hun
fortalte
ingen
om
denne
beslutningen, ikke engang moren.
Hun hjalp de fattige så godt hun
kunne, og bar med seg lass av mat
til de kristne som gjemte seg i
katakombene under byen. Til dette
trengte hun å ha armene fri, og
derfor laget hun en krans med lys
til å ha på hode.
Da hun vokste opp til en vaker
ung pike, lovet moren henne bort til
en fornem hedensk yngling, men
Lucia hadde hemmelig planer om å
nekte hele giftemålet, og ville gi
bort medgiften til de fattige i stedet.

Da moren ble svært syk, overtalte
Lucia henne til å foreta en valfart
til pilegrimsmålet Catania. Der var
graven til den hellige jomfru og
martyr Agathe, som var drept under
keiser Decius forfølgelse. I bønn
viste den hellige seg for Lucia og
sa: ” Min søster, hvorfor ber du til
meg om noe du like godt selv kan
gi din mor?, Din tro har helbredet
henne!”
Som takk for dette ga moren
Lucia lov til å leve ugift og gi
medgiften til de fattige. Dette kom
brudgommen for øre og han følte
seg krenket og med såret stolthet,
anga henne som kristen til keiseres
stattholder på Cecilia. Året var 303
som var det blodigste året for
kristenforfølgelse. Hun ble fengslet
og torturert, men hun var
standhaftig og klaget aldri. Hun ble
dømt til å sendes til et bordell som
straff. Der skulle hennes kyskhet gå
tapt, og den Hellige Ånd, som hun
hadde fortalt dommeren at opplyste
henne, vike fra henne.
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Hun
skulle
fraktes
på
oksekjerre til spott og spe gjennom
byen, men tusen mann og flere
okser klarte ikke å rikke jomfruen.
Stattholderen fikk samlet ved rundt
henne føtter og prøvde å brenne
henne, men igjen ble hun berget av
Gud. Han helte kokende olje over
henne, men hun forsatte å være
uskadd. Da ble stattholderen svært
redd og hun ble dømt til døden ved
sverdet og bødlene kjørte sverd i
halsen på henne. Men Lucia levde
så lenge at en prest rakk å komme
og gi henne sakramentet. Da først
døde hun. Men før hun døde,
forutsa hun den straff som skulle
møte
stattholderen,
at
kristenforfølgelsen snart ville ta
slutt, at keiser ikke ville regjere
lenger.
Selv om ikke detaljene er
pålitelige, er det ingen tvil om den
store ære som ble henne til del i
den tidlige kirke. Hun er en av de
få kvinnelige helgenene som
opptrer i Gregor den Stores Kanon.
Hennes navn finnes også i gresk
liturgiske bøker. Allerede i
bysantinsk tid ble det over Lucias
grav reist en kirke, som fortsatt er
bevart. Ved koret står det en
granittsøyle som hun angivelig ble
henrettet ved. I Roma ble Luciafest
innført på 500-tallet.
Det er usikkert hva som skjedde
med hennes relikvier.
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Lucia minnes den 13. desember
både i vest- og øst kirken. Hennes
fest feires som lysfest i årets
mørkeste måned, særlig i Italia og
Sverige, men også i resten av
Skandinavia og andre steder i
Europa, for eksempel i Ungarn,
Serbia, Kroatia. I Sverige som vi
nordmenn kjenner Lucia fra, har
hatt skikken fra året 1780. Før den
gregorianske kalenderreformen var
Lucianatten den lengste i året.
I messens Canon står hun etter
forvandlingen blant de sju kvinner
som ble anropt som forbedere i
strofen Nobis quoque.
I domkirken i Syrakus er et kapell
viet Lucia. Der står en kronet
sølvstatue med palmegren og
oljelampe. Hennes attributter to
øyne på et fat eller sverd. I Roma er
det bygd en kirke til ære for henne ,
Santa Lucia in Sece (kiselstein)
Dette er historien om Lucia selv
om dagens nordmenn ikke har et
spesielt bevist forhold til Lucia, er
det flere som har plukket opp den
svenske tradisjonen og jeg håper
denne artikkelen kan bidra til en
beder bevissthet om vår tradisjon i
Logen.
Jeg ønsker alle brødrene en
riktig og jul og ett fremgangsrikt år.
Med broderlig hilsen
V. K. og S.
Roar Mathiesen

Handlingsplan for Loge nr.22 Thomas Wildey 2005-2007 (2009)
Vedtatt 22/11-2005.
Logens visjon:
Innspill – Samspill – Harmoni
Visjonen henspeiler på vårt viktigste prioriterte område omkring logens
indre liv og skal sikre at alle innspill fra brødre samt eksterne, behandles i
samspillets interesse for å skape et harmonisk indre liv.
Logens indre liv
Logemøtet og ritualene skal fokusere på kunnskap om verdier og holdninger
som stimulerer til etterlevelse av Ordenens verdigrunnlag. Informasjon om
etiske verdier skal være sentral på logemøtet og det skal også åpnes for
populærvitenskapelige foredrag/diskusjoner på egne møter/ettermøter i
harmoni med verdigrunnlaget.
Ekspansjon
Målsetningen er en 5% netto økning basert på primært rekruttering av yngre
brødre.
Dette betyr at vår loge skal øke med 4-5 medlemmer fra dagens 85
medlemmer til 89-90 medlemmer ved utløpet av nåværende embedsperiode.
Fremmøte
Det skal tilstrebes en fremmøteprosent som er stabil på over 45%, dvs. minst
38 møtende brødre. Dette betinger solid oppfølging av brødre som møter
sjeldent samt å opprettholde en positiv profil på ettermøtene for å motivere
brødrene til å komme og å bli på møtene.
Investeringer
Utskifting av ordensmessig utstyr skal fortsette i kommende periode og
ferdigstilles senest innen utgangen av 2006. Nye og andre investeringer vil
bli utført etter behov og i tråd med logens visjon.
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Nevnder
Logens utadrettede virksomhet skal ha en aktiv Sosialnevnd som bevilger
midlene i tråd med Ordenens formål. Logens nevnd for Styrkelse og
Ekspansjon skal ha et betydelig ansvar for rekruttering og stabilisering av
logens indre liv. Øvrige nevnder skal til enhver tid favne flest mulig brødre
og skape interesse i henhold til visjon.
Oslo, 22.november 2005
Bjørn Eirik Kirkeberg
Overmester
Loge nr.22 Thomas Wildey

Sosialnevnden takker varmt for din støtte
Så er vår Sosialaften 1. november 2005 historie. Det ble en
vellykket aften hvor vi fikk inntrykk av at både Brødrene og
våre gjester koste seg. Loddsalget gikk over all forventning.
Hjertelig takk til alle som bidro med gaver til utlodningen og
til alle som kjøpte lodd.

Auksjonen på teaterplakaten som
vår bror Jørn Mood skjenket oss
ble et spennende innslag og gav kr
2.500 i inntekt. Vi retter samtidig
en takk til Ordenens Stor Sire
Harald Thon for hans sjenerøse
forhåndsbud
på
kr
2.000.
Auksjonen fortsatte med et flott
hamret fat fra Br. Oddvar Follestad
og ble avsluttet med blomster fra
Br. Bjørn Grødtlien. Tusen takk for
gaver og velvilje. Til slutt en
særdeles stor takk til vår eminente
auksjonarius Br. Svein Terje
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Hermansen. Dere har virkelig
bidratt til å gjøre denne aftenen til
en stor opplevelse.
Vår Loge er utstyrt med en
glimrende Privatnevnd. Som alltid
ble vårt behov for mat, drikke og
hygge ivaretatt på beste måte.
Varm takk til dere for innsatsen.
Vi retter også en takk til
kveldens foredragsholder. Vi fikk
gleden av å treffe Birgit Bråthen,
som
er
daglig
leder
for
Malmøgaten Aktivitetsenter. Hun
fortalte om virksomheten ved

senteret, historikk og planer. Vi
hadde gleden av å overrekke henne
kr 3.000 som skal brukes til
trivselstiltak for brukerne av
senteret. MAS-senteret er for øvrig
et av de nye satsningsområdene for
Sosialnevnden.
Det ble på forhånd solgt
gjennomgangslodd for kr 13.500.
Disse loddene gjelder ved alle
trekningene, og gav stor uttelling
ved trekningen. Med andre ord –
kjøp mange av dem neste gang.
Nevnden er meget godt
fornøyd
med
resultatet
av
Sosialaftenen. Bruttoresultatet ble
hele

kr 23.010. Dette er meget viktige
midler når vi nå skal gi oss i kast
med nye oppgaver.
Atter en gang, Tusen takk til
dere alle fordi dere gjorde kvelden
så vellykket. Det er takket være
deres støtte vi kan fortsette vårt
utadvendte sosiale arbeide for våre
medmennesker.

Med Broderlig hilsen i
V.K.og S
Simen Levinsky
Formann Sosialnevnden

En aften i veteranenes tegn
Tirsdag 29. november var satt i veteranenes tegn, idet
både br. Odd Aks og br. Storrepresentant Svein Terje
Hermansen fikk tildelt sine respektive 25-års
veteranjuveler.
Alt tyder på at de
to
veteranene
satte pris på den store kvelden.
Kanskje først og fremst fordi
tildelingene ble foretatt av br.
Storkapellan Arnfinn Evjen, som
fungerende
Overmester
godt
assistert av br. Distriktsstorsire Per
Bredo Østby på undermesterstolen.
Ingen er selvfølgelig overrasket
over at nettopp disse to herrer

gjennomførte en meget stilfull og
minneverdig seremoni.
I logesalen ble det påpekt at det er
litt urettferdig at en representant for
logens ”grunnfjell”, de trofast
møtende brødre som br. Odd Aks,
kommer litt i skyggen av en såpass
(i overført betydning) ruvende
logeskikkelse
som
vår
Storrepresentant.
Det
er
undertegnedes oppfatning at de
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presederende embedsmenn maktet
å balansere dette meget godt ut, slik
at begge jubilanter fikk den
oppmerksomhet de så vitterlig
fortjente.
På ettermøtet, der det for øvrig
ble servert nydelig andefilet, etter
sigende for første gang i
Stortingsgaten 28, fikk forsamlingen ta del i en stor mengde
taler. Og her var det gode taler,
med gode poenger, som både fikk
latteren til å runge og som kunne få
den enkelte til å bli litt fjern i
blikket, i ren ettertenksomhet.
Br. Overmester startet ballet,
og ble etterfulgt br. Carlo Carlsen
fra vår venneloge Ths. Wildey i
Fredericia, med en meget personlig
hilsen derfra, kanskje spesielt rettet
mot br. Storrepresentant, idet hans
forhold til det flate landet i syd tør
være godt kjent. Br. CM Jørn
Mood ga også til gode en nær og
personlig hilsen til den samme
herre, basert på sine egne erfaringer
med
Storrepresentantens
praktisering
av
Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet.
Og tenkte vi det ikke, den
jubilerende Storrepresentant ønsket
også selv å si ”noen ord” i
anledning dagen. Han tok sitt
utgangspunkt i logens fadderskap,
helt konkret sitt eget og hyllet sin
fadder Kaare Werner Holm, som
også
var
hjertelig
tilstede.
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Jubilanten ga deretter til gode en
hyldning av ordenen, der han
nesten overgikk seg selv (og det
sier jo ikke lite) i så vel form og
innhold, som fremførelse. Onde
tunger ville kanskje hevde at deler
av talen grenset opp mot det
pompøse, men vi mener nå vår
jubilant
holdt
seg
innenfor
grensene!
Mot slutten av måltidet talte ex
Hovedpatriark Kenneth Fredriksen,
og koblet sin hyldning av
jubilantene med en tankevekkende
og vakker tekst om solen.
Distriktsstorsire Per Bredo Østbye
avrundet taffelet med å takke for
maten,
og
benyttet
også
anledningen
til
å
gratulere
Distriktet og Distriktssrådet. Han
klarte også å få flettet inn i sin tale
en ørliten bisetning om den
lakenskrekk som den yngste av
jubilantene (til tider) lider av, og
høstet velfortjent latter for dette
poeng.
Som sagt innledningsvis så tror
vi kvelden ble minneverdig for
begge jubilantene; den ble det også
for de andre tilstedeværende.
Og helt til slutt: Vi trodde ikke et
øyeblikk på ryktene som gikk i
forkant av kvelden om at vår
Storrepresentant gruet seg litt til det
hele. I så fall klarte han å skjule det
godt!
Stein Holmsen
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I disse førjulstider er det sikkert flere brødre som tenker
på Champagne både til jul og nyttårshelgen.
Vår bror Thomas Teichmann gir oss litt historikk og noen
informasjoner om dette produktet. I tillegg kommer han
med noen gode råd i forbindelse med et mulig kommende
innkjøp.

Champagner er det godt og dyrt eller bare dyrt?
Champagner blir oppfattet som noe spesielt mystisk og har blitt fremstilt
som en afrodisjka – jf ordboken - et middel til stimulering av
kjønnsdriften.

Allerede Giovanni
Boccaccio 1313 –
1375 livsnyter,
forfatter / dikter
og ikke minst
kvinnebedårer
oppdaget den
meget innsmigrende effekt av vino spumante
når han gjorde sine besøk hos det
”svake kjønn”.
Han sa: Livet er en åpenbaring
når kvinnenes kinn blomstrer og
øynene funkler som små intense
stjerner.
Var det effekten av denne vinen
eller var det andre forventinger med
i bildet?
Hva innebærer navnet / begrepet
Champagne
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1) Champagne er et geografisk
distrikt i nærheten av Paris Området
rund
Reims
og
hovedstad Epernay, Chalon og
Sur
Marne.
Dette er Frankrikes nordligste
vinområde.
(hovedsakelig
hvitvin)
2) Et av verdens aller første globalpatenterte merkenavn. Ingen får
lov til å kalle noe produkt eller
biprodukt champagner, hvis det
ikke har tillatelse eller kommer
fra
champagneområdet.
1 1908 ble området med i
appelation d`orgin controllè og
som førte til dannelse av Comite`
Interproffesjonell des Vin de
Champangne og er dens høye
beskytter.

3) Champagne er en metode å
produsere / videreforedle vin på,
a la mode du champagnoise,
Champagnemetoden eller
produktion tradisionelle.
Spaniolene kaller dette CAVA.
Som den kjente Frexenet.
Opprinnelse
Den første vinproduksjonen kom
i gang på daværende klostere i ca
1100 århundret. Pga. jordsmonnet
og klimaet ble det ”utviklet” meget
gode hvite viner.
Solkongen Louis XIV foretrakk
hvite viner fra Marne-området. Dette
gjorde at vinene ble ”gangbare” også
i andre deler av Frankrike og
Europa, da særlig i England.
Første eksportartikkel til bl.annet
England, var omkring 1700 tallet.
Historien sier at en munk med
navn Dom Perignion var den første
som oppdaget musseringseffekten i
hvitvinen.
Men vinen ble for første gang
”industriell” produsert etter at
Engelskmennene hadde utviklet
glassflasker som tålte det høye
trykket
som
oppstår
under
”musseringen”.
Dette var i begynnelsen av 1700
århundret.
De første champagne hus ble
dannet 1729 La Maison Ruinart,
Moet Chandon med Dom Perignion,

i 1743, Cliquot i 1772 med Gul
enke. Etc.
I dag er ca 34200 hektar kultvert
landområder som skal gi avling til
champagner hvert år.
Det produseres ca 30 millioner
flasker champagner årlig, fordelt på
14980 registrete vinprodusenter.
Disse produsenter levere vinen sin
til 52 fellesproduksjonssteder, etter
nitidige kvalitetskontroll rutiner.
Hver av de store champagnerhusene
kjøper så den type vin de ønsker å
”foredle” til sin champagne.
Hva er
produkt

så

champagner

som

Område
rund
Reims
og
champagnens hovedstad Epernay,
Chalon og Sur Marne er kjent for
meget gode hvite viner og sine
kalksteins grotter. Allerede i
romernes tid lagret man vin i disse
grotter.
Ypperlige
lagringsbetingelser. Jevnt kjølig og passelig
fuktig.
Men vinen er også kjent for sin
noe harde og syreholdig konsistens
på grunn av kalksteinholdige
jordsmonn.
Champagner blir produsert kun av 3
typer spesielle druersorter,
Hvit
druesort
chardonnay, ca
27
%
denne
tilfører
delikat
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frisk aroma og gi et forfinet preg.
Rød druesort pinot noir med 38 %
den tilfører aroma av røde bær,
utpreget kraft og fylde, og pinot
meunier med 35 % med sin meget
rustikk preg og intens bouquet.
Champagner blir produsert fra
basisprodusert hvitvin, det vil si
etter fatgjæing.
Metodikken
Ulike basis hvite viner blir blandet
og fylt over på de markante solide
flaskene.
Man tilsetter litt sukker og gjærsopp
og setter deretter på korkpropper.
Flaskene blir så plassert på skrå i
lange stativer, opp ned med
flaskeåpningen ned, for videre
gjæring og smaksutvikling på
flasken.
CO2 gassen som omdannes på basis
av den tilsatte gjærsoppen til den
karakteristiske kullsyren – og
innebygde boblene.
Gjæringsprosessen varer ca 4-8
uker. Trykket på flaskene har da blitt
utviklet til ca 5-6 bar på flasken.
Flasken blir så flyttet til videre
modning og til nye reoler til snuing
og vending. Dette gjøres for at de
døde gjærcellene skal skli ned på
flaskeåpningen. Denne prosessen
blir fremdeles gjennomført med
håndkraft.
En
rutinert
produksjonsarbeider klarer å snu ca
40 000 flasker pr dag på en spesiell
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foreskrevet måte. Prosessen heter
remuage.
Når gjæringen er ferdig og
champagnen er modnet for annen
gang, blir flaskene kjølt ned
korkproppen blir fjernet sammen
med ”grumset”. Dette kalles for
degorgement
For å få frem den spesielle og
markante smaken tilsetter man enda
mer sukker. Nå blir champagner
enten ”brut”, ”demi-sec” eller ”sec.”
etc.
Hver av champagnehusene har sin
egnen karakteristisk oppskrift for
hvordan kunden skal oppleve ”sin”
champagne.
Flaskene blir deretter korket på ny
med skikkelige korker og festet med
ståltråd, slik at ikke flaskene
eksploderer under transport og
videre lagring.
Champagner kan drikkes
til alle slag anledninger.
Til fest som til hverdag.
Spises til fet mat og til
fjærkre – And og Gås for
eksempel ”Sec” altså søte
champagner, skal serveres
iskaldt og egner seg helt
utmerket
til
posjert
gåseleverpostei. Prøv det
en gang!
Velbekomme
Thomas Teichmann

NOEN TANKER I EN FØRJULSTID
Fordi du og jeg er på samme vei, og jeg kjenner meg selv
igjen i deg, kan vi dele og forstå.
Jeg har alt du har, for vår verdens rammebetingelser og
begrensninger har vi felles. Vi er forskjellige, men dog
identiske. Vi er mennesker skapt i fellesskap med Gud og
hverandre. Derfor kan våre øyne møtes i gjenkjennende
blikk, våre tanker i gjensidig forståelse, og våre følelser i
dyp gjengjeldt respekt.
Det er på så mange måter vi kan
gi hverandre omsorg, oppmuntre
hverandre og gi hverandre litt lykke
med på livsveien. Vi bør ta sjansen
på at litt ros, et godord, et smil og
en klapp på skulderen, en
håndsrekning i hverdagen, en
uventet blomst - ikke vil virke
hverken påtrengende, dumt eller
frekt. Tvert imot vil det sikkert gi
oss en følelse av trygghet,
vennskap og nærhet.
Vi må alltid åpent, ærlig og
tillitsfullt våge å tro på fellesskapet
mellom oss brødre. Vi er så altfor
flinke til å huske våre vonde og
dårlige erfaringer, - og vi glemmer
så lett det som har vært fint og
godt. Vi må sørge for at vi i vårt
lager av erfaringsmateriell også tar
vare på alle de goder livet har gitt
oss. Å jobbe med egne holdninger
og forholdet til våre medmennesker, for både å kunne ta
imot og gi omsorg og oppmuntring,
- er som så mye annet, en livslang

erfarings- og læringsprosess. Vi må
hjelpe hverandre til å se at her er
det ikke snakk om store urimelige
krav til den enkelte av oss. Det er et
tilbud om å leve som sanne og hele
mennesker i et åpent og frigjørende
fellesskap. Vi må våge å se
hverandre i øynene, signalisere
positive holdninger, uttrykke ærlige
følelser, vise tålmodighet og
toleranse, skape åpninger for nye
muligheter, samt å tenke positivt.
Fordi du er min bror har jeg lyst til
å gi deg: et vennlig smil - rekke
deg min hånd - si deg noen gode
ord - gi deg trøst når du har det
vondt - fortelle at jeg bryr meg om
deg!
Kan vi hjelpe hverandre å lære
dette?
Samfunnets eldste sa oss at vi ikke
skal holde oss borte fra dem som
gråter, og ikke oppsette med å
besøke en syk. Altfor ofte er vi
unnvikende og sier at den lidende
kjenner vi ikke så godt, at andre
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bør vel ta den oppgaven. Ble det
begrenset til kun å gjelde en
omgangsvenn
eller
en
nær
logebror? Nei, på ingen måte.
Ordene gjelder enhver, de gjelder
kort og godt din neste.
Det er like viktig at vi i vår
hverdag viser toleranse overfor
enhver annen. At vi viser et ydmykt
sinn. Hvis vi har et ydmykt sinn da bøyer vi oss inn - det at andre
muligens har rett - svelger en del av

vår stolthet - aksepterer at min
mening ikke alltid er det viktigste og ta andres meninger opp i beste
mening. Gjør vi det?
Bare noen betraktninger i en
førjulstid.
En riktig god jul til alle brødre i
Loge nr. 22 Thomas Wildey.
Per Bredo Østby
Distrikt Stor Sire

STOREMBEDSMANNSMØTET 28-30 OKTOBER 2005.
Igjen er det blitt avholdt et interessant og
givende Storembedsmannsmøte, hvor Storlogens
valgte og utnevnte embedsmenn samt DSS fra
samtlige distrikter var samlet i Stortingsgaten
28, totalt ca 60 ordensmedlemmer.
Jeg vil i det følgende gi et kortfattet resymè av
det som ble behandlet på møtet, med spesiell
referanse til saker som jeg tror kan være av
interesse for logens brødre.
Etter en kort, men stemningsfull, rituell åpning begynte de
såkalte ”forhandlingene”. I
hovedsak
består
de
av
orienteringer fra Storlogens
embedsmenn over temaer som
har betydning for driften av vår
Orden
og
de
respektive
distrikter. Temaene kan være
basert på problemstillinger og
spørsmål som er innsendt til
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Storlogen, eller informasjon fra
Storlogen som DSS skal ta med
tilbake til sine distrikter for
videre formidling i logene. Det
var under hele møtet full
anledning til å stille spørsmål
eller få utdypet punkter som
kunne være uklare.
Under posten ”innsendte
spørsmål” ble det påpekt at det
ikke var ønskelig at en resipiend

før eller etter en gradpassering
utførte arbeid for privatnevnden
eller ble pålagt andre oppgaver.
Den dagen er helt viet
høytideligheten
ved
selve
gradtildelingen.
Det vil ikke lenger bli gitt
dispensasjon fra loven om
adgang
til
embedsmennsinstallasjon siste møte i
vårterminen, alt skal foregå på
høsten for fremtiden. Videre ble
det presisert at selv om
Storlogemøtet 2005 vedtok at
De-formen opprettholdes i
ritualene og at Du-formen kan
benyttes i andre sammenhenger,
tillates det ikke å benytte kun
fornavn.
Videre ble det innskjerpet at
inspektør ved hvert logemøte
skal forvisse seg om at de
tilstedeværende
tilhører
Ordenen ved avkrevning av
gradens passord. Det er blitt en
viss utflyting på dette punkt, og
selv
om
ikke
inspektør
nødvendigvis sjekker hver bror,
er det ønskelig at det tas
”stikkprøver”, for eksempel 2-4
brødre på hver side av salen.
Langtidsplan
for
Odd
Fellow Ordenen i Norge ble på
nytt gjennomgått med de få
korrigeringer som ble besluttet
på Storlogemøtet i juni. Dette er
en plan som er vedtatt å gjelde
for perioden 2005 til 2009, og

hovedtrekken er nevnt i det
TW-nytt som kom ut før
sommeren. Alle enheter skal
med bakgrunn i denne lage sin
egen handlingsplan slik at
Ordenen i fellesskap skal nå de
oppsatte mål. Det er nok en del
loger rundt om i vårt langstrakte
land som ennå ikke har kommet
i
gang
med
sin
egen
handlingsplan, og det er derfor
med glede jeg konstaterer at vår
egen loge allerede har den klar.
Statistikk over tilgang og
avgang av medlemmer innenfor
de enkelte distrikter er et fast
innslag på møtet. Når det
gjelder våre Rebekkasøstre har
de en netto tilgang hittil i 2005
på 41 medlemmer og er totalt
10637 søstre. Gjennomsnitt
alderen er på 63 år, og hele 11
distrikter
har
en
netto
tilbakegang. For oss brødre er
netto
tilgangen
kun
37
medlemmer og vi består av
totalt
12402
medlemmer.
Gjennomsnittsalderen er 60 år,
hvilket er noe lavere enn for
våre søstere. 10 distrikter har en
tilbakegang, hvorav vårt distrikt
er ett av disse. I perioden fra
2000 til 2005 har det for Oslos
vedkommende
vært
en
tilbakegang på 5 brødre, mens
Bergen har hatt en tilbakegang
på 21 brødre, så de store byene
har et vekstproblem. Dette er en
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utvikling som Stor Sire ikke er
helt bekvem med, og det er hans
håp at den nye langtidsplanen
samt
den
enkelte
loges
handlingsplan skal bidra til å gi
økt medlemstall.
For øvrig gjennomgikk Stor
Sire de vedtatte lovendringer
samt de korreksjoner som har
funnet sted i nummererte
sirkulærer. Det kan i den
forbindelse opplyses at de nye
lovene vil foreligge ferdig
trykket i januar/februar 2006, og
alle endringer vil være skrevet i
kursiv. Det er imidlertid siste
gang det trykkes opp nye lover,
idet de heretter vil ligge
tilgjengelig på de respektive
logers hjemmesider, og kan
”printes” ut derfra. Imidlertid
vil
det
være
opp
til
embedskollegiet å bestemme
hvordan dette skal tilrettelegges,
og det vil sikkert komme
nærmere informasjon om dette
fra Ordenskanselliet når den tid
nærmer seg.
Samtlige møtedeltagere ble
senere oppdelt i grupper som
fikk til oppgave å drøfte samt
presentere et konkret forslag på
hvordan en kunne styrke og
utvikle
embedsmennenes
kompetanse.
Denne kompetansen er jo
hovedfundamentet i all Odd
Fellow
virksomhet,
og

Storlogen ønsket en fastere
struktur og en felles mal for
instruksjon og opplæring. Rent
konkret
skulle
gruppene
utarbeide retningslinjer for et
distriktsseminar
basert
på
følgende kriterier: mål, innhold
med tema, gjennomføringsplan,
tidsbruk og økonomi.
På
bakgrunn
av
de
diskusjoner som foregikk i
gruppene ble det klart at den
instruksjon som holdes hver
høst etter installasjon av nye
embedsmenn, var forskjellig fra
distrikt til distrikt. Dette er for
så vidt ikke overraskende, i det
både lokaliteter og ikke minst
reiseavstanden må føre til ulik
praktisering.
Uansett
ble
konklusjonen
på
gruppearbeidene
at
det
skulle
utarbeides en felles grunnmal
for slike seminarer, som kunne
justeres noe for de enkelte
distrikter. Jeg både tror og håper
at det med dette blir lagt et
grunnlag for enda bedre
opplæring av de embedsmenn
som skal ha ansvaret for driften
av en loge i kommende år.
For øvrig fikk møtedeltagerne
på
nytt
en
oppdatering av Focus, i det
stadig foregår en utvikling av
dette datasystemet. I utgangspunktet var dette et hjelpe20

middel som Storlogen tilrettela
for logenes sekretærer. Det er
åpenbart at i dagens samfunn
må både brev, skjemaer og
skriftelige meddelelser kunne
erstattes
av
elektroniske
forsendelser, slik at de arbeidsoppgaver embedsmennene er
pålagt, kan utføres på en langt
enklere måte. Basert på de gode
erfaringer med sekretærarbeidet
er det nå også startet et
forprosjekt for skattmesternes
del, og man regner med at
Focus kan benyttes av disse
høsten 2006. Som det ble sagt
fra Stor Sire så skal ”det å være
en embedsmann i Odd Fellow
Ordenen ikke være belastende,
men interessant, givende og
belærende for alle.” Dog ble det
påpekt at tiltross for ønsket om
å forenkle embedsmennenes
arbeid, gis det ikke tillatelse til
bruk av PC under et logemøte.
Det tenkes her spesielt på
logenes sekretærer som kunne
ha skrevet referatet mens møtet
pågikk, og dermed spart seg for
noe arbeid senere.
Storembedsmannsmøtet ble
avsluttet
med
separate

instruksjoner hva gjelder rituelle
forhold. Det er av stor
betydning at både tegn og
oppførsel i en loge blir gjort
korrekt, og at eventuelle
særegenheter som kan være
utviklet i en loge blir luket bort.
Slike ting oppdager en DSS ved
sine besøk i de loger som ligger
innenfor
vedkommendes
distrikt, og vil da bli korrigert
ved de årlige instruksjoner som
avholdes. Jeg kan i den
forbindelse si at i loge Thomas
Wildey foregår det rituelle
arbeidet på en meget korrekt
måte og kan nesten stå som et
eksempel for resten av landet,
hvilket jo er hyggelig å vite for
OM og hans embedsmenn.
Jeg håper med denne
artikkel å ha gitt brødrene en
viss kunnskap om hva som
foregår av tanker og arbeid
innen vår Storloge både nå og i
fremtiden, og som ikke alltid
kommer
logen
tildel
i
forbindelse med tradisjonelt
logearbeid.

AE
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Om fjerne og vage barndomsminner, om et noe
mislykket forsøk på å gjøre et av disse minner
noe mer ”håndfast”, og endelig noen
betraktninger omkring begrepene regresjon og
sjelevandring.
Men aller først diktet som fremkalte alle de
ovennevnte reaksjoner:
DET BARN DU VAR SKAL DU
ALDRI BLI
det barn du var skal du aldri bli
ingen kan hente frem
de drømmer som formet deg
de bilder som fylte sommernatten
med grønn sol og gule slanger
det barn du var skal du aldri bli
ingen kan åpne dørene
til de rom du har forlatt
du har lagt noe bak deg
du har mistet noe du holdt av
rom som var varme
rom fulle av vann og
blomstertapet

det barn du var skal du aldri bli
ingen kan ta deg med til dagene
da klokken var et mysterium
og du visste alt om angst og
kjærlighet
ingen kan gi deg den kvelden
da lek og latter fulgte deg inn i
søvnen
og ingenting var umulig
det barn du var skal du aldri bli
den du er skal du snart glemme
Lars Saabye Christensen
”Jaktmarker”

Jeg må vel i stor grad erklære meg enig i det som Lars Saabye Christensen
gir uttrykk for i ovenstående dikt, men jeg vil også gjerne gi rom for en viss
reservasjon. Om man riktignok aldri kan bli som barn igjen tror jeg likevel at
man av og til, som i et glimt, kan oppleve en ekte følelse av hvordan det
egentlig var.
Nå er det slik at min hukommelse om begivenheter som preget mine
aller tidligste år, er nærmest for ingenting å regne sammenlignet med den til
vår elskelige professor Francis Bull, om hvem det er blitt sagt at han
visstnok kunne huske at han som toåring satt på Bjørnstjerne Bjørnsons kne
under en forestilling på Nationaltheatret.
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Men det jeg kan hente frem av minner fra denne fjerne tiden er nettopp
bare vage bilder som fylte, ikke sommernatten som i diktet, men en vakker
solblank vårmorgen i det Herrens år 1923.
Jeg hadde fylt 3 år den 24. mars, og
bare få dager deretter, den 13. april,
kunne min fødeby Ålesund feire
sitt 75-års jubileum.
På mine små ben hadde jeg
sammen
med
mine
to
tenåringssøstre trasket den lange
kilometeren hjemmefra Volsdalen
og ut til Ålesund sentrum for å
bivåne all ”jubileumsfestivitasen”.
Det var på ”Utstillingsplassen”
ting skulle finne sted. Jeg var
sikkert trett i bena av å gå, og også
trett i armene av å holde disse
nesten rett opp for å nå opp til mine
søstres trygge hender, hvilket var
av største viktighet, livredd som jeg
var den gang for å komme bort fra
dem på ukjent sted.
Alt dette husker jeg selvsagt
svært lite av. Det eneste som står
igjen er bare flyktige bilder. Bilder
av sammenstimling av folk,
følelsen av at jeg hele tiden måtte
se opp fordi alle var meget større
enn meg, innrykk av en mengde
flagg som sto rett ut i den kraftige
vinden, men kanskje fremfor alt
bildet av en skarp vårsol, som ikke
var grønn som i diktet, men knall
gul, og som skar vondt i øynene på
en liten treåring.
Ikke meget å slå i bordet med
kanskje, som minne betraktet, men

dette er altså mitt aller første, og
jeg sier som Wergeland: ”For
første gang, for første gang, det
giver mang en småting rang.”
Mer enn 20 år var gått siden
hin jubileumsfeiring i Ålesund da
jeg en aften i 1944 sto på
holdeplassen ved Frogner kirke og
ventet på bussen. Jeg hadde bodd i
dette strøket i flere år, og var
følgelig godt kjent i nabolaget.
Altfor tidlig ute ble jeg stående og
stirre tanketomt nedover mot
krysset ved Thomas Heftyes gate,
der Bygdø Allé gjør en lien bøy
mot vest og forsvinner ut av
synsfeltet. Der ville bussen dukke
opp.
Plutselig slo det meg at akkurat
dette hadde jeg opplevet før. Jeg
hadde som fireåring stått akkurat
her sammen med mor på mitt første
besøk i Oslo, (Vi bodde da i
Rælingen) og sett med store øyne
nedover Bygdø Allé ned mot en
kryssende gate, som jeg jo den
gang ikke visste navnet på. Det var
som om jeg i noen sekunder
gjenopplevde spenningen fra den
gang. En slags mystisk spenning
over å se nedover en gate som jeg
ikke så slutten på. Men jeg var
raskt tilbake til nåtiden igjen og til
en Bygdø Allé som ikke lenger
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hadde noen hemmeligheter for
meg.
Og hvorledes kunne jeg så
igjen oppnå denne mystiske
stemningen fra 20 år tilbake?
Hindringene til det var selvfølgelig
å spore i meg selv. Jeg var jo i
mellomtiden blitt ca. 1 meter
høyere, og kjente dessuten Bygdø
Allé med alle dens sidegater både
forlengs og baklengs.
Hindring nr. 1 var lett å
overkomme. Det var bare å gå ned
på huk, og pussig nok, alt fortonte
seg nokså annerledes. Fra dette
ståsted,
riktignok
ganske
ukomfortabelt, men til gjengjeld
godt tilpasset det hos en fireåring.
Verre var det med ”kjentmanns”
problemet, og selv med voldsom
intellektuell innsats maktet jeg ikke
å
viske
kunnskapen
om
Frognerstrøkets gatenett ut av min
hukommelse, men der kom bussen
heldigvis, og mitt lett komiske
forsøk på kontakt med fortiden
måtte avbrytes med et særdeles
magert resultat.
Nei, da var det helt andre og
mer håndgripelige resultater de
oppnådde de som hadde stilt seg til
disposisjon for gjennomføringen av
et norsk TV program om regresjon.
Her var det ikke lenger beskjedne
krav om å komme tilbake til ens
egen barndom det var snakk om.
Nei, nå var det ens forrige
tilværelse man var ute etter.

Dette skjedde altså under en slags
mild hypnose, og for åpent kamera.
Jeg kan ikke si jeg ble særlig
imponert
over
ektheten
i
forsøkspersonenes opplevelse av
tidligere liv, men deltagerne selv
syntes å være meget overbeviste.
Ja, en kvinnelig deltager ble til og
med så grepet av den vanskjebne
hun øyensynlig hadde lidt i sin
forrige tilværelse, at hun måtte ty
til tårene.
Men som sagt, jeg synes hele
”seansen” bar preg av dyktig
manipulasjon.
Da har jeg i grunnen mer sans
for, om ikke akkurat tro på,
Buddhismens sjelevandring.
Den
engelske
skuespilleren
Michael Palin har nylig foretatt en
reise til Himalaya og BBC har laget
en TV serie herom, som i disse
dager er vist på NRK1.
På sin ferd kom Palin også til
Dharamsala i India der han fikk
foretrede for den 14. Dalai Lama.
Men før sin visitt hos den hellige
mann sørget Palin for å få brakt på
det rene hva han selv hadde vært i
sin forrige tilværelse, og hva han
skulle bli i den neste.
Beskjed herom fikk han av en ung
munk som omhyggelig foretok de
nødvendige granskninger av Palins
vita holdt opp mot sine egne
mystiske tabeller.
Resultatet ble, oppsiktsvekkende
nok; elefant i det forrige liv, og ung
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pike i velhavende vesterlandsk
familie i det neste.
Dalai Lama slo opp sin kjente
skoggerlatter da han under Palins
besøk
ble
forelagt
disse
spektakulære
resultater,
og
kommenterte det hele med en noe
kryptisk bemerkning: ”Elefanter
har jo god hukommelse.”
Palin, på sin side, utviste
betryggende hensynsfullhet ved å
unnlate å spørre om Dalai Lama
noen gang som voksen selv hadde
underkastet seg en lignende
”analyse”.
Det holdt vel forresten rikelig med
den han sikkert undergikk ved sin
ankomst til denne verden i 1935.
Jeg tror jeg vil avslutte disse
spekulasjoner omkring våre mulig
fortidige, nåtidige og fremtidige
tilværelser med å sitere, i en
anonymisert og noe forkortet form
fra en annonse som sto i
Aftenposten ganske nylig:
”Det kjente mediet N.N. holder
kurs i klarsyn, regresjon og healing
i Oslo 25. – 27.-11.

På kurset lærer du psykometri,
energilesing
av
gjenstander,
regresjon, bruk av klarsyn og
healing.”
Hadde jeg den gang i Bygdø
Allé i 1944 vært den stolte
innehaver av et avgangsdiplom fra
”Det kjente mediets” annonserte
kurs, ville nok mitt forsøk på
dypdykk i barndommens rike, ha
brakt
andre
og
mer
oppsiktsvekkende resultater.
Men
haken
ved
dette
resonnement er jo at dersom
vedkommende ”kjente medium”
skulle vise seg å være født senere
enn 1944, da hadde han jo på det
tidspunkt ennå ikke rukket å tre inn
i sin nåværende tilværelse, men
strevde fremdeles i sin forrige.
Kanskje som elefant i India, der
han dagen lang måtte slepe digre
tømmerstokker
sammen
med
Michael Palin?
Oddvar Follestad

Informasjonsmøtet
Tirsdag 15.11. ble det avholdt informasjonsmøte. Som
tidligere nevnt i TW-Nytt er dette en av de viktigste
aktivitetene i vår loge, kanskje den viktigste. Vekst og
utvikling.
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Derfor var det ekstra hyggelig at
det denne kvelden var tilstede så
mange som 36 hvorav 5 inviterte
interessenter.
Aftenen ble innledet med en
oversiktlig og god instruksjon/
informasjon av Distrikts Stor Sire
Per Bredo Østby.
Dette ble så fulgt opp med
påfyllende ytterligere praktisk
informasjon av OM Bjørn Eirik
Kirkeberg. Han informerte bl.a. litt
om de forskjellige nevnder og
avsluttet med noen ord om vår
ordens fremtid.
På dette tidspunkt kom det
beskjed om at maten var klar og
DET var tydeligvis en melding som
ble tatt alvorlig blant brødrene, for
det tok ikke mange minuttene før
alle hadde forflyttet seg videre.
Etter god mat og drikke,
hyggelige samtaler, fine taler og
høylytte sanger, trakk jeg med meg
en av de inviterte, Reidar Usterud,
med meg for en liten prat over
kaffekoppene.
Undertegnede synes ikke selv
det er lenge siden han selv var på et
slikt møte og husker hva mine
førsteinntrykk var. Stemte de med
hva andre kunne oppfatte, føle?

Usterud kommenterte først og
fremst den fine tonen og varmen
som han følte var tilstede.
Han trodde dette var et sted hvor
det ville være lett finne nye venner.
Den religiøse toleransen tiltalte
han. Det å tro på noe.
Det som derimot kunne være et
problem for han var tidsklemma, et
ikke ukjent begrep i våre dager.
Med 2 barn, 11 og 14 år gamle,
kunne hverdagen fort bli hektisk.
Fikk han tid? Skulle han kanskje
vente litt. Mye dreier seg om
prioritering av tid.
Usterud selv hadde ingen
erfaring med logen.
Dog mente han å vite at hans
oldefar i sin tid bygde Odd Fellow
huset i Kristiansand som hjem til
sin familie (etter bybrannen i
1892). Dette ble senere solgt til
Odd Fellow. Inget dårlig bidrag
det.
Så får vi håpe Usterud kan løse
tidsklemmene og at logen kan
inngå i de prioriteringene som
sikkert flere enn han må ta. Postivt
virket det i hvertfall.
Rune Mediaas
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Program for våren 2006
TIRSDAG
10/01/06
LØRDAG
14/01/06
TIRSDAG
17/01/06
24/01/06
31/01/06
14/02/06
21/02/06
28/02/06
14/03/06
21/03/06
28/03/06
18/04/06
25/04/06

19:00 D
18:00 A
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

A
B
C
D
C
B
C
D
A
B
A

02/05/06 19:00 D
16/05/06 19:00 A
23/05/06 19:00 A
30/05/06

Arbm. Fd.
Nyttårsball (Galla)
Arbm.
XX
Arbm.
0 Arbm.
Arbm.
Klba.
Arbm.
Arbm.
Arbm.
Arbm.
Arbm.

Fd. om SOS Barnebyer
Årsregnskap
(Galla)

Yngre Brødres Aften
Besøk fra  10 St. Hallvard
Fd.
(Galla)
Besøke  136 Millenium,
Fellesmøte med foredrag
Info.m.

Arbm.
0 Arbm. (Galla) Besøke  10 St.
Hallvard
Sommeravslutning med
damer sammen med  10
St. Hallvard
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo
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