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Leder TW-Nytt, våren 2011
Kjære brødre
Igjen har TW-Nytt redaksjonen klart det
utrolige, 22 loge Thomas Wildey har produsert
atter en gang et nytt opplag TW-Nytt. Vårens
første. Selv om jeg ikke kan se noen vårtegn
ennå, så vet jeg at det er rett rund hjørne. En del
av våre brødre har vært utålmodig, for å
opplever våren og ikke minst varmende
solstråler , som har reist nedover for å få en del
vitamin D på kroppen. Fremmøteprosenten
tyder på det.
Ellers har redaksjonen i TW-nytt et sterkt ønske om at flere av brødrene blir
bidragsyter til vår lille kommunikasjonbærer. Så mine brødre, velkommen til
å ta fatt i skrivepennen Vi er glade for alle bidrag som kommer. Neste utgave
kommer før brødrene går til sommerferien, som vanlig.
Ellers har et spennende prosjekt på agendaen. Det vår tur å huse våre danske
venner i loge 22 Thomas Wildey, Fredericia i junimåned.
Støtt opp under danmarkskomiteens ønsker at flest mulig brødre deltar i
arrangementene bla. å være vertskap for våre brødre fra Fredericia. Meld
dere hos bror ex.overmester Dag Thorkildsen.
Med dette ønsker jeg alle våre brødre en god lesing og en god vår termin.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Redaktøren Thomas Teichmann
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Overmesters spalte
Kjære Brødre
I forbindelse med min sykdom har jeg fått
oppleve et brorskap slik et brorskap er ment å
være. Jeg har fått oppmuntrende hilsninger fra
samtlige brr i vår loge og mange hyggelige
hilsninger fra brr i andre loger. Det gir styrke å
vite at man både er savnet og at så mange tenker
gode tanker om en når livet er litt tøft.
Tusen takk til samtlige i vårt logehus for all
hjelp og støtte i forbindelse med min sykdom.
Da er man igjen i full aktivitet og
verden har gitt meg tid til
ytterligere refleksjoner om livets
mange skyggesider. Men med en
loge som Thomas Wildey i ryggen
som støtte i en slik tid så kommer
man fort tilbake til hverdagen og
det er jeg meget glad for.
Brorskapet Odd Fellow handler
ikke bare om ritualer og
seremonier, det handler også om
samhold og inkludering, verdier og
vennskap. Dette har brødrene vist i
denne perioden og vi har grunn til å
være stolte av oss selv i 22 Thomas
Wildey. Tusen takk til alle vikarer
som har styrt det hele på en meget
verdig måte og takk til br UM som
sto for innvielse i januar og for å ha
ledet mange logemøter under mitt
fravær. Vil gjerne takke
avtroppende Skm Svein Stokland
for å ha holdt orden på vårt

regnskap og for sine bidrag til
logen. Vi ønsker br Skm Kjell Arne
Bjerkland velkommen tilbake på
sin gamle plass i kollegiet, takk for
din velvillighet Kjell Arne. Takk til
Skr Simen Levinsky for sine
glitrende informasjons-mailer.
Nå skal det samles både krefter og
brødre for å styrke både logen og
legemet. Vi trenger flere nye
brødre i vår loge så ta med deg en
eller flere, som du mener kan passe
hos oss, til vårt Informasjonsmøte
tirsdag 29.mars.
Å ha gode venner er som å ha god
helse; man vet ikke hva den er
verdt før man mister den...
Vi ses
OM
Ny adresse
Jørn Mood,Parkveien 80, 0254 Oslo
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Undermesters spalte
Kjære brødre, nå nærmer våren seg raskt, og
sneen må snart vike for blomster.
De vil spire og gro mot sommer, akkurat slik vi i
vår Loge har tanker om å vokse.
Det er viktig med ettermøter, så jeg vil be brødre
som har forslag, komme til ettermøtenemden med
disse.
Vil igjen takke privatnemden for deres innsats, med
Dag i spissen, og selvsagt også Jan Frederik med sine fantastiske kaker.

Vil gjerne ta med et dikt av Arnulf Øverland:
Det glitrer av sol iden bratte grend,
Det dufter av mark og enge.
Hvor skulle vel våren ellers hen?
Vi venter jo på den så lenge.
Jeg elsker den vår som du knapt kan se,
En blomst som sprang ut i den kolde sne!

En fin vår ønskes, dere alle, brødre

Mbh
Thomas Haug
UM
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Sekretærhjørnet
Kjære Brødre.
Jeg fikk forleden en hyggelig e-post fra vår
engasjerte redaktør av TW-Nytt med
påminnelse om å levere noen skrevne ord til
”Sekretærhjørnet” i bladet vårt. Det gjør jeg så
gjerne, fordi dette er en viktig
informasjonskanal for meg som logens sekretær
– og jeg når ut til alle Brødrene på en enkel
måte.
Det har blitt mars måned allerede og Embedskollegiet er inne i sin siste
periode. Vi har støtt på en del utfordringer med sykdom og fravær i
Kollegiet. Logens trygge og normale drift har likevel blitt ivaretatt på en god
måte – ikke minst takket være Brødre som har trådd støttende til når hjelp
trengtes. Det er godt å få være med - og i blant - slike Brødre som vår Loge
har som medlemmer.
En skikkelig utfordring for sekretær er det også å vedlikeholde
medlemsdataene våre i Focus. Jeg har mange ganger ergret meg over
mangler og unøyaktigheter i kartoteket. Et medlemsregister bør være korrekt
i utgangspunktet og må vedlikeholdes kontinuerlig. Som jeg foreslo for
Brødrene på et tidligere Logemøte så ønsker jeg å foreta en kontroll slik at vi
senere vet at alle data stemmer. Helt feilfritt blir det nok ikke, men trolig
mye mer pålitelig enn tidligere. Forslaget mitt er at jeg får skrevet ut alle
kartotekkortene og leverer dem ut til hver enkelt Bror for gjennomgang. Alle
skal sjekke sine data, skrive på hva som er feil eller mangler og levere kortet
tilbake til meg. Så sjekker og korrigerer jeg dataene i Focus. Ideen ble støttet
av Brødrene og særlig av Br sekretær i Leiren.
Dette er en ganske stor oppgave å gjennomføre. Jeg har ikke satt opp noe
tidsestimat ennå, og skal også finne ut om jeg trenger noen spesielle
tillatelser for å gjennomføre dette prosjektet. Uansett tror jeg at dette er en
nødvendig jobb å gjøre. Og, at den gjøres grundig når den først settes i gang.
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Minner om at dersom Brødrene har noe på hjertet som Br Sekretær bør vite
så kan jeg kontaktes når vi møtes i Logen, pr mobil 41 31 48 66 hvis det
haster – eller aller helst pr e-post: simen.levinsky@vikenfiber.no E-post er
et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er vanskeligere å
glemme – og nesten umulige å misforstå.
Noen viktige hendelser som har skjedd siden forrige nummer av TW-Nytt:
11.1.2011.
Innvielse Bård Steinar Sørum og Paal Christian Flatabø.
18.1.2011.
25 års Veteranjuvel Fridtjov Huseby og Jørn Rød Larsen.
1.2.2011.
Thomas Haug. Ny adresse: Øvre Hellefoss vei 46, 3300 Hokksund.
1.2.2011.
Tildelt 1. grad: Brr Svein Petter Østgård, Carl H Bache og Lars B Johansen.
1.2.2011.
Br Kjell Arne Bjerkland tiltrådt som Skattmester 1.2.2011. Avløste Br Svein
Stokkland fra samme tidspunkt. Nytt privat tlf nr for Br Bjerkland: 63 80 20
84.
5.2.2011.
Svein Stokkland. Ny mailadresse: sveinst@gmail.com
Ny postadresse: Lia 28, 3296 Nevlunghavn. Fasttelefon 33 12 72 99.
7.3.2011.
Erik Kolsrud Aas. Ny adresse: Sogstiveien 68 B, 1440 Drøbak.

Med Broderlig hilsen i
V. K og S.
Simen Levinsky
Sekretær
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Odd Fellow Ordenen - Loge 22. Thomas Wildey
15. jan 1948

1. rad fra venstre:
Haakon Backe [Sekr],
Sigurd Folkestad [Eks OM],
Håkon V.Ruud [OM],
Rolf Søegaard [UM],
Henrik Tønnesen [Kass.],
Hans Lundgaard [Sk.m.]

2. rad fra venstre:
Ivar Steig [CM h.a],
Arne K. Pedersen [Insp],
T. T. Smeland [OM h.a],
Lars Myhre [Arkivar],
Georg S. Lindgaard [UM h.a],
Ralph Wright [UM v.a],
Reidar Zeiner [CM v.a]

3. rad fra venstre:
Olav Soelberg [IV],
Ove W. Thoresen [CM],
Karl Eide [KAP],
Odd R. Hansen [YV],
Anton B. Nilsen [OM v.a],

Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum

For noen uker siden mottok jeg en e-post hvor ovenstående bilde var vedlagt.
Den var fra Eks.OM Trygve Johansen i loge nr. 20 Fridtjof Nansen, og han
fortalte meg at han på nettet hadde funnet et bilde med teksten ”
Avholdsloge IOGT”. Siden regaliene minnet mistenkelig på de som blir
benyttet i Odd Fellow Ordenen, regnet han med at teksten ikke stemte. Han
hadde videre foretatt visse undersøkelser og kommet fram til at dette måtte
være embedsmenn i loge nr. 22. Thomas Wildey.
Jeg bekreftet at det var det første embedskollegiet vår loge hadde i årene
1948 til 1950, i det jeg kjente igjen en god del av brødrene på bildet. Jeg
presiserte også at det så langt fra var bilde av medlemmer i en avholdsloge.
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Jeg kunne ha latt saken stoppe der, og ikke gjort noe ytterligere. Men så
tenke jeg at det kunne være artig å få bildet inn i TW-Nytt, slik at brødrene
fikk se hvilke medlemmer det første embedskollegiet besto av.
Samtlige valgte embedsmenn var fortsatt aktive brødre da jeg ble innviet i
logen i 1964, og spesielt daværende sekr. Haakon Backe ble en nær venn av
meg. Min kone og jeg leiet 2. etasje i hans villa på Nordberg i over 7 år og
begge våre barn ble født mens vi bodde der. Eks. Stor Sire Håkon V. Ruud
kjørte jeg hjem mang en gang etter logemøtet, det samme med bror Hans
Lundgaard.
Men jeg kjente ikke på langt nær alle navnene til de utnevnte embedsmenn,
og et bilde uten samtlige navn mente jeg ikke var så interessant å ta inn i
bladet. Følgelig gikk jeg til Eks. OM Oddvar Follestad, som ble innviet i
logen i 1950, og ba ham se om han kunne kjenne igjen noen av brødrene. Jeg
hadde selv funnet fram til hvilke brødre som var utnevnt til de forskjellige
embeder ut fra gamle protokoller, men kjente ikke de forskjellige ansiktene.
Basert på god husk og gamle medlemsbøker fant bror Oddvar frem til de
fleste, hvilket er imponerende etter så mange år. Imidlertid var det et par
ansikter vi ikke fant navn til, og så var det spørsmålet hvordan vi skulle løse
dette problem.
Jeg visste at fra logen ble startet hadde man satt inn bilder og navn på
medlemmene i et eget album, og ved hjelp av vår utmerkede arkivar Thomas
Teichman ble albumet funnet og tatt med hjem til meg for den siste
kontrollen. Bror Calle Bache, som velvilligst stilte opp på møtet, hadde greid
å fremskaffe et klarere bilde enn det jeg opprinnelig mottok. Med det som
hjelpemiddel fant vi ut hvilke regalier de forskjellige hadde og på den måten
fikk vi satt navn på samtlige. Bildet er tatt av fotograf Leif Ørnelund, og
samtlige av hans bilder er kjøpt av Oslo Museum og lagt ut på nettet.
Jeg håper at brødrene vil ha glede av bildet og denne lille artikkelen, og
muligens vil noen av dere kjenne igjen en del av ansiktene. Personlig hadde
jeg stor glede av å finne ut hvilke personer som var med i det første
kollegiet, og mange hyggelige minner dukket opp etter hvert som jeg
betraktet det enkelte ansikt. Det skulle for så vidt bare mangle etter å ha vært
medlem i nesten 50 år.
AE
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Liten festtale for 2 verdige herrer og 25 års juvel
i loge 22 Thomas Wildey.
Brødrene Jørn Rød Larsen og Fridtjov Huseby opplevde det som er en brors
lykke å motta en 25 års juvel med all prakt og verdighet

Her Bror Fridtjov i all sin beskjedenhet

og her Bror Jørn Rød Larsen i veltalenhet.

Logen stilte med 43 brødre for å markere begivenheten. Begge brødre hadde
sine faddere med seg.
Festtalen ble holdt av fungerende overmester Thomas Haug, samt begge
faddere holdt glimrende og personfokuserte taler. Fadderen til Fridtjov
Huseby, Bjørn Børresen, mimret litt om gamle dager, om ulike opplevelser
disse to gjennomgikk i løpet av all disse årene. Fridtjov er loge 22 Thomas
Wildeys gentleman av gammal god skole. Alltid på plass med en liten spøk
eller et godt råd. Alltid opptatt av at nye brødre trives og holder kontakten
med dem. Og mangler det en ”eldste” i våre spel, så er Fridtjov mannen som
stiller opp.
Bjørn Børresen ga uttrykk for sin” fadderbarn” i form av et lite dikt som jeg
gjerne vil sitere:
Vær hilset du broder fra 1986
Du tapre forsvarer av gentlemans kodeks
Som nødig slår av på de rent formelle krav
Men også kan være dog selvsagt med ære
En løssluppen broder av festlig format.
Foranledningen til dette ordspill er visst nok en liten historie som verserer i
korridorene i Stortingsgt 28. Broder Fridtjov Huseby er visst nok den eneste
bror som stilte opp til en galla iført pyjamas. Selvsagt ikledd nødvendig lang
kjortel logen har til brødre som har glemt seg i anledningens kleskode.
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Flere brødre hold hyllest taler for Fridtjov Huseby og Jørn Rød Larsen, bla.
Fadder Tor Larsen, Horten, Oddvar Follestad, Svein Terje Hermansen,
fadder Bjørn Børresen.

Hyggelig ord fra eks. storrepresentant og
eks. hovedpatriark Svein Terje Hermansen

her hilser ”gamlekompisen” Oddvar Follestad
med hyggelige ord. Bjørn Børresen i Bakgrunn.

Tor Larsen, kommet ens æren fra Horten,
fadder til Jørn med sin tale til Jubilanten

Alltid smilende og spøkende. Festen er vår

Gratulerer med dagen og lykke til videre.
Redaktør Thomas Teichmann
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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
Artikkelen har tidligere stått i TW-Nytt nr 1-2004. Gjengitt her til glede for nye lesere.
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Vinkjeller – samlinger for gamle gubber - eller
En munter historie om vinsamlere og andre fanatikere
Folk med vinkjellere har alltid diskutert lagring og modning. For hva skal
man ellers med vinkjeller? Snakk og diskusjon er halve gleden. Vinkjelleren
som et særlig dedikert rom for lagring og modning oppstod da den
sylinderformede flasken i kombinasjon med naturkork gjorde sin entré i
markedet rundt ca 1800. Tidligere drakk husholdningene rett fra fatet, og det
stod av praktiske årsaker ikke i kjelleren, langt oftere befant det seg der
maten ble tilberedt. Det gjør den i og for seg også i dag, men nå er fatet
erstattet av en treliter i papp. Fat gav i beste fall en lagringshorisont på 3-4
år, men neppe noen lagringsgevinst, snarere det motsatte. Man måtte drikke
for livet, omtrent som nå. Kulturen rundt lagring og modning av vin, gamle
flasker, kjellere, lesing av auksjonskataloger og litteratur osv., er noe som
menn (menn, alltid menn) elsker å omgi seg med. Vin kjøpes inn for lagring,
og i forlengelsen av denne tvangsmessige hamstringen – menn er naturlig
disponert for å utvikle og vedlikeholde samlinger; gutter samler tålmodig og
uten formål kastanjer i digre poser, menn samlet i dag på vin, klokker og
kunst; kvinner (kvinner, alltid kvinner) er på sin side mest opptatt av hvem
som (ikke) skal få lov til å være med på samlingsleken – har det oppstått en
regulær farsott rundt lagring og modning. Det er i grunnen pussig, for
ansiennitet og modenhet i videst mulig forstand er så avgjort ikke høyest
verdsatt for tiden. Alle vil se 20 år yngre ut enn de i realiteten er, som om
døden lar seg lure av den slags. Her er imidlertid en god nyhet! Ukens
anbefaling trenger ikke engang folk med overutviklede ekorninstinkter ruge
videre på. Dette egget ankom landet ferdig utklekket rett før påske, og det
smaker helt fantastisk. Tøm kjelleren, gutter. Lei den ut som hybel, bygg den
om til trimrom! Det hjelper på formen og formene. Hva skal man egentlig
med en vinkjeller når 2005 smaker som dette? Sant nok, noen ganger er
ungdommen uimotståelig.
Ha en god opplevelse
Thomas Teichmann
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VITE LITT MER OM Jørn Rød Larsen
25 ÅRS JUBILANT
FADDER: Tor Rød Larsen
FØDT: 1957
HVOR LENGE HAR DU VÆRT MED I
THOMAS WILDEY:
Siden desember 1985
HVA HAR DU GJORDT/HVA GJØR DU I
ARBEIDSLIVET:
Jeg har nesten hele min yrkesmessige karriere
jobbet innen data/IT –bransjen. Må vel kunne si jeg har vært med i store
deler av utviklingen innen denne bransjen og det har vært et stort
privilegium. Det er en bransje som man må kunne si har vært med på å
forandre verden – på mange måter. Stikkord – raskere kommunikasjon,
raskere tilgang informasjon samt gjort verden ”mindre”. En bransje som
fortsatt er i endring og utvikling = spennende.
HVIS DU KUNNE VALGT OM IGJEN – HVA HADDE DU DA VALGT:
Egentlig tenkte jeg på å bli advokat/jurist. Det var når jeg vokste opp mange
kjente og store personligheter innen advokatyrket og de fenget…ref. Alf
Nordhus, Olav Hestnes for å nevne noen.. Men dette ble det aldri noe av. Et
studieår i USA + senere 4 år samme sted- endret retningen. Studerte til
siviløkonom. Senere jobb innen offshore/engineering og bl.a. 7 år i Aker (og
NPC)- hvor jeg jobbet i EDB avdelingen.. Så konklusjonen sånn på sparket
må vel være at jeg føler jeg har valgt interessante og spennende yrker og
arbeid og sånn sett vel ikke ville valgt annerledes.
HVOR VOKSTE DU OPP :
Jeg ble født i Bergen , men flyttet og vokste opp i Horten. Jeg skarret dog
sånn da jeg begynte på skolen der -at de sendte meg til logoped …det ble
fleipet med at jeg var en bergenser med talefeil !!
HAR DU NOEN HOBBYER :
”Holde meg i form”…kommer det meget kjapt her. Om vinteren går jeg mye
på ski, om sommeren sykler jeg mye. I tillegg går jeg jevnlig på
helsestudio….dit jeg for øvrig også skal nå etter dette intervjuet.
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FAVORITTREISEMÅL – OG HVORFOR ?
Det må bli Frankrike- der trives jeg veldig godt. Stikkord som godt klima,
god mat og trivelige mennesker samt et flott språk kan bl.a. nevnes. Jobbet 3
år i Nice sitt svar på Silicon Valley – Sophia Antipolis – innen IT , Telecom
forskning/utvikling.
AKTUELLE SAKER DU ER SPESIELT ENGASJERT I / OPPTATT AV
OM DAGEN – OG HVORFOR?
Jeg er bl.a. opptatt av logens utvikling og logearbeid. Selv er jeg
3.generasjon Odd Fellow i min familie. Min mor var i Rebekka ordenen.
Dette gjør selvfølgelig sitt til at det også for meg var veldig naturlig gå inn.
Logearbeid – hvordan gjøre logen mer attraktiv i forhold til bl.a.
rekruttering. Ord som moral og filosofi …foredrag og diskusjoner rundt
disse emner. Det logen tilbyr har stor verdi, men kanskje også den må
tilpasse/utvikle seg – uten å måtte gå på akkord med sine grunnverdier.
Personlig føler jeg det er veldig fint å kunne komme til logen og dens
pusterom i ellers så travel hverdag…på mange områder.
Med dette sier jeg takk til 25 års jubilanten for en hyggelig og interessant
samtale.
RUNE MEDIAAS
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TIL BESTE FOR LOGEN.
Jeg leste i Det Danske Odd Fellow Blad for
en tid tilbake følgende lille anekdote, som
igjen utløste noen tanker om vårt logeliv.

Et eketre sto helt ned ved bredden av en stor
elv og kneiste med sin store krone og
vidstrakte grener. Det sto temmelig fritt for
ingenting kunne gro under det tette løvet.
Men når høststormene fikk elven til å syde av sted, så knaket og braket det i
det gamle treet, og en og annen gang knakk en gren på grunn av
styrken i vindkastene. Det gamle treet klaget sin nød til sivene
langs elvebredden: “Nå er det snart ute med meg”, sa den og
jamret seg av smerte.
Men sivene svarte: “Du skal gjøre som oss og bøye av for
vinden, blidt og medgjørlig. Du stritter i mot og selv om du er
større og kraftigere, klarer vi oss meget bedre.”
Vi kan vel føre denne lille historien over på oss selv og vår Orden. Vi ønsker
ikke i vårt logeliv å være som det gamle treet som kneiser i ensom majestet
og ikke vil la andre få plass eller komme i nærheten. Det vi ønsker er
samarbeid og forståelse på et bredt grunnlag og utbredelse av en sunn og god
livsholdning basert på vår Ordens lære. Vi må, som sivene, lære å bøye av
for stormens fremfusen, for å kunne få mest mulig ut av tilværelsen og for å
overleve både åndelig og menneskelig.
Dermed mener jeg ikke at vi skal være svake og på vikende front, og uten
videre finne oss i alt som blir pådyttet oss. Vi må sørge for å se klart og
nøkternt på problemer som dukker opp på vår vei og søke å løse dem i tråd
med den etikk vi finner i vår Ordnes lære. Det var nemlig ikke tilfeldig at
man i sin tid satte de tre kjedeledd sammen av vennskap, kjærlighet og
sannhet med kjærligheten som det sentrale. Man får ikke kjærlighet og gir
ikke kjærlighet uten vennskap og venner. Og vennskap og venner får man
ikke hvis man ikke er sannferdig i sin tale og handling, så enkelt er det.
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Det vanskelige kommer når man skal etterleve budet om vennskap,
kjærlighet og sannhet. De aller fleste av Ordenens medlemmer forsøker å
etterleve budordene etter beste evne – og at vi ikke alltid kommer like godt
fra det må vi nok tillegge påvirkninger fra andre steder. Jeg tror nemlig at
den påvirkning vi får i logen gjennom møter, ritualer, budord og leveregler
både vil og skal prege oss. Med dette mener jeg selvfølgelig ikke at Odd
Fellows er bedre mennesker enn andre og dermed lettere vil kunne fange opp
de positive holdninger, det finnes nok av gode “Odd Fellows” utenfor vår
orden, det er bare at vi har lettere tilgang på de intensjoner og tanker som
ligger i vennskap, kjærlighet og sannhet.
Den opplæring vi får preger oss og er med på å gi oss en bedre livsholdning.
Vår Orden har betydning som et samlingspunkt med høy etikk og moral, slik
at ikke en del av vår kultur går tapt i dagens heseblesende samfunn. I dag
samles ikke familien lenger rundt spisebordet med husets eneste lampe til
enten høytlesning, håndarbeid eller den gode samtale. Nei, siden vi lever i en
forbrukstid og kan få kjøpt alt fikst og ferdig, behøver man ikke å støtte seg
til familie og venner i samme grad som før. Følgelig må vi passe oss for ikke
å bli stående alene som det gamle eketreet, men tvert i mot søke det
fellesskap som sivene hadde, med andre ord logelivet og Ordenen.
AE.
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Norsk – dansk samvær … giver de gode øjeblikke.
De bedste øjeblikke er, når man er sammen med andre. Med familien eller
med venner. Vi er hver og en afhængige af samværet med andre. Hvis ikke
det var sådan, så var vi jo nok blevet ”placeret på hver vores planet” i
universet. Vi er flokdyr og føler derfor et tilhørsforhold til flokken.
Vi danske er ikke så vant til den spontane kontakt til mennesker, vi ikke
kender. Vi kan sagtens tilbringe en hel dag i byen, bussen, butikker og på
caféer uden at tale med en eneste. Man stiller sig ikke op og samtaler med en
tilfældig forbipasserende. Det gør man bare ikke, men når det så alligevel
sker tilfældigt, er det som regel en god oplevelse. Vi må selv tage initiativet.
Tale til den, vi sidder ved siden af i toget eller i bussen. Tilmelde os
arrangementer, hvor der er mulighed for fællesskab.
Det bedste samvær har man ubetinget med mennesker, man holder af og er
fortrolig med, og selvfølgelig tager det tid at opbygge nye venskaber, men
uanset mængden af tid er det indsatsen værd, netop fordi vi har brug for de
gode relationer – brug for at indtage vores plads i flokken.
Derfor var det også en god oplevelse for min hustru Sonja og jeg, at vi
gennem Odd Fellow Ordenen – og gennem loge nr. 37 Thomas Wildey – fik
mulighed for at bygge et venskab op over landegrænserne. Vi mødte et
dejligt, norsk ægtepar Torgun og Dag til venskabsloge besøget den 11.-13.
maj 2001 i Fredericia.
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Jeg er glad for, at vi i 2001 valgte af tage initiativet. Valgte at melde os til
Thomas Wildey’s venskabsloge arrangement, hvor vi fik mulighed for at få
et fællesskab med Odd Fellow brødre fra loge nr. 22 Thomas Wildey, Oslo,
og deres ledsagere. Hvor vi fik muligheden for at bygge et godt venskab op
med Torgun og Dag, et venskab der består den dag i dag, og som dyrkes via
breve, mails, facebook, telefonopringninger samt besøg i Fredericia og Oslo.
Båndet … forbindelsen … samhørigheden var der fra første øjeblik.
Fællesskabet i Odd Fellow Ordenen var med til at skabe denne samhørighed,
og ikke mindst det, de to kære venner står for. Det, der er skjult i deres indre.
Så da vi sidst tog afsked med alle de norske venner og vores ”egne”
nordmænd, da tænker jeg på ordene af fra ”Den lille prins” af Antoine De
Saint-Exupéry:
”Den lille prins gik tilbage til ræven: Farvel, sagde han. Farvel sagde ræven,
og nu skal jeg betro dig min hemmelighed. Den er ganske ligetil: Kun med
hjertet kan man rigtigt se. Det væsentlige er usynligt for øjet. Det
væsentlige er usynligt for øjet, gentog den lille prins for bedre at huske det.”
Vi glæder os til gensynet igen i 2011. Vi har lært at se venskabsloge
samværet med hjertet og kan kun opfordre alle brødre, danske som norske til
at vælge at tage initiativet, at tilmelde sig til arrangementet.
Ib Elgaard
Fungerende eksmester
Loge nr. 37 Thomas Wildey
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Sashimi med laks og kveite

Ingredienser:

200 g laksefilet og 200g fersk tynnskivet kveite, uten skinn og bein
Spicy salsa

Kremet wasabisaus

2 stk

chili, rød

2 dl

rømme, ts wasabipulver

3 stk

tomat

1 dl

majones
soyasaus, lys, pepper, hvit

0,5 stk rødløk

2 ss

1 stk

lime

1 knivsodd chilipulver,

1 ss

olivenolje

Saus av røykt laks

1 dl

mirin

50 g

røykt laks, hakkes med nedenfor stående

0,5 dl soyasaus, lys

2 ts

løk, meget finhakket

1 ss

0,5

chili, rød tynne finne strimler

2 ss

olivenolje

reven fersk ingefær

0,1 dl tørr hvitvin
1 ts

wasabi pulver rørt til kremet konsistens

Server med syltete ingefær

Framgangsmåte


Skjær laksen og kveiten tynne i sashimiskiver.



Rasp limen slik at du får 1 ts limeskall. Finhakk chili, rødløk, og limeskall. Skold tomatene, fjern
kjernen og finhakk dem. Press saft av lime og bland sammen med resten av ingrediensene til salsaen.
Sett den kjølig i 30 minutter.



Bland ingrediensene til kremet wasabisaus i en foodprosessor. Avkjøl.



Anrett laks og kveiten på fat, sausene anrettes i separate skåler



Avkjøles før serveringen

Når det gjelder Chablis vinene som er meget brukbar til fisk, skalddyr og blåskjell så velger
man i dag enten en 1.cru Fourchaume 2008 eller 2009 i priskategori mellom kr 215 –kr 278,eller en Loirevin som Les Mesnils Muskadet helst 2009 for kr 115.-.
Et italiensk alternativ er naturlig ok, Sandro de Bruno Soave Superiore Durello til kr 200.Og som min bestemor alltid har sagt;
Livet er for kort å drikke dårlige og billige viner. Drikk mindre men bedre.
Velbekomme Thomas
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Kjære brødre
Vi har en flott internettside som vår logebror Erling Nordsjø står
bak og han er vår Ordens nettredaktør for www.oddfellow.no På
denne internettsiden finner vi mye nyttig informasjon om Odd
Fellow Ordenen, hvordan den er organisert, link til alle loger,
epost-adresser , tlf.nr m.m.

Her følger en liten bruksanvisning for vår nettside.
1. Skriv: www.oddfellow.no i nettleserens adressefelt
2. Klikk deretter på” Loger / Leir”
3. Klikk på ”Thomas Wildey 22”
4. Nå har du kommet til vår loges hjemmeside. Her vil du alltid
finne et oppdatert møteprogram, logens ledelse med epostadresser og tlf.nr. TW-Nytt, interne meddelser pluss mye mer…
5. I feltet til høyre; Storlogens ID-nummer, taster du inn ditt
medlemsnummer som du bl.a. finner på baksiden av De tre
kjedeledd.
6. I feltet Passord; taster du inn ditt fødselsnummer. Eksempel
17051905 og trykk deretter Enter / Logg inn
7. Du har nå tilgang til vår loges Matrikkel som du finner på venstre
side
8. Surf rundt på nettsiden – du vil finne mye nyttig informasjon
samt at du nå har tilgang til nettbutikken til Odd Fellow Utstyr og
Adm.hjelp der du bl.a. finner Nummererte Sirkulære og
Matrikkelen for alle medlemmene i Norge.

Lykke til
OM
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Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey
våren 2011

TIRSDAG:
22.03.2011 19:00
29.03.2011 19:00
12.04.2011 19:00
26.04.2011 19:00
10.05.2011 19:00
24.05.2011 19:00

A
B
C
D
A
B

Arbm.
Info.m.
Arbm.
N
NV
Arbm.

Torskeaften med nr. 18 Varna
Smeden
1. gangs nominasjon
2. gangs nominasjon og valg

FREDAG:
03.06.2011

Besøk fra nr. 37 Thomas Wildey
i Fredericia

A

LØRDAG:
04.06.2011 18:00 A

F

Galla

23

Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey
Stortingsgt. 28
0161 Oslo

Thomas Wildey
Ordenens første organisator og leder
1782 – 1861

“What Can I Do For You”
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