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Leder 
Knut Borgen 
 
Sjelden har vel 
redaksjonen, som 
denne gang, mottatt så 

mange innlegg fra brødrene, og det 
uten for stor anstrengelse. 
Etter å ha lest artikkelen til Oddvar 
Follestad om språket vårt, bør 
redaksjonen muligens vurdere å 
ansette en korrekturleser, og hvem 
kunne vel i så fall gjøre dette  
bedre en Oddvar. 
Bruken av fremmed ord er også 
skummelt. Men, denne utgaven er 
slett ikke en ”efterligning” av 
Riksmålsforbundet tidsskrift, 
Ordet. 

Vi har et mer variert innhold 
enn som så og alle innlegg er 
naturligvis like velkomne! 
Artikkelen om UM’s bordklokke, 
som det slås på under hvert 
ettermøte, er interessant. Hvilke 
andre loger kan skryte av å være i 
besittelse av en klokke, hvor 
skissen er etter en modell fra 
Admiral Lord Nelson's skip 
Victory?  

Vanligvis tas det ikke inn 
anonyme innlegg som kommer  
redaksjonen i hende, men vi gjør et 
unntak denne gang. Hvem den 
anonyme innsender er, vet vi ikke 
helt , men vi har våre mistanker ! 
Medlem av redaksjonen Arnfin 
Evjen, kommer stadig over noen 
gamle ”godbiter” og denne gangen 

har han funnet frem et svært 
gammelt rituale. Kanskje dette er 
noe for Storlogens Ritualnevnd ! 
At den store landssaken, SOS 
barnebyer ble en så stor suksess 
hadde vi ikke trodd. Det var et 
stort løft for de som hadde 
hovedansvaret for å koordinere 
Odd Fellow Ordenens innsats. På 
vår Sosialaften for noen uker 
siden, holdt Stor Sekretær Morten 
Buan et interessant og engasjert 
foredrag om barnebyen i San 
Vincente. Vi skal love å komme 
tilbake med informasjon så snart 
det blir anledning til å tegne seg 
som fadder for barn i denne byen. 
Hvis du ikke allerede har vært inne 
på Logens nye Web side, anbefaler 
vi et besøk. Erling Nordsjø har 
gjort en stor innsats for Logen med 
sitt arbeide for å få denne siden 
designet på en så fin måte. 

Det dukker stadig opp nye 
talenter i vår loge. Ikke bare er 
Ragnar Nybro dyktig til å synge og 
håndtere gitaren, men sannelig er 
han også dikter. Mange av oss har 
sikkert besøkt ”Nille” og drukket 
en eller flere halvlitere på dette 
utestedet i ungdommen, de årene 
denne velkjente friluftsrestauran-
ten lå, der hvor oppgangen fra T-
banen og NSB er i dag, ved siden 
av  Nasjonalteatret. 
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Påsken står for døren og 
redaksjonen takker alle som har 
bidratt til innholdet og utgivelsen 
av denne utgaven, samtidig som vi 
ønsker alle en riktig god påske, 
enten du skal være hjemme, reiser 
til fjells eller til utlandet. 

 
GOD PÅSKE ! 
 
 
Knut Borgen 

 
Pernille 
Av Ragnar Nybro 

 
 Vår I luften, vår I sinnet,  
 bjerkeløv og løvetann 
 kaller frem et ungdomsminne: 
 Sommerkveld på Karl Johan. 
 Var det noe mer vi ville 
 enn å møtes på Pernille? 

  
 Unge, glade, brune kropper,- 
 russ som hvirvler rundt I spinn 
 minner meg om fluesopper, 
 - dansende I vårlig vind.  
 Opp av bruset tonen klinger 
 fra en høystemt begersvinger! 
  
 Kjenn hvor skjønt den svale brisen 
 med sin duft fortryller alt. 
 Det er Frydenlund som sender 
 blomstervind med herlig malt. 
 Pilsenerøl fra fatet flommer, 
 ingen tvil, - nå er det sommer. 
  
 Solen sprer de siste stråler, 
 stemningen er varm og tett, 
 tar farvel med folk som skråler, 
 noen har det mer enn hett. 
 “Kelner!” - det er kraft i ordet! 
 “Skal vi få no’ mer på bordet?” 
  
 Utålmodig venter gjengen, 
 - noen ber på sine knær: 
 “Kelner! Gi meg to I slengen” 
  tappenstrek er farlig nær.  
 Så med ett er tiden runden, 
 “Takk for meg , Studenterlunden”. 
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OM-spalte 
 

 
10 GODE GRUNNER FOR IKKE Å GÅ I LOGEN 
 
 
 

1. Jeg er nødt til å jobbe. 
Meget god grunn. Logen vil selvsagt ikke være i veien for at våre 
brødre passer sitt arbeid.  
Tenk likevel over om du kan disponere arbeidstiden bedre, slik at det 
blir fritid for påfyll fra familielivet eller kanskje fra en tur i Logen. 

 
2. Jeg må ta meg av familien 

Meget god grunn. Logen vil aldri legge hindringer i veien for 
familielivet. 
Tenk likevel over om ikke Logen kan bidra til at du som menneske gir 
deg en mulighet for egenutvikling som også din familie vil være tjent 
med. 

 
3. Det er så mange konkurrerende aktiviteter som er spennende og 

engasjerende 
Det kan være en god grunn. Tenk likevel langsiktig. Du får med deg 
en ballast fra vår Loge som du alltid vil vokse på. Samværet med dine 
brødre er basert på viktige menneskelige verdier.  

 
4. Det er lang tid siden jeg har vært i Logen. Blir det vanskelig 

plutselig å dukke opp igjen? 
Du blir ikke glemt som logebror. Du er en viktig del av vårt brorskap 
og blir mottatt deretter. Det er stor glede når en bror som vi ikke har 
sett på en stund plutselig møter. 

 
5. Jeg har glemt så mye. Jeg tør ikke møte. 

Dette er ikke noe problem. Mange har vært i den samme situasjon og 
vet at nødvendig hjelp blir gitt. 
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6. Hvis jeg møter havner jeg raskt i en nevnd og må gjøre arbeid jeg 
egentlig ikke har tid eller lyst til. 
Ingen blir satt inn i en nevnd uten på forhånd har vært spurt. Det blir 
fullt ut respektert at man sier nei. Det aller viktigste er at man møter. 
 

7. Logen ble ikke det jeg hadde forventet. Mye blir langt og kjedelig. 
Det tar alltid tid å se sammenhenger. Når du, som mange av oss andre, 
begynner å se disse sammenhengene vil du oppleve noe annet. 

 
8. Det er enkelte ting jeg ønsker å endre på og jeg har gode ideer. 

Jeg tror ikke disse når frem, derfor er det ingen vits å møte.  
Vi er opptatt av at alle gode ideer og tanker kommer frem. Vi har 
oppfordret til dette og har blant annet gjennomført en 
spørreundersøkelse for å inspirere til dette. 
Resultatene følger vi nå opp. 

 
9. Mange av de brødrene jeg kjente er nå ikke med lenger. 

Du vil fort finne deg vel til rette blant brødrene, selv om du ikke har 
truffet alle. Vi har ingen klikkdannelser og har et åpent og 
inkluderende miljø.  

  
10. Det er alltid dårlig vær på tirsdager. Dessuten mister jeg viktige 

kamper i TV fra Mesterligaen. 
Jeg vil gjerne gjøre en 25-årsveterans ord til mine: ”Jeg har mange 
ganger, av ulike grunner, kviet meg for å gå i Logen. Jeg har 
imidlertid aldri angret på at jeg gikk.” 
 
 
       Dag Thorkildsen 
       Overmester   
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UM-spalte 
 
Kjære brødre! 
 

Jeg sitter søndag 
morgen 21.mars og 
ser på diverse 
nettsider at dette i 

vår del av verden betraktes som den 
første vårdagen. Samtidig konstaterer 
jeg at det fremdeles er minst 50 cm 
snø igjen i hagen, men hvis sola 
varmer like mye som de siste dagene, 
er den borte i løpet av uka. Da 
kommernytt liv frem og hagesesongen 
kan starte igjen. Dette er en sesong jeg 
liker! 

Loge nr.22 Thomas Wildey er på 
mange måter en hage. Den krever stell 
og omsorg og det må være noen 
ildsjeler som hele tiden holder hjulene 
i gang. Mye av "stellet" er 
rutinepreget, men det er også flott å 
kunne plante noen nye planter, friske 
opp jordsmonnet litt, utføre kalking 
og gjødsling, klippe av visne skudd og 
deretter se det fargeriket som 
blomstrer opp. Noe kommer til Påske, 
andre til Pinse, noen er tidlig ute om 
våren, mens atter andre venter nesten 
til September. 

Jeg trives med hagearbeidet i vår 
Loge. Fordi det er mange velvillige 
gartnere, er det et frydefullt arbeid.  
Vi tillater hverandre å være fargerike, 
og vi lar den fargerikdommen som 
hver enkelt av oss bærer på, få gi sitt 

preg på ulike deler av sesongen. På 
den måten er jeg glad for at vår Loge 
også består av mange 
sesongarbeidere. 

Vår Privatnemnd er på mange 
måter stammen og roten for all trivsel 
i Logehagen. Uten den meget viktige 
faktoren som denne nevnden spiller, 
kan ikke resten av logen spire like lett. 
Vi har slukket mange vårbranner i 
nevnden, men nå synes det som om 
velvillige gartnere kan få hjulene til å 
holde det gående igjen. Uten solide 
støttespillere hadde dette arbeidet 
aldri gått.  

Jeg vil benytte anledningen til å 
invitere til nytenkning i Logehagens 
Privatnemnd. Er tiden moden for å la 
alle ta i et tak på rundgang gjennom 
hagesesongen. Er det rom for å la selv 
de fineste orkideer stå sammen med 
ubeskrevne blad i å rotfeste hagen? 
Friske vårskudd og andre innskudd i 
den debatten tas imot med takk! 

En stor vårhilsen til alle brødrene 
med ønske om godt gartnerarbeid 
også denne sesongen! 
 
Med broderlig hilsen  
i V.K og S 
Bjørn Eirik Kirkeberg 
Undermester 
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 Sekretærhjørnet 
 
Kjære brødre! 
 
Sekretærens oppgave er 
blant annet å føre 
fortegnelse over dens 
medlemmer og nevnder.  
Ny medlemsfortegnelse 

for 2003-2005 er nå sendt ut til alle 
brødre. Har du ikke mottatt denne, 
eller ønsker du kjøpe flere navneskilt 
eller er du en bror med Veteranjuvel, 
som ikke har nålen, ta bare kontakt 
med bror sekretær. 
Her er noen gratulasjoner og 
oppdateringer som brødrene bør 
merke seg. 

 
 
Vi gratulerer 
Jens Hundseid Rojahn  50 år den 
11. april 
Terje G. Størkersen   50 år den   
6. mai  
Terje Stand    60 år den 
19. mai  
Kjell Weum Eriksen  85 år den 
25. juni 
 
Nye brødre  

 
 
 
Ugur Eddie Dæglum 
Ingvar Nilsens vei 5A 
0268 Oslo  
Tlf priv:  95 21 05 30 
Tlf arb  : 66 85 50 20 

Ugur.deglum@lofbergslila.no 
 

Nye 3.grads brødre 
Geir Holst 
Tom Keiserud  i Loge nr 10 St 
Hallvard den 23. mars 
 
Nye Patriarker i Leir nr 12 Akershus  
Per Magne Fagerlid 
Kjell Arne Bjerkland 
 
Storlogegraden 
Eks OM Erling Nordsjø 
 
25 års Veteranjuvel 
OM Dag Thorkildsen 
 
Døde brødre 
Eks Stor Sire Erik Evjen 
Arvid G. Nerlien 
 
Utmeldinger/avgang 
Jan Oug 
Per Harald Jacobsen 
Jørn Sverre Westerby 
 
Noen oppdateringer 
Jørn Mood  j.mood@chello.no 
Rangnar Nybro r.nybro@c2i.net 
Geir Holst priv: geirholst@dcpost.no
  arb:geir.holst@mantena.no 
Jørn Rød Larsen 
  jorn.rod-larsen@hp.com 
 
Har du endringer i dine personlige 
vita som du mener logens brødre bør 
kjenne til, så send en mail til: 
Roar.mathiesen@boschrexroth.no  
 
Til slutt vil jeg minne alle formenn for 
nevnder om å oppdatere sine 
protokoller. Protokollene ligger i 

mailto:Ugur.deglum@lofbergslila.no�
mailto:j.mood@chello.no�
mailto:r.nybro@c2i.net�
mailto:geirholst@dcpost.no�
mailto:geirholst@dcpost.no�
mailto:geir.holst@mantena.no�
mailto:jorn.rod-larsen@hp.com�
mailto:Roar.mathiesen@boschrexroth.no�
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sekretærskapet og kan fås utlånt ved å 
henvende seg til bror sekretær. 
  
Jeg ønsker alle brødrene en riktig god 
påske. 

 
Hilsen 
Roar Mathiesen 

 
En bønn de fleste kan be. 

 
Herre, du vet bedre enn jeg selv at jeg blir eldre og at en vakkert dag er jeg blitt 
gammel. 
Fri meg fra den ulykksalige uvanen å tro at jeg for enhver pris må uttale meg ved 
enhver anledning og om ethvert emne. 
Frigjør meg fra trangen til å ordne opp i andres saker. Gjør meg omtenksom men 
ikke lunefull, - hjelpsom men ikke påtrengende. 
 
Jeg synes det er synd å la være å dele min uhyre visdom med andre, men du vet 
Herre, at jeg gjerne vil beholde noen få venner. Frigjør meg fra trangen til å 
komme med endeløse utredninger, og gi mine tanker vinger slik at jeg kan komme 
til saken. Forsegl mine leber om alle mine plager og skavanker. De øker stadig, 
men det gjør også gleden ved å berette dem for andre. 
 
Jeg tør ikke be om så stor nåde at jeg skulle finne oppbyggelse i å høre på andres 
lidelseshistorie, men gi meg i hvert fall tålmodighet til å utholde dem. 
 
Heller ikke tør jeg be om en bedre hukommelse, men gjør meg mer ydmyk og 
mindre skråsikker når min hukommelse kommer i konflikt med andres. 
Gi meg den uvurderlige innsikt i at det kan tenkes at jeg av og til tar feil. 
 
La meg være forholdsvis omgjengelig. Ikke så at jeg ønsker å være noen helgen – 
de helgener jeg kjenner, er temmelig vanskelig å omgåes – men sure, gamle 
mennesker er et av djevelens mesterstykke. 
 
Gi meg evnen til å se gode ting på uventede steder og talenter i uventede 
mennesker. 
Og gi meg Herre, den nådegave å kunne fortelle om det. 
AMEN 
 
Tillagt en 1700 talls nonne. 
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Dag Thorkildsens minnetale over Bror Eks Stor Sire Erik Evjen  

 
Bror Eks Stor Sire Erik Evjen døde 3. 
desember 2003. 
 
Han var en ruvende skikkelse i vår loge og i Odd 
Fellow Ordenen og har satt tydelige spor etter seg. 
Gjennom hele sitt logeliv, i de ledende embeder han 
hadde, inntok han den rollen som var naturlig for ham, 
”Primus inter pares” eller oversatt; den første blant 
likemenn. Det hadde vært så lett å la seg påvirke av de 
høye posisjonene han hadde, i det som tross alt er et 
strengt hierarkisk mønster. Han gjorde ikke det, han 

var en logebror som var betrodd et embede og som forvaltet dette, blant 
likemenn. Det var ikke hans natur å se ovenfra og nedad, det var hans natur å 
utøve sin logegjerning blant brødrene.  
 
Bror Eks Stor Sire Erik Evjen var en 
kunnskapsrik bror. Ikke bare 
nasjonalt, men også internasjonalt. 
Den internasjonale innsatsen brakte 
ham i kontakt med andre logekulturer, 
bl.a. i U.S.A. Dette var med å forme 
hans syn på hvordan Logen skulle 
drives. Jeg husker da Eks OM Bjørn 
Grødtlien og jeg besøkte ham for få 
uker siden. Han var levende opptatt av 
Logen og understreket gang på gang 
viktigheten av at det ikke ble gjort 
vesentlige inngrep i ritualene, at de i 
størst mulig grad var uforanderlige og 
at de ble fremført på en 
tilfredsstillende måte. Han mente at 
Logens fortrinn fremfor andre 
alternativer i samfunnet var nettopp 
dette, tradisjonen, budskapet og 
brødre som var sitt forvalteransvar 
bevisst.  

Disse grunnholdningene formet 
også hans egen væremåte i de vanlige 
logemøtene. Han holdt selvsagt på 
formene, men alltid på en måte som 
aldri såret. Han kunne være kritisk, 
men alltid på en måte som gjorde 
kritikken positiv. Jeg husker min 
holdning til ham fra mine første år i 
Loge. Jeg hadde respekt, men var 
aldri engstelig, hvilket kanskje kunne 
være naturlig overfor en bror med 
slike logevita. Han var konstruktiv i 
alt han gjorde. 

Vi står tilbake med dyp respekt og 
takknemlighet for alt hva Eks Stor 
Sire Erik Arnfin Evjen har gjort og 
hva han sto for. Han var sterkt 
deltakende i Odd Fellow Ordenes 
fremgang og en vesentlig faktor i 
Loge nr. 22 Thomas Wildeys liv. 
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16 millioner til SOS-
barnebyer 
 
Dette var overskriften i 
en artikkel i Aftenposten 
17. februar i år. Av 

artikkelen fremgikk det at det kvelden 
før hadde vært en festforestilling i 
Oslo Nye Teater i regi av SOS-
barnebyer, og i den anledning var det 
blitt overlevert fra Odd Fellow 
Ordenen, ved Stor Sire Harald Thoen, 
en sjekk på kr. 7.6 millioner., midler 
som var samlet inn blant medlemmer 
av Odd Fellow Ordenen (Landssaken 
2003) og var øremerket den nye 
barnebyen i San Vincente. 

Alle husker sikkert fra høsten 2003, 
”den store bøsseaksjonen” som 
søstere og brødre over det ganske land 
brødre bidro til, ved at de på sin fritid, 
stilte opp som bøssebærere, bl.annet 
utenfor nærbutikkene på den enkeltes 
bosted, for å samle inn penger til SOS 
–barnebyer. 

Det ikke alle vet, og som heller 
ikke fremgikk av artikkelen, var at det 
ved denne bøsseaksjonen, som var i 

regi av SOS barnebyer, ble samlet inn 
totalt kr. 16 mill. Av dette beløpet, ble 
kr. 9 mill samlet inn i bøsser som 
8000 medlemmer av vår Orden hadde 
ansvaret for.  Dette vet vi fordi ”våre 
bøsser” var merket. 

Den nye barnebyen i San Vincente 
er beregnet til å koste kr. 15 mill., og 
dette betyr at medlemmer av vår 
Orden bidro til fullfinansiering av den 
nye barnelandsbyen.  Ikke verst, men 
så var jo også denne aksjonen den 
største som noen sinne har vært 
gjennomført, i regi av vår Orden i 
Norge. 

De første spadestikkene ble tatt i 
midten av november 2003 og av 
bildet, som ble tatt i slutten av januar, 
kan vi se at arbeidene både med 
hovedhuset og flere av husene hvor 
barna skal bo, allerede har kommet 
godt i gang. 

Byen skal inneholde 15 familiehus, 
barnehage både for byens barn og for 
andre barn i nærmiljøet. I tillegg et 
sosialsenter, en yrkesskole for mødre 
av barn i barnebyen og en poliklinikk 
samt en adm. bygning.  
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Velkommen til Loge nr. 22 Thomas Wildeys’ 
hjemmeside! 
 
Etter oppfordring fra br. OM har jeg påtatt meg å utforme en 
”hjemmeside” for vår Loge, og legge den ut på Internett slik at 
brødre og andre interesserte kan få tilgang til felles informasjon. 
 

 
Innledningsvis vil jeg få takke for 

den tillit som vises ved en slik 
forespørsel, og for meg er det en stor 
utfordring å gjøre noe som jeg aldri 
har gjort tidligere. 

Det er mange spørsmål som reiser 
seg før man går i gang med et slikt 
arbeide. Hva skal hensikten med siden 
være? Hvorledes skal den utformes? 
Hva skal den inneholde? Skal det 
være begrensninger knyttet til 
tilgjengelighet? Hvorledes produseres 
en hjemmeside? Hva slags 
programvare skal til for å produsere 
den? 

Alle Loger har fra før hver sin 
logeside liggende under Odd Fellow 
Ordenen, hvor man kan finne bl.a. 
opplysninger om embedskollegiet og 
møteprogram. Hvorfor skal man da i 
tillegg ha en hjemmeside for Loge nr. 
22 Thomas Wildey? 
Spørsmålene var mange og svarene få. 

En vesentlig hensikt med hjemme-
siden må være å gi logebrødre og 
andre spesielt interesserte en mer 
utfyllende informasjon om vår Loge, 
vårt arbeide og planlagte virksomhet. 
Vi har også et ønske å avmystifisere 
det å være bror av en Odd Fellow 
Loge, ved å vise full åpenhet om vår 
virksomhet. Denne åpenhet vil 

kanskje også skape interesse for 
logearbeide og en eventuell lyst til å 
søke medlemskap i Odd Fellow 
Ordenen og da helst i vår Loge. 

Ved hjelp av Ordenens 
webansvarlige og gode kollegaer var 
det bare å sette i gang. Prøveballonger 
ble produsert og testet på noen brødre 
i vår Loge. Etter mottak av 
tilbakemeldinger, tok siden såpass 
form at den kunne kobles sammen 
med vår offisielle logeside. Fortsatt er 
siden under utvikling og undertegnede 
er absolutt åpen for innspill fra brødre 
som har synspunkter. 
 
Vår egen hjemmeside ser i dag slik ut: 

 
Siden kan nås ved å taste inn følgende 
adresse: 
http://home.online.no/~enordsjo/index
.htm 

http://home.online.no/~enordsjo/index.htm�
http://home.online.no/~enordsjo/index.htm�
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Vår offisielle logeside under Odd 
Fellow Ordenen ser slik ut: 
 

 
 
Dersom man ønsker det, kan denne 
siden nås direkte ved å taste inn 
følgende adresse: 
http://www.oddfellow.no/loger.asp?id
=59&hus=1 
 
Her er det lagt inn en forbindelse til 
vår egen hjemmeside ved å trykke på 
Lokal hjemmeside. 
 
Som dere ser har jeg valgt en layout 
som likner den offisielle logeside, slik 
at det skal være en liten grad av 
gjenkjennbarhet. 

Dersom man i ettertid ønsker en 
meget enkel måte å komme direkte til 
vår hjemmeside, kan man når man har 
fått opp hjemmesiden lagre den som 
en ”Favoritt” som man for eksempel 
kaller TW22. Neste gang man skal 
hente opp hjemmesiden kan man bare 
velge favoritten TW22! Er noen i tvil 
om denne fremgangsmåte kan Web-
ansvarlig kontaktes. 

 
 

Foreløpig er hjemmesiden inndelt i 
syv kapitler: 
 
• Vår Loges historie 
• De siste begivenheter 
• Detaljert møteprogram 
• Medlemmer 
• Nevnder 
• TW-nytt 
• Interne meldinger 

 
Kapittelnavnet sier det meste om 
innholdet. Les og kom med 
kommentarer! 

Under ”De siste begivenheter” er 
det lagt inn bilder og litt tekst fra de 
siste begivenheter, og det vil bli fylt 
på etter hvert som tiden går og vi har 
hatt felles opplevelser som vi vil dele 
med andre. 

Under ”Detaljert møteprogram” vil 
vi beskrive i detalj om møter, 
ettermøter, foredrag, hva vil skal spise 
etc. slik at brødrene kan få en forsmak 
og skjerpet appetitt på kveldens møte. 

Under ”Medlemmer” vil du bli 
møtt med følgende tekstboks 
”Innlogging Medlemsbok” dersom du 
prøver å åpne Medlemsboken: 

 

 
Da medlemsboken inneholder litt 
personlige opplysninger så som 

http://www.oddfellow.no/loger.asp?id=59&hus=1�
http://www.oddfellow.no/loger.asp?id=59&hus=1�
http://home.online.no/~enordsjo/�
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fødselsdato etc., har vi valgt å 
begrense lesetilgangen. Intensjonen 
med Medlemsboken er at den skal 
holdes oppdatert til enhver tid med 
bl.a. nye brødre av vår Loge 

Brukere må logge inn med 
følgende brukernavn og passord: 
 
Brukernavn: Odd Fellow 
Passord:  broder 
(Vær nøye med store og små 
bokstaver og mellomrom) 
 

Under ”TW-nytt” er det lagt inn litt 
historikk. Det er også en intensjon å 
gjøre tidligere utgivelser tilgjengelige. 

Ta en kikk på vår nye hjemmeside 
og meld tilbake om dere har 
synspunkter! 
 
 
Webansvarlig for vår lokale 
hjemmeside. 
Erling Nordsjø 
Fung. Eks OM 
 

 
 
TRENGER DU HJELP TIL Å KOMME I GANG MED NY 
DATAMASKIN? 
 
Dersom du har lyst til å skaffe deg en datamaskin, men kvier deg for installasjon 
og nødvendig brukeropplæring, har vi et tilbud til deg. 
 
Vi har opprettet en datagruppe som har til formål å bistå brødre med nettopp dette. 
Gruppen kan gi råd ved kjøpet, den kan bistå deg ved installasjon og gi en 
innføring i de mest benyttede bruksområdene. 
 
Bruk av data er ikke lenger forbeholdt de få ”spesialistene”. Data er allemannseie 
og åpner en ny verden av informasjon og praktiske bruksområder, som for 
eksempel banktjenester. Data er også en stadig større kommunikasjonsbærer. 
Senere undersøkelser viser at blant den eldre generasjonen, er det stadig flere som 
skaffer seg egen datamaskin. 
 
Den utnevnte datagruppen består av brødrene Svein Arild Stokland, Ivar T. 
Schmidt, Kjell Myhre og Erik Kolsrud Aas. 
 
Ta gjerne kontakt med bror Svein Arild Stokland, dersom dette er aktuelt for deg 
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Gjennom hele vår nyere ordenstid har mange av oss brødre undret oss over når de 
første ritualer for Odd Fellow Ordenen ble skrevet. Det vet vel fortsatt ingen per i 
dag, men det eldste kjente ritualet er «The ancient Ritual» tilhørende the order of 
Patriotio Odd Fellows, revidert og vedtatt i London den 12. mars 1797. 
 

Dette ritualet beskriver i tillegg til 
innvielsesgraden, ytterligere fire 
grader: Covenantpakten; Royal Blue – 
Kongelig blå; Pink eller Merit. Merit i 
betydningen god side eller 
fortjenestefull handling; og Royal 
Aroh of Titus eller Fidelity – 
Troskapsgraden, Aroh i betydningen 
bue, som i Triumfbue. 
 
Innvielsen 
For å bli tatt opp i Ordenen, måtte 
man anbefales av et medlem, og 
støttes av ytterligere én. 
Undersøkelsesnevnd ble utnevnt og 
disse la frem sin rapport. 
Ved innvielsen måtte resipienden kle 
av seg alt i tillegg til at han ble 
blendet og lenket. 
Hensikten med ritualet var å illustrere 
et menneskes prøvelser, fristelser og 
farer han kunne bli utsatt for i livet. 

Og at alle kom nakne inn i denne 
verden og skulle forlate den nakne. 

Resipienden ble stilt ansikt til 
ansikt med døden, oppfordret til lære 
seg selv å kjenne, og ikke minst – 
begynne et nytt liv i det godes 
tjeneste. Han ble undervist i å vise 
«Fraternity» – brorskap og instruert i 
passord, håndgrep og kjenningstegn. 
Naturlig nok er disse hemmeligheter 
ikke skrevet ned, og siden de heller 
ikke er forklart, har man ingen 
mulighet til å gjette hva de var. 
 
The Covenant 
The degree of the Covenant ble også 
kalt «the White». Formålet med 
graden var Friendship – vennskap – 
og på regaliet ble det festet en blå og 
hvit rosett. 
På Scenen blir det vist et tablå og 
Ancient Grand Master – Eks OM – 
begynner sin fortelling, som er 
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nøyaktig den samme som den vi 
bruker den dag i dag i «Det Gode 
Vennskaps Grad»; historien om David 
og Jonathan. 

 
Men kanskje likeså fascinerende, 
gradens sinnbilder er ikke avbildet i 
ritualet, men forklaringen til det første 
er; «it exhibits that the heart should be 
ready to acompany the hand when 
given in friendship». Oversatt: «det 
viser at hjertet skal være rede til å 
følge hånden når den blir gitt i 
vennskap». Bl.a. får vi forklaringen på 
Ordenens memento «Bunten av 
staver». 

Så vidt man kan forstå av 
forklaringen til de øvrige sinnbilder, 
er disse noenlunde de samme som vi 
benytter, og alt tyder på at gradens 
tegn også er likt. Det står nemlig i 
ritualet at gradens tegn finner man 
igjen i et av sinnbildene. 
 

The Royal Blue 
I denne graden er Brotherly Love – 
broderkjærlighet – det sentrale tema. 
Resipienden blir igjen fortalt en 
historie, og på en scene blir det vist et 
tablå: En mann som steller en såret og 
plyndret mann. Og den historien 
kjenner vi jo alle sammen. Den 
barmhjertige samaritan. 
Gradens passord er det dessverre ikke 
mulig å forstå av forklaringen, som 
henleder oppmerksomheten på at selv 
om man bekjenner seg til de ti bud, 
følger man ikke den levittiske lov om 
Øye for Øye – Tann for Tann – for 
man følger Det nye testamentets lære 
om «elsk din fiende som deg selv». 
Alt tyder på at noen av sinnbildene 
var en «Due» og en «Ollivengren», 
som symbol på fred og kjærlighet – 
samt stavene til Moses og Aaron, som 
dro vann fra Horebs berg. 
 
The Pink eller Merit 
Ved åpningen av denne gradtildeling 
dreier det seg om rettferdighet og 
sannhet, men like mye blir 
resipienden bedt om å forklare og 
tenke over om han har handlet 
overensstemmende med sant 
vennskap og broderkjærlighet. Man 
minnet om viktigheten av å vise 
barmhjertighet og dømme rettferdig. 
Et uttrykk som brukes er: «Judge with 
oandor and reprehend with meroy» – 
«Dømme med frimodighet og 
formane med barmhjertighet». 
Et annet uttrykk er: «A soft word 
tureth away wrath; but grievous word 



 18 

stirreth up anger». LV sier I vår 
opptagelse I Patriarkgraden det 
samme: Et mildt svar demper harmen, 
men et sårende ord vekker vrede. 
Men resipienden blir også, gjennom et 
spill, minnet om hvilke prøvelser man 
kan bli utsatt for, om man alltid vil 
forholde seg til hva som er rett og 
galt. 

Spillet er ikke beskrevet i rituale, 
men det omtales med «Brutus 
delivering his son up to justice». Det 
eneste tilfelle jeg har funnet i historien 
som omtaler at en Brutus utleverer sin 
sønn til retten, er historien om Lucius 
Junius Brutus. Han er gitt æren av å 
være grunnleggeren av den romerske 
republikk. I året 509 f.K. skal han ha 
ledet en revolt mot den romerske 
kongen Lucius Tarquinius Superbus 
og jaget ham og den herskende 
familie fra Rom. Som følge av dette 
ble han valgt til en av de to første 
konsuler samme år. 
I følge historien skal hans to sønner ha 
deltatt i en konspirasjon for å 
gjeninnsette Tarquinfamilien. Brutus 
brakte dem for retten, og de ble dømt 
til døden. 
Senere i ritualet siterer Ancient Grand 
Master de fem første vers i Matteus 
evangeliet: 
Døm ikke, for at I ikke skal dømmes! 
for med den samme dom som I 
dømmer med, skal I dømmes, og med 
det samme mål som I måler med, skal 
eder måles igjen. Hvorfor ser du 
splinten i din brors øie, men bjelken i 
ditt eget øie blir du ikke vâr? Eller, 

hvorledes kan du si til din bror: La 
mig dra splinten ut av ditt øie? og se, 
det er en bjelke i ditt eget øie! Du 
hykler! dra først bjelken ut av ditt eget 
øie, så kan du se å dra splinten ut av 
din brors øie! 

Når resipienden nå blir tildelt 
gradens emblem, sier man at 
broderskapet hviler på «Brotherly 
Love, with Truth, Friendship and 
Justice combined». Gradens sinnbilde 
må etter forklaringen være vekten og 
sverdet. 
 
The Royal Arch of Titus eller 
Fidelity 
Ved åpningen utføres det et rituale, 
hvor AGM sier: «in whos presence 
are we met tonight». Og NGM svarer: 
«In the presence of the Holy One of 
Israel, who must not be named with 
unhallowed lips». Og syv 
embedsmenn staver «JEHOVA». 
Graden er bl.a. basert på at tallet syv 
er et hellig tall. Bl.a. er det en rekke 
forklaringer på hvor mange ganger 
syv år det gikk mellom forskjellige 
begivenheter i det gamle og nye 
testamentet, og i hvor mange ganger 
syv år en manns liv er delt opp. 
Uttrykket «vær mot andre som du vil 
at andre skal være mot deg og dine» 
blir her beskrevet som Ordenens 
fundament. 
Resipienden betegnes som pilegrim 
og blir eksaminert om de tidligere 
graders tegn, håndgrep og symboler. 
Det lyder litt kjent – ikke sant. 
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I løpet av ritualet blir følgende, fra det 
sjette kapittel i Paulus’ brev til 
Efeserne sitert: «Forøvrig – bli sterke 
i Herren og i hans veldes kraft! Ikle 
eder Guds fulle rustning, så I kan stå 
eder mot djevelens listige angrep; for 
vi har ikke kamp mot blod og kjød, 
men mot makter, mot myndigheter, 
mot verdens herrer i dette mørke, mot 
ondskapens åndehær i himmel-
rummet. Ta derfor Guds fulle rustning 
på, så I kan gjøre motstand på den 
onde dag og stå efter å ha overvunnet 

alt. Så stå da omgjordet om eders lend 
med sannhet, og iklædd 
rettferdighetens brynje. Og ombundet 
på føttene med den ferdighet til kamp 
som fredens evangelium gir, og grip 
foruten alt dette troens skjold, 
hvormed I skal kunne slukke alle den 
ondes brennende piler, og ta frelsens 
hjelm og Åndens sverd, som er Guds 
ord, idet I til enhver tid beder i Ånden 
med all bønn og påkallelse, og er 
årvåkne deri med all vedholdenhet og 
bønn for alle de hellige.» 

Det dreier seg altså om å være tro, 
og kjempe det godes kamp. Gradens 
navn henviser til at the Royal Arch of 
Titus ble reist til minne om kampene 
hvor romerne, til tross for folkets 
kamp, ødela tempelet i Jerusalen. Og 
så vidt jeg kan forstå av teksten, og litt 
søken… The Royal Arch of Titus, 
besto av tre pilarer – og det virker vel 
kjent………. Våre leires symbol. 
Graden bærer preg av at denne 
Ordenen baserte seg på kristen tro. Av 
teksten kan man ikke forstå gradens 
tegn, men man kan forstå at gradens 
emblem er gull. 
 
AE 
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Logens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
 
 
Det arbeid denne nevnden nedlegger er etter manges mening av 
vesentlig betydning for utviklingen av vår loge, både på kort og 
lang sikt. Av den grunn ønsker redaksjonen i TW-Nytt å gi 
brødrene en litt mer utfyllende orientering om nevndens 
virksomhet og fremtidige aktivitetsplaner. 
 

Nevndens hovedoppgave er å bistå 
Overmester og de øvrige embedsmenn 
i arbeidet for logens styrkelse og 
ekspansjon. I dette ligger både en 
styrkelse av logens innadvendte liv 
slik at brødrene opplever et rikt og 
engasjerende medlemskap, samtidig 
som den skal gjennomføre tiltak for 
rekruttering av nye medlemmer. 

På vår logeaften 17. februar i år 
avga Storrepresentant Svein Terje 
Hermansen, i egenskap av formann i 
nevnden, en rapport over de 
aktiviteter som var blitt gjennomført i 
2003. Selv om mange av brødrene var 
tilstede på denne aften og fikk 
innholdet opplest, har jeg likevel lyst 
til å gjengi følgende avsnitt fra 
rapporten. Det er som kjent ikke galt å 
gjenta en god ting flere ganger, og for 
de av brødrene som ikke var tilstede, 
er dette helt nytt. 

Nevndens hovedprosjekt høsten 
2002 og våren 2003 var en bredt 
anlagt spørreundersøkelse blant 
Logens medlemmer der brødrene ble 
bedt om å besvare – og knytte 
kommentarer til en rekke spørsmål om 
logens drift og virksomhet. Mange av 
brødrene fylte ut og returnerte det 

tilsendte spørreskjemaet. Den videre 
bearbeidelsen av undersøkelsen 
fortsatte så i januar 2003. På 
arbeidsmøter i februar og mars ble 
svarene fra brødrene gjennomgått i 
logesalen etter at Logen var lukket. 
Engasjementet fra brødrene var meget 
stort og man måtte bruke flere møter 
enn planlagt for å komme igjennom 
alle spørsmålene. Nevnden tolker 
brødrenes store engasjement som 
meget positivt. Diskusjonen var på 
alle måter fruktbar, og mange 
interessante innspill ble notert. 
Kommende embedskollegier har i 
undersøkelsen og den påfølgende 
debatten i Logesalen fått et verdifullt 
materiale som bør brukes aktivt. 

Hovedhensikten med denne 
undersøkelsen var å få frem 
synspunkter på hvordan medlemmene 
oppfatter våre logemøter og om det er 
mulig å forandre på noe, slik at både 
selve logemøtet og ettermøtet kan få 
et enda mer interessant innhold. 
Lykkes man med dette utviklings-
arbeidet, vil antageligvis flere av våre 
brødre begynne å møte regelmessig på 
våre møter, og dette er et viktig 
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grunnlag for videre vekst og god 
utvikling i vår  Loge. 

Nåværende Nevnd for Styrkelse og 
Ekspansjon har definert rekruttering 
av nye medlemmer samt oppfølging 
av yngre brødre gjennom informasjon 
og mer aktiv bruk av 
Utviklingsprogrammet som sine 
hovedsatsningsområder. Dette 
engasjementet ble ytterligere utdypet 
på nevndens møte den 25. november, 
hvor følgende agenda ble 
gjennomgått: 
1) Utviklingen i vår Loge 2. halvår – 

er vi på riktig kurs? 
2) Hva kan vi gjøre for å motivere 

brødre som gradvis har uteblitt, til 
å begynne å møte igjen? 

3) Rekruttering / venneaften. 
4) Kontakt med Embedskollegiet – 

Storrepresentanten møter på alle 
kollegiemøter. 

5) Planlegging av eget innslag i 
nevndens regi på minst ett av våre 
møter i vårterminen. 

6) Systematisk bruk av utviklings-
programmet – vår Loges ”dårlige 
samvittighet”? 

De ulike problemstillingene ble 
grundig gjennomgått og diskutert på 
møtet. Nevnden ønsker å være en 
aktiv støttespiller for vårt 
embedskollegium, og i første omgang 
vil nevndens formann delta på et bredt 
anlagt planleggingsmøte som kollegiet 
vil avholde hos bror sekretær rett etter 
nyttår. På dette møtet vil Logens 
embedsmenn bli orientert om - og bli 

bedt om synspunkter på det videre 
arbeidet i vår nevnd. 

Det har i 2003 vært avholdt 2 
venneaftener/ informasjonsmøter i vår 
Loge. Vårterminens arrangement fant 
sted den 25. mars. Flere venner og 
potensielle søkere hadde tilsagt sitt 
nærvær, men på grunn av en 
forkjølelsesepidemi på denne tiden 
meldte beklageligvis samtlige forfall 
på grunn av sykdom. DSS Per Bredo 
Østby holdt i stedet en improvisert 
instruksjon, som i seg selv var meget 
vellykket. Høstens informasjonsmøte 
ble arrangert den 28. oktober. 
Storrepresentant Svein Hermansen 
holdt hovedforedraget inne i 
logesalen, og på ettermøtet orienterte 
OM Dag Thorkildsen om de praktiske 
sider ved medlemskap i vår Orden. 
Arrangementet ble etter sigende 
oppfattet meget positivt, og av de to 
tilstedeværende gjester har en søkt 
medlemskap og vil bli innviet i januar 
2004. 

Logens Nevnd for Styrkelse og 
Ekspansjon ser meget positivt på 
utviklingen i Loge Thomas Wildey. 
Liksom forgående embedskollegium 
arbeider vårt nåværende kollegium 
svært aktivt for å styrke og 
videreutvikle vår Loge. Embeds-
mennene fungerer som et meget godt 
team og samarbeidet med Nevnd for 
Styrkelse og ekspansjon er det aller 
beste. Nevnden vil spesielt fremheve 
at det rituelle arbeidet foregår på et 
meget tilfredsstillende nivå, og at vi 
kan glede oss over hyggelige 
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ettermøter med mange interessante 
innslag. Man konstaterer med stor 
tilfredshet at fremmøteprosenten nå er 
høyere enn på svært mange år og at 
spesielt våre yngre brødre møter 
meget trofast.  

Som nevnt innledningsvis er 
Logens Nevnd for Styrkelse og 
Ekspansjon meget opptatt av 
informasjon og kontakt med brødrene 
i vår Loge. Helt i tråd med Nevndens 
ønsker holder våre embedsmenn 
telefonkontakt med brødre som etter 
hvert har utblitt, og dette har i noen 
tilfeller resultert i at brødre har 
kommet tilbake på våre møter. For 
øvrig kan nevnes at vår Loge også får 
egen hjemmeside under Odd Fellow 
på internett. 

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
vil arbeide spesielt med aktiv bruk av 
Ordenens utviklingsprogram i tiden 
fremover og ser det som særlig viktig 
at yngre brødre får anledning til 
fordypelse i ritualenes innhold og 
symbolikk samt bedre kjennskap til 
Ordenens organisasjon og 
oppbygning. 

I forbindelse med høstens 
informasjonsaften er det besluttet å 
benytte et eget opplegg som har vist 
seg å være vellykket i andre loger hva 
gjelder rekruttering av nye 
medlemmer. Jeg vil i det følgende gi 
en kort oppsummering av den 
fremgangsmåte som nevnden ønsker å 
benytte, i håp om at også vår loge kan 
lykkes i å frembringe flere søkere. 
Uansett vil nevnden i etterkant foreta 

en evaluering av arrangementet, for å 
se om det skal gjennomføres flere 
ganger, eller om det er behov for 
endringer. 

I god tid før informasjonsaften 
sendes det ut et sirkulære til logens 
brødre, hvor det anmodes om at så 
mange som mulig møter til en spesiell 
logeaften for å diskutere hvordan man 
skal få frem nye medlemmer. I 
sirkulæret vil det bli gitt en kort 
orientering om hvorfor møtet 
avholdes, samtidig som man anmoder 
om at brødrene på forhånd enten har 
kontaktet en potensiell søker eller har 
tenkt på en mulig kandidat. 

På møtet deles brødrene opp i 
mindre grupper, med en gruppeleder. 
Nevnden har på forhånd delt inn 
gruppene, og i sirkulæret som sendes 
brødrene på forhånd, fremkommer det 
blant annet hvilken gruppe man 
tilhører. Ved å gjøre det på denne 
måten får man forhåpentligvis flere 
brødre til å komme i logen.  

Etter at gruppene har fordelt seg, 
vil OM eller formann i nevnden gi en 
kort orientering om bakgrunnen for 
møtet, og arbeidsmetodikken. Hver 
gruppe skal ha fått utlevert et skjema 
hvor mulige brødres navn, adresse og 
telefonnummer skal  oppføres. Disse 
skjemaene samles inn av nevnden, og 
benyttes i forbindelse med senere 
invitasjon til informasjonsaften. 

På møtet deles også ut brosjyren 
om Odd Fellow, slik at den logebror 
som har en kandidat, kan gi den 
videre til vedkommende og om mulig 



 23 

gjennomgå den med søkeren før 
informasjonsaften. 

Under gruppemøtet er det ønskelig 
at man diskuterer forskjellige måter å 
nærme seg en mulig bror, og hvordan 
man bør følge opp henvendelsen med 
konkrete aktiviteter. For eksempel 
privat besøk, eventuelt sammen med 
en erfaren bror, gjennomgangsmåten 
av brosjyren og invitasjonen til 
informasjonsmøtet. 

Er det oppført mulige søkere på 
skjemaet vil nevnden skrive et brev til 
vedkommende, hvor man henviser til 
den bror i logen som har foreslått 
vedkommende, gi en kort orientering 
om hva logen står for samt avslutte 
med en invitasjon til informasjons-
aften, gjerne med ektefelle/samboer 
eller andre. Selvfølgelig er deltagelse 
på et informasjonsmøte helt 
uforpliktende 
 

I forkant av informasjonsmøtet vil det 
bli sendt et sirkulære til logens brødre, 
hvor man minner om aftenen, samt 
påpeker at ektefelle/samboer også er 
hjertelig velkommen. Det er jo et 
ønske om at så mange som mulig 
kommer på en slik aften. 

Som brødrene forstår er nevnden 
sterkt opptatt av at vår loge ikke 
forfaller, men utvikler seg i positiv 
retning både når det gjelder oppmøte 
samt nye medlemmer. Ingenting er 
mer deprimerende enn å komme i en 
loge hvor det kun er noen få brødre 
tilstede utenom embedsmennene. 
Enda tristere er det når en loge må 
avlyse gradspasseringer fordi man 
ikke har kandidater. La oss sammen 
sørge for at det ikke skjer i loge 
Thomas Wildey. 
 
 
Arnfin Evjen 

 
Etterlysning! 
 
Som de fleste brødrene har sett så har Privatnemnda egne flotte serveringsforklær. 
Disse er sydd som en livkjole, og brukes under servering i Galla. Beklageligvis 
mangler vi 4 stk. Min uforbeholdene påstand er at noen av brødrene - i god hensikt 
- har tatt de med hjem for vask. Så har de sikkert havnet i et klesskap og glemt. 
Kan de av brødrene som har vært i Privatnemnda, eller har vært med på servering i 
andre loger, ta en titt i klesskapene sine, kanskje ligger de nyvasket og strøket 
der!!! 
 
Ivar T. Schmidt 
Privatnemndas formann 
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BRUK OG MISBRUK AV SPROGET VÅRT. 
Av Oddvar Follestad 

Det kan synes som halsløs gjerning at en som er oppvokst 
med, og fremdeles delvis preget av rettskrivningsnormen av 
1927, tar seg på tak å komme med kritiske bemerkninger til 
dagens ”utgave” av norsk sprog. 

Imidlertid er det ikke eventuelle ”feil” hverken i ortografi 
eller grammatikk jeg vil komme inn på, men snarere om 
sammenblanding av nesten likelydende ord, om ord som i 

dag er gitt en annen, og ofte motsatt mening enn den opprinnelige, og sist men 
ikke minst bruken av såkalte moteord.  

 
Men aller først vil jeg ta for meg 

en sak der det regelrett syndes mot, 
også på det rent grammatikalske 
område, nemlig mot reglen om at det 
skal hete: ”den gang da og hver gang 
når”. 

Hvis man virkelig har sans for å 
ergre seg over småting, behøver man 
bare å ta for seg dagens aviser, og 
under lesningen gi seg tid til å telle 
hvor mange ganger ”når” benyttes der 
hvor det rettelig skulle hete ”da”.  
Dette gjelder også for sendinger i 
radio og fjernsyn. 

En annen og kanskje morsommere 
”sport” for et ”sprogpetimeter” er å 
finne sammenblandinger av ord som 
utseendemessig kan virke svært like, 
men tross dette har helt forskjellige 
betydninger.  Jeg tenker da på ord 
som ”avfinne” og ”innfinne”. 

I sin bok ”Bokhandleren i Kabul” 
skriver Åsne Seierstad om problemet 
flerkoneri: 

”Mange slike dobbeltkoner hater 
hverandre så intenst at de ikke engang 
snakker sammen.  Andre innfinner seg 

med at å ha flere koner er mannens 
rett”. 

Nå der jo boken oversatt til 
engelsk, og vi får bare håpe at 
oversetteren ikke oversetter ”innfinne 
seg ” ordrett med ”show up”, men 
bruker et ordvalg som passer bedre til 
den aktuelle situasjon, nemlig ”put up 
with”. 

Denne sammenblandingen av 
”innfinne” og ”avfinne” er Åsne 
Seierstad slett ikke alene om, og jeg 
fristes til å ”konstruere” en setning til 
å belyse fenomenet med: 

 ”Herr Hansen er riktignok et 
typisk B-menneske, men han må 
likevel avfinne seg må alltid å 
innfinne seg i rett tid på jobben”. 

Hva angår sammenblandingen av 
unnselig og uanselig, kan jeg berette 
at jeg etter å ha ”ergret” meg meget 
over at den ellers så dyktige Bjørn 
Hansen i NRK i en artikkel om 
ekspresident Bill Clinton, skrev at han 
var født i den lille unnselige byen 
Hope i Arkansas.  Jeg ringte ham opp 
og begynte forsiktig med å spørre om 
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dette kunne være en trykkfeil, og at 
han egentlig mente ”den uanselige 
lille byen Hope”. Men nei, han sto på 
det at unnselig var det ordet han hadde 
valgt, og forsvarte sitt valg med at 
sproget var i stadig utvikling og at 
noen unødvendige bokstaver måtte 
finne seg i å bli avskallet fra tid til 
annen, med andre ord at ”uanselig” 
var foreldet og nå erstattet med 
”unnselig”. 
”Oppriktig talt Hansen” sa jeg ”Det 
er det verste tull jeg har hørt på 
lenge”.  ”Selv om ordene unnselig og 
uanselig ser noenlunde like ut, har de 
alltid hatt, og vil alltid ha helt 
forskjellige betydninger.  Unnselig er 
hva den lille piken er som skal levere 
blomsterbukett til Kongen eller 
Dronningen ved en eller annen 
avduking eller snorklipping, og som 
er så blyg at hun ikke tør se opp.” 
Uanselig er det motsatt av unnselig og 
betegner ett eller annet er av lite 
format.” 
Etter denne ”uimotståelige” 
argumentasjon la herr Hansen seg helt 
flat, og lovet dyrt og hellig at han aldri 
mer skulle ta feil av disse ords 
betydninger. 
Han er forresten ikke den eneste 
journalist som har vist usikkerhet ved 
ordbruken av unnselig/uanselig.  Eller 
hva synes dere om Per Haadals 
overskrift på en ellers meget 
leseverdig artikkel: ”Den unnselige 
hverdagen”? 
En ganske morsom anvendelse av 
ordet unnselig kom jeg over i ett 

oppslag i en avis for noen tid siden, 
nemlig at det i en eller annen 
sammenheng var gitt ”en ikke 
unnselig pengesum” til det og det 
formål. La oss håpe at den glade giver 
fikk seg en god latter. 

Av og til kan det by på problemer 
om man skal bruke infinitivsmerket 
”å” eller konjunksjonen ”og”. I de 
gode gamle dager – altså for en 60-70 
år siden – gjorde vi bruk av et 
hjelpetriks: Hvis vi kunne skrive ”at” 
der det var tvil om bruken av ”å” eller 
”og”, da var det ”å” som var riktig. 

For kort tid siden utkom det en 
roman skrevet av Per Petterson, og 
tittelen han hadde valgt var: ”ut og 
stjæle hester”.Det samme skjedde i 
vår lokalavis ”Budstikka”.  Det syntes 
dermed å råde en viss usikkerhet om 
infinitivsmerke eller konjunksjon var 
det rette i dette tilfellet.  Per Egil 
Hegge, som har en daglig spalte i 
Aftenposten som han kaller ”Språket 
vårt” forsvarer Pettersons bruk av 
”og” med at det er nok ikke bare 
”hestestjæling” det her er snakk om, 
men sikkert også en mengde andre 
ting. Jeg synes Hegges forsvar for 
bruken av ”og” er noen tynt, men ham 
om det. 

Tar vi ”at-prøven” synes jeg det 
låter ganske overbevisende med ”Ut at 
stjele hester”, og særlig hvis man 
uttaler det med ”aristokratisk” 
bergensdialekt.  Mange bergensere av 
gammel edel årgang bruker jo 
visstnok fremdeles ”at” i stedet for 
”å” ved infinitiv. Det er forresten en 
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annen litt pussig versjon av 
infinitivsmerket som er verdt å nevne.  
I visse sammenhenger, særlig om man 
finner det nødvendig å være noe mer 
emfatisk enn vanlig, og kanskje synes 
at en naken ”å” virker utilstrekkelig, 
tyr man til bruken av en, jeg vil nesten 
kalle det en forsterket infinitiv, nemlig 
”åsså”.  ”Vi må prøve åsså få til en 
ordning” ”Vi må forsøke åsså klare 
dette selv”. 

Så til ord som i tidens løp blir 
tillagt en mening som er forskjellig fra 
den opprinnelige, noen ganger den 
helt motsatte.  Dette har skjedd med 
ordet lemfeldig. Opprinnelig betydde 
dette: mild, nesten altfor snill og 
lignende. I dag har det fått 
betydningen: sjusket, dårlig.  Bruken 
av ordet kan dermed få uante følger 
hvis det blir avgitt av adressenter i 
ordets opprinnelige betydning, og 
tolket av mottakeren i ordets 
nåværende betydning.   Hvis jeg for 
eksempel. karakteriserte en ung 
dommers nylig avsagte dom for 
”meget lemfeldig” og dermed mente 
at han nesten hadde vært for snill, 
ville han, fordi han som ungdom (og 
dermed bare vant med dagens 
betydning av ordet lemfeldig) tro at 
jeg mente at han hadde utøvet sin 
dommergjerning på en særdeles dårlig 
og sjuskete måte, blitt høylig 
forurettet, og kanskje anlagt 
injuriesak. 

Til slutt noen ord om bruken av 
uttrykket ”problemstilling”.  Et godt 
ord i riktig sammenheng.  Men saken 

er den at ordet ”problemstilling” i 
våre dager fullstendig har tatt luven 
fra det enklere ordet ”problem”, også i 
de tilfeller hvor det er riktig å anvende 
”problem” og galt å bruke 
”problemstilling”. 

Jeg kan ikke forklare det på annen 
måte enn at folk synes det er mer 
betydningsfullt å ha problemstillinger 
enn problemer. Leter man i et 
norsk/engelsk leksikon for å finne en 
definisjon av ordet ”problemstilling”, 
finner man uttrykkene ”approach to a 
problem” ”way of posing a problem”. 
Det burde derfor være klart at 
”problemstilling” er det samme som et 
første skritt til å løse et problem. 
Den kanskje merkeligste anvendelse 
av ordet ”problemstilling” som jeg har 
hørt var svaret som veisjefen for 
området som omfatter Oslo-tunnelen 
ga da hun ble spurt på TV om hun 
trodde at utrasingen (den første) i 
tunneltaket kunne forekomme også 
andre steder i tunnelen. ”Nei, jeg tror 
bestemt dette er en lokal 
problemstilling”. 
Dessverre skulle det vise seg at både 
hennes ordvalg og hennes 
bedømmelse av situasjonen var gale. 

I en eneste sammenheng kan man 
imidlertid sette likhetstegn mellom 
ordene problem og problemstilling.  
Jeg tenker da på våre skihopperes 
problemer med sittestillingen, for 
problemet var så stort at vi med rette 
kunne kalle denne sittestillingen for 
en problemstilling. Men det problemet 
er nå lykkeligvis løst. 



Skibsklokke 
 

 
Hermed en beskrivelse og lidt historie om 
klokke, stabel og hammer til venskabsbesøget, 
sidste forår hos loge nr 22 Thomas Wildey 
Oslo. 
Gaven til jeres loge var der enighed om, skulle 
være en brugsgenstand. 
Der var mange forslag ,men ved et besøg af en 
bror fra vore loge i Oslo blev emnet berørt. Det 
kom frem at en klokke til selskabslokalet 
var savnet. 

 
Vores daværende overmester Søren 
Larsen henvendte sig til undertegnede 
om muligheden for fremstilling af 
klokke og stabel. Baggrunden er nok 
at jeg er bådebygger på Fredericia 
Bådebyggeri. Skitsen til denne 
klokkestabel stammer delvis fra Lord 
Nelsons skib Victory år 1800, 
klokkestablens bundplade søjler og 
overligger er lavet i Teaktræ fra en 
dansk minestryger, M.S.7. Hjortø, 
søsat 21. Juni 1941, stak af fra 
Tyskerne den 29. August, strøg 
kommando i Karlskrona. Kom tilbage 
til den danske flåde efter krigen. Selve 
klokken er bronzelegering. Hammeren 
er fremstillet af Ibenholt, skaftet Teak. 
 
 
Med broderlig hilsen i 
V. K& S. 
Br Jørgen Møller Jørgensen 
 

Vi er Jørgen Møller Jørgensen og 
Loge nr. 37 Thomas Wildey i 
Fredericia en stor takk skyldig for den 
fine gaven logen fikk, ved deres siste 
besøk hos oss. Som dere alle har 
registrert blir gaven benyttet på alle 
våre logemøter. 
Årsaken til at redaksjonen tok kontakt 
med Møller Jørgensen, var nettopp for 
å få historien rundt klokken, ikke 
minst med tanke på kommende 
generasjoner, slik at disse også kan bli 
kjent med klokkens opprinnelse. 
At skissen til klokkens utforming 
stammer fra en av Lord Nelsons skip, 
gjør ikke historien mindre interessant. 
TW-Nytt takker br. Jørgen Møller 
Jørgensen for innlegget og vi håper at 
bildet av klokken yder den full 
rettferdighet. 
 
KB 
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Herr Redacteur! 
 

Som mangeårig anonymt medlem av Loge nr. 22, og således en ivrig leser av 
Deres utmerkede publikasjon, har undertegnede, til tross for allverdens respekt 
og beundring for TW-nytts alltid interessante innhold og sofistikerte 
redaksjonelle profil, allikevel til hensikt å foreslå for Dem, hr. Redacteur, en 
radikal omlegging av bladets layout og totale konsept for øvrig! 

 

 
 
Bakgrunnen for dette forslaget er 

faktisk årets eksklusive JULEBALL, 
som, slik tradisjonen nu har blitt de 
siste årene, ble avviklet med brask og 
bram midt i januar – også denne gang 
i beste samarbeid med Loge nr. 32 
Viken. (Ja, faktisk var det 
embedsmenn fra sistnevnte loge som 
besatte stolene i logesalen under den 
vakre seremoni, og Overmester Nils 
Petter Stensrud ledet festlogen på en 
sikker, rolig og verdig måte.  Og la 
oss da heller ikke glemme regien ved 
taffelet, som var loge nr. 22 Thomas 
Wildey`s ansvar: Et kulinarisk meget 
høyverdig måltid med hjortefilet fra 
New Zealand som hovedrett, ledsaget 
av en førsteklasses portugisisk 

landvin. Rebekkasøstre fra Loge Irene 
serverte, og bidro med sin elegante 
fremtreden og effektive service til å 
høyne taffelets estetiske, så vel som 
faglige nivå – hvilket vår kjære 
Undermester også fremhevet i sin 
meget elokvente og poengterte takk 
for maten-tale. 

Nuvel, hr. Redacteur – det var jo en 
lang parentes, og egentlig var det ikke 
detaljene, men snarere den unike og 
uhyre elegante ATMOSFÆRE ved 
vårt nyttårsball undertegnede egentlig 
hadde til hensikt å dvele litt ved.  Den 
høytidelige skål for Hans Majestet 
Kongen, polonesen, som i Ivar 
Schmidt og Brit Aamodt`s elegante 
regi forvandler A-salens lobby til 
Ludvig den 14.`s Versailles, og ikke 
minst, feiende dans med lakksko og 
silkekjoler over parketten til ut i de 
små timer – kan vår kjære Kong 
Haralds Slottsball et stenkast  fra vårt 
logehus overgå våre loger i opphøyet, 
kresen eleganse? 

OG: Nettopp i vår tildels 
panegyriske begeistring over et uhyre 
vellykket nyttårsball er det vi kommer 
tilbake igjen til vårt utgangspunkt for 
dette lille anonyme leserinnlegg – 
nemlig den totale fornyelse av vårt 
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kjære logeblad! For, hr. Redacteur, 
det ER faktisk slik at store soareer og 
offisielle middager på tilsvarende nivå 
som vår loges nyttårsball, når de til 
stadighet arrangeres på Slottet, 
Akershus festning, Continental eller 
Grand Hotell, straks utløser LANGE 
og DETALJERTE reportasjer i 
tabloidpressen så vel som i 
publikasjoner som Se og Hør og 
Norsk Ukeblad! Alle nærbildene av 
vakre kvinner med juveler og kostbare 
ballkjoler og nyfriserte herremenn i 
smoking og galla, gir leseren en 
berusende fornemmelse av faktisk 
SELV å være til stede i Slottets ballsal 
eller på den røde løperen sammen 
med Wenche Myhre og Kjell Inge 
Røkke !  Burde derfor, hr. Redacteur, 
også TW-Nytt - AV HENSYN TIL 
DE BRØDRE MED LEDSAGERE 
SOM IKKE ER TILSTEDE PÅ 
VÅRE NYTTÅRSBALL – gå over til 
ukebladformat, tykt glanset papir og 
nærbilde i farger av Overmester Dag 
Thorkildsen med frue, grasiøst 
stigende ut av drosjen utenfor 
Stortingsgaten 28  (og følgende tekst 
under bildet: ”Tok taxi sammen fra 
Åneby”--).  Og hva med et helsides 
fargefoto av fru Berit Grøtlien i 
feiende vals over parketten med 
Storrepresentanten – og følgende 
pikante tekst: ”Danset sammen flere 
ganger”.  Og tenk bare på et nærbilde 
av bror Ceremonimester med et brett 
fullt av funklende Cognac-glass, - 
”spanderte på fru Wenche og alle de 
andre ved bordet”. Og kanskje enda 

bedre: Et ordentlig paparazzi-foto av 
Bjørn Jahr og vakre fru Anne i 
drosjekøen på Solli Plass kl. 03, med 
teksten: ”Varmet hverandre i 
vinterkulden--”.  Og et lekkert bilde 
(stadig i gnistrende farger på tykt 
papir) av vår representative Stor-vakt 
Knut Borgen, og hans alltid elegante 
og eksklusivt antrukne fru Bente med 
hevede champagne-glass foran 
flygelet, er jo nærmest en selvfølge. 

Selvsagt, hr. Redacteur, KAN 
enkelte etablerte logebrødre ha 
motforestillinger mot en slik 
forholdsvis radikal fornyelse av en 
meget etablert publikasjon, og 
selvfølgelig er selv undertegnede klar 
over at det vil medføre visse 
ekstraomkostninger å ta opp 
konkurransen med Se og Hør og 
Norsk Ukeblad.  Imidlertid: Vår 
dyktige bror Skattmester har da 
akkurat fremlagt et oppsiktsvekkende 
godt regnskap som gir muligheter for 
kreativ investering og satsing på nye 
markeder, så en mer kommersiell 
profil for TW-Nytt, vil antagelig på 
sikt øke vår rikdom ytterligere! Og 
således være til glede og gavn for vår 
loge så vel som for vår Orden!!! 

Undertegnede, anonyme leser 
ønsker Dem, br.Redacteur, lykke til 
med prosessen, og påtar seg gjerne 
freelance-oppdrag som hoffreporter 
og sosietet-skribent i årene som 
kommer! 

 
Anonym leser
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ALVOR OG FEST 
 
Å leva, det er i livet 
å finna det største verd. 
Å leva, det er å vinna 
til sanning i all si ferd . 
 
Vi er i festlosje som gjester hos losje 
Thomas Wildey. 
Embetsmennene har nettopp i tur og 
orden orientert om losjens historie, 
fortalt om losjens verdigrunnlag og er 
i ferd med å gjennomføre ritualene 
som hører festlosjen til. Lys dempes, 
lys tennes. Musikk ledsager budskapet  
stemning skapes, stjernene i taket 
blinker. 
Frans av Assisi har vært sitert, bibelen 
ligger oppslått og skal snart lukkes. 
Alt ser ut til å foregå etter et nøye 
beskrevet mønster. Dette er 
innledning til losjens årlige 
nyttårsball, og hele seansen er for 
mange av oss det eneste møtet med 
Odd Fellow-losjen. 

Vi toger ut. Rett utenfor inngangen 
står damer med champagneglass på 
brett – og så er stemningen plutselig 
en annen. Sigaretter tennes og 
stemmer heves. Skål, skål. 

For et brudd! 
Undertegnede har nå opplevd alt dette 
ganske mange ganger, og blir hver 
gang like spørrende engasjert. 
”Hva vil losjebrødrene med Del 1 av 
denne kvelden?” 
Det vi opplever inne i den lukkede 
losjesalen virker fast og rituelt. Her er 

ikke rom for spørsmål. Men 
spørsmålene presser seg likevel på.: 
Er dette representativt for det som 
foregår på tirsdagskveldene?  
Diskuterer losjebrødrene formen noen 
gang.? 
Er innholdet uproblematisk for alle 
medlemmene? 
Mener de at form og innhold er godt 
egnet til å pirre nysgjerrigheten til 
2004-mennesker yngre enn 45 år? 
Føler de seg bekvemme med et litt 
klønete og oppstyltet språk lest av 
passe gode lesere? 
Drøfter de noen gang på hvilken måte 
et alminnelig menneske klarer å 
etterleve de ideale fordringer som blir 
fremsatt i losjesalen? 
Blir vi som bare er pårørende noen 
gang invitert inn i slike drøftinger? 
 
Del 2 av en Nyttårsballkveld gir ingen 
svar på alle mine spørsmål.  
Tvert om.  
Jeg klarer ikke å gå inn i den 
pyntelige og ganske ufarlige 
ledsagerrollen fort nok. Nå skal det 
spises og danses.  
Det er vanskelig for meg å riste av 
stemningen som er satt inne i 
losjesalen, og jeg har en liten følelse 
av å være masete og kanskje litt 
kverulerende når jeg setter ord på 
problemet. 
Eller peker jeg kanskje på noe som 
andre også er engasjert i? 
 
Kristin Helland       



 31 

Om engasjement, fargerikt fellesskap og vennskap 
 
Artikkel av Einar Gelius, sogneprest fra 1995 i Vålerenga og 
Gamlebyen menighet. Født i Arendal. Arbeidet 9 år i Trøndelag. 
Statssekretær hos Sylvia Brustad i Kommunal og 
regionaldepartementet. Viden kjent for sitt engasjement i 
Vålerenga 
 
Skamslåtte bønder og 
Himmel`n sjøl til tak 
 
Jeg hadde aldri trodd om meg 
selv at jeg skulle bli fotball-idiot 
og ihuga Ènga-supporter! Men 
som innflytter til Vålerenga har 
du små sjanser til å unngå å bli 
fasinert og fanget av Klanen. 

Som prest på Vålerenga har 
jeg hatt det privilegium å gå inn 
i en lang tradisjon hvor kirkenp  

har vært en naturlig del av 
lokalsamfunnet. Det er ikke 
mange andre kirker i byen som 
blir like sterkt identifisert med 
bydelen, som nettopp Vålerenga 
kirke. 
Vålerenga er som et lite bygde-
samfunn midt i byen, 
patriotismen, samholdet og 
fellesskapet står sterkt. Skolen, 
idrettslaget, velforeninger og 
kirken står sammen om å slå 
ring rundt bydelen og bydelens 
fargerike felleskap. 
Det gir et godt grunnlag for 
gode relasjoner og nettverk til 
Vålerengas beste. 

Dessuten er det ganske 
oppsiktsvekkende at en 
kirkesang, nemlig «Vålerenga 
Kjærke» er blitt bydelens 
nasjonalsang og synges foran 
hver hjemmekamp på Ullevål. 
Det forteller mye om 
fellesskapet på Vålerenga. 
      Jeg har etter hvert skjønt at 
fotballen og hockyen er en 
svært viktig del av selve 
Vålerenga-identiteten. Som 
leder av Gubbelaget, en 
uformell samling av eldre 
Vålerengapatrioter som samles i 
kirken en gang i måneden, er 
jeg blitt foret med fotballstoff 
og historier. Egen plass på 
Ullevål har det også blitt, 
reservert for Gubbelagets 
trofaste tribuneslitere. 

Nå synger også jeg  
Vålènga  -  du er min religion» 
på Ullevål. Det er nesten som en 
religiøs opplevelse å oppleve 
det tette og sterke fellesskapet 
mellom Vålerenga-supporterne 
på enhver kamp hvor Ènga er i 
fokus. 
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Spillet er ofte elendig, men 
stemningen er det ingenting å si 
på: Vålerenga er i våre hjerter 
uansett hvordan kampen går og 
vi skal skamslå bønda, enten de 
kommer fra Manglerud Star 
eller Rosenborg! 
     Dessuten er jeg imponert 
over hva Vålerenga fotball har 
fått til med sitt Fargerike 
fotball-prosjekt for å inkludere 
barn og ungdom med 
innvandrerbakgrunn til sine 
utallige juniorlag. Det står det 
respekt av ! 
    Fullt så mye respekt står det 
ikke av alt rotet som har preget 
Vålerengas ledelse.  
Det spesielle med Vålerenga-
felleskapet, er at det samler 
mennesker med ulik kulturell og 
sosial bakgrunn. Når Klanen har 
medlemmer på Østre Toten, 
handler dette fellesskapet om 
noe mer enn bare fotball og et 
fotballag. 
     Jeg tror Vålerenga er et 
uttrykk for noe viktig i vår tid: 
søken etter fellesskap og 
identitet. Det å gjøre noe 
sammen, det å oppleve noe 
sammen og det å ha noe felles 
man kan tro på eller samles om. 
 
 
Da høsten var som klarest, en 
september ettermiddag strøm- 

met skjebnen ut små gnister på 
Vålerenga. 
Bud gikk ut over byen, til 
kvinne og til mann om at kjærka 
oppe i parken sto i brann 

Og mange som sto der i 
parken var døpt i kjærka en 
gang og hadde spasert over 
gulvet mens bryllupsklokka 
klang. 
Flammene danset i kvelden, 
lyste mot åsen bak da Vålerenga 
kjærke fikk himmel`n sjøl til tak 
Og orgelet spilte aleine, jeg 
sverger på at det er sant og 
kjærkeklokka ringte da taket 
tilslutt forsvant 
Naken grå og øde som en 
skygge mot åsen bak sto 
Vålerenga kjærke med 
himmel`n sjøl til tak  
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Bilder fra Nyttårsballet: 
 
 

   
Ekslusivt bilde fra forspillet  Klar til å innta måltidet 
 
 

                      
Om med frue tar seg godt ut                           Aftenens pianist 
 
 
 
Gutta i baren 
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Arvid koser seg tydelig i fint selskap 

              
       En av kveldens talere    Svein T. koste seg 

          
Polonesen fungerte fint under Ivars ledelse 
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Program for våren 2004 
 

Tirsdag 30.03.04 19.00 C  Informasjonsmøte 

Tirsdag 27.04.04 19.00 D  Arbm.  

      Privatnevndens aften 

Tirsdag 11.05.04 19.00 A  0+ Galla 

Tirsdag 18.05.04 19.00 B  Arbm. Besøk fra  

Loge nr 32 Viken 

Tirsdag 25.05.04 19.00 C — +  

Tirsdag 01.06.04     Sommeravslutning 

 
 
 
Visste du at vi har en hotellavtale? 
 
Odd Fellow Ordenen har en hotellavtale med hotellkjeden Rica 
Hotellene, som gir oss en rabatt på værelser både i midtuke og i 
weekend. 
Er du på reise til et sted hvor kjeden har hoteller, lønner det seg å si 
ved bestilling: ”Jeg er medlem av Odd Fellow Ordenen – vi har en 
rabattordning med Rica kjeden” 
For å finne ut hvor kjeden har sine hoteller kan du gå inn på 
www.rica.no  eller ringe Rica Hotellene. 
Husk at kjeden også har hoteller utenfor Norge. 
 

http://www.rica.no/�
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