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Leder TW-Nytt
I dag er det ikke mye jeg ønsker å meddele brødrene.
Dette første halvåret er lit oppstykket fordi vi har en sen påske i
vente.
Redaksjonen bestemte seg for å produsere 2 blader dette
halvåret og derfor kan det blir litt trangt om tiden.
Men takket være iherdige brødre fra nær og fjern, ikke minst, så
har vi fått første bladet under kontroll sammen med Benny.
Jeg synes det er ekstra gledelig at våre ut-skremte brødre er så
delaktig i å melde seg fra det store utlandet. Tusen takk.
I vårt neste blad skal vi både i lederen og i etisk post fokusere litt på
våre leveregler og betydningen for oss brødre og tenke gjennom hva vi har lovet i innvielsen.
En ting til før jeg glemmer det. Vi har en utfordring i vår sosialnevnd. Dessverre fikk vi ikke
nok penger inn på sosialaften til å kunne dekke og gjennomføre våre planlagte aktiviteter,
overfor våre sosiale svake grupper som MAS, de Norske Lenkene og våre fadderbarn.
Våre nye yngre brødre har tatt takk i en innovativ prosess for å få tiltrengte midler på plass.
De yngre brødre avholder vinkurs m.m. på Oddfellow-hjemmet den 12.03 i Storstua kl.
18.00, med vinforedrag, smaksprøver og god mat, sier bror Eskil Backe. La oss støtte opp
under tiltaket og ta med lit småpenger for kjøp av lodder. Jeg regner med at dere har fått
invitasjonen tidligere. Innbetalingsfristen var 05.03. Men jeg tror at etter påmelding er det
ikke noe i veien med. Spør ESKIL
Ta med deres gode venner, det lønner seg.
Så til slutt en alltid tilstedeværende TAKK TIL PRIVATNEVNDEN for iherdig innsats på
Ettermøtene.
I mellomtiden ønsker redaksjonen en riktig god påske til alle brødre.
I vennskap, kjærlighet og sannhet
Deres redaksjon og redaktøren Thomas Teichmann
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Overmesters spalte
Kjære Brødre.
Det går mot lysere tider – på flere måter. I skrivende stund er
det slutten av februar, mildvær og tidvis strålende sol. Litt snø
innimellom får vi godta. Kanskje litt drøyt å si at våren er her
allerede, men den er på god vei. I Logen er vi godt i gang med
vårterminen 2019. Vi kan se tilbake på gode møter med blant
annet Venneaften, gradspassering 1. grad for to Brødre,
gradsfordypning i 1. grad og fellesmøter med Loge 10 St
Hallvard.

Den 12. mars arrangerer Sosialnevnden og våre yngre Brødre på eget initiativ en vinaften på
Odd Fellow Seniorboliger. Inntekten skal gå til Sosialnevndens utadvendte arbeid. Siste
sosialaften gav ikke helt det resultatet man håpet på. Og, så tok «ungdommen» selv tak og
ansvar. Både som OM og på Logens vegne ønsker jeg å gi dem stor honnør for arbeidet. Det er
ikke bare det at de ønsker å skaffe flere kroner i Sosialnevndens kasse som har betydning i
denne saken. Det som gleder meg mest er interessen de viser for Logearbeidet og vår felles
fremtid. Dette forteller at vår Loge gjør noe riktig når vi investerer tid og arbeid med og for
våre yngre Brødre. Tusen takk skal dere ha. Håper at mange vil delta så det blir en vellykket
kveld.
I mars skal vi også glede oss over en 2. grads passering for to Brødre. Vi ser med forventning
frem til møtet og håper det blir en flott opplevelse for dem. Videre besøker vi St Hallvard til en
innvielse, selv om vi ikke har egne kandidater denne gangen.
Status for medlemsutviklingen vår akkurat nå er at vi ikke har noen Brødre i Troskapsgraden.
Vi må kort sagt fylle på «i bånn» med nye kandidater for innvielse. Nå er det viktig at vi alle
ser oss omkring blant venner og bekjente og inviterer dem på venneaften eller gir informasjon
på annen måte om at vår Loge er et godt sted å være. Vi klarer alltid å arrangere et møte med
nye mulige medlemmer. Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon planlegger nå også uformelle treff
for yngre og eldre Brødre. Her er kanskje også en fin mulighet for å bringe inn mulige nye
kandidater som ønsker informasjon. Disse møtene koordineres av Storrepresentanten.
Vårterminen er den siste perioden for dette Embedskollegiet. Jeg vet at Nominasjonsnevnden
har startet sitt arbeid med å finne nye embedsmenn i Kollegiet og valgte nevnder. Håper at
Brødrene stiller opp med vanlig velvilje om de blir spurt om å ta et verv. Positiv innsats i styre
og stell er garantien for at Loge 22 Thomas Wildey fortsetter å være et godt og utviklende sted
for Brødrene videre inn i en spennende fremtid.
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Planleggingen av 200 Års jubileet for Odd Fellow Ordenen 30. april er nå godt i gang.
Ansvarlig Loge er Loge 10 St Hallvard, sammen med Loge 18 Ragnhild og 22 Thomas
Wildey. Det er holdt flere møter. Hyggelig å kunne fortelle at vår Loge deltar i flere av rollene
i spillet. Jeg ser med glede og forventning fram til festdagen og er sikker på at vi sammen
klarer å lage en verdig markering.
Arvesaken etter Irene Marie og Fridtjov Huseby er nå under behandling hos Follo Tingrett. I
samråd med arvingene er det besluttet privat skifte og det er utstedt preklusivt proklama.
Denne prosessen vil ta seks uker. Når saken nærmer seg avslutning og vi vet litt mer om
beløpet vi mottar så må vi bestemme hvordan midlene skal forvaltes. Forslag fra
Finansnevnden er å opprette et fond og utarbeide vedtekter som tilkjennegir hva pengene skal
brukes til. Dette skal behandles og bestemmes av Logen på foreskreven måte. Vi kommer
tilbake med mer informasjon når dette foreligger. Det er en svært stor ære ekteparet Huseby
har vist vår Loge ved å gjøre oss til en av tre arvinger etter dem. Det gir oss betydelige
muligheter for fremtiden og vi skal ære deres minne i dyp takknemmelighet.
Noen tanker om Facebook til slutt. Jeg får vel bare innrømme det – jeg er ikke spesielt aktiv på
Facebook verken som OM eller privatperson. Men, jeg mener at det er et viktig fora såfremt
det brukes på en god måte. Det gir oss muligheter for å dele informasjon og delta i
meningsutvekslinger. Vi får kontakt med flere mennesker, og vi kan alltid lære noe nytt.
Logene og Ordenen har nå egne sider på Facebook. Disse brukes flittig, og noen saker den
siste tiden har skrudd temperaturen atskillige hakk i været. Vi skal alltid tåle en saklig
diskusjon om temaer som angår oss alle. Dog er det viktig at den føres i en ryddig og nyansert
tone. Vår Orden er inne i en ganske omfattende utvikling og det er forståelig at dette utløser
tanker og sterke meningsutvekslinger. Men husk: Vi er Brødre og Søstre – og bør ordlegge oss
i henhold til det når vi snakker sammen.

Jeg minner om at dersom Brødrene har noe på hjertet som Bror Overmester bør vite så kan jeg
kontaktes når vi møtes i Logen.
Ring meg på mobil 41 31 48 66 hvis det haster.
Men bruk helst E-post.
of22om@oddfellow.no
simen.levinsky@vikenfiber.no
E-post er et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er vanskeligere å glemme –
og nesten umulige å misforstå.
Med Broderlig hilsen i V. K og S.
Simen Levinsky
Overmester
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Undermesters spalte
Kjære brødre.
Vinteren er over oss ifølge kalenderen, selv om det i
skrivende stund minner mere om påske. Det drypper fra
takrennene og de tidligere så glatte veiene blir atter bare.
Men hvem vet, når TW-Nytt deles ut kan det igjen være kong
vinter som har tatt tak, å snø skuffen nok en gang tatt i bruk.
Jeg er selv opptatt av å komme meg så ofte som mulig fjels å
nytte skiløypene både innover fjellheimen og nedover de
raske løyper til dalen.
Så jeg håper at det kommer litt mere snø fremover, ikke minst med tanke på at påsken i år
kommer så sent.
Jeg føler jeg nok en gang må oppfordre til rekrutering selv om mange av brødrene sikkert
syns det er nok masing rundt denne tematikken. Men våre yngre brødre har nå fått en god
tone og ikke minst et godt samarbeidet. Så det hadde vært hyggelig å følge opp med
ytterligere noen yngre resipienter i løpet av året. Tror da vår loge vil være langt mere
interessant i tiden som kommer for ytterligere påfyll av yngre krefter til drive logen videre.
Ikke minst vil vi litt eldre brødre kunne glede oss over tilvekst av nye gode ideer, påfølgende
samtaler og optimisme.
Jeg har tidligere ytret ønske om at vi alle i plenum ved brodermåltidet kan fortelle litt om oss
selv, hva som opptar oss av hobbyer familie eller hva som er naturlig å dele for den enkelte.
Jeg har ikke merket noen stor tilgang av brødre som vil dele litt med resten av logen. Men
minner om at det kan også være en god historie eller rett og slett et tema man brenner for.
Gi UM et lite hint så får du ordet når de fleste har spist seg ferdig. Er du veldig usikker på
innholdet kan du selvfølgelig lufte innholdet med våre spesialister Svein & Terje eller
selvfølgelig UM. Ta sjansen Ta del i å gjør vår loge spesiell, del en historie / dikt, det er noe vi alle setter pris på.
Med Broderlig hilsen i
V.K og S.
Inge Frid
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Sekretærs hjørne
Gode bror!
I tidligere utgaver av TW-Nytt har jeg gjentatte
ganger belyst nødvendigheten av å fornye vår
loge (og derigjennom vår Orden på sikt?)
gjennom påfyll av nye brødre i alle aldre og gjennom det vi gjør
i Logen.
Vi har opplevd en fornyelse i hvordan vi tar imot potensielle
nye brødre gjennom Venneaften med en ny vri på fortelling om
Odd Fellow, til glede for våre gjester og ikke minst til inspirasjon
til oss som allerede har vært medlemmer en stund.
Dette, sammen med pågangsmotet og engasjementet hos våre nyere brødre, gjør at vi kan se
lysere på fremtiden til Thomas Wildey.
Vårt daglige liv snurrer stadig fortere, enten vi er i arbeidsliv eller gått over i en mer
tilbaketrukket tilværelse. Jobb og familie skal selvfølgelig komme foran men det som er stadig
økende er at også de som ikke lenger behøver å jobbe har en helt annen tilværelse enn bare
for 20-30 år siden. Verden har blitt mindre, mulighetene til å reise og se verden øker i raskt
tempo. Derfor er det ikke alltid mulig å møte i logen til enhver tid, dette må vi erkjenne.
Logen konkurrerer om vår tid og oppmerksomhet fra mange arenaer. Det holder ikke bare
lenger med oppfordringen «møt så ofte du kan» for at logesalen skal fylles 3 tirsdager i
måneden, vi må bli mer attraktive. De siste årene har vist at Odd Fellow er i ferd med å endre
seg, både fordi vi vil og fordi vi må. Samfunnet blir stadig mer transparent og synlig gjennom
digitale plattformer og skal vi få innpass hos yngre mennesker må vi følge dette.
Endel har blitt gjort allerede innad i logen, eksempelvis er sekretær-arbeidet blitt mer digitalt,
noe som effektiviserer og gjør det enklere å utføre dette hvor man enn befinner seg.
Kommunikasjon utad skal i fremtiden ivaretas av en ny embedsmann; Herold, som er en
spennende funksjon som kan forenkle kontakten mellom loge og den enkelte bror.
Gjennom den tiden jeg har vært medlem, så har det hele tiden vært diskusjon om vår
opprinnelige misjon og virke og hvordan dette passer / ikke passer inn i vårt samfunn idag.
Brødrefond er erstattet av NAV, begravelse av de døde tas hånd om av profesjonelle aktører,
de foreldreløse blir ivaretatt samfunnet for øvrig osv, osv.
Hva skal Odd Fellow gjøre i fremtiden, bortsett fra å bistå brødrene i arbeidet med å bli et
bedre menneske?
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Kort oppsummert; vår loge og orden står foran utfordringer men samtidig har vi uante
muligheter til å gjøre vår Orden mer kjent og mindre mytisk og «hemmelig». De siste årene
har gjort meg stadig mer optimistisk og overbevist meg om at vi har en fantastisk fremtid
som en moderne verdibærer og ikke minst en holdningsskapende velgjører såvel på lokalt
som nasjonalt plan.
Med ønsker om et dynamisk logeliv og en herlig påske, der man kan slå et lite slag for
utepilsen!
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Lars Bertil Johansen
Sekretær

Thomas Wildeys Avskjedstale
I forbindelse med markeringen av vår Ordens grunnlegger Thomas Wildey sin fødselsdag 15.
januar 2019 i Loge 22 Thomas Wildey i Oslo ble denne talen opplest for våre Brødre. For de av
våre medlemmer som ikke var tilstede gjengis talen i TW-Nytt. Teksten er hentet fra Norsk
Oddfellow Blad 1. april 1970.
Simen Levinsky – OM.
Ved storlogemøtet den 3. september1833 gjorde Thomas Wildey
det kjent at han ønsket å tre tilbake som Ordenens øverste leder
og
overlate embetet i andre hender. Da han således frivillig trakk seg
tilbake, skjedde det under hedersbevisninger fra ordensbrødrenes
side, og Wildey fulgtes av deres takknemlighet for alt det han
hadde
utrettet i de forløpne år. Før han nedla sitt embete holdt han
denne avskjedstalen:
«Brødre. Den tid er kommet da de mangeårige og strevsomme
forbindelser oss imellom skal løses og da pliktene som tilhører det
høyeste embete, som dere i de siste åtte år har kallet meg til, skal gå
tilbake til den makt hvorfra de utgikk. Det er i virkeligheten, mine
brødre, med blandede følelser av glede og stolthet at jeg trer tilbake
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fra embetet - glede når jeg ser tilbake på den forløpne tid, og
stolthet ved tanken på den blomstring vår elskede Orden nå kan oppvise. Dypt grepet over
den utsøkte hedersbevisning dere har gitt meg og gjennomsyret av en levende
takknemlighetsfølelse, ville jeg være uimottagelig for naturens edleste følelser om jeg
forsømte denne
anledning til å gi offentlig uttrykk for mitt hjertes bevegelse.
I løpet av den lange embetsmannsbane som deres tillit har kallet meg til, har det utvilsomt
mangen gang forekommet et og annet som har vært mindre velbetenkt. Men alt slikt - vær
overbevist om det, mine brødre – har vært feiltagelser fra lederen og har for størstedelen
skyldtes feil hos deres første embetsmann, og disse feil har lykkeligvis ikke skadet vår elskede
institusjons kjempemessige fremskritt. Det er ikke nødvendig å fortelle dere som kjenner
forholdene så godt, om vår Ordens lysende historie i De forente stater i de siste åtte år.
Ordenen har selv reist sine egne minnesmerker og har tilkjempet seg den lenge nektede rang
blant våre filantropiske institusjoner. Jeg er fast overbevist om at intet vil stå hindrende i
veien for dens videre utvikling til enda høyere rang og enda større betydning. Vennskap,
kjærlighet og sannhet er dens livgivende grunnsetninger, og de skal – som de fortjener - av
oss holdes i ære. og akt som det borgerlige samfunns og dens menneskelige lykksalighets
viktigste grunnpilarer.
Jeg skylder særlig dere, mine brødre representanter for statene,
stor takk for deres vennskapelige råd, for deres sunne meninger og nyttige påminnelser,
likesom for deres virksomhet og iver for Ordenens velferd. Ordenen har deres uavlatelig
arbeide og innsiktsfulle lovgivning å takke for en klok og liberal forfatning, som gir enhver
underordnet juridiksjon dens fullstendige og lovfestede rettigheter, samtidig som den
beskytter og opprettholder denne storkorporasjons autoritet. De siste møtene har medført
mer arbeide enn vanlig, og vi håper at det vil krones med fremgang.
Tillat meg, før jeg avslutter denne talen, fremfor alt å be dere om
å tro at jeg i min embetsmannsbane utelukkende har hatt Ordenens
velferd og trivsel for øye. De feil som jeg kan ha begått, ber jeg
dere tilskrive min store iver som undertiden kan ha hatt en feilaktig
retning, men aldri noen lunefullhet eller ond hensikt.
La meg da overlevere mitt embete til min etterfølger, idet jeg av
et takknemlig hjerte bringer Det høyeste vesen min hyllest for den
omsorgsfulle beskyttelse hvormed vår Orden har blitt hegnet - slik
at misstemning og uenighet er holdt fjernt fra oss og misbilligelse
har rammet dem som har villet nedrive en institusjon som er skapt
for formål som æres av det gode og høyt skattes av de dydige. Må vi be om Den høyestes
fortsatte velsignelse, måtte Han lede våre
rådslagninger og lempe våre beslutninger etter sitt vise omdømme,
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slik at dere med tro og våken omsorg kan styre denne institusjons
fremtidige skjebne. Måtte Han besjele min etterfølger med det rette
sinnelag for det høye ansvar som venter ham, og forlene ham
med den klarhet i omdømme og den styrke i karakteren, den redelighet
i viljen og den broderlige kjærlighet som er ham så nødvendig i
dette embete med hvilket dere har hedret ham. Måtte endelig Den høyeste ta
Oddfellowskapet over hele jorden under sin mektige beskyttelse.
Brødre. Jeg takker for deres oppmerksomhet. Selv om det er smertelig å skilles fra dem som
vi så lenge har vært forenet med gjennom felles bånd i råd og dåd for opprettelsen og
bibehold av en institusjon som ikke er ringere enn noen på jorden, og hvis frukt er fred og
velvilje mellom menneskene - så mildner dog bevisstheten om ærlig å ha fylt mine plikter og
om den store fremgang vårt arbeide har opplevet, min sorgfulle sinnsstemning og hjelper
meg til å bære den. Lev vel, mine brødre, og tillat meg til dere personlig å uttale min
kjærligste aktelse og mine beste ønsker for deres fremtidige helse, lykke og velferd.»
Thomas Wildey

Vårt etiske hjørne
Gjør mot andre som du vil at andre skal
gjøre mot deg.
Disse ord skal vi bestandig ha i tankene.
Meningen med ordene er omtalt i de aller
fleste religioner verden over. Kort fortalt
handler denne setningen om
medmenneskelighet og nestekjærlighet, to
viktige ord som har mye å si for meg og
mine verdier i den verden vi lever i.
For å leve etter denne regelen er det viktig
å vite hvem en er, og hvilke verdier og
prioriteringer en har. Ikke vær en person
som overser andre og peker på folk som
skiller seg ut. Vis at du er glad i folk, og
viser respekt, medmenneskelighet og
nestekjærlighet.

For meg handler ordene «Gjør mot
andre som du vil at andre skal gjøre mot
deg» om å ta hensyn til hverandre. Møter
jeg en person på fortauet, går jeg til siden
og gjør plass, senker farten om jeg mener
det trengs. Skal jeg over et gangfelt og
noen må stanse for meg, går jeg ekstra fort
for å hindre at personen i bilen ikke trenger
å vente så lenge. Når noen snakker til meg
prøver jeg å holde øyekontakt og følge
med så godt jeg kan. I min vesle boble er
disse enkle ting en selvfølge. Dette er ikke
noe jeg gjør for å smiske eller virke
hyggelig. Nei. Det er rett å slett fordi jeg tar
hensyn – jeg gjør mot folk rundt meg, som
jeg vil at de kunne gjort for meg.
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Slekt skal følge slekters gang
Overraskende slektskap blant brødre i Thomas Wildey
Av EksOM Bjørn Eirik Kirkeberg

En ettermiddag rett over nyttår fikk jeg en melding på Facebook fra bror Rune Mediaas:
«Kjenner du George Trytten?»
Som lidenskapelig slektsforsker med snart 50 tusen katalogiserte og digitaliserte slektninger for
Kirkeberg-familien i My Heritage steg pulsen umiddelbart i iveren etter å finne nye forbindelser og
slektskap samtidig som overraskelsesmomentet også steg til uante høyder.
Rune kunne fortelle meg at hans bestemor het Ellen Kathrine Mediås (født Frøseth) og levde fra
1901-1952. Hennes søster var Hedvig Kathinka Frøseth (1891-1980) som giftet seg i USA med
Merriam Hartwick Trytten (1894-1978). De fikk en sønn George Trytten i 1928.
George Trytten giftet seg i 1952 med Phyllis Rossing (Født 1930) som ligger på en Kirkeberg
direktelinje tilbake til min tipp tipp oldefar Lars Knutsen Kirkeberg (1812-1888, se bilde).
Lars var Phyllis sin tippoldefar.
Dette betyr at Rune og undertegnede, foruten å være brødre i Thomas Wildey, også er
seksmenninger på en inngiftet linje (Ikke direktelinje).
Et par dager etter Runes melding hadde jeg oppdatert treet med det meste av hans aktuelle linjer
koblet opp til Kirkeberg. En slektsforsker hviler aldri og resultatet ble ca.275 nye navn innen
Mediaas-familien. Nå er alle lagt inn i systemene og Rune har velvillig lest korrektur slik at vi er
sikre på de data vi har.
Konklusjonen må bli at verden ikke er så stor som vi tror og at slektskap kan finnes når man minst
av alt venter det.
Rune og jeg har hatt mange utvekslinger per mail eter dette og følger opp et «nytt» slektsskap.
Rune kommenterte at vi deler mange likhheter som godt gemytt, interessen for kommunikasjon
og lederutvikling. Dette vise at noen gener i sannhet har fått virke sammen for oss begge.
Veldig interessant er også at Rune og hans kjære for mange år siden helt «uventet» troppet opp i
synsfeltet ved bassenget på Hotel Cristina i Sorrento. Dengang visste vi ikke at interessen for den
italienske finkulturen og gjestfriheten ved Cristina kanskje også er lenket opp med noen felles
nedarvede egenskaper.
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Vår felles «stamfar» Lars Knutsen Kirkeberg var en meget aktverdig herremann. Lars Kirkeberg var
født i Bagn, Sør-Aurdal, Valdres.
«Lars var søn av den usedvanlige begavede og agtede gaardbruker Knut Larsen Kirkeberg, som var
vakt ved Hauge under hans besøk i bygden 1801. Den alvorlige opdragelse i hjemmet præget
tidlig sønnen Lars, som hadde rike evner og stor karakterstyrke; men til fuldt kristelig
gjennembrudd kom han først i 1838, da den bekjendte lægmand Anders N. Haave besøkte
bygden og ved sit overbevisende vidnesbyrd gjorde uutslettelig indtryk paa ham. Hans aandelige
utvikling foregik tildels under store indre kamper, hvori han blev modnet og lærte for livet at søke
sit aandelige fæste alene i Herrens naademidler og bøn.
Et par aar efter sin omvendelse begyndte han at tale i opbyggelser, først sammen med faderen o.
a. troende bekiendere, senere ogsaa selvstændig. I 1837 var Lars blit gift med Anne Olsdatter
Olmhus, en staut gaardmandsdatter fra Bagn og overtok omtrent samtidig farens gaard Kirkeberg.
De fik13 barn, som blev opdradd i alvor og gudsfrygt. Alle var de velbegavet og kom godt frem i
verden.»

La dette være en hyggelig og artig kuriosa i hverdagen og vær åpen for at slektskap kan dukke
opp når du minst av alt venter det.
Bror og venn Rune Mediaas har nå blitt min bror, seksmenning og venn og det gleder oss begge!

Lars Knutsen Kirkeberg (1812-1888)
fra Kirkeberg, Sør-Aurdal, Valdres.
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En hilsen fra EX overmester Jørn Mood
Kjære søstre og brødre
For 1,5 år siden bestemte jeg å flytte til varmere strøk, nærmere
bestemt til Spania. Men etter tre måneder ble det litt stusselig og min
gode venn Jan Trandal i Thailand ble kontaktet. Han hadde tilfeldigvis
en ledig leilighet og tre dager etter flyttet jeg til Jomtien, utenfor
Pattaya, og her har jeg vært siden.
Men så var det dette
savn, hva savner man når man bor i utlendighet? Her
får man alt ifra kjøttkaker og pinnekjøtt til brunost og
Mange norske barer, restauranter og puber, og på
Sjømannskirken treffes nordmenn til Lørdagsgrøten
tidligere nevnte vafler.

med
i Jomtien
vafler.

Jo, Logen er et savn. Etter 18 år sammen med gode
22 Thomas Wildey og sammen med mange gode
brødre med tilhørighet i Stortingsgt 28 så blir et slikt
et savn.

brødre i
søstre og
samvær

eller til

Ideen om å starte en Odd Fellow Klubb kom nesten av seg selv på en bedagelig dag over en liten
prøvesmaking av thailandsk rødvin. Min gode venn Jan Trandal be igjen kontaktet med spørsmål
om det lot seg gjøre å reserve et bord til 10-12 personer hver tirsdag i hans restaurant Garden.
Møtested ble dermed bestemt og første møte ble fastsatt til tirsdag 8.januar 2019. 3.januar ble
Facebookgruppen Odd Fellow Thailand opprettet og har pr 1.februar 140 medlemmer.
Vi har nå hatt fire møter og er ca 8-10 personer som
samles til en hyggelig klubbkveld. Vi har søster Marit Vetås
som økonomiansvarlig, og vi har besluttet å støtte
Sjømannskirken i Pattaya og bror Oskar Jørgensens
prosjekt for funksjonshemmede barn i Nord-Thailand.
Men, vi vokser og gror og når et par praktiske detaljer
er på plass så kan vi kanskje begynne å se oss om
etter et klubblokale med dertil hørende fasiliteter.
Med Broderlig hilsen i Vennskap Kjærlighet og Sannhet
Jørn Mood,Eks.OM 22 Thomas Wildey
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Den kristne påskefeiringen

Påsken er sammen med julen den mest sentrale av de kristne høytidene, og feires til minne om
Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse. Forut for påsken markeres fastetiden og den stille uke, og
etter påskesøndag kommer påsketiden, som varer fram til pinse. Ordet påske er en forvanskning
av navnet på den jødiske høytiden pesach. Jødene har feiret påske lengre enn kristne. De feiret
utvandringen fra fangenskapet i Egypt.
Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at påskedag skulle være første søndag etter første fullmåne
etter vårjevndøgn, noe den norske kirke også forholder seg til fortsatt, og datoen varierer dermed
innenfor perioden 22. mars (1818 og 2285) til 25. april (1943 og 2038). Påskedag faller på 8. april i
2012, og på 31. mars i 201 Den stille uke
Opptakten til feiringen av påske begynner med palmesøndag, og fortsetter med den stille uke,
hvor man feirer skjærtorsdag og langfredag. Disse festene er til minne om Kristi lidelse, og
feiringen bærer i de fleste kirker fortsatt preg av fastetidens enkle liturgi. I Den katolske kirke
tildekkes statuer og bilder, det ringes ikke med kirkeklokkene, og det er svært lite dekorasjon i
kirkene mellom skjærtorsdag og påskeaften.
I den norske kirke feires palmesøndag til minne om Jesu inntog i Jerusalem, da folket hyllet ham
med palmegrener. Torsdag i den stille uke kalles skjærtorsdag etter norrønt skira, som betyr” å
rense”. Navnet refererer til at Jesus vasket disiplenes føtter denne dagen. Dessuten feires
skjærtorsdag til minne om at Jesus innstiftet nattverden. Den påfølgende dagen, langfredag, er til
minne om Jesu korsfestelse.
Det er den stille uke som også kalles påskeuken på folkemunne, men påskeuken er i kristen
terminologi og tradisjon den påfølgende uken.
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Påskeaften
Påskeaften er lørdagen før påskedag. Tradisjonelt er det en dag hvor man ikke feirer noen
liturgiske handlinger; i både katolsk og ortodoks tradisjon er den foreskrevet som en aliturgisk dag.
Man sier gjerne at påskeaften er den dagen hvor kirken står samlet i sorg ved Kristi grav. Disiplene
til Jesus holdt seg denne dagen innendørs, fordi de var redde for å bli arresterte.
Påskedag
På påskedagen, ofte kalt første påskedag, fortsetter feiringen av Kristi oppstandelse på morgenen,
og dagen innleder tradisjonelt en oktav, det vil si en åttedagersperiode der alle dager regnes som
festdager på linje med søndager.
Påskedagen er den dagen som forklarer hele kristentroen. Selv disiplene skjønte ikke hele Jesu
budskap før på påskedag og dagene etter. Thomas, den av disiplene som tvilte aller mest, trodde
ikke engang på sine venner da de fortalte ham at Jesus var stått opp. Men han fikk også møte ham,
lys levende, i kjøtt og blod, ikke som et spøkelse eller en ånd. De første som fikk se Jesus levende,
var kvinnene. De forskjellige evangeliene forteller historien litt ulikt, men de er samstemte i at det
var kvinnene som gikk til graven først, og Maria Magdalena møtte Jesus i hagen. De mannlige
disiplene fikk møte Jesus senere.
Andre påskedag, som også er helligdag i Norge, er første mandag etter første påskedag.
For mange kristne er påsken en, religiøst sett, viktigere høytid enn jul.
Andre påsketradisjoner
Påske er i utgangspunktet en religiøs høytid som blir markert med en rekke helligdager, religiøse
skikker og symboler. I tillegg har feiringen fått flere verdslige innslag og folkelige uttrykk. Det
gjelder alt fra gamle tradisjoner som bruken av påskeegg, påskeharer og gule påskekyllinger til
nyere tiders påskeferie, påskekrim, påskenøtter og påsketre.

Dekorering av påskeegg har lange tradisjoner fra Sentral-Europa. Bildet viser sorbiske påskeegg
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Markeringen av «den stille uka» og helligdagene i påsken, har variert en del i folketradisjonen.
Spesielt langfredag har vært preget av alvor, stille kontemplasjon og medfølelse med den lidende
Jesus på korset. Tidligere var det ikke uvanlig med slitsomt bondegårdsarbeid på langfredag, og i
Norge var det lenge strenge lukketidsbestemmelser og forbud mot servering, musikk og dans.
Skjærtorsdag, som er fridag i Norge, men ikke for eksempel i Sverige, har for mange utviklet seg til
en fridag med uteturer, begynnende hagearbeid og kanskje handletur, såkalt harrytur, til svenske
kjøpesentre nær norskegrensen, særlig i Strömstad
Fri oversatt fra http://no.wikipedia.org

Thomas Teichmann

Kunsterhjørnet
Terje Uhrn født 1951.
Han er utdannet ved Statens Kunst og
Håndverkskole og
Statens Kunstakademi i Oslo. Studiereiser til
Vest-Tyskland, Italia og Leningrad.
Terje Uhrn arbeider innenfor et abstrakt, geometrisk billedspråk som ofte er blitt beskrevet som
monumentalt. Han arbeider hovedsakelig med malerier og materialarbeider og karakteristisk for
arbeidene hans er store emblemer, logoer og spiraler malt i gråtoner og jordfarger, ofte med en
kraftig lys/skygge-virkning.
Han har utført en rekke offentlige utsmykninger deriblant det nye Regjeringsbygget i Oslo som sto
ferdig i 1994.
Som grafiker arbeider Terje Uhrn med litografi.
Terje Uhrn er representert i samlingen til blant annet Museet for Samtidskunst og
Nasjonalgalleriet. Han er videre innkjøpt av Riksgalleriet, Norsk Kulturråd og Bergen Billedgalleri.
Han har hatt en rekke separatutstillinger og kollektivutstillinger og utsmykninger på en rekke
sykehus, skoler etc.
På Kunstverket kjenner jeg Terje Uhrn som en meget hyggelig person og jeg har selvfølgelig et fint
litografi hjemme hos meg selv.

17

Br. Ceremonimester avslører
- Oslos best bevarte hemmelighet
Ja, jeg mener faktisk at lørdags-konsertene med
orkestermusikerne fra operaen er nettopp det.
Eller i hvertfall en av dem.
Jeg pleier egentlig å holde meg langt unna opera. Det blir for
masete, tilgjort og teatralsk for meg. Til tross for all den skjønne
musikken har jeg problemer med å forstå hvorfor er så populært
i dag.
Men forleden oppdaget jeg helt tilfeldig en serie av kåserier/konserter her ved operaen.
Og jeg ble virkelig imponert da jeg møtte opp. Det ser ut for meg som om dette er et overskuddsprosjekt hvor musikerne setter fokus på et tema fra musikkhistorien.
Dette blir illustrert med først et foredrag/kåseri, så en konsert i to deler. Klassisk musikk er jo en
verdifull bestanddel av den europeiske kulturarven, og ikke minst viktig for et dannet menneske.
Her blir det virkelig tatt på alvor, med stor pedagogisk verdi, både for leg og lærd.
Og så godt denne konsertserien passer en «vanlig musikkelsker» som meg. Som er glad i det
klassiske klassisk musikk, fremført av dyktige håndtverkere.
Jeg har ikke behov for spektakulære opplevelser fremført av stjerner i verdensklassen som briljerer
på scenen til rådyre billettpriser.
Lørdags-konsertene koster en bagatell av ett hundre og femti kroner - og starter klokken fjorten.
Stedet er flott, det. Operaen er fin, den - der den ligger og dupper ute i Bjørvika.
Bare synd at den nå i grunnen «drukner» i den vulgære og voldsomme gentrifiseringen av området
som nå finner sted.
En sur og tåkefull Oslo-eftermiddag i slutten av november i fjor sto Mozart på programmet.
Temaet var «Virtuose Mozart».
Jeg slutter aldri å undre meg over kreativiteten og produktiviteten til dette geniet. En
tilsynelatende u utømmelig kilde av nærmest overjordisk, bedøvende vakker musikk. Med
vemodet og dybden delvis skjult bak en lett fargerik fasade.
Mozart er – synes jeg – på sitt mest intense og personlige i kammermusikken. Og det fikk vi virkelig
demonstrert til fulle denne førjuls-kvelden.
Konserten startet med Hornkvintett i Ess-dur, K.407, lekende lett og feiende flott spilt. Formatet er
interessant, med hornet som det dominerende soloinstrument. Og med to bratsjer – istedenfor de
sedvanlige fioliner – for å få mer fylde i midten og en litt mørkere klang.
Forøvrig foretrekker jeg benevnelsen viola på dette instrumentet fremfor bratsj, som jeg synes
høres ut som en øst-europeisk gryterett.
Etter pausen – hvor vi fikk en kaffekopp og meget god Belgisk sjokoladekjeks inkludert i billettprisen – fortsatte operaorkesteret med vakker og tidløs musikk.
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Vi fikk høre førstesatsene fra fiolinkonsert i A-dur, K.119 (den som blir kalt den tyrkiske),
fagottkonsert i B-dur, K. 191 og fiolinkonsert i D-dur, K.219.
Kjent og kjær musikk dette her. Elegant spilt av musikerne med dyp og inderlig innlevelse, uten det
miste tegn til banalitet og platthet.
På hjemveien – ned mot Nesodd-båten, med utsikt til en tidlig gin/tonic – kom jeg til å tenke på
noen ord av komponisten Oliver Messiaen.
Han har sagt mye om musikkens evne til å forvandle opplevelsen av tid – og gjennom det bringe
oss i kontakt med en dypere dimensjon av virkeligheten.
Så sant, så sant.
Rolf Arild Ergo

Torskerygg Bagatelle
Torskerygg Bagatelle

250 gr pr. pers. Torskerygg, renskåret
200 g havsalt , 4 ss olivenolje
Potetpure:
x 400 g ferdigskrelte mandelpoteter
x 150 g helmelk
x 100 g smør
Saus:
x 100 g smør
x 2.5 stk hvitløksfedd
x 1 stk gressløkbunt

x
x
x
x

1 stk persillebunt
1 ss finhakket ingefær
8 ss soyasaus
1 ts piment d'espelette (paprikapulver)
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Fremgangsmåte:
Bruk renskåret, ultrafersk torskerygg eller skrei i sesongen (feb–mars).
Torsk:
Legg torskeryggen på et fat med skinnsiden opp og dekk med havsalt over og under. La dette stå i
ca. 20 minutter og skyll deretter bort saltet. Tørk fisken med et kjøkkenhåndkle, og del den i 4
passende stykker.
Varm en jernpanne med olivenolje, og stek fisken i ca. 15 minutter på medium varme og kun på
skinnsiden.
Potetpure:
Kok opp melk og smør i en kasserolle. Del mandelpoteter i to eller fire og kok i en kasserolle til de
er møre. Slå av vannet og sett kasserollen tilbake på varmen. Tilsett den varme melke- og smørblandingen og rør til en glatt og kremet konsistens. Tilsett mer melk hvis pureen er
tykk. (Kvaliteten på potetene er avgjørende.)
Saus:
Skrell og finhakk hvitløk, persille og gressløk, og bland dette med ingefær og soyasaus.
Varm smøret til det blir nøttebrunt, og tilsett soyasausblandingen når fisken er ferdigstekt og
mandelpotetpureen er anrettet på varme tallerkener. Sausen fordeles rundt pureen, fisken på
pureen, og ha på et dryss med piment d’Espelette helt til slutt.
Tips:
Hvis du ikke får tak i piment d'Espelette (som er en sterk paprikatype fra sørvest-Frankrike - men
som selges i velassorterte matbutikker), kan du bruke annen type paprikapulver, mild eller sterk,
avhengig av hva di liker.

Oppskriften er fri etter APERITIV og Rest. Bagatell
Og noe å drikke til

Innocent Bystander Chardonnay 2016

Volum: 0.750 Pris: 219,90 Bestillingsutvalget
Velbekomme redaktør Thomas Teichmann
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Australia

Saltbakt havabbor med sjøgress-beurre blanc

Ingredienser
x 1 stk stor havabbor (helst linefisket) på
ca 800 g
x 2 kg grovsalt av god kvalitet

x grovkvernet pepper
x frisk timian, rosmarin
x estragon og fennikel

x

Sjøgress-beurre blanc,
x 50 g sjøgress
x 50 g sjalottløk
Fremgangsmåte

x 10 cl hvitvinseddik
x 5 cl muscadet
x 125 g usaltet smør

Abboren:
Rens havabboren for innmat og blod. Fyll buken med urtene og noen omdreininger med
pepperkverna.
Hell et lag på 3 cm grovsalt i en bakk eller en ildfast form tilpasset ovnen. Legg fisken oppå og
dekk med et 2 cm tykt lag med grovsalt. Klapp saltet godt sammen rundt fisken og væt
saltpakken med en sprayflaske fylt med vann. Sett i oven ved 250 grader i 30 minutter.
Løft av saltlokket fra siden. Løft ut fisken eller ta filetene direkte ut fra saltformen. Server
med sjøgress-beurre blanc, eventuelt en beurre blanc tilsmakt med eksempelvis gressløk.
Sjøgress-beurre blanc:
Kok opp vann og blansjer sjøgresset halvannet minutt. Hell av vannet og ha sjøgresset i
iskaldt vann for å beholde grønnfargen. Ta opp og tørk av. Grovhakk sjøgresset og legg til
side.
Finhakk sjalottløken. Ha den i en kasserolle sammen med eddik og vin. Reduser til nesten all
væsken er fordampet. Skru ned varmen og tilsett smøret i små terninger mens du rører jevnt
og trutt med en metallvisp. Ha i sjøgresset. Smak til med salt og pepper.
Dom. L'Ecu Granite Muscadet Sevre et Maine 2016

Velbekomme: redaktøren Thomas Teichmann
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Soelberg og Sands Stiftelse
I forrige utgave av TW-NYTT orienterte vår Eks.OM Arnfin Evjen om Adelheid og Fredrik
Lorcks Stiftelse.
I denne utgaven skal vi se litt på den andre Stiftelsen som Odd Fellow Ordenen i Oslo
forvalter, Margit Soelberg og Christian Sands stiftelse.
Margit Soelberg var samboer med Christian Sand og sammen drev de en forretning i Oslo.
Ved deres bortgang ble det opprettet en stiftelse i deres navn.
I 1960 opprettet Margit Soelberg et testamente der hun skriver:» Christian Sand skal arve alt
som jeg, ved min død efterlater meg. Han skal holde de arvede midler skilt fra sine øvrige
verdier. Han kan i levende live fritt disponere over arven og dens avkastning, men han kan
ikke disponere over dem ved testament. Ved Christian Sands død skal det som da er i behold
av arven efter meg – eller hvis han er død før meg, alt som jeg ved min død efterlater meg,
tilfalle Oslo Odd Fellow Losjers Alderdomshjem. Midlene skal fortrinnsvis benyttes til en
pleieavdeling ved Alderdomshjemmet. Jeg overlater til hjemmets styre å forvalte eller bruke
midlene på den for pleieavdelingen mest hensiktsmessige måte. Så lenge Christian Sand lever,
har losjen ikke anledning til å kontrollere eller på noen som helst måte å gripe inn i hans
mulige disposisjoner over arven.»
Alderdomshjemmet eksisterer som kjent ikke lenger. Pengene disponeres nå av et styre, som
velges på generalforsamlingen i A/S Stortingsgaten 28. Stiftelsen er underlagt
Stiftelsestilsynet og regnskapet må godkjennes av statsautorisert revisor. Retningslinjene er
nedskrevet i vedtekter, som har blitt revidert med visse mellomrom, senest i 2018. Ifølge
disse skal Stiftelsens grunnkapital alltid være på minst kr 1 000 000,-. I dag er kapitalen på
over kr. 2 000 000,-. Styret bruker avkastningen til å finansiere økonomisk støtte til
brødre/søstre av Odd Fellow og Rebekka loger i Oslo. Det som utbetales i dag, er
avkastningen på stiftelsens kapital, samt litt av kapitalen. Dette på grunn av dagens lave
renteavkastning.
Stiftelsen har gjennom mange år gitt støtte til søstre og brødre, som har kommet i en
vanskelig økonomisk situasjon.
Det kan bevilges støtte til følgende:
Rekonvalesensopphold
Tannlege eller annen lege
Briller, høreapparat etc.
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Husleie eller andre utgifter
Tilskudd til drosje til/fra logemøter for søstre/brødre som ikke kan benytte offentlig
kommunikasjon
Styret i Stiftelsen behandler alle innsendte søknader fra medlemmer av Oslologene, og gir
støtte i henhold til gjeldene retningslinjer. Siste års selvangivelse må vedlegges søknaden.
Alle henvendelser behandles strengt konfidensielt.
Søknader skal ikke sendes via logen, men sendes direkte til stiftelsens forretningsfører Inger
Hasle, mobil 95146893
For å kunne motta støtte må mottager ikke ha større inntekt enn 3.5 G (Folketrygdens
grunnbeløp) Pt er denne som kjent ca. 96.000.I vår loge har vi som kjent, noen ganger, søkt fondet om tilskudd til drosje til og fra logen.
Dette beløpet er maksimert til kr. 3.000.- og logen må vedlegge regnskap ved en eventuell ny
søknad. Midlene logen mottar, skal ikke inn i logens regnskap. Hos oss har det vær tradisjon
for at pengene disponeres via fung. Eks.OM eller en annen Eks.OM.
Knut Borgen

Medlemsfaktura
Nytt i Focus: Det viser seg at det har blitt mer og mer utfordrende å «masseutsende» epost
med fakturavedlegg. Noen får den ikke – andre får den i søppelpost/spam/rotemappe.
Det har derfor blitt laget et nytt menypunkt for alle medlemmer som heter «mine fakturaer».
Der vil fakturaene fra loge og leir legge seg automatisk med en gang du har blitt fakturert.
Medlemsfakturaen sendes likevel på samme måte som tidligere.
Gå inn på https://www.oddfellow.no/ og velg Pålogging
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Du logger deg inn som «medlem», og har følgende valg:

Protokoll er også nå nytt valg 
«Alle» protokoller ligger her.

24

Invitasjon til Göteborg
Logene
22.Thomas Wildey fra Oslo
37. Thomas Wildey fra Fredericia
41.Thomas Wildey fra Stockholm
Inviterer herved alle sine brødre med partner til årets Vennskapsloge den 14 til 16 juni i
Gøteborg.
Vi ønsker å avholde en felles vennskapsloge for våre Loger, for første gang siden 50-tallet.
Ideen er at Odd Fellow Loger med navnet Thomas Wildey, avholder vennskapsloger. Og vi
håper videre, at denne begivenheten blir en fast tradisjon. Planen er å arrangere
vennskapsloger hvert andre år.
I 2019 avholder vi vår første vennskapsloge i Odd Fellow huset i Gøteborg. Vi oppnår med
dette kort reisevei for alle, og en mye lavere kostnad for å delta.
Vi reiser med tog fra Oslo fredag 14 juni kl 13.10 eller kl 18.02. De som vil kan kjøre bil.
Fredag møtes vi til en «blikjentfest» og lørdag blir det gallamiddag på Odd Fellow huset kl.
18.00. Vi regner med ca. 60 deltagere til sammen. HUSK å ta med kjole og hvit. Fin kjole til
damer.
Lørdag på dagen og søndag legger vi opp til noe felles arrangement.
Vi har booket noen hotellrom på Comfort Hotell Gøteborg. Pris for enkeltrom er kr 1190,- og
Dobbeltrom kr 1390,
Vi kommer tilbake med et mer detaljert program og priser så snart dette er ferdig.
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Runde fødselsdager

2019:

75 år:

Finn Gunnar Grødtlien
Bjørn Erling Bjørgan
Ragnar Nybro

06.02.1944
13.02.1944
15.03.1944

70 år:

Lars Ergo

11.12.1949

60 år:

Bjørn-Eirik Kirkeberg

10.12.1959

40 år:

Benny Simensen Rasmussen

21.03.1979

30 år:

Petter Sissener

19.06.1989
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Møteprogram 2018
for
Loge nr. 22 Thomas Wildey
TIRSDAG:




ͳʹǤͲ͵ǤʹͲͳͻ
ͳͻǤͲ͵ǤʹͲͳͻ

ͳͺǣͲͲ  
ͳͻǣͲͲ   

ʹǤͲ͵ǤʹͲͳͻ

ͳͻǣͲͲ 

 

ͲͻǤͲͶǤʹͲͳͻ
ʹ͵ǤͲͶǤʹͲͳͻ

ͳͻǣͲͲ 
ͳͻǣͲͲ 




Ǥ
ͳǤ

͵ͲǤͲͶǤʹͲͳͻ
ͳͶǤͲͷǤʹͲͳͻ
ʹͳǤͲͷǤʹͲͳͻ
ʹͺǤͲͷǤʹͲͳͻ
















ͳͻǣͲͲ
ͳͻǣͲͲ
ͳͻǣͲͲ
ͳͻǣͲͲ





















ʹǤ



























































Ǥ




 
Ͷ͵
 

ͳͲǤ 
 ͳͲǤ


ʹͲͲ¤ǡ
 ͳͲǤ
ǤǨ 
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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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