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Undermesters spalte
Ekspansjon for vår loge
Ekspansjon for vår loge starter kanskje i egne
rekker? Vi er en Odd Fellow-loge, og da har vi
plikt til å ta vare på våre brødre. Det er viktig å
holde kontakt med våre brødre som av ulike
årsaker ikke har mulighet til å møte.

1. april var ingen spøk for vår
loge. Eks OM Bjørn Eirik
Kirkeberg hadde invitert brødrene
til et møte i åpen loge om positiv
ekspansjon.
Eks OM B.E. Kirkeberg holdt et
meget interessant foredrag om
positivitet og ekspansjon. Det er
kanskje slik at man dyrker det
negative og glemmer det positive,
samtidig som man løper rundt i sin
omgangskrets og prøver å finne nye
medlemmer. Men så finnes de
kanskje allerede i egne rekker –
nemlig de brødre som ikke har møtt
på lenge. Hvorfor de ikke møter vet
vi ikke og der har Styrkelse &
Ekspansjon en liten jobb å gjøre
sammen med Embetskollegiet
Eks OM Kirkeberg etterlyste også
innspill og tiltak fra Storlogen i
form av å synliggjøre vår Orden.
Slik det er nå blir jo hver enkelt
loge oppfordret til å skaffe nye
medlemmer, men vi savner
drahjelp fra Storlogen, gjerne i
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form av annonsering i dagspresse
og
i
Ordenens
nettavis.
Rekruttering er et spørsmål og en
problematikk som stadig er et
aktuelt tema i vår Orden. I Thomas
Wildeys TW-Nytt nr 2 i 2002
svarer den daværende UM Dag
Thorkildsen på undertegnedes
innlegg om rekruttering, altså for
seks år tilbake.
I dag har saken kommet på
dagsorden og man har kommet
frem til at storbyene har et
rekrutteringsproblem. Nå vet ikke
jeg hvordan man kom frem til dette
for
jeg
kjenner
ikke
tellekunnskapene til de brødre som
bedriver slikt. Men seks år er dog
en noe saktegående telling av
manntall.
Holmsens innlegg om KMM
beskriver et dessverre velkjent
fenomen – Kos-Med-Misnøye.
Vi har vel ikke vært så plaget
av KMM i vår loge, heldigvis, men
vi er forskjellige og alle kan ikke

like det samme.. Dersom en loge
ikke
fungerer
helt
etter
forventningene, så er det viktigere
enn noen gang å møte. Samhold gir
drivkraft til en spiral som skal
oppover. Dersom færre og færre
møter vil selvfølgelig denne
spiralen gå nedover. Det fine med
logen er jo at man kan ytre sine
meninger i lukket loge. Da unngår
man KMM og følgelig tenker man
positivt, slik Holmsen bidro med på
vårt møte.
Undertegnede hadde et lite
innlegg som var vinklet på de
eldres innsats i vår loge. Vi skylder
de eldre en stor takk for alt de har
bidratt med i et langt logeliv og vi

ønsker så sterkt nye krefter
velkommen. Derfor er det viktig at
erfarne brødre bidrar med gode råd
til de embetsmenn og brødre som
nå har ansvar for utviklingen
videre.
Vi har mange medlemmer som
vi savner med sin tilstedeværelse i
vår loge - brødre som skapte
stemning og munterhet, brødre som
holdt interessante innspill og
foredrag, brødre som vi håper snart
vil møte i logen igjen.
God sommer – vi ses
UM
Jørn
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Sekretærhjørnet
Under arbeide med å oppsummere siden siste TWNytt, sitter sekretæren og ser ut av vinduet – og
kan ikke la være å glede seg over den lyse og fine
årstid vi nå er inne i. Skrivearbeidet går noe
tregere og et vers dukker opp:
Det er vel fagre stundar
når våren kjem her nord.
Og atter som eit under
nytt liv av daue gror.
Siden siste TW-Nytt kan vi anføre:
Nye medlemmer i vår loge.
Vi ønsker Inge Halfdan Frid og Rolf Arild Ergo som nye medlemmer i vår
loge. De ble innviet den 22.4.08, og vi ser fram til å bli bedre kjent med de
nye brødrene av vår loge.

Inge Halfdan Frid,
Midstugrenda 50A,
0787 Oslo
Mob. 971 80 000
Arb. 22 51 55 82

Rolf Arild Ergo,
Solbukta,
1455 Nordre Frogn,
Mob. 962 29 150
Arb. 67 53 69 03
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Gradspasseringer
Den 15.4.08 ble brødrene av vår loge Bjarne Holmen og Roar Lulius
Breivik, samt bror Hans Fredrik Ville fra Loge Viken forfremmet til Den
Edle Kjærlighets Grad.
Vi gratulerer.
I Leir Nr. 12 Akershus
ble undertegnede Magnar Naas den 8.4.08 befordret til Den Gylne
Leveregels Grad.
Vi gratulerer:
Per Magne Fagerlid
Geir Holst
Knut Ivar Grønli
Bjørn Jahr
Svein Solberg
Karl-Erik Bastiansen
Arne Johannes Aune
Tom Keiserud
Jan Arvid Myhre
Jan Fredrik Kvern

med 80 år den 6.4.2008
med 40 år den 10.4.2008
med 55 år den 11.5.2008
med 55 år den 16.5.2008
med 60 år den 16.5.2008
med 65 år den 1.7.2008
med 60 år den 4.7.2008
med 45 år den 21.7.2008
med 65 år den 23.7.2008
med 65 år den 22.8.2008

Det videre program for våren er som følger:
13.05.08 Klubbaften.
Denne kvelden er det klubbaften, og kveldens agenda vil være et foredrag
om den berømte Tidsklemma som det snakkes så mye om.
20.05.08 Arbeidsmøte.
Denne kvelden blir det satt av litt tid til informasjon om Odd Fellow
Ordenens ungdomsarbeid.
Informasjonen holdes enten av lederen for ungdomsarbeidet i Norge,
Stor Sekretær Tove Aalborg, eller av vår UM Jørn Mood (Ikke bekreftet
pr.d.d.)
27.05.08 Sommeravslutning med damer.
I år skal vi ikke på teater, men derimot en tur på Galleri Kunstverket som
bl.a. både er i besittelse av Nordens største samling av samtidsgrafikk og vår
stilfulle logebror Arvid Soelberg. Her møtes vi kl. 19.00 til en drøy times
omvisning, et glass vin og litt snacks.
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Kunst kan selvfølgelig også kjøpes.
Og med ønske om en lys og fin tid framover – takker sekretæren for et
givende og interessant logeår, som har gått veldig fort. Nyt våren – og en fin
og lang sommer ønskes alle brødrene.
Magnar Naas
Sekr.

VIT LITT MER OM: Bjørn Grødtlien

Rune Mediaas

Bjørn Grødtlien

Fadder: Henry Bruland
Født: 10.5.1935
Hvor lenge har du vært med i Thomas Wildey:
Jeg kom inn 18.3.1975
Hva har du gjort og hva gjør du i arbeidslivet?
Jeg har drevet med blomster helt siden jeg ble konfirmert, bortsett fra 1 år til
sjøs 1956- 1957 etter at jeg gikk av som sersjant i Garden.
Er fortsatt aktiv i blomsterbutikken, men nå mer som visegutt og
altmuligmann. (i følge kona innebærer dette – det meste).
Hvis du kunne valgt om igjen – hva hadde du da valgt?
Kokk - kommer det kjapt fra Bjørn. Helt klart kokk. Det er han som lager
mat der i huset, og da snakker vi ikke boksmat.

8

Allsidig kosthold synes han hører med. I følge kona er han svært flink til å
lage gode middager.
Hvor vokste du opp?
Jeg vokste opp på Nes på Hedmarken – nå Ringsaker.
Der var jeg til jeg ble 16 år, Da reiste jeg til Mathisen på Eidsvoll Verk hvor
jeg begynte som gartnergutt.
Har du noen hobbyer?
Ja, da må jeg vel svare elgjakt. Trives godt i skauen på tur i skog og mark.
Blant mange gode minner kan jeg trekke frem overnatting i barhytte med
orrhanespill i vakker morgengry, helt utrolig!
Favorittreisemål – og hvorfor?
Jeg har ikke noe spesifikt sted jeg kommer på i farten, men vi har vært på
mange fine bussturer nedover i Europa.
Til Italia, Tyskland, Nederland for å nevne noen.
Aktuelle saker du er spesielt engasjert i / opptatt av om dagen – og hvorfor?
Da får jeg vel si Logen og SOS Barnebyer. Jeg var med på åpningen av SOS
Barnebyer i El Salvador, og det var en stor opplevelse!
Nå også blitt engasjert som høyreassistent for seremonimester. Her må
legges til at jeg søkte med CV på korrekt måte- og var selvfølgelig veldig
spent. Men jobben fikk han og takket for tillitten. I CVen stod bl.a. hva han
har gjort i logen blant annet om hans 14 år på stolene.
Konkurransen var ikke overveldende, noe søker tillater seg si vel var
beklagelig.
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Litt informasjon om vårt felles Sirius
Prosjekt på Radiumhospitalet.
Tirsdag 22. april ble det avholdt årsmøte i den
Grønne Sal, hvor alle logekontakter fra søstre og
brødre var innkalt.
Styrets formann Per Bredo Østby ledet møtet og
insisterte på at alle måtte hilse til sine respektive
loger og takke for den innsats hver enkelt
pasientvert, og logekontakt legger ned i dette
meget vellykkede prosjekt. Det er nå i
gjennomsnitt 300 pasienter og ledsagere hver dag,
så det er en stor kafé vi driver.
Styret og arbeidsutvalget ble
gjenvalgt. Styret består av 4 DSS
(2 søstre og 2 brødre) samt 1
storrepresentant. Per Bredo Østby
ble gjenvalgt som formann.
Regnskapet ble gjennomgått og
som viser et overskudd for det
første driftsår, noe som vesentlig
skyldes store pengegaver fra
Storlogen på kr 34.000 samt
Stortingsgt. 28 AS på kr 50.000 +
private bidragsytere.
Det er plassert en liten sparebøsse
på kafedisken, og pr dd nærmer det
seg kr 40.000 som pasientene har
donert. Dette igjen sier sitt til hvor
stor pris pasientene setter på vårt
engasjement. Mange av pasientene
inntar sin frokost på kafeen, og alle
gir uttrykk for stor beundring for
vår omsorg for dem. Vi kan
virkelig føle oss stolte av at vi i
rette logeånd gjør noe for våre
medmennesker.
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I budsjettet for dette driftsår så
har man ikke budsjettert med store
pengegaver, men med et beløp på
kr 2.000 fra hver loge/leir.
Ellers kan nevnes at vi har fått
et par nye sponsorer. En
brødprodusent leverer ferske brød
hver morgen, så leverer Mills div
produkter. I tillegg fortsetter Bama
å levere egg samt all frukt og grønt.
Formannen opplyste at om
noen logers Privatnevnd skulle
trenge forklær, så kan de får kjøpt
dette ved å henvende seg til han,
eller undertegnede. Det ble kjøpt
inn litt for mange forklær.
Vår loge stiller med 17 pasientverter, personlig synes jeg dette er i
minste laget. Loger som er mye
mindre enn oss i medlemstall stiller
nesten med det

dobbelte.
De som er ivrige radiolyttere kunne
i uke 16 høre at ”Nitimen” var på
plass og laget en reportasje fra
kafeen. Dessuten har prosjektet
blitt omtalt i Aftenposten Aften ved
et par anledninger.
Men ønske om større deltagelse og
med ønske om en god sommer til
dere alle.
Ragnar i vaffelstekingen
Jeg henstiller igjen til de brødre
som ser seg i stand til å gjøre en
innsats melder seg til vår
logekontakt Eks OM Dag
Thorkildsen.

Med broderlig hilsen i
V. K. og S.
Ivar T Schmidt
Arbeidsutvalget.

Ragnar og Per for full musikk på ettermøtet 29. april
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Sommerhilsen fra Jørn
En vårtermin med hyggelige ettermøter er over og en sommer med
hyggelige møter med gamle og kanskje nye bekjentskaper er nær.
Sommerferie er mulighetens tid til å pleie seg selv og sine nærmeste.
Muligheten for å bli kjent med nye mennesker er også tilstede, enten det er i
utland eller innland eller på en av husets etablissementer. Ingenting kan slå
en duggfrisk øl i solnedgang, gjerne sammen med pent anrettet elg. Man skal
ikke kimse av elg i solnedgang - bare den er pent anrettet.
Vi er heldige i vår loge som har brødre som stiller opp for å holde foredrag
eller for å spille musikk for oss, tusen takk til dere alle sammen, og vi
skylder Ragnar Nybro og Per Fagerli en stor takk for all innsats på
musikkfronten.
Loge 22 Thomas Wildey feiret seg selv i januar og 60års-markeringen ble en
flott kveld i vår loges historie med over 90 gjester. Embetskollegiets håp er å
se mange av de brødrene igjen til høstterminen. Ekstra hyggelig var det å se
brødre fra våre vennskapsloger; Fredericia, Moss og Ski.
Ettermøtene er en viktig hyggetid i en loge. Det er da man blir kjent med
brødrene og det er der man kan hygge seg med god mat og drikke. Uten vår
eminente Privatnevnd ville denne hyggen slettes ikke blitt slik vi er vant til.
Tusen takk til Dag Thorkildsen & co som skjemmer oss bort.
Embetskollegiet minner om vårt sommermøte med ledsager
TIRSDAG 27. MAI KL. 19.00 i KUNSTVERKET, TROMSØGT 5B,
Påmelding til Bror Sekretær.
Vi ønsker alle brødrene en riktig god sommer og håper på mange møtende
brødre i høstterminen

Vennlig hilsen i V. K. og S.
Jørn Mood
Undermester
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LOGENS SOSIALE ARBEID I PERIODEN 1948 TIL 1953.

I logens femårsberetning finnes følgende artikkel
om det utadvendte arbeid. Den innsats som ble gitt
og de økonomiske bidrag logene kunne yte er
selvfølgelig preget av den situasjon både Norge og
resten av Europa befant seg i etter krigen, og gir et
godt billede av hvordan behovet for sosial hjelp har
endret seg over tid.

Det ga sikkert noen hver noe å
tenke på, da avdøde SS Middelthon
– på Ordenens 50-årsdag 26. april
1948 – sa at vår orden først og
fremst
var
en
humanitær
organisasjon. Å være humanist det
dekker jo så meget, ja meget mer
enn noen kan oppfylle helt ut. Men
å prøve på det, så langt vår evne og
vilje rekker, det er i sannhet en stor
oppgave. Vår loge var jo den gang
bare noen måneder gammel, men vi
fikk altså allerede i starten beskjed
om vår oppgave fra høyeste hold.
Da br. Axel Middelthon i
oktober samme år kom med
oppfordring til logen – ja til hele
Ordenen – om å være med og
hjelpe noen av krigens ulykkelige –
tsjekkiske kvinner og barn, som
Norsk Samband av Politiske fanger
hadde besluttet å yte hjelp, var
logen straks rede, og valgte en
komite til dette arbeid bestående av
brr. Bjarne Sætre, Ivar Steig og
Axel Middelthon. Br. Middelthon

reiste, sammen med flere tidligere
Tysklands-fanger, til Tyskland for
å se hva som kunne gjøres. Der ble
i all hast samlet sammen klær og
mat, og det ble en ganske stor
sending som kom av gårde.
Den 3. november 1948 kom så
første sending flyktninger, noen og
femti kvinner og barn, som ved
ankomsten ble mottatt i våre
lokaler som det første sted på norsk
jord. Lotteforeningen møtte opp, og
bordene sto ferdig dekket, likesom
lege var til stede for å undersøke
samtlige.
Meningen var at flyktningene
bare skulle mottas av oss, med mat
og losji, før de dro videre til
foreløpig opphold i Gausdal. Men
da vi så den forfatning de stakkars
mennesker var i, forstod vi at her
måtte gjøres noe mye mer. Først
måtte skaffes klær for den første
tid. De hadde ingenting da de kom
– ikke skikkelig skotøy, ingen
varme klær.
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Etter
konferanse
med
Storlogen, satte Thomas Wildey i
gang en større innsamling og
sendte via Storlogen anmodning til
samtlige manns- og Rebekka-loger
om hjelp. Og hjelpen kom. Før
flyktningene hadde vært mange
dager i Gausdal kunne vi sende opp
til dem nye beksømstøvler til alle,
varmt undertøy, strømper, kjoletøy,
ulltepper, lommepenger for den
første tid, 2 symaskiner, og blåtøy
og flanell, så kvinnene selv kunne
sy. Og til jul ble sendt gaver til
barna. Bidragene strømmet inn, fra
Rebekka-logene, fra Odd Fellowlogene, fra firmaer og private,
innenfor og utenfor Ordenen. Som
et lite eksempel kan vi nevne at en
trikotasjefabrikk fikk høre om vårt
arbeid og ga oss straks dobbelt sett
undertøy til samtlige flytninger vi
hadde tatt oss av.
Senere ble flyktningene i
Gausdal fordelt utover landet. Flere
kom, og våre myndigheter sendte
en kommisjon til Tyskland for å
hjelpe flere hit. Vi tok det som vår
Rebekka-loge
”
”
”
”
Loge
”
”
”
”
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St. Sunniva
Urania
De 7 Stjerner
Vaar
Caritas
Rune
De 7 Fjelde
St. Halvard
Eystein
Veøy

oppgave å hjelpe alle kvinner og
barn ved ankomsten hit – med klær
og annen hjelp de måtte trenge.
Mennene kom senere oppover, og
familiene ble fordelt utover landet,
hvor arbeid kunne skaffes som
passet best for de forskjellige, og
hvor de kunne få hus. Disse måtte
også hjelpes med utstyr til huset.
Logens hjelp ble fordelt på ca.
200 kvinner og barn. Noen har
senere reist fra Norge igjen, da
mennene delvis har fått arbeid i
andre land, særlig U.S.A. og
Canada. Men de fleste bor her
fremdeles, og undersøkelser har
vist at de trives bra. De er dyktige
arbeidere, og har på enkelte felter
vært til god hjelp for landet.
I årene 1948/1950 kostet
hjelpen i alt i penger kr 10.603,-,
men bidragene i varer var langt
større. Bare av blåtøy og flanell
gikk der med ca. 800 meter.
Uten den stor hjelp utenfra
hadde vårt arbeid ikke vært mulig.
Pengebidragene fordeler seg:

kr
”
”
”
”
”
”
”
”
”

1.500,500,500,412,500,500,375,400,260,400,-

”
”
”
”

Polarlys
Fridtjof Nansen
Norvegia
Thomas Wildey

Gjennom flyktningene fikk vi
beskjed om en tsjekkisk ordensbror
som levet i elendige kår i en leir i
Tyskland. Han var tidligere
professor dr. i Tsjekkoslovakia.
Hans hustru og barn var syke. Til
denne familie ble sendt mat, og
etter konferanse med br. SS Hallan
ble br. hjulpet med lån til klær og
utstyr for reise til Egypt, hvor han
nå har en større stilling i
administrasjonen. Hans hustru og
datter er nå friske, og vi står
fremdeles i forbindelse med ham.
Høsten 1951 fikk logen
anmodning om hjelp til en fanges
familie. Familien bestod av hustru
og 4 barn, det eldste 4 år. De bodde
i et værelse på 6 kvadratmeter, uten
ovn – og i elendig forfatning. De
eide praktisk talt ingenting av klær
og utstyr. Til jul ble familien
oppkledd, og ved samarbeid med
Oslo Kommune ble der skaffet dem
annet hus, foreløpig i brakke.
Inventar
ble
anskaffet,
fra
gulvteppe, gardiner, sengeklær,
kjøkkentøy og klær til lysekrone,
kokeplaner,
strykejern
og

”
300,”
400,”
500,”
4.056,kr 10.603,-

symaskin. Moren har nå fått
morspensjon, og det går nå bra med
familien som logen imidlertid vil
holde et øye med fremover i tiden.
Av hjelp til Storlogens og
andre logers utadvendte arbeid har
Thomas Wildey bevilget kr 10,- pr.
medlem pr. år til underbegavede
døve i Andebu. Dette bidrag er
besluttet for 6 år, hvilket blir ca. kr
5.200,-. Bidrag til loge Fridtjof
Nansens arbeid for nødlidende i
Korea kr 100,-. Bidrag til Reb.loge
Uranias arbeid for barn fra
Finnmark kr 150,-. Bidrag til
Reb.loge Caritas’ arbeid for fangers
etterlatte kr 98,-. Julegave til Døves
Barnehjem i Andebu kr 100,-.
Innsamling til Poliemyelitt-saken
kr 10,- pr. medlem. Innsamling til
Kreftsaken kr 1.600,-. Innsamling
til hjelp for ugift mor kr 275,-.
Bevilget til Odd Fellow sang- og
musikkstevne i Bergen kr 100,-.
Dessuten er foretatt diverse
underhånds innsamlinger blant
logens brr.
A.E
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TW-Nytts oppgaver for den oppvakte bror.
Det er flere brødre, også fra andre loger som
leser TW-Nytt. I mars fikk redaksjonen brev fra
Trygve Johansen i nr. 20 Fridtjof Nansen, som
blant annet skriver:
Jeg er imponert over kvaliteten både på avisen og
på Thomas Wildeys hjemmeside.
Hvis dere ikke allerede har fått svar på "Hvor er
dette tro?" på side 20, kan jeg opplyse at det er
utsikt over Narvik havn tatt fra Fagernestoppen. I
forgrunnen, midt på bildet, kan man se det sorte
taket på "Fjellheisrestauranten". Dit kommer man
til fots, eller for de mer makelig anlagte - pr. gondolbane (hvis den ikke har
gått konkurs for "ørtende" gang).
Vi forsetter med våre oppgaver med ”Hvor er dette?”.
Denne gangen har vi tatt med tre steder som dere kan finne ut av.
Hvis dere ønsker kan svar sendes til redaksjonen på følgende adresse:
svein.stokland@nokab.no
Her er oppgavene:

a) Hvor er dette?
b) Hva ser du på bildet?
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c) Hvor er dette og hva er gateadressen?

c) Hvor er dette?
d) Hvem er den unge vakre mannen?
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Duften av vin
Utdrag fra siste vinsmakingskurs i sammøte med logene 22 Thomas Wildey
og 10 St. Halvard. Tilstede 46 brødre.
Luktesansen er kanskje den mest personlige, mystiske og følelsesladede
sansen vi har. Lær å sette ord på duftene her!
Lukt både gjennom nese og munn
Aroma er både den lukten vi får gjennom nesen og
lukten som kommer bakveien gjennom halsen til
nesen mens du har vin i munnen (såkalt retro - nasal
aroma). Aromaene i munnen betegnes ofte som
smak, men skiller seg fra grunnsmakene (søtt, surt
og bittert).
Når vi ønsker å vurdere vinens kvalitet og
kommunisere smaker til en annen person, trenger vi samme referanse til en
type lukt. Vi trenger et objektivt sett av aromaer.
Objektive kvalitetsmål
Å vurdere objektiv kvalitet krever erfaring og trening. Men start gjerne med
å vurdere:
•

•

Intensitet – lukter det mye eller lite av vinen? Noen viner har duft som
kommer deg i møte, mens andre er tilbakeholdne og nesten ikke lukter
noe. Vi tar forbehold om at:
o

Druetyper som Sauvignon Blanc og Riesling er mer intense enn for
eksempel Chardonnay. Intensiteten til en Chardonnay må derfor
vurderes annerledes enn de to førstnevnte.

o

Duftintensiteten kan variere gjennom en vins livssyklus.

Fokus – hvor rene og klare er duftene? Når aromaene er fokuserte, er
de tydelige og lette å skille fra hverandre. Da blir de også enklere å
kjenne igjen og beskrive.

Det er for øvrig ikke vanlig at unge viner har mange ulike lukter. Derfor
snakker vi sjelden om kompleksitet som et kvalitetsmål, selv om det sees på
som positivt i eldre viner.
Aromakategorier
De ulike aromaene organiseres gjerne i grupper. Dette kan være et
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hjelpemiddel når du skal assosiere for deg selv og snakke med andre om
opplevelsen av en vin. Bruk det hvis du synes det er nyttig, og utvid gjerne
med dine egne eksempler.
•

Fruktig – de fleste viner gir assosiasjoner til frukter eller bær i en eller
annen form. Viner fra kjølige områder har aromaer som minner om
friskere, yngre bær og frukter, enn de fra varme områder. Dette gjelder
både røde og hvite.

•

Animalsk – dufter som minner om dyr. For eksempel lær, kjøtt eller
fjøs. Viner fra Rhône og Bordeaux har ofte disse elementene.

•

Mineralsk – dufter fra mineralriket som kan minne om sjø, kritt eller
stein. Også olje og petroleum, og røykpreg (flint). Prøv for eksempel
Chablis, Riesling fra Tyskland, eller viner fra Etna på Sicilia.

•

Floral – blomsteraktig. Både friske og tørkede blomster. Viner på
Muscat, Gewurztraminer og Riesling er typisk for hvitvin, men også
Sangiovese, Pinot Noir og Nebbiolo for de røde.

•

Balsamisk – ”kjølige” dufter som kamfer, barnåler, kvae og røkelse.
Rhôneviner og andre Sør-Franske, men også en del australske Shiraz.

•

Vegetal – dufter som minner om grønne planter og grønnsaker. For
eksempel gress, nesler og paprika. Sauvignon Blanc, Schilcher
(rosévin) , Merlot, Cabernet Sauvignon

•

Urtepreget – dufter som minner om krydderurter. Prøv Sør-Franske
viner fra for eksempel Languedoc-Roussillon og Rhône, og også viner
på Cabernet Franc.

•

Krydret – krydder som pepper, nellik, kanel, eller anis. Sangiovese,
Syrah, Nebbiolo også enkelte hvite som Chenin Blanc (Loire)

Naturen har frembrakt.
Hovedvekten ligger på de fruktige aromaene. Tannin gir fasthet
Moden tannin gir nødvendig fasthet og balanse i vinen. Uten denne
”ryggraden” blir vinen slapp og uinteressant.
I kjølig klima der druen får en lang og jevn utvikling oppnår vi moden
tannin. I slikt klima går sukkermodningen i druene saktere enn i varmt
klima, og aroma og tannin rekker å modnes før druene må høstes. Moden
tannin er ru i munnen, men er mer finkornet og delikat enn de umodne.
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I varme klima går altså sukkermodningen raskere enn tanninmodningen, og
vinmakeren kan bli presset til å høste tidligere. Vi kan da få umoden tannin
som gir følelsen av å tygge på stilk, det smaker ekstra bittert og snerpen - en
tørr opplevelse. Smaken blir sittende lenge i munnen og oppfattes som
ubehagelig.
Druekarakter, jordsmonn og klima gjenspeiles i den ferdige vinen. Disse er
vinen avhengig av å gi sin spesielle smak og utseende. Klimaforskjeller
gjør f. eks. Shiraz i Australia mørk og søtlig i aromabildet, En vin av samme
drue (i Europa kalles den Syrah) som dyrkes i Nord-Rhône, får svalere
aroma. Disse kan minne om urter, kamfer og friske bær.
Også mineraler fra jordsmonnet er å finne i rødvin. For eksempel har vinene
fra Etna på Sicilia mineralpreg som minner om noe røykaktig vulkansk,
mens vinene fra Volnay i Burgund har et lysere mineralpreg fra kalken i
jorda.
Fra natur til kultur
Maserasjon innebærer å bløte opp og trekke ut faste stoffer i en væske.
Tenk på hvordan du trekker ut smak og garvestoff fra tebladene i varmt vann
når du lager en kopp te. Ved produksjon av rødvin følger skallene med
druemosten under gjæringsprosessen. Dermed trekkes det ut både farge,
tannin og aromastoffer.
Hvis en vinmaker ønsker en vinstil som er myk og fruktig, velges kort
maserasjonstid. Dette gjøres ofte med Dolcetto i Piemonte i Nord-Italia.
Maserasjonstiden er gjerne 2 til 3 døgn, noe som gir passe med tannin. Vinen
får nødvendig struktur samtidig som hovedvekten ligger på de fruktige
aromaene.
Ønsker vinmakeren en mer kompleks, lagringsdyktig vin trengs mer
tannin og vinen masereres lengre. Nebbiolodruen kommer også fra
Piemonte, og maserasjonstiden for denne druen varer ofte i 3 til 4 uker. En
forutsetning for lang maserasjon, er at druene er smaksrike og fullmodne.
Naturen har frembrakt.
Hovedvekten ligger på de fruktige aromaene. Sitrusfrukter, jordbær og
nøttesmaker. Tannin gir den nødvendige fasthet
Moden tannin gir nødvendig fasthet og balanse i vinen. Uten denne
”ryggraden” blir vinen slapp og uinteressant.
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I kjølig klima der druen får en lang og jevn utvikling oppnår vi moden
tannnin. I slikt klima går sukkermodningen i druene saktere enn i varmt
klima, og aroma og tannin rekker å modnes før druene må høstes. Moden
tannin er ru i munnen, men er mer finkornet og delikat enn de umodne.
I varme klima går altså sukkermodningen raskere enn tanninmodningen, og
vinmakeren kan bli presset til å høste tidligere. Vi kan da få umoden tannin
som gir følelsen av å tygge på stilk, det smaker ekstra bittert og snerpen blir
sittende lenge i munnen.
Ha en god vinsommer på terrassen med fruktige og lette hvitviner sammen
med fine store reker.

Thomas
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Hva skjer`a? Et lite livstegn fra Sosialnevndens leder.
Og, noen tanker fra en logebror om tiden - som forsvant.
Her forleden dag dumpet det ned en mail i postkassen
på datamaskinen min hjemme. Den kom fra br.
Thomas Teichmann, redaktøren av vårt utmerkede
logeblad TW-Nytt. Som dyktige bladfyker flest er han
stadig på jakt etter nytt stoff til blekka. Brødrene har
flere ganger blitt oppfordret til å skrive litt for bladet
vårt, og nå kom oppfordringen direkte til meg, i
egenskap av å være Sosialnevndens leder. Med tilbud
om forlenget innleveringsfrist, og den megetsigende innledningen ”Long
time – no see”
Kjære br Thomas. De ordene
var særdeles tankevekkende. Du
har nok rett – det har gått lang tid,
og jeg har vært lite i Logen. Alt for
lite. Sakte, men sikkert har jeg selv
blitt fanget inn av den berømte
tidsklemma, alt for mye jobb, for
liten tid, for lite overskudd. På
jobben ble utfordringene større, fast
arbeidstid et noe (ut)flytende
begrep, lønna bittelitt bedre og
tiden – forsvant.
Jeg innrømmer å ha gått lei.
For all del – ikke av Logen eller
brødrene, men jeg er lei av ikke å
få til det jeg ønsker å drive med på
fritiden. Lei av at jobben blir det
eneste
og
altoppslukende
i
tilværelsen. Så dyktig, uunnværlig
eller viktig er jeg neppe at dette er
verdt prisen. Kanskje er jeg ikke
flink nok til å si ”nei” heller. Etter
flere runder i tenkeboksen, og både
kjeft og gode råd fra bekymrede
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venner og familie, har jeg startet
prosessen med å finne meg en
annen jobb. Så får vi se hva jeg
ender opp med – men tiden min vil
jeg ha tilbake.
Dette er en nyttig læreprosess
også. Det ironiske er at jeg har flere
år bak meg både som medlem av
og leder for Nevnd for Styrkelse og
Ekspansjon, hvor en av hovedarbeidsoppgavene nettopp var å få
opp møtefrekvensen for brødre vi
så for sjelden i Logen. Så havnet
jeg i samme situasjon selv, og
oppdaget først etterpå hvor lett og
nesten umerkelig man sklir ut på
sidelinjen og får mer enn nok bare
med seg selv og sitt. Inntil noen
forteller deg at slik har det blitt, og
at noen faktisk savner deg - i Logen
– også.
Simen

Situasjonsbeskrivelse fra Sosialnevnden
Sosialnevnden er i gang med å
planlegge en av årets største
aktiviteter
–
båtturen
på
Oslofjorden med M/S Linan. Båten
er bestilt til lørdag 14. juni kl 10.00
til 14.00. Vi begynner å sende ut de
første invitasjonene i løpet av den
første uken i mai. I år vil vi invitere
medlemmer av De Norske Lenker
Oslo 89 og brukere av MASSenteret – Malmøgaten Aktivitetssenter. MAS-gruppen inviteres med
utvidet antall i år. De er mange, og
turtilbudet fra oss har gjentatte
ganger vist seg å være av
overraskende stor betydning. For
enkelte brukere er dette faktisk den
eneste sommeraktiviteten de får
vært med på. Følgelig bør vi
prioritere dem.
I år vil vi også se oss litt rundt
for å finne noen andre grupper som
kan ha glede og nytte av å dra på
tur med oss – og å lære litt om Odd
Fellow. Sosialnevnden tar gjerne
imot tips fra brødrene. Det vi ikke
klarer i år kan vi kanskje greie på
neste tur. I tillegg til bestilling av
båten har vi sikret oss et samstemt
ja fra ”Tre på Høiden” – våre tre
fantasiske
og
miljøskapende
musikere. Egentlig gjenstår nå bare
en bønn rettet oppover om godt vær
og en litt mer jordisk variant rettet
til UM Jørn om hjelp til reker og
wienerbrød.
Jeg vil gjerne ha plass til en litt

mer alvorlig betraktning fra
Sosialnevndens ståsted også, når
jeg først har grepet ordet. Går det
ikke på tid så dreier det seg i alle
fall om penger. Det er et faktum at
Sosialnevnden jobber tungt med å
få inn de midlene vi trenger for å
opprettholde det aktivitetsnivået vi
ønsker, og som vi har mottatt
aksept fra OM, Embedskollegiet og
brødrene for å holde.
Brødrene har trolig merket seg
at Sosialnevnden i 2007 ikke
arrangerte
det
ganske
så
tradisjonelle julebordet med De
Norske Lenker Oslo 89. Årsaken til
dette er todelt. Det ene er at det ble
stilt et spørsmål til OM og
Sosialnevnden om våre, og følgelig
brødrenes, midler ble brukt på en
riktig og fornuftig måte ved å
avholde julebordet, særlig fordi de
samme deltakerne også blir invitert
på båtturen. Spørsmålet er viktig og
høyst relevant, og ble behandlet
meget seriøst av OM og hans
embetsmenn, og han besluttet at
Sosialnevnden i denne runden ikke
skulle gjennomføre julebordet. Det
ble videre av OM tillagt
Sosialnevnden selv å foreslå hvilke
aktiviteter nevnden skal utføre,
men
selvsagt
skal
OMs
godkjenning foreligge før oppstart.
Sosialnevndens syn er at det er
vel så bra å gå inn med tung støtte
til få aktiviteter over tid, som å spre
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seg ut klattvis på mange områder.
Det er dog heller intet i veien for å
endre mål og aktiviteter i vårt
arbeide, og nevnden går da også
hyppig ut og ber om brødrenes
forslag og innspill.
Den andre siden av samme sak
er at tilgangen på penger er en
faktor som like reelt styrer vårt
aktivitetsnivå. Odd Fellow, i likhet
med
mange
frivillige
organisasjoner, sliter for tiden tungt
med rekruttering og å opprettholde
medlemstallene
sine.
For
Sosialnevndens del merkes dette
godt ved at resultatet fra
Sosialaften synker, og sammen
med prisstigning på varer og
tjenester, er tilgjengelig driftskapital redusert. Nevnden har lenge
vært klar over at dette før eller
senere vil komme til å påvirke både
omfang og antall aktiviteter vi kan
støtte eller gjennomføre. Vi hadde
nok økonomisk sett kunnet avholdt
julebordet i 2007, men med svak
kapitalbeholdning som resultat.
Senest for høstterminen 2008 vil
vår planlegging måtte ta hensyn til
at inntektene neppe står i forhold til
utgiftene lenger. Som leder av
Sosialnevnden vil jeg derfor nok en
gang oppfordre brødrene om å
støtte godhjertet og raust opp om
vår Sosialaften til høsten. Så skal
nevnden etter beste evne legge til
rette for de aktiviteter som på best
mulig vis ivaretar vår Loges
interesser. Og ideer fra brødrene
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mottas med takk.
Ellers kan jeg fortelle at vi har
mottatt et langt og informativt
julebrev fra Odd Fellow Barnebyen
i San Vicente i El Salvador. I denne
byen lever vårt fadderbarn Josè
Rutilio Rivera Montano. Brevet
forteller om livet i barnebyen
generelt og litt om arbeidet som
skjer rundt barna. Dessuten har vi
fått et håndskrevet julekort fra Josè,
skrevet på engelsk. Jeg skal få laget
en perm med skriv, blader og
informasjon om Josè og barnebyen
og se til at den blir fremlagt til
gjennomsyn for brødrene. Dessuten
– om vi har en Logebror som er
skikkelig stø i engelsk – så kunne
vi kanskje fått brevet oversatt til
norsk, slik at alle brødrene kan få
anledning til å glede seg over det.
Vi greier faktisk å sende brev
til Josè på spansk. Vår kjære bror
Ex OM Bjørn Grødtlien har en
forbindelse som kan spansk, og
selv gjør han en utmerket innsats
for brødrene og Sosialnevnden ved
å være det faktiske bindeleddet
mellom oss, San Vicente og Josè.
br Bjørn har sendt Josè en bok om
Norge, og en norsk/spansk ordbok.
Så får vi se – kanskje får vi et brev
fra ham på norsk en gang?
Med broderlig hilsen i V. K. og S.
Simen Levinsky
Formann i Sosialnevnden

Velkommen til Kunstverket.
Tirsdag 27. mai 2008 kl. 19.00 er Loge nr. 22 Thomas Wildey invitert
til en kunstaften hos Kunstverket på Rodeløkka.
Det kan være av interesse å høre noe mer om hva Kunstverket er før
et slikt besøk.
Kunstverket er bygget opp rundt vårt litografiverksted som benyttes
av toppsjiktet av norske kunstnere: Inger Sitter, Ørnulf Opdahl,
Magne Furuholmen, Kjell Erik Killi-Olsen, Nico Widerberg m.fl.
Den personlige kontakten med kunstnerne er viktig og dette
samarbeidet gjør at vi har en unik tilgang på bilder. Kvalitet, seriøsitet
og et meget bredt utvalg kjennetegner galleriet. Vi representerer for
tiden 400 kunstnere, de fleste representert på Nasjonalmuseet for
kunst.
Vår hovedvirksomhet er rettet mot bedriftsmarkedet. Våre aktiviteter
er utsmykkings-løsninger av offentlige og private bygg, bilder
eksklusivt laget for jubileer eller andre markeringer, gaver til ansatte
og forbindelser, samt etablering og betjening av
bedriftskunstforeninger. I galleriet på Rodeløkka har vi jevnlig
utstillinger, og Nordens beste utvalg av kvalitets grafikk.
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Dette er hentet fra vår presentasjonsbrosjyre beregnet på bedrifter
som vi kontakter for å markedsføre oss.
På Rodeløkka som er en liten småby midt i hovedstaden har vi et 5
etasjers bygg som rommer utstillingsgalleri, grafikkgalleri, møterom
og kontorer, Norges største litografiske verksted og private verksted
og rom for kunstnere og fotografer.
Bygget er et funkishus fra 1937 av den kjente arkitekt Arne Korsmo.
Kunstverket har tre hovedfunksjoner galleri, utsmykning og
edisjon.
Galleriet benyttes av både unge talentfulle og mer kjente kunstnere
for å presentere sitt arbeide på best mulig måte.
Vi tar på oss utsmykningsoppdrag for store og små firmaer og som
referanse kan oppgis Norges Rederiforbund, Statsministerens kontor,
BW offshore, KLP forsikring, Finansdepartementet, PEAB
(hovedkontor), NCC (hovedkontor), First Securities, Deloitte &
Touche, Tales Comunication, DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet
og beredskap) flere oppdrag for RCCL, siste engasjement :
cruiseskipene ”Liberty of the Seas”(2007) hovedutsmykking
(promenadegate med flere atriumsrom, resepsjon m.m.)
Med Edisjon er vi bedrifter behjelpelig med å finne seriøse gaver i
forbindelse med jubiléer, markedsføring, premiering, julegaver etc.
Vi hjelper også bedrifter med å starte bedriftskunstforening og
betjener mange hundre kunstforeninger i Norge og Sverige.
På vår kunstaften som starter med litt vin og snacks vil vi få en
visning av verkstedet og arbeidsprosessen som ligger bak et ferdig
litografi av verksmester Kjell Johansson som også er medeier i både
verksted og galleri.
Kunsthistoriker og utstillingsansvarlige Mette Monssen vil inne i
galleriet fortelle litt generelt om kunst og den nåværende utstilling.
Vi ønsker velkommen til en forhåpentlig hyggelig og lærerik aften, ta
trikk 17 eller buss 31 til Sofienberg holdeplass.
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Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey
resten av året 2008
TIRSDAG:
13.05.2008 19:00
20.05.2008 19:00

C
D

27.05.2008

A

09.09.2008 19:00

B

O

Arbm.

16.09.2008 19:00

C

O

Arbm.

Klba.
Arbm.

23.09.2008 19:30
30.09.2008
14.10.2008
21.10.2008
28.10.2008

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

A
B
C
D

O
O

SØNDAG:
09.11.2008 13:00

A

O

TIRSDAG:
11.11.2008
18.11.2008
25.11.2008
09.12.2008
16.12.2008

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

O

A
B

Arbm.
Info.m.
Arbm.

Sommeravslutning med
damer
Skalldyraften
Første høstmøte
Besøke 79 Roald
Amundsen, Ski
Galla
Viltaften
Musikkaften

M
Sosialaften
Klba.

D
A

Fd "Tidsklemma"

O

Eks OM aften
Foredrag C-lobby
Galla
60 Ve. Ju. Galla

Du må elske og takke ditt
skjelett som så trofast år etter år hindrer deg i å falle fullstendig sammen.
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo
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