«Conservare – Illuminare – Inspirare»
«Bevare – Belyse – Inspirere»

KOMMUNIKASJONSBÆRER
FOR
ODD FELLOW LOGE
NR. 22 – THOMAS WILDEY

HØSTNUMMER
NR. 3 – 2008

Liste over embedsmenn i perioden 2007 - 2009:
Storrepresentant
Ivar T. Schmidt
Eks Overmestere
Kåre Granli, Arne Oddevald, Arnfin Evjen, Bjørn Schau, Oddvar L. Follestad,
Svein Solberg, Bjørn Grødtlien, Svein Terje Hermansen, Knut Borgen,
Jan Erik Arnesen, Ivar T. Schmidt, Erling Nordsjø, Dag Thorkildsen og
Bjørn Eirik Kirkeberg
Valgte embedsmenn 2007 - 2009:
Overmester.............................................................
Undermester .. ......................................................
Sekretær ...............................................................
Skattmester ...........................................................
Kasserer ..........................................................…..
Utnevnte embedsmenn 2007 – 2009:
Ceremonimester ....................................................
Kapellan ................................................................
Inspektør ...............................................................
Inspektørassistent ..................................................
Indre Vakt ..............................................................
Ytre Vakt ...............................................................
Arkivar ...................................................................
Musikkansvarlig .....................................................
OM Høyre assistent ...............................................
OM Venstre assistent .............................................
UM Høyre assistent ...............................................
UM Venstre assistent .............................................
CM Høyre assistent ...............................................
CM Venstre assistent .............................................
Fører ......................................................................

Roar Mathiesen
Jørn Arild Mood
Magnar Naas
Morten Lura
Stein A. Holmsen

Thomas Haug
Arvid Soelberg
Ragnar Nybro
Tom Keiserud
Lars Ergo
Per Runfors
Thomas Teichmann
Henrik Nordland
Hans Petter Jahr
Gunnar Strøm
Terje Størkersen
Svein Arild Stokland
Bjørn Grødtlien
Arvid Heier Larssen

TW-Nyttredaksjonen takker for denne gang og
benytter samtidig anledningen til å ønske
alle brødrene og deres familier en
riktig god høsttermin!

2

HØSTNUMMER – NR. 3 - 2008

Innhold
Leder
OM-spalte
UM-spalte
Sekretærhjørnet

I redaksjonen
4
6
8
9

Mer om Per Runfors
De norske Lenker

10
12

Morgendagens Odd Fellow
Ikke lett å være ung

13
16

Broderkjærlighet
Herlig makrell
Malmøgaten

17
19
21

Rapport fra Sosialnevnden
Reisen til Fredericia

22
25

Siriusprosjektet
Møteprogrammet

30
31

Redaktør:
Thomas Teichmann
Layout:
Svein Arild Stokland
Redaksjonsmedarbeidere:
Arnfin Evjen og
Rune Mediaas
TW-Nytts epost-adresse:
svein.stokland@nokab.no
Redaksjonen avsluttet den
12.10.2008

OBS!
Inserater står for
innsenders egne meninger
uten at redaksjonen tar
stilling til innholdet

3

Leder
Hei kjære brødre
Etter en forhåpentligvis vel overstått sommer regner
jeg med for at de aller fleste har tidsklemmen slått til i
full fart igjen.

Vell møtt brødre dere har
fortjent den lille pausen i samvær
med kjente og kjære brødre. Til
hyggelige samtaler og annerledes
fokus på tilværelsen. Vær klar over
at vi alle trenger dette lille vannhol
for åndelig påfyll eller bare ren
sosial nytelse.
Jeg benytter med av det lille
privilegiet, enn så lenge, om å
kommer med noen velmente men
alvorlige påminnelser.
Vår medlemssammensetning er
slik, ingen garanti for
feiltolkninger:
Ca 50 % i en alder 60 år +
Ca 19 % i en alder over 70 år
Ca 14 % i en alder 50 år +
Ca 6 % i en alder rund 40 år
Ca 4 % i en alder rund 30 år
Det vil for meg si at ca 69 % av
medlemsmassen i vår loge, er en
utdødende rase. Hadde jeg vært
ansvarlig for markedsføring av et
produkt hadde jeg vært vettskremt
over kundeporteføljen.
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Dessverre har jeg sett at de
fleste av nyinnmeldte medlemmer
av den yngre garde (mellom 40 og
50 år) er fraværende på møtene. En
del av de nye medlemmer mellom
(3-5 år medlemskap) som er i
kategori over 60 år, møter
sporadisk.
Den harde kjernen som møter
flittig er de som er mellom 50-70
og minst 10 - 15 år i tralten.
Ut fra de ovennevnte
overfladiske tallbetraktninger,
ettertanke og refleksjon over
tingenes tilstand, har jeg kommet
til en forsiktig konklusjon. Hvorfor
kommer den harde kjernen så
flittig? Hva gjør oss annerledes og
bedre i logens møtestatistikk?
Vi er en langt bedre
sammensveiset logemøtegjeng. Vi
har flere felles sosiale venner. Og
nå kommer jeg til min lille
konklusjon. Vi alle har blitt lært
opp av tidligere storrepresentanter
som har gjort seg flid med å
invitere oss og fotfølge oss
gjennom gradspillets opplæring. Gi

støtte i våre verv. Dette har gitt oss,
den harde kjernen, mulighet til å
lære å kjenner logens indre liv,
mening og betydning, samt den
nødvendige forståelse av at
samhold oppstår pga ”KOM SÅ
OFTE DU KAN”. Jeg har tillatt
meg å intervjue en del av de yngre
brødre med hensyn til denne
opplæringen. Til min forskrekkelse
har ingen av disse blitt invitert til
gjennomgang av gradsspill eller
andre av logens viktige forståelses
områder.
Tidligere var storrepresentantene
en meget viktig del av Styrke og
ekspensjon.
Hvor er denne funksjonen nå? Vår
nåværende Storrepresentant er ikke
engang oppført i medlemsboken
som leder i styrkelse og
ekspensjon.
Jeg har vært meget fornøyd med
å lese at Deputert Stor Sire Morten
Buan i siste DE TRE KJEDELEDD
har tatt opp dette tema i sin
beskrivelse av utvikling av
Ordenen, hvor han skriver: Et
spesielt ansvar for å engasjere
søstre og brødre er tillagt Nevnd
for styrkelse og ekspensjon med
Storrepresentanten som leder, og
gjennomføringen av
utviklingsprogrammet.
DSS Morten Buan fremhever
spesielt Storrepresentanten som
leder av denne nevnden.

Jeg kan bare være hjertens enig i
hans utspill. Jeg påstår at denne
mangelen på aktiv innsats på
opplæringsfronten har også bidratt
til at våre nye brødre kanskje ikke
føler seg så velkommen som vi den
harde kjernen, følte den gang og de
nye derfor velge oss bort i
tidsklemmen. Fordi de ikke føler
tilhørighet nok. Heller ikke den
lojalitet som ønskes.
For ordens skyld kan jeg opplyse at
jeg har sett gjennom utviklingsmaterialet utarbeidet av Stor
Logen. Det finnes altså materiell i
dag for å lette dette arbeidet for
Storrepresentanten. Det fantes ikke
før.
Kjære brødre hvis vi vil at våre
nye brødre skal bry seg om oss –
OG KOMME SÅ OFTE DE KAN
må vi bry oss om dem. Så enkelt er
det. Ellers får vi ha våre nye brødre
bare i en meget kort stund, fordi
disse mister interessen i å være
sammen med oss.
Dette er også en del av nyrekruteringen. Det hviler et felles
ansvar på oss alle, og etter mitt syn
spesielt, på de eldre, fungerende
embetsmenn.
Med broderlig hilsen
i V. K. og S.
Thomas Teichmann
Redaktøren
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Overmesters spalte
Kjære brødre!
Sommeren har vi lagt bak oss og vi er langt inne i
høstterminen alt. Det er nå ett år siden jeg tok over
som Overmester og sitter igjen med litt blandede
følelser. Erfaringene mine er delte.

Vi har hatt utskiftninger av
embetsmenn både de valgte og de
utnevnte på grunn av vaskeligheter
med å få tid til å møte på
logemøtene. Dette har gjort det litt
turbulent og utfordrende. Jeg ser
spesielt blant de utnevnte
embetsmenn at det er for mange
som ikke møter. Det brukes for
mye tid til å finne erstatter til disse
på hvet logemøte og det går utover
arbeidet i embedskollegiet. Det er
noen som er veldig flinke og som
tar ansvar for sin utnevnelse og det
setter jeg meget stor pris på. Jeg
setter også stor pris på de brødre
som ikke har noen stoler og som i
siste liten og veldig sporty tar et
ansvar. Det er ikke bare å si at de
som møter sjeldent bør si fra seg
sin stol. Hvem skal vi utnevne?
Trekkfuglene som reiser til Syden
når høsten og vinteren kommer?
Nei, jeg tror ikke det blir noe bedre.
Jeg ønsker at de yngre og nye
brødrene får oppgaver og ansvar i
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logearbeidet. Jeg vet med meg selv
at jobben og familien er det
viktigste og dette må derfor komme
i første rekke. Men brødre, dere har
valgt å gå inn i en Odd Fellow loge
og da må det kunne stille noe større
krav til oppmøte enn det er i en
forening. Med bedre planlegging
og la tirsdagene være din dag bør
det bli bedre oppmøte bland
utnevnte embetsmenn og brødrene
generelt. I en så presset hverdag vi
har i dag har vi absolutt behov for
en stopp, en kveld som brødre
komme sammen å ta del i
logearbeid og snakke sammen for å
bli bedre kjente med hverandre og
utvikle seg til et bedre menneske.
Vår fremmøteprosent er ganske
bra, 37 %, men vi har et stort
potensial for å øke denne
prosenten. Ta en telefon til en bror
som ikke har møtt på en stund og
inviter han til en logekveld. Det
koster så lite å vise litt omtanke og
menneskekjærlighet.

Vi har da sannelig vært gjennom
mange logemøter i vårterminen
med gradspassering, veteranjuveler, innvielser, sosialaften, info.
aften, 60 års markering og mange
arbeidsmøter. Det er noen som
mener at vi skulle bare ha møte
hver 14. dag og at møtene skulle
begynne kl. 19.30. Har de da tenkt
på hvordan skal vi komme
igjennom programmet. Hvis vi gjør
noe slikt vil jeg føle at vi er på vei
til å legge ned logen vår.
Musikkaftenen vi hadde sist følte
jeg var meget bra. Har fått mange
fine tilbakemelinger om denne
aftenen både det som var inne i
logesalen og på ettermøtet. Håper
vi kan videreføre denne
møteformen.

Nye brødre har kommet til og vi
sier ofte at vi har store
forventninger til dem. Men jeg er
sikker på at de er likeså
forventningsfulle som oss. Det er
derfor viktig at det i tiden fremover
legges stor vekt på Styrkelse og
ekspansjon slik at våre nye brødre
finner seg til rette i vår loge og
finner det interessant og berikende
å være medlem i en Odd Fellow
loge.
Jeg takker alle brødrene for
innsatsen så langt, og ønsker alle en
fin logehøst.
Med broderlig hilsen
i V. K. og S.
Roar Mathiesen
OM

Logesalen i Fredericia
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Undermesters spalte
Vell møtt!
Vi har allerede fått nye brødre i vår loge og vi har
allerede hatt vårt første møte i høstterminen.
Dermed har vi kommet meget godt i gang og
mange møter står foran oss med varierende
innhold.
Vårt første ettermøte med dertilhørende skalldyrbuffet ble en
ubetinget suksess. Derfor har
embetskollegiet bestemt at høstterminens første møte vil bære preg
av et ettermøte som vil falle i smak
hos brødenes kresne smaksløker.
Dette kan bli starten på en fin
tradisjon. Forøvrig jobbes det hardt
for å lage en musikkaften (29. okt)
som vil overraske de fleste av oss.
Men det er ikke alt som går inn
i livets solnedgang selvom årstiden
viser seg med høstfarger og løvfalls
stund. Vi har også noe som
begynner når høsten gir oss visne
blader. Noen begynner på skolen
for alle første gang og møter
forventningsfulle opp i skolegården
med nye klær og blankpussete sko.
En mamma eller en pappa som
følger den spendte lille inn i
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fremmede rom og korridorer på vei
til sin egen lille plass i et stort
klasserom – første dag på livets
lange lærevei har nettopp startet.
Noen blir kanskje opptatt i vår
Orden og møter forventningsfulle
opp med nye klær og blankpussete
sko der de blir ført rundt i
fremmede omgivelser på sin start
på logelivets lange lærevei.
La oss alle beholde følelsen av
forventing og la oss beholde
ydmykheten til å ta innover oss ny
lærdom og nye oppgaver for vår
Ordens lærdom

La oss alle ta del
Vi ses
Jørn Mood
UM

Sekretærhjørnet

Et nytt logeår er i gang, og vi registrerer at følgende
brødre har benyttet den lyse årstid til å flytte litt på
seg, så følgende adresseendringer er registrert:

Arvid Heier Larsen
Tlf. 62 94 15 18

Snorres vei 17

2260 Kirkenær

Morten Lura

Kurlandsveien 14

2006 Løvenstad

Noen andre oppdateringer:
Hans Petter Jahr har fått e-mailadr: hpjahr@gmail.com
Thomas Haug har fått ny e-mailadr: thomash@sigdal-kjokken.no
Utmelding
Gunnar Strøm har meldt overgang til Loge Ferder i Sandefjord,
som ligger like i hans nabolag.
Nytt medlem i vår loge.
Vi ønsker Henning Jensen som nytt medlem i vår loge.
Han kommer fra Tyristrand, er 21 år gammel, og anbefalt av vår bror
Thomas Haug.
Han ble innviet den 30.9.08, og vi ser fram til å bli bedre kjent med den nye
bror av vår loge.
Døde brødre:
Tore Finn Lundbrg døde den 26.7.2008
Frammøte
Vi er nå 81 brødre i vår loge, med frammøte på 37 %. Kan noe gjøres for å
forbedre dette mon tro?
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Har du fått et brev i disse dager om ” Bjørnen som sover i sitt lune hi” så
tenker vi akkurat på deg, - og ønsker svært gjerne å se deg i logen igjen – om
ikke annet av og til.
Vi gratulerer:
Rolf Jansen
Oddbjørn Rød

med 70 år den 04.10.2008
med 65 år den 25.10.2008

En oppfordring:
Odd Fellow Koret trenger nye medlemmer for å kunne opprettholde koret, så
vår oppfordring blir at har du tid til å avsette til trening mandag ettermiddag
samt noe sangstemme innenbords, så er det bare å melde seg på.
Kontaktperson er Nils Svanqvist, mailadr: esvanqvi@online.no
Mob. 90797843

Magnar Naas
Sekr.

VIT LITT MER OM: Per Runfors

Rune Mediaas

Per Runfors

Fadder: Anders Opskar
Født: 18.12.1964
Hvor lenge har du vært med i Thomas Wildey:
Jeg har vært med siden høsten 2002
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Hva har du gjordt/hva gjør du i arbeidslivet:
Jeg var i svenske forsvaret i 13 år som kaptein i Hæren. Flyttet til Norge og
Bergen i 1996 hvor jeg også giftet meg i 2000. Etter noen år der dro vi til
Oslo. Jeg kom tidlig inn i sportsbransjen og der er jeg fortsatt. Jobber nå i
sportskjeden Sport1 som butikksjef med ansvar for 2100m2 over 2 plan.
Hvis du kunne valgt om igjen – hva hadde du da valgt:
Hvis jeg kunne valgt om igjen ville jeg nok satset på økonomisk høyskole,
handelsrettet og kanskje vært på leverandørsiden.
Hvor vokste du opp:
Jeg vokste opp 2 mil utenfor Göteborg i Lerum (ingenting med syltetøyet
gjøre, nei
Har du noen hobbyer:
Biler. Jeg er med i Mercedes klubben både i Norge og i Sverige.
Pr. i dag har jeg en fra 73, en fra 86 og en fra 92.
Friluftsliv og idrett. Glad i å lese og da gjerne historiske bøke,.
men med en datter på 3 år blir det jo begrenset hva man får tid til.
Favoritt reisemål – og hvorfor?
Jeg liker godt England og Skottland. Har ellers gode reiseminner fra
Australia, New Zealand, Malaysia, samt fine skiferier i Alpene.
Ut i fra at jeg har dykkersertifikat – har jeg også vært i dykkerparadiset
Sharm El Sheik som var veldig bra.
Aktuelle saker du er spesielt engasjert i / opptatt av om dagen – og hvorfor?
Samferdsel og kollektivtrafikk.
Brenner for flere og bedre sykkelveier! Det er helt klart på ønskelisten min.
Og med det sier jeg takk til Per!
RUNE MEDIAAS
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MORGENDAGENS ODD FELLOWS
I TW-nytts julenummer fra 2007 omtalte jeg en del
saker som ble behandlet på
Storembedsmannsmøtet 2-4. november 2007. Blant
annet nevnte jeg et foredrag av Eks. OM CarlJohan Sjøgren, som var et av medlemmene i et
utvalg oppnevnt av Den Svenske Storloge for å
forske på hvordan vår Orden vil se ut i fremtiden.
Mandatet for utvalget var ” Med kjennskap til våre
arbeidsmetoder, i lys av vår historie, formuler
hvordan vår Orden skal virke i de nærmeste 10 respektive 20 år.” I det
følgende vil jeg komme inn på visse hovedpunkter fra sluttrapporten,
basert på en artikkel av den Svenske Storsire Lars Fryklund.
La meg få begynne med å påpeke
at jeg ikke har lest hele rapporten,
og derfor er det vanskelig å si om
konklusjonene og veivalget videre
fremover er så revolusjonerende
som jeg trodd etter å ha hørt
innledningsforedraget. Rapporten
er jo i utgangspunktet et
hjelpemiddel for den Svenske
Storloge og ikke alle analyseresultater er sammenfallende med
Ordenen i Norge. Imidlertid tror
jeg at Den Norske Storloge vil
følge det fremtidige arbeid i
Sverige på nært hold, for å trekke
lærdom av det som der blir utviklet.
Rapporten viser at Ordenen
domineres av medlemmer i alderen
50 til 80 år. Den er dårlig til å
integrere innvandrere. Disse utgjør
totalt 12,9 prosent av Sveriges
befolkning, men i Ordenen er det
anslagsvis 3,2 prosent som er av

utenlandsk herkomst. De fleste av
disse er innvandrere fra de øvrige
nordiske land.
Utvalget gjennomførte et stort
antall besøk og analysearbeid blant
loger, leire og distriktsråd ved å
anvende en såkalt SWOT-analyse,
hvilket kan oversettes med styrke,
svakheter, muligheter og trusler.
Man kan i den forbindelse
konstatere at mange medlemmer
ser trusler på det sosiale området,
for eksempel at yngre medlemmer
har vanskeligheter med å få tiden
til å strekke til. Forhold som vil
styrke Ordenen er fellesskapet,
muligheter til utvikling innen etikk
og moral samt å få delta i et
utadvendt velgjørenhetsarbeid.
Analysen viser også at det er store
arbeidsbyrder som kan bli pålagt
medlemmer i forbindelse med
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logearbeid, samt at det er vanskelig
å få frem gode ledere.
Rapporten omfatter også en
analyse av forandringer i vår
omverden. Den tar opp spørsmål
som berører fremtidens ideelle
foreninger, organisasjoners
livssyklus, utviklingstendenser, den
sosiale økonomi og morgendagens
nettverk. En rekke spørsmål og
ideer fremsettes, som har støtte i et
antall rapporter fra ledende
fremtidsforskere. Det synes å være
enighet om at dagens unge har et
helt annet syn på mange saker enn
tidligere generasjoner. Rapporten
viser at de verdier som nå er
dominerende innen vår Orden, på
mange felt vil være avvikende
i forhold til verdier hos fremtidens
eventuelle medlemmer. Man
definerer medlemmene i fire
hovedgrupper: Veteraner (født
mellom 1925 og 1944),
Rekordgenerasjonen (født mellom
1945 og 1955), Generasjon X (født
mellom 1960 og 1975) og Nexters
(født etter 1980).
Gruppen Nexters er i dag opp
til 28 år og består av mennesker
med stor kompetanse hva gjelder
teknikk og data, internett,
kommunikasjon via mobil og SMS,
TV og film. De har et mer tolerant
syn på spørsmål som gjelder
privatmoral og samfunnsmoral, og
er mer orientert mot venner og
mindre mot arbeidet. Nexters
kommer ikke til å bli så
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materialistiske som eldre
generasjoner. Deres drivkraft
kommer til å bli relasjoner og
opplevelser som er personlig og
individuelt tilfredsstillende. De er
sterk antiautoritære og meget
selvstendige. De liker ikke
kollektive løsninger og er sterkt
sosialt innstilt.
Utvalget konkluderer videre
med at de ca 30 % av medlemmene
som aldri deltar i et logemøte,
(såkalte sponsorer) kommer til å
forsvinne. Dette kan bli et hardt
slag mot loger og leires fremtidige
økonomi. Fremtidsforskere mener
at de organisasjoner som lykkes å
fornye seg gjennom å ballansere
struktur og frihet, som lykkes å
fange opp de som virkelig brenner
for en sak og stiller spørsmål, som
våger å se nettverk innen en
organisasjon som en vei til
fornyelse og som lykkes med å få
medlemmer til å påta seg
lederroller, er de som blir vinnere
blant morgendagens ideelle
foreninger.
Utvalget mener at Ordenen skal
fokusere mer på kjernevirksomheten slik den beskrives i formålsparagrafen, lovene og ritualene. Vi
skal spre Vennskapets,
Kjærlighetens og Sannhetens
grunnsetninger blant våre
medmennesker, vi skal utøve
menneskekjærlighet og barmhjertighet og vi skal gjennom
rekruttering finne mennesker som

vi kan formidle våre grunntanker
til.
Vi må øke kunnskapen om hva
vår Orden står for blant våre
medlemmer, slik at vi står rustet for
fremtiden. En læreplan skal
benyttes og gradfordypningsmateriale samt materiale for
kapellaner skal utvikles sentralt.
Vi må også begynne å rekruttere
på en mer profesjonell måte.
Utvalget foreslår en rekke ulike
ideer, som ikke nevnes i detalj i
den svenske Storsires artikkel. Man
vil blant annet forandre forretningsorden, slik at rekruttering blir et
eget punkt, og det foreslås at det
etableres ungdomsforeninger etter
dansk modell.
Rapporten avsluttes med forslag
til tiltak for å gjøre Odd Fellow
tydeligere, dels som organisasjon,
dels gjennom å fremheve våre
kjerneverdier og la dem få en
tydeligere plass på våre møter. For
å forsterke dette foreslås det at et
”nytt spor” innføres i logene. De
foreslår kunnskaps-forbedringer
både for medlemmer og ledere

innenfor vår Orden, for på den
måten å øke interessen for Odd
Fellow samt sikre ledertilgangen i
fremtiden. Det foreslås større
satsing på rekruttering, herunder
rekrutteringsutdannelse for
medlemmene og, som nevnt foran,
at ungdomsforeninger bygges opp
slik at motivasjonen kommer i
tidlig alder.
Når det gjelder organisasjon og
arbeidsform foreslås det
forbedringer av informasjonsflyt,
endringer i St.Rep.- rollen. Videre
en modernisering av
økonomifunksjonen i loger og leire,
endringer i Distriktsrådets
sammensetning og arbeidsmåte, for
således å finne de som brenner for
en sak, samt bygge nettverk.
Det skal bli spennende å følge
utviklingen i Sverige i årene som
kommer, samt hvorvidt det er
mulig å omsette i praksis de
anbefalinger utvalget har kommet
med.
AE
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Ikke lett å være ung når de gamle er så unge
Før fantes det søte gamle
damer, søte og snille bestemødre
som klappet deg så kjærlig på
kinnet med sine klamme,
skjelvende hender og sa: Nei og nei
så stor du har blitt, og så kløp hun
deg i kinnet med de samme
klamme hendene sine, og så stakk
hun til deg en tier.
Bestemor som stekte vafler og
serverte blåbærsaft. I Bestemorhuset luktet det alltid bestemor eller
mat eller begge deler.
Ja, husker dere den gang bestemor
var bestemor og glass var glass og
skinn var skinn og ikke lagd av
plast. Ja, til og med bestemor er nå
lagd av plast.
Nå er bestemødrene spretne
jenter som bruker siste rest av
oppsparte midler til Botox og
plastisk kirurgi og snyter barn og
barnebarn for arv og pengegaver.
Til døtrenes store misunnelse går
de rundt i dristige og sexy klær som
nevnte døtre ikke kommer inn i før
de har hatt et par års sølibat fra
Mac Donalds.
Da er det ikke lett å være mann
i førtiåra - for jentene i førtiårene
har fettsugd mave og sprett-rumpe
og med oppumpa pupper sikler de
etter gutta med sixpack på 30-35,
mens vi på 45 blir jaget av Botox-
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bestemødre på 60, som har sminket
seg ned til 50.
Rødvinsmarinerte gamle tanter
som ikke har smakt onkel på
mange år, henger bokstavelig talt
rundt halsen på deg mens du sleper
deg rundt på dansegulvet som en
annen siamesisk tvilling mens du
febrilsk prøver å få de stygge og
traumatiske bildene ut av hodet ditt
om at du plutselig befinner deg mitt
i en date med dertilhørende
nachspiel.
Selv har vi ikke råd til verken
Botox eller bygging av kunstige
muskler med anabole steroider, og
da finner vi ikke drømmejenta
heller, men mulig jeg er
drømmegutten for noen, men
eldreomsorg er for meg en helt
annen type kategori pleie og
omsorg.
I Bestemorhuset i dag lukter det
ikke vafler eller bestemor, men
orkideer og indisk mat. Bestemor
drikker ikke likør eller kaffe med
Viking-melk i, men rusbrus med
isbiter og dater unggutter fra
Internett.
Nei, takke meg til de søte gamle
damene med vafler og blåbærsaft.
Jørn

*************************************************************

Broderkjærlighet
*************************************************************

Vår kapellan har i en meget gammel bok, arv fra
sine foreldre, funnet noen ord om broderkjærlighet
som han vil dele med oss.

Hva er broderkjærlighet?
Ordet peker hen på et slektskap, og
det slektskap det sikter til er et
åndsslektskap, og det igjen er dette:
i hvert menneske å se en som står
en nær, så nær som en bror.
Alle har vi den samme far.
Broderkjærlighetens tanke skal
fylle oss og binde oss sammen tross
all forskjell i smått og stort.
Ingen kan stå alene og utenfor
menneskene – han være aldri så
sterk, sunn, klok og rik.
Alle trenger vi velvilje, medfølelse
og hjelp.
”Et menneske behøver – for med
rette å gjøre fordring på ethvert
annet menneskes velvilje,
medfølelse og hjelp – ingen annen
tittel enn denne, at han er et
menneske.” (Wieland)

Broderkjærligheten skal være
drivkraften i vårt samliv. Den skal
inspirere våre evner til
medlidenhet, medglede,
barmhjertighet og overbærenhet.
Den dreper hatet og hevnen. Den
lar oss oppfylle budet:
Elsk hverandre!
Hvordan ville det bli å leve hvis vi
alle levde etter dette bud? Schiller
sier: ”Hvis hvert menneske elsket
alle andre, så ville hver enkelt eie
den ganske verden.”
Og hvordan ville det bli å leve den
dag da det ikke lenger fantes
kjærlighet, tilbedelse og offervilje
blant menneskene?
Å leve vil ikke si å gli på en
behagelig måte gjennom verden,
heller ikke å gå på jakt etter
fornøyelser.
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Å leve vil si å tilegne seg mange
skjønne ting, å være stjernenes
kamerat, å vite, håpe, elske,
beundre og gjøre vel.
Den mann lever livet rikest som i
sitt hjerte, sin hjerne og sine
handlinger tilber mest” (Renan).
Elsk menneskene! Hjelp dem så
langt du kan ved selv å kjempe for
det gode. Hold ut!
”Striden for det gode er evig ny og
vekslende i art”, står det på
Welhavens gravsten.

Striden møter en atter og atter. Og
varer til døden.
Men kjærligheten seirer.
Den gjør livet utholdelig for dem
på skyggesiden og vidunderlig for
dem på solsiden.
Når den er sterk, varm og lysende,
overvinner den alt.
Omnia vicit caritas.

Arvid Soelberg.

Våre brødre på sommerfest hos De norsk Lenker
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Herlig makrell
Sammen med rømme, agurksalat og nypoteter er den livretten til mange.
Her får du tips om drikke til makrell.
Makrellen gyter på våren og er ganske mager i starten. Fiskerne smører seg
med tålmodighet og venter gjerne litt med å ta den. Resten av oss vil gjerne
ha sommermakrellen som den er, og fisker og nyter den med en gang.
Uansett - makrell er deilig middagsmat.
Sensommerens makrell egner seg perfekt til grilling. Enten legger du fisken
penslet med olje, rett på grillristen. Du kan også legge den inn i
aluminiumsfolie og plassere selve pakken på grillen. Da kan du
samtidig tilføye krydderurter, purre, rødløk eller dill. Fantasien setter ingen
grenser. Serveres med agurksalat og seterrømme.
Skal du koke fisken? I vannet kan du tilsette godsaker som laurbærblad,
pepperkorn, dill eller sitron. Dette vil være med på å sette preg på
fiskekjøttets smak. Makrellen er ganske "fast i fisken", men litt eddik i
vannet vil gjøre den desto fastere og hvitere. Serveres med kvite sidsmør,
agurksalat, masse dill og nye poteter.
Hvordan velger du så vin til makrell? Du bør se etter en vin med
urtepreget aroma, god fruktighet og friskhet. Viner laget på Sauvignon
Blanc. Det samme er vintyper som Pouilly-Fumé, Sancerre, Verdicchio , fra
Italia eller Portugals Vinho Verde. Sistnevnte drikker portugiserne selv til
fisk og sjømat, og spesielt til grillede sardiner og brisling som er fete som
vår egen makrell. Flere av Vinho Verde-vinene har faktisk en liten rest av
naturlig kullsyre - de perler lett i munnen og renser opp i fettet i fisken.
Men hva om du ønsker noe annet enn vin? Lyst lagerøl, weissbier,
manzanilla sherry eller sake fungerer godt til makrell i ulike former. Og
husk: En stor karaffel med avkjølt vann – med eller uten bobler.
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På høsten har makrellen blitt
på sitt aller feteste, og da
egner den seg best til koking
eller røyking.
Velbekomme
Hilsen
Thomas

Fra Logens besøk i Frederica 2005
Utflukt lørdag formiddag fra Fredericia til dansk regnskog
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Kjære Loge nr. 22 Thomas Wildey
Jeg vil på vegne av mine medelever og meg selv på Malmøgaten
aktivitetssenter, med disse få ordene få takke, og fortelle dere hvor mye
deres årlige sommertur betyr for oss.
Det er en fantastisk begivenhet vi
får være med på, en lørdag i juni.
Flere år på rad har vi nå hatt æren
av å bli invitert med på båttur, med
dere, og med andre inviterte
mennesker. Alle fra forskjellige
sosiale lag. Og alle med den evnen
til å spre glede og hjelpe andre.
Dette gir oss en viktig påminnelse
på at vi selv kan hjelpe, og at selv
de minste tingene man gjør, kan
bety mye for andre. Dog er vår
gjeng med rullestolbrukere noe
misunnelige, men vi prøver å gjøre
noe hyggelig igjen for dem. Som
f.eks. å dra ut å spise noen andre
dager i året.
På MAS finnes det et variert
spekter av mennesker i forskjellige
livssituasjoner. For mange av oss,
er det å få oppleve på nært hold, at
det finnes medmennesker som uten
krav, gjerne gir oss en hyggelig
stund, en sjeldenhet, utenfor vår tid
på MAS.
Vi som har vært med på turene
tidligere, oppfordrer nykommere til
å bli med, og på denne måten
brytes mange barrierer. Både
mentalt og sosialt. Samt at for
mange er dette en av de få turene ut
blant andre mennesker, som de
føler seg trygge sammen med. Så

allerede i månedsskiftet april-mai
begynner det å snakkes. Mon tro
om vi får en invitasjon fra Loge 22
i år?
For mange av oss er dette rett
og slett sommerens store
høydepunkt. Å få en tur i vår vakre
skjærgård. Vi får være med å
synge, høre glade toner, le og
komme i kontakt med mange
interessante mennesker. Samt at vi
får høre litt om (og avmystifisere)
Logen og dens Brødre og Søstre.
Og oppi alt dette får vi en
nydelig smak av reker med
tilbehør, som avsluttes med kaffe
og kaker. At vi får oppleve en slik
gjestfrihet er i dagens samfunn noe
stort. Vi lever hele vinteren på
minnene.
Og vi på MAS, vi går igjen og
håper på at vi nok en gang, kanskje
skal få oppleve 4 fantastiske timer.
Og med hånden på hjertet tror jeg
det er flere enn bare oss som går
med det samme håpet.
Tusen takk til dere alle – fordi
dere gleder så mange.
Dere lever virkelig opp til
deres motto: Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet
Med vennlig hilsen fra MAS-elever
v/ Helene Jensen
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Rapport fra Sosialnevndens båttur med M/S Lånan
lørdag 14. juni 2008.
Nok en gang har Sosialnevnden fått anledning til
å gjennomføre sommerens store begivenhet
den tradisjonelle båtturen med m/s Lånan på
Oslofjorden. Turen gikk av stabelen lørdag 14.
juni 2008 fra kl 10.00 – 14.00.

invitert totalt 68 gjester, så
været skremte nok dessverre
noen fra å bli med. Men alle
koste seg – og det var bare
glade ansikter å se under hele
turen. Logen og Sosialnevnden har mottatt mange og
tydelige signaler på hvor
populære og viktige disse
turene er blant de gruppene vi
inviterer.
Vi hadde ikke værgudene
helt på vår side denne gangen.
Skikkelige regnbyger på
fredagen, truende skyer og
regn tidlig lørdags morgen.
Men, vi tar ikke værforbehold
på båtturene våre. Dessuten er
båtene vi benytter bygget slik
at det er god plass også under
soldekket. Vi var imidlertid
utrolig heldige tross alt. På
selve turen opplevde vi kun en
bitteliten regnskur og ellers
opphold.
Vi dro av sted med 50
personer om bord. Vi hadde
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Gjestelisten omfattet både
vår Loges tidligere og
nåværende Storrepresentanter,
Overmester Roar Mathiesen,
Undermester Jørn Mood, våre
venner fra De Norske Lenker-

Oslo 89, brukere av Malmøgaten aktivitetsenter og noen
enker med følgesmann fra vår
egen Loge. Sosialnevnden
hadde med seg noen ektefeller
både som ekstramannskap og
gjester på turen.
Sosialnevnden retter en
spesiell takk til Brr. Jørn
Mood og Henrik Norland for å
ha bistått med innkjøp av
varer som trengtes til turen.
Charterbåtrederiet fortjener
også en varm takk fordi de
steller så godt med oss, både i
praksis under turen, men også
økonomisk ved å gi oss sterkt
rabatterte priser på båtleien.

Logens eminente musikere
fra trioen ”Tre på Høiden”
stilte opp med glade toner som
vanlig. Men, denne gangen
dessverre kun som en duo.
Kort før avreise ble vokalist
Tor Nilsen innlagt på sykehus
med alvorlig sykdom. Vi
sender ham våre beste ønsker
om en god bedring. Brr. Per

Magne Fagerlid på trekkspill
og Ragnar Nybro på gitar
gjorde likevel en formidabel
innsats med god musikk og
allsang – og skapte akkurat
den flotte stemningen vi
ønsket oss. Tusen Takk til
dere begge – fordi dere gleder
så mange.
På sommertur med M/S
Lånan og Sosialnevnden er
skipskosten basert på hevd og
sedvane. Vi serverte store,
saftige reker med klassisk
tilbehør, mineralvann, kake og
kaffe. Med mer allsang attåt.
God mat, speilblank sjø og
tonene fra ”Hovedøen” i
bakgrunnen skaper unektelig
et sommerminne man kan
kose seg med lenge.

Det var tydelig at gjestene
våre hygget seg, og gav oss
klare tilbakemeldinger på at
de hadde en fin tur på fjorden.
Jeg vet at jeg har skrevet dette
i tidligere rapporter, at for
noen av deltakerne er dette
faktisk sommerens
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høydepunkt og eneste tur ut.
Dette viser at båtturen er
viktig å arrangere, og at vi bør
bestrebe oss på å finne
mulighet for å gjenta
fjordturen også neste år. Vår
Loge og Sosialnevnden har
fått mye ros og varme hilsener
fra Nevnd for Etterlatte, DNLOslo 89 og MAS. Det er en
glede for oss brødre å kunne
gi andre mennesker rundt oss
en opplevelse som denne
turen. Og, jeg mener bestemt
at dette er et virke i tråd med
vår ordens idealer.
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Det er en stolt og fornøyd
formann som nå vil takke
Sosialnevndens medlemmer
for innsatsen på turen – og
Logens øvrige brødre for
støtte og godvilje. Jeg føler at
dette er en fin og verdig måte
å profilere vår Loge på.

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

Kom mai du skjønne milde – vi reiser til Fredericia

Det nærmer seg logens store tradisjonelle
utenlandsreise. Fra torsdag 21.mai til søndag 24. mai
går ferden til vår vennskapsloge, Loge nr. 37 Thomas
Wildey i Fredericia.

Alle som har vært med på møte
med våre danske brødre vet hvilken
fantasisk opplevelse dette er, enten
de besøker oss hvert annet år eller
på vårt gjenbesøk to år etter. For
dere som aldri har deltatt på turen
skal jeg kort skissere det
tradisjonelle programmet slik det
har vært i svært mange år.
Torsdag 21. mai reiser vi fra
Oslo. Reisemåte er ikke avklart,
men antagelig blir det med en av
fergene. Etter en meget behagelig
og hyggelig fergetur reiser vi
fredag morgen fra ankomststedet
med buss til Fredericia. Ved

ankomsten til Fredericia blir vi
mottatt av en stor skare danske
venner. Etter en hyggelig lunsj
(dansk frokost) blir hver enkelt tatt
vare på av sine danske verter. Hver
norske bror med eventuell ledsager
har en vert/vertspar som de blir
fulgt opp av gjennom hele besøket.
Om kvelden blir det små
arrangementer, gjerne der flere
vert/vertspar med gjester slår seg
sammen. Lørdag formiddag blir det
enten et felles arrangement eller
hvis ønskelig, individuelle avtaler
med våre danske verter. Aftenen er
viet den store festmiddagen etter en
høytidelig start i logesalen. Selve
logesalen er et syn i seg selv og
festmiddagen er alltid en fantastisk
opplevelse. Etter en sikkert
opplevelsesrik aften møtes vi til
felles frokost (dansk morgenmad)
før vi tar avskjed og reiser med
buss til København (antagelig)
hvor vi tar fergen til Oslo. Mandag
morgen er vi vel i havn i Oslo,
sikkert mett på så vel inntrykk som
annen påfyll.
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Selve innkvarteringen skjer,
dersom det er ønskelig eller mulig
for våre danske verter, privat.
Dersom privat innkvartering ikke
er mulig eller ønskelig, er det
hotellinnkvartering. Ifølge våre
danske venner er det denne gangen
bestilt på et meget vakkert
beliggende hotell til meget
behagelige priser.
Dette var altså en skisse av
programmet. Like viktig er den
personlige kontakten vi får med
våre danske venner. Vi knytter nye
kontakter eller møter igjen de vi
allerede har. For mange som har
vært med tidligere, har dette ført til
et livslangt og varmt vennskap som
går langt utover arrangementene i
logesammenheng. Videre er det
meget å lære om logevirksomheten
i Danmark og i Loge nr. 37.
Det er viktig at de som har
mulighet for det tar med ledsager.
Ledsager får knyttet de samme
forbindelsene til våre danske
venner og vil også få et inntrykk av
den hjertelighet og varme som er
kjennetegnet på vårt logeliv.
Således skapes også en større
forståelse for vårt logeliv og vårt
eget engasjement i dette.
Danmarkskomiteen vil holde
sine utlodninger fremover til
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avreisedato. Formålet med
utlodningene er å søke å gjøre turen
så rimelig som mulig. Hensikten er
at flest mulig skal ha mulighet til å
delta. Det er viktig for logen for at
forbindelsen med Fredericia
opprettholdes og ikke dør ut som
følge av dårlig oppslutning. Enkelte
har vært irritert på utlodningene og
har ment at dette kan jammen den
enkelte dekke selv. Vi vet
imidlertid at for enkelte kan
økonomien være en hindring og vi
er meget opptatt av at alle skal ha
mulighet til deltakelse, nettopp med
hensikt i å opprettholde og
forsterke våre bånd til vår
vennskapsloge. Vi har med en slik
forbindelse mye å lære og mye å
oppleve. Rimelige muligheter er et
ledd i en slik bestrebelse.
Visste dere forresten at en av
Fredericias store helter var en
nordmann? Han het Olaf Rye og
var oberst i den danske hær. For
Fredericia og for Danmarks historie
spilte han en meget viktig rolle.
Mer om dette i et senere innlegg,
Sett av tiden 21. – 24. mai
allerede nå.
Dag Thorkildsen
Formann i Danmarkskomiteen.

Vi venter på å komme om bord i fergen til Danmark

På vei til Danmark
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Middag om bord

Samling i hagen sammen med danske venner
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Festen lørdagskvelden i
Fredericia

Båndsermonien før
hjemmreisen
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Vi trenger flere brødres innsats i kafeen på
Radiumshospitalet!
I tiden 24. november til 12.
desember er det igjen vår loges tur
til å gjøre en innsats i Siriusprosjektet. I tidligere runder har
brødrene gjort en flott innsats og
har medvirket til at kafeen har vært
meget godt mottatt av pasienter og
pårørende. Vi som har vært der blir
møtt med takknemlighet og ikke
lite forundring over at en
organisasjon som vår har påtatt seg
gjennomføringen av et slikt tilbud.
Vi ser at vi gleder andre og vi får
praktisert det beste i vår Orden,
uegennyttig omtanke for andre.
Husk hva våre ritualer pålegger
oss.
Fra første gang vi etablerte vår
vaktliste har vi hatt frafall.
Opprinnelig greide vi oss, med
enkelte unntak, med en vakt og en
stedfortredende vakt for hver bror.
Dersom ikke flere brødre melder
seg må hver bror regne med flere
vakter i samme periode. For noen
kan dette være greit. Vi har
imidlertid mange brødre på
vaktlista som er i full jobb og
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bruker feriedager, avspasering eller
lønnstrekk for å kunne delta.
Gjennom flere vaktrunder pr. år,
kan dette bli et problem for den
enkelte. Resultatet kan bli at vår
loge ikke kan påta seg en hel tre
ukers periode. Dette vil igjen få
konsekvenser for andre loger som
kanskje også sliter.
Jeg vil takke brødrene som har
deltatt, for innsatsen. Dere har gjort
en flott jobb. Videre vil jeg
oppfordre brødre som ikke er inne
på vaktlista om å melde seg til
tjeneste. Jeg vet at for de som er i
arbeid kan det være vanskelig å
slippe fra. To dager i året skulle
imidlertid være overkommelig for
de fleste. Varsel om hvilke dager
den enkelte skal stille opp blir gitt i
god tid, så det burde være mulig å
planlegge fornuftig.
Kontakt snarest mulig
undertegnede.
Dag Thorkildsen
Logekontakt for Sirius.

Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey
resten av høsten 2008
TIRSDAG:
14.10.2008 19:00
21.10.2008 19:00
28.10.2008 19:00

B
C
D

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

LØRDAG
03.01.2009 17:00

O

A
B

Arbm.
Info. m.
Arbm.

A

Musikkaften

M
Sosialaften
Klba.

D
A

Viltaften

O

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

Blomstring i Danmark under Logens besøk i mai 2001
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Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo
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