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Liste over embedsmenn i perioden 2009 - 2011: 
Storrepresentant 
Ivar T. Schmidt 

 
Eks Overmestere 
Kåre Granli, Arne Oddevald, Arnfin Evjen, Bjørn Schau, Oddvar L. Follestad, 

Svein Solberg, Bjørn Grødtlien, Svein Terje Hermansen, Knut Borgen, 

Jan Erik Arnesen, Ivar T. Schmidt, Erling Nordsjø, Dag Thorkildsen og 

Roar Mathiesen. 

 
Valgte embedsmenn 2009 - 2011: 
Overmester............................................................. Jørn Arild Mood 

Undermester .. ......................................................  Thomas Haug 

Sekretær ...............................................................  Simen Levinsky 

Skattmester ...........................................................  Kjell Arne Bjerkland 

Kasserer ................................................................  Arvid Soelberg 

 
Utnevnte embedsmenn 2009 – 2011: 
Ceremonimester ....................................................  Arvid Einebakken 

Kapellan ................................................................  Henrik Norland 

Inspektør ...............................................................  Svein Terje Hermansen 

Indre Vakt ..............................................................  Lars Ergo 

Ytre Vakt ...............................................................  Jan Fredrik Kvern 

Arkivar ................................................................... Thomas Teichmann 

Musikkansvarlig ..................................................... Rolf Ergo 

OM Høyre assistent ...............................................  Bjarne Holmen 

OM Venstre assistent ............................................. Karl-Erik Bastiansen 

UM Høyre assistent ...............................................  Inge Frid 

UM Venstre assistent ............................................. Roar Breivik 

CM Høyre assistent ...............................................  Steinar Lyngroth 

CM Venstre assistent ............................................. Bjørn Jahr 

 

 

TW-Nyttredaksjonen takker for denne gang og 

benytter samtidig anledningen til å ønske 

alle brødrene og deres familier en 

Riktig en riktig god sommer!  
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Leder TW-Nytt, sommer 2011 
 
Igjen har TW-Nytt redaksjonen klart det utrolige, 

22 loge Thomas Wildey har produsert atter en gang 

et nytt opplag TW-Nytt.  Vårens 2.utgave. Vi har 

fått noen av brødrene til å stille opp for TW-Nytt. 

Vi er utrolig glade for å høre fra dere. Det gjør 

jobben vår så mye enklere og er absolutt mye mere 

givende når vi vet at TW-Nytt ikke bare blir lest, 

og det vet vi det blir, men også at man er villig til å 

bidra til denne eminente blad.  Tusen takk alle 

sammen for deres hyggelige bidrag. 

 

Selv om det er ennå langt mellom varmende solstråler så har vårtegnene 

kommet. En del av våre brødre har vært utålmodig for å oppleve våren og 

ikke minst varmende solstråler, som har da reist nedover for å få en del 

vitamin D på kroppen. Fremmøteprosenten tyder på det. 

 

Jeg vil gjerne repetere enda engang det jeg skrev i vårnummeret. 

 

Det vår tur å huse våre danske venner i loge 22 Thomas Wildey, Fredericia i 

junimåned. Rettere sagt 03.06 til 05.06. Bror Dag Thorkildsen og 

Danmarkskomiteen har jobbet i herdig med programmet. Har du fått 

programmet? Har du meldt deg på? Håper det. Det er utrolig hyggelig å ha 

våre brødre fra Danmark på besøk. Vi sees!! 
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Fra venstre vises.  

Bror ”Calle” Carl Henrik Bache, Bror Rune Mediaas, Redaktør  Thomas Teichmann,  

Bror Arnfinn Evjen. Bror Stein Holmsen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

 

Med dette ønsker jeg alle våre brødre en god lesing og en god sommer. Med 

masse strålende sol, herlig varme, gode viner og skalddyr på terrassen eller 

på hytta eller hvor dere måtte tilbringe sommeren deres. 

Igjen takk for 1. termin i logen og god sommer. Vi sees til høstterminen. 

 

 

i V.K.& S 

 

Redaktør og redaksjonen 

 

Thomas, Arnfinn, Calle, Rune og Stein og alle dere som har hjulpet til å 

produsere bladet vårt 

.  
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Overmesters spalte 
 

Vel møtt 

 
Gratulerer til vårt nyvalgte embedskollegium – 

godt valg kjære brr og vel utført arbeid av vår 

Nom.nevnd. Jeg er sikker på at vårt nye 

kollegium vil styrke vår loge ytterligere og 

bringe den sikkert videre. 

 

 

For to år tilbake satt embeds-

kollegiet seg noen mål og vår 

handlingsplan ble fremlagt logen. 

Ikke alle mål har blitt nådd, 

dessverre men vi har foretatt 

innvielse av fem nye brr, dessverre 

har vi også måtte gi slipp på to brr 

som har meldt overgang til andre 

loger. Vår loges medlemsstatus er 

75 brødre, noe som gjerne kan økes 

i den kommende embedsperiode.  

Vår loge skal også registreres i 

Brønnøysund i løpet av meget kort 

tid. Logen vil bli registrert i 

Enhetsregisteret og i 

Frivillighetsregisteret, vi vil 

dermed kunne få refundert betalt 

mva. Av praktiske årsaker vil dette 

bli foretatt av de nyvalgte 

embedsmenn.  

Jeg vil personlig få takke 

Privatnevnden og spesielt til Dag 

som holder humøret vårt på topp 

under måltidene. Takk til samtlige 

embedsmenn og til CM som holder 

høyt nivå på våre ritualer og 

seremonier. 

Vi ser frem til besøk av våre 

danske venner fra Fredericia og 

håper så mange som mulig melder 

seg på til lørdag 4.juni, som også er 

vår loges sommeravslutning. 

Lykke til og god sommer 

Vi ses 

OM 
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Undermesters spalte 
Kjære brødre,  

 

Vi har kommet oss igjennom nok et halvår, med 

mye samvær og hygge. 

 

Vil også denne gang takke privatnemden med Dag i 

spissen, for deres fremragende innsats. 

Jan Fredrik, med takk for alle nydelige kaker han 

har frembrakt/bakt. 

Vil også takke for tilliten meg vist, ved at jeg ble 

valgt til OM neste 2 års periode. 

  

Det er i alle fall en glede å være til, og kan få være 

med i et godt fellesskap, slik som Odd Fellow er, og jeg er sikker på at Loge 

22 Ths.Wildey, må være den beste logen å være med i. 

 

Vi er jo bygget på vennskap, kjærlighet og sannhet, og for at vi som brødre 

skal kunne utfylle hverandre og ha overskudd og god energi. Derfor er det 

 viktig å sette fokus på oss selv, vår egen harmoni, for lettere å kunne dele 

med andre. 

  

En glede er å møte andre som tror på noe høyere enn seg selv. 

 

Jeg anbefaler dere alle å stoppe opp noen minutter hver dag, og virkelig 

tenke på det som betyr noe i livet. 

 

Med dette ønsker jeg dere alle en fredelig og god sommer, med alt en 

sommer byr på.(piker, vin og sang........) 

 

Husk! 

Life is not about every breath you take, but about every moment that take 

your breath away. 

 

i V. K og S 

Thomas Haug 

UM
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Sekretærshjørne 
 
Kjære Brødre. 

 

Kalenderen min viser 19. mai i skrivende stund. 

Det gjenstår kun ett Logemøte i denne terminen. 

Sommerens TW-Nytt skal straks i trykken og 

sendes ut til glede for oss alle sammen. Nå ligger 

en lang og forhåpentligvis fin sommer og ferietid 

foran oss. Og, det sittende Embedskollegiet skal 

takke for seg og ta fatt på nye oppgaver til høsten. 

Nesten alle, da. Nominasjonsnemnden vurderte 

Logens behov slik at Br Sekretær ble anmodet om 

å sitte en periode til. Det har jeg takket ja til – og jeg takker for Brødrenes 

tillit ved nominasjon og valg. 

 

Jeg har planer om å fortsette i noenlunde samme spor som tidligere. Være 

lydhør for Brødrenes innspill og ønsker, sende ut informasjonsskriv med 

jevne mellomrom, vedlikeholde dataene våre i Fokus og ellers å utføre det 

som kreves av en sekretær etter beste evne. 

 

Nå har jeg bestilt navneskilt til de Brødre som ønsket dette. Håper de er på 

plass i god tid før Logen åpner igjen. 

 

Til høsten setter jeg også i gang prosessen med full medlemskontroll i 

Fokus. De skriver jeg ut alle medlemskortene og deler dem ut slik at alle skal 

kontrollere sine egne opplysninger. Finner vi feil så blir de kontrollert og 

rettet. Ganske omfattende jobb, men samarbeider vi alle sammen så skal jeg 

nok greie å presentere et etterrettelig medlemsregister innen rimelig tid.  

 

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  eller  

of22sekr@oddfellow.no     

E-post er et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er 

vanskeligere å glemme –  

og, nesten umulige å misforstå. 

 

mailto:simen.levinsky@vikenfiber.no
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Her er noen viktige hendelser som har skjedd siden forrige nummer av TW-

Nytt: 

 

27.03.2011. 

Ny mailadresse Jan Fredrik Kvern. 

jfk-kvern@live.no 
 

 

 

 

Da gjenstår bare å ønske alle Brødrene en riktig God Sommer. 
 

Kanskje treffes vi mandags ettermiddag på Paddy`s i sommerens løp? 
 

 

Med Broderlig hilsen i 

V. K og S. 

Simen Levinsky 

Sekretær. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:jfk-kvern@live.no
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Lørdag den 4.juni er det festloge og festmiddag. Samtidig 

er det sommeravslutning. Logen har derfor besluttet å 

sterkt subsidiere prisen på festmiddagen. Logen håper 

derfor flest mulig av våre brødre med ledsagere kan delta 

på dette festlige arrangementet.  
 

 

 

Påmeldingsskjema   
 

 

Jeg/vi ønsker å delta på følgende arrangementer: 

 
 

Velkomstlunsj 3. juni kl. 11.00  Antall personer: 
 

 

Festloge/festmiddag  4. juni kl.18.00 Antall personer: 

 

 

Til de som er verter: Det er bare ditt og eventuell 

ledsagers navn som skal fremkomme på dette skjemaet. 

 

 

 

Navn bror: 

 

Navn ledsager: 

 

 

 

Skjemaet returneres  

Danmarkskomiteen v/Dag Thorkildsen, 

Ulvefaret 116, 

1488 Hakadal 

eller e-post dagtorkildsen@gmail.com 

eller mobil 95749897 

 

snarest – senest innen 27. mai.  

  

mailto:dagtorkildsen@gmail.com
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Begynn i ditt eget indre. 
 

Menneskene er utrolig forskjellig, noen er givende 

andre krevende, noen er varme og noen reserverte. 

Vi Odd Fellows er også forskjellig, men med et 

felles ønske, nemlig at vår Orden skal bestå. 
 

 

Det er den enkeltes innsats som bestemmer om vår 

Orden og vår loge fortsatt kan leve og hevde seg 

blant tidens mange tilbud om et godt og meningsfylt 

liv. Gjennom vårt samhold mål vi prøve å kjempe for det gode – for 

menneskets rett til å være menneske – ikke med våpen men med gjerninger, 

for på den måten å skape gode relasjoner mellom menneskene. 
 

 

Den svenske Stor Sire Dag Wallen sa en gang: Det er tre slags mennesker. 

De søkende, som man alltid kan stole på. De sovende, som vi har som 

oppgave å vekke, og endelig de ferdige, som er “farlige” fordi de tror de 

besitter all kunnskap. 
 

 

Vi hører hver logeaften at vi skal tenke på de andre fremfor oss selv, at vi 

skal være tolerante overfor andres meninger og at vi ikke skal utøve makt 

eller bruke autoritet for å fremme egne meninger eller interesser. Makt og 

maktutøvelse er på mange måter skremmende ord, og det skal ikke 

forekomme innenfor vår Orden. Autoritet derimot kan ha sin berettigelse, 

hvis det ligger en god hensikt bak. 
 

 

Platon har en gang sagt: Søk det sanne, det skjønne og det gode. Det sanne er 

innsikt og viten brukt på den rette måte, det skjønne er estetikken og følelsen 

for det vakre, og det gode er etiketten og hensynet til andre rundt oss. For å 

kunne opprettholde vår Ordens berettigelse og levedyktighet er disse tanker 

en del av vår fremtid. Vår ritualer viser oss hvordan man bør arbeide med 

seg selv for å bli et slikt menneske.  

 

Følgende lille dikt fant jeg i et dansk Odd Fellow blad, og som på mange 

måter dannet bakgrunnen for denne artikkel: 
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Begynn i ditt eget indre, 

dersom du vil fred på jord. 

Begynn med å dempe og lindre 

de selviske ufredsord. 

 

 

Begynn i det skjulte og stille – 

begynn i ditt eget hjerte, 

for husk, det er fra det lille, 

det store vokser frem.   
 

 

Vi har viljen til å bestemme om våre omgivelser skal påvirkes på godt eller 

ondt. Likeså lett som det er å lage en god stemning og tenne et smil, like lett 

er det å få til en dårlig stemning eller skape sure miner hos dem vi kommer i 

berøring med.  Det er opp til hver enkelt å vende det onde til det gode og 

skape glede. 

 

Derfor skal vi alltid huske på vårt høytidelige løfte om å tenke i vennskap, 

kjærlighet og sannhet. 

 

Med disse tanker i hodet ønsker jeg samtlige brødre en god sommer. 

 

AE 
  



 13 

”Petter Smart” slår til igjen. 
 

 

Legg merke til at jeg i overskriften har satt Petter 

Smart i anførselstegn.  Dette for å klargjøre at det 

her ikke dreier seg om den egentlige Petter Smart, 

men kun om en ikke helt heldig utgave av 

tegneseriegeniet, nemlig undertegnede. 

 

Det er min kone som av og 

til i sin oppgitthet kan utbryte: ”Du med dine Petter 

Smart løsninger.” 

Og hennes smule fortvilelse gjelder da at jeg mener 

å være kommet frem til en brukbar løsning på et 

foreliggende problem.  Utradisjonelle kan man kalle 

disse mine forslag, men min kone gir dem gjerne 

helt andre og fyndigere karakteristikker så som: 

”Bort i veggene”.  ”Tull og Tøys”. ”Helt på jordet” 

og så videre. 

 

Og jeg innrømmer gjerne at ganske ofte har mine 

”løsninger” vist seg å være lite brukbare. 

Men det har også faktisk hendt at jeg har truffet 

blink, og nå kan jo min kjære leser selv bedømme 

om jeg i hvert fall en eneste gang kan kvalifisere til å 

få anførselstegnene fjernet. 

 

Det hadde seg slik at jeg etter en del trøbbel med synet, tilslutt gjennomgikk 

en vellykket grå stær operasjon, faktisk så vellykket at min fastlege var villig 

til å gi meg ett års forlengelse av førerkortet, og det uten briller.  Han rådet 

meg imidlertid til likevel å anskaffe meg riktig tilpassede kjørebriller, fordi 

jeg dermed ville få enda bedre dybdesyn. 

Jeg fulgte hans råd, gikk til den lokale optiker, og siden jeg på grunn av de 

mange operasjoner jeg hadde gjennomgått var blitt nokså lysømfintlig, 

bestilte jeg briller med såkalt fotokromatiske glass.  

 D.v.s. brilleglass som mørkner hvis de blir utsatt for lys. 
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Det har en viss betydning for hvorledes ting utviklet seg at disse brillene var 

svinedyre. 

 
 

Så var det en torsdag sist høst at jeg var på vei hjem fra et hyggelig møte i 

Odd Fellow Senior Klubb.  Jeg hadde ikke lange veien å gå fra 

Stortingsgaten 28 til Nationaltheatret Stasjon i Ruseløkkveien, men det var 

langt nok i det skarpe solskinnet til at jeg fant det behagelig å iføre meg mine 

nyanskaffede fotokromatiske.  Siden det var minst et kvarter til mitt tog 

skulle gå, kjøpte jeg meg en avis i Narvesen kiosken, og satte meg på en 

benk for å lese litt.  Jeg fant fort ut at her inne så jeg bedre å lese uten 

kjørebrillene, tok dem av, og lot dem henge på brystet etter en snor jeg hadde 

rundt halsen.  Toget kom, og jeg gikk de få skrittene bort til inngangsdøren 

og stilte meg i kø.  Inne i vognen var de fleste setene nær utgangen opptatt, 

og jeg måtte gå helt frem i kupeen for å få sitteplass. 

Da toget dukket ut av tunnelen like før Skøyen stasjon, sto solen rett imot, 

og jeg syntes det ville være mer behagelig å ta på brillene igjen, nå som 

solbriller. Jeg famlet ned på brystet, litt åndsfraværende til å begynne med, 

slik gamle folk gjerne har for vane, og derfor glemmer hva de egentlig har 

holdt på med. 

Jeg forundret meg over at brillene var så vanskelig å få tak i.  Hadde de 

kanskje forstukket seg under frakken?  Da registrerte jeg plutselig at jeg ikke 

lenger hadde noen snor rundt halsen.  Den var søkk vekk, og jeg skjønte til 

min forskrekkelse at dette også måtte gjelde brillene. 

Snoren måtte ha glippet av på en av brillestengene, og dermed bar det til 

bunns for både snor og briller, det vil si de måtte ha havnet enten på gulvet i 

togkupeen eller på perrongen.  Av en eller annen grunn holdt jeg perrongen 

som det mest sannsynlige landingssted. Det gjaldt altså hurtigst mulig å 

komme tilbake dit.  Jeg kom meg av toget på Skøyen stasjon, og var heldig å 

akkurat rekke et tog som skulle i motsatt retning.  Tilbake på 

Nationaltheatret stasjon småløp jeg fra ”ankomne” til ”avgående” perrong og 
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begynte søket, men forgjeves.  En behjertet tilskuer til min resultatløse leting 

oppfattet situasjonen, og anbefalte meg å forespørre i billettluken hvor 

hittegods ofte ble innlevert. Det gjorde jeg, men med negativt resultat. De 

henviste meg for øvrig til NSB`s hittegodskontor på Sentralstasjonen. Gram i 

hu tok jeg første tog tilbake til Sandvika. 

 

Da jeg fortalte min kone hva som var skjedd, var hennes korte kommentar: 

”Glem det, kjøp nye briller”. 

Riktignok er det 88 år siden jeg forlot fødebyen Ålesund, men 

Sunnmørsgenene var fremdeles virksomme, og en slik lettferdig omgang 

med penger var meg ganske fremmed. Nei, tvert om, her skulle alt settes inn 

på å få disse dyre brillene tilbake. Det første jeg gjorde neste dag var å ringe 

Hittegodskontoret på sentralstasjonen, men ingen briller var kommet inn. De 

sa forøvrig at det kunne ta opptil 5 dager før gjenglemte ting dukket opp.  På 

den annen side, var de ikke funnet i løpet av nevnte tidsrom var sjansene små 

for at de noen gang ville komme til rette. Så var det da bare å vente og håpe. 

Fire dager gikk, men mine daglige forespørsler ble stadig negativt besvart. 

Av en eller annen grunn hadde jeg fra første stund regnet med at brillene 

hadde gått tapt på perrongen.  Som tiden gikk ble jeg mindre sikker på dette, 

og ergret meg faktisk over at jeg så hodestups hadde forlatt toget og rast 

tilbake til Nationaltheatret stasjon, for egentlig var jo sjansene like store for 

at brillene var havnet på kupegulvet.  Altså enten perrongen eller kupegulvet, 

det var jo bare disse to alternativer som forelå, for ting kan jo som bekjent 

ikke forsvinne i den tynne luft. 

Tynne luft?  Ikke oppover kanskje, 

men sikkert nedover.  Da var det som 

om et lys gikk opp for meg. Jeg hadde 

glemt et alternativ! Glipen! Den lille 

avstanden mellom perrongkanten og 

innstigningstrinnet på toget.  Det var 

selvfølgelig der brillene hadde tatt 

veien og så havnet i skinnegangen.   

Vissheten over å ha funnet Petter 

Smart-løsningen på problemet ble noe 

nedtonet da jeg regnet ut hvor stor 

sjansen var for at min ”løsning” var 

korrekt.  Jeg anslo avstanden fra 

benken til toget å være ca. 10meter, og 

samme distanse tilbakela jeg inne i 
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toget før jeg fant en ledig plass.  Glipen anslo jeg til ca. 20cm., altså var 

sjansene ikke bedre enn 1 på 100. Likevel, dette var atskillig bedre odds enn 

for å få 7 rett i Lotto. 

Jeg var fremdeles opprømt over å ha funnet løsningen på problemet, og 

begynte straks å planlegge hvorledes jeg skulle kunne høste fruktene av mitt 

solide tankearbeid, nemlig å få brakt brillene trygt opp fra dypet. 

 

Den femte dagen opprant, en tirsdag forresten, og jeg ringte nærmest for 

moroskyld til Hittegodskontoret for å få den vanlige beskjed om at brillene 

stadig vekk ikke var kommet tilrette. Selvfølgelig hadde de ikke kunnet finne 

dem når de lette på gale steder. Brillene lå jo trygt forvart i skinnegangen.  

Tirsdag var jo loge dag og jeg tok et tog til Oslo en halv time før vanlig tid.  

En halv time var rundelig nok til å fullføre planen. 

Jeg sa selvfølgelig ingen ting til min kone om hva som var i gjære.  Hadde 

jeg fortalt at jeg skulle av sted for å lete etter brillene i skinnegangen på 

Nationaltheatret stasjon, hadde hun trodd det hadde rablet for meg, og tilkalt 

hjelp for å holde meg igjen. 

 

 
Presis kl.18.05 var toget fremme på stasjonen, og jeg hadde 14 minutter til 

rådighet før Kongsberg toget var ventet kl. 18.19 på spor 1 (der brillene lå og 

ventet).  Full av seiersikkerhet hastet jeg, bevæpnet med en lommelykt med 

helt nytt batteri, fra ankomsthallen og til rulletrappen ned til avgangshallen.  

Nå var det jo som det heter på Holmenkollstafett sjargong, bare 

sjarmøretappen igjen, så var man i mål.  Men i trappen hendte noe uventet.  

Var det det at ferden gikk nedover?  Var det noe symbolsk i det? Trappen 
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var lang, og plutselig var det som om futten var gått ut av meg. Kanskje var 

det en tanke som hadde ligget og ulmet i bakhodet hele tiden? 

Var det nå i grunnen så bomsikkert at brillene hadde havnet i glipen for så å 

lande i skinnegangen?  Det gikk jo ikke så fort å komme seg inn i vognen 

den gangen. Det var mange folk som trengte seg på og jeg var blitt stående 

midt i køen.  Rikelig tid til at brillene kunne ha falt av da, blitt tråkket i 

stykker til det helt ugjenkjennelige for så å lide den forsmedelige skjebne å 

bli sopt opp på brettet til den lokale rengjøringsbetjent som sikkert ikke fant 

noen grunn til å innrapportere dette skrapet som skikkelig hittegods.  Da 

rulletrappen tok slutt og jeg igjen fikk fast grunn under føttene, rystet jeg 

disse dumme tankene av meg, og med gjenfunnet optimisme ga jeg meg i 

kast med siste fase av mitt forehavende.  Fremfor alt gjaldt det og ikke vekke 

unødig oppmerksomhet. 

En situasjon der en lang, gråhåret og ganske alderstegen herre, iført blådress 

og lys støvfrakk, med noe ustødig ganglag, beveger seg farlig nær 

perrongkanten, idet han med en tent lommelykt uoppholdelig speider ned i 

den tomme skinnegangen, ville ganske snart ha resultert i at velmenende og 

snartenkte medtrafikanter, vennlig men bestemt hadde sørget for å ta hånd 

om denne øyensynlig noe forvirrede gamle herre, og sørget for å få brakt 

ham tilbake til hjemmets trygge havn. 

 

Det var fullt av folk på perrongen, men mengden syntes å tynne ut dit hvor 

jeg aktet meg. Jeg visste akkurat hvor jeg hadde sittet og lest avisen før toget 

kom, en sprinkel benk like ved nødutgang Nr.2.  Der satt det nå et ungt par, 

helt opptatt av hverandre, ellers var det ingen. Meget gunstig forhold med 

andre ord. Jeg mente jeg hadde gått ca. 10m.  ”sydover” fra benken for å 

komme til inngangsdøren på toget, men var ikke helt sikker, så jeg fortsatte 

10m. ”nordover” før jeg startet søket. Jeg trakk opp lommelykten fra 

frakkelommen, og holdt den tett inntil kroppen før jeg tente på, gikk så så 

nær perrongkanten som jeg bare torde, og stirret ned i dypet.  Tok meg god 

tid, passerte paret på benken uten å ha sett noe til brillene, ble ikke skuffet av 

den grunn, det var herfra og videre 10 meter at jeg kunne vente noe resultat.  

Sakte, sakte, meter for meter, jeg ble nesten svimmel av å gå slik og stirre 

helt på kanten av avgrunnen.  Der, der.  Der var det noe som blinket i lyset 

fra lykten.  Jeg satte meg på huk, helt ute på kanten for å se bedre, og der var 

de, mine dyrebare briller og tilsynelatende uskadde. 

Hva var klokken?  Ti over hel og Kongsbergtoget var ventet 19 minutter 

over.  Skulle jeg hoppe ned å få tak i brillene?  Ned kom jeg vel alltids, men 

opp igjen?  Jeg hadde mine tvil. Det var atskillig over en meter fra 
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skinnegangen og opp til perrongen. Løsningen var den unge mannen på 

benken.  Uten å innvie ham i min noe spesielle situasjon, sa jeg bare til ham: 

”Jeg har vært så uheldig å miste et par briller ned i skinnegangen. Kunne han 

være så snill osv.”, og det kunne han. 

Jeg lyste med lykten.  Vips var han nede og vips var han oppe igjen med 

brillene.  Jeg forsøkte forgjeves å presse på ham en belønning for vel utført 

jobb, men nei, det var ”bare hyggelig”. 

 

Så gikk jeg da ut fra stasjonen med brillene godt plassert i min veske. Ved 

inngangsdøren til Stortingsgt. 28 sto Steinar Lyngroth, og jeg kunne selvsagt 

ikke dy meg for å gi en kortversjon av det forløpne.  ”Dette må du skrive om 

i TW nytt” sa Steinar og det lovte jeg, og hermed er løftet oppfylt. 

 

 

PS 

Det var min kone som foreslo tittelen på dette innlegget.  Lå det kanskje en 

aldri så liten innrømmelse i det? 

 

 

Oddvar Follestad 
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Vin – ”Heliga Birgitta” og Vadstena 
 

Kjære Brødre. 

 

Dette virker som en merkelig overskrift, men på en måte henger det sammen. 

Leser du mer er jeg sikker på at du er enig 

 

 

 

Vinklubben Kana 

 
 

I 1992 var jeg med på å starte en vinklubb, som vi ga navnet 

”Vinklubben Kana”. Det henspeiler til ”Bryllupet i Kana” som 

vi kjenner fra bibelen, hvor vann ble omskapt til vin. Dette forteller oss at 

med kunnskap om vin, vil vinen bli mer verdifull og gi oss en sterkere 

opplevelse. 

 

Jeg er glad i god vin og er glad for at det er en mer og mer akseptert drikk, 

også sunnhetsmessig.  

Vi vet at det er godt for hjertet, det er også blitt godtatt som servering på 

eldresentre, for sosial og psykisk velvære. 

 

Men dette er langt fra ny kunnskap. Allerede på 1300 tallet kan vi høre om 

”Heliga Birgittas” åpenbaringer. 

 

Jag handlade så som en rik och kjärleksfull konung, vilken 

 sände ett kostbart vin til sina förtrogna tjänare och sade: 

” Låt även andra än ni själva få dricka detta vin, ty det är 

 mäkta hälsosamt. Det ger hälsa åt de sjuka, tröst åt de 

 bedrövade och modig hjärta åt friska människor.” 

 

Citat ur den Heliga Birgittas uppenbarelser IV: 77 

 

 

Dette sitat som kom som en åpenbaring, har jeg rammet inn og har hengende 

på veggen.  

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Glass_of_Red_Wine_with_a_bottle_of_Red_Wine_-_Evan_Swigart.jpg
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”Heliga Birgitta” 

 
 

”Den heliga Birgitta” født 1303, død 1373, svensk religiøs forfatter, helgen, 

grunnlegger av Birgitterordenen, svensk middelalderslitteraturs store 

forfatterpersonlighet. 

Birgitta hadde allerede som barn syner, hun giftet seg i 1316 med senere 

ridder og lagmann Ulf Gudmarsson som døde i 1344.  

Hun ble bortgiftet mot sin vilje, men fikk senere 8 barn og hennes tro fikk  

også innpass i hans liv og sammen drog de på pilgrimsferd både til Nidaros 

og Santiago de Compostella. 

Etter sin manns død levde Birgitta i streng askese og levde enkelt i klosteret i 

Alvastra. Her fikk hun stadig åpenbaringer og guddommelig befalinger og 

følte seg som Herrens særlige redskap. 

 

Under et besøk på Vadstena Slott fikk Birgitta, av Herren diktert reglene 

for en ny orden, og i 1346 grunnla hun et kloster i Vadstena.  

Hun drog i 1349 til Roma for å få reglene godkjent. 

Birgittas klosterregler ble bekreftet av Pave Urban 5 (1370) 

og Pave Urban 6 (1378) som et tillegg til Augustins regel. 

 

Hun samarbeidet også med Katarina fra Siena,  

for å få paven til å vende tilbake til Roma, fra Avignon i Frankrike. 

Hun døde i Roma, ble begravet i Vadstena i 1374 og kanonisert i1391. 

Festdag  er 23.juli.  

 

I år 1999 opphøydes ”Heliga Birgitta” sammen med Katarina av Siena og 

Edith Stein til skyddshelgen for Europa. 

 

Det finnes Birgittaklostre i alle verdensdeler og i alt 600 søstre. 

http://www.snl.no/.bilde/Birgitta_den_hellige_(portrett-tegning)
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På Heimdal utenfor Trondheim har vi ett kloster og det skal komme et også i 

Stavanger.  

Den 2. april i år ble det innviet en kirke på Tiller i Trondheim for 

Birgittaordenen og de ni søstrene som kommer fra hele verden for å leve 

sammen i bønn. Søster Patrizia kommer fra Italia, er priorinne og har ansvar 

for hus og søstre. 

Birgittaordenens hovedintensjon er: - en åpen dør for den som banker på, 

om det gjelder samtale, mat eller en seng. 

 

De er kledd i grå drakt, svarte tørklær og over denne en hvit krone 

korsformet med fem røde punkter – ett for hver av Jesu sårmerker.  

 

 

VADSTENA 

 
 

En usedvanlig vakker by fra middelalderen som ligger med strandlinje til 

Vättern. 

Vadstena vekste fram rundt Birgittaklosteret allerede på 1380 tallet og på 

1400 ble dette et skandinavisk kultursenter. 

En mengde pilegrimer og andre reisende skapte økonomisk og kulturell 

utvikling. 

Birgittas kloster er nå et  hotell hvor man kan bo i nonnenes celler, 

og fra klosteret er det en skjønn spasertur langs vannet til Vadstena Slott, 

hvor det settes opp operaforstillinger og annet. 

På en fin strandpromenade kan man på sommerstid gå mot Slottet,  

mens folk bader og koser seg, og tilbake vandrer man i vakker solnedgang, 

eller stemningsfullt måneskinn., 

 

I tillegg til kloster, slott og kirke har byen en annen severdighet: 

Mårten Skinnares hus fra år 1520 som er godt bevart . 

Det helt spesielle etter min mening, er det faktum at han hadde innendørs 

toalett, et utspring i annen etasje hvor avføringen falt rett ned i rennestenen.  
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Mårten Skinnares hus. 

 

 Vadstena Kloster. 

 

 Vadstena Slott 

 

 

Som dere forstår kjære brødre, er jeg glad i vin, ser opp til slike 

personligheter som den ”Heliga Birgitta” og reiser ofte til Vadstena. 

 

Du er vel enig at noe her henger sammen. 

 

Ha det godt     Hilsen Arvid Soelberg. 
  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martenskinnareshusfransoder.jpg?uselang=sv
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/sharedpictures/d3f127d359acba1bc12573080036a4f9/$file/klostret-east-web.jpg&imgrefurl=http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/6B4374CCBB5D5D88C1257308004147E6&usg=__nXFpVY7qBkZpOwJCTASvtRxcTUA=&h=312&w=295&sz=32&hl=no&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2Xu1ghFEWQ0lsM:&tbnh=117&tbnw=111&prev=/images?q=vadstena+kloster&um=1&hl=no&sa=X&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&tbs=isch:1
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vadstena_slott,_norra_sidan,_juni_2005.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martenskinnareshusfransoder.jpg?uselang=sv
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/sharedpictures/d3f127d359acba1bc12573080036a4f9/$file/klostret-east-web.jpg&imgrefurl=http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/6B4374CCBB5D5D88C1257308004147E6&usg=__nXFpVY7qBkZpOwJCTASvtRxcTUA=&h=312&w=295&sz=32&hl=no&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2Xu1ghFEWQ0lsM:&tbnh=117&tbnw=111&prev=/images?q=vadstena+kloster&um=1&hl=no&sa=X&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&tbs=isch:1
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vadstena_slott,_norra_sidan,_juni_2005.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martenskinnareshusfransoder.jpg?uselang=sv
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/sharedpictures/d3f127d359acba1bc12573080036a4f9/$file/klostret-east-web.jpg&imgrefurl=http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/6B4374CCBB5D5D88C1257308004147E6&usg=__nXFpVY7qBkZpOwJCTASvtRxcTUA=&h=312&w=295&sz=32&hl=no&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2Xu1ghFEWQ0lsM:&tbnh=117&tbnw=111&prev=/images?q=vadstena+kloster&um=1&hl=no&sa=X&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&tbs=isch:1
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vadstena_slott,_norra_sidan,_juni_2005.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martenskinnareshusfransoder.jpg?uselang=sv
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/sharedpictures/d3f127d359acba1bc12573080036a4f9/$file/klostret-east-web.jpg&imgrefurl=http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/6B4374CCBB5D5D88C1257308004147E6&usg=__nXFpVY7qBkZpOwJCTASvtRxcTUA=&h=312&w=295&sz=32&hl=no&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2Xu1ghFEWQ0lsM:&tbnh=117&tbnw=111&prev=/images?q=vadstena+kloster&um=1&hl=no&sa=X&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&tbs=isch:1
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vadstena_slott,_norra_sidan,_juni_2005.jpg
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Ta toget – for eksempel til Berlin! 
 

Undertegnende hadde gleden av å holde et lite, 

improvisert foredrag om norske jernbaner generelt 

og om damplokomotiver spesielt på et ettermøte i 

Logen for noen uker siden. Utgangspunktet for 

foredraget – og det litt spesielle emnet – er vår 

medfødte interesse for ALT som har med jernbaner 

å gjøre. Barndommens oppsparte lommepenger 

gikk til sjelden til godterier - kapitalen ble investert 

i små damplokomotiver og rullende materiell til 

modelljernbanen – som selvsagt var av Märklin-

fabrikat. I voksne år har det fortsatt med medlemskap i to jernbaneklubber, 

turer med museumstog i inn – og utland og selvfølgelig reiser med 

smalsporbaner på kryss og tvers i Sveits. 

 

               
 

Og følgelig var det kjennskapet til vår noe ”smalsporete” interesse som fikk 

min gode kollega og venn og hans 14 år gamle sønn til å foreslå at vårens 

”guttetur” til Berlin burde foregå med TOG! Så i stedet for en drøy time i et 

tettpakket fly, ble det København-båt fra Oslo og tog via Fredericia (en by 

mange i vår Loge kjenner godt..), Flensburg og Hamburg til Berlin 

Hauptbahnhof (som dessuten er helt ny og har en imponerende arkitektur). 

 

For øvrig er Danmark et interessant jernbaneland: Det er få høyfjell som skal 

forseres, og man kan bygge rette spor gjennom det åpne landskapet. Følgelig 
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hadde Danmark tidlig store damplok som kunne oppnå høye hastigheter, og i 

nyere tid har det vært satset på moderne dieselteknologi. Vår tids 

diesellokomotiver er som regel såkalt diesel-elektriske, hvilket innebærer at 

dieselmotoren driver en enorm dynamo som produserer strøm til 

elektromotorer, som er koblet til drivhjulene. Men våre to første togsett frem 

til Hamburg var såkalte Lyntog. Dissse drives diesel-hydraulisk og har 

automatgir og toppfart på over 150 km/t. Det er ganske imponerende for en 

skinnebuss! Og denne typen togsett er også meget behagelig å reise med. 

Spesielt har man det godt på 1. klasse (også kalt ”etteren” ), med full 

airconditioning, gratis drikke og aviser og servering underveis. 

 

Men Danmark har hatt EN stor utfordring etter hvert som jernbanenettet 

skulle bygges ut. Landet består av mange større og mindre øyer, og man må 

forsere en rekke sund og ”bælter” for å binde landets jernbanenett sammen. 

En hel armada av jernbaneferger besørget trafikken helt opp til vår tid, men 

broene over Øresund og Storebælt har redusert reisetiden betydelig. På vår 

tur over til Fredericia kunne vi beundre det storslagne anlegget ved 

Storebælt, hvor en lang tunnel og et imponerende brospenn nå erstatter 

fergene mellom Korsør og Nyborg. Og nå er det konkrete planer om å bygge 

bro også mellom Rødby og Puttgarden, som er den viktigste 

jernbaneforbindelsen mellom Danmark og Tyskland. Og apropos Tyskland: 

Vårt siste ”strekk” på togreisen foregikk med tysk ICE-tog – stadig på første 

klasse – mellom Hamburg og Berlin. Her brukes nye elektriske 

motorvognsett med utmerket komfort, og turen tar bare 1 time og 45 

minutter uten et eneste stopp underveis. Egen kupè med skinnseter og 

servering av varm middag mens man svever i 250 km/t gjennom det vakre 

landskapet, gjorde denne togturen til et av feriens absolutte høydepunkter! 

 

Så kunne vi selvfølgelig fylle opp hele TW-nytt med en beretning om vårt 

svært så vellykkede opphold i Berlin. Byen er vakker og storslagen, og den 

har gjennomgått en fantastisk utvikling siden muren falt i 1989. Så hvis man 

vil oppleve fremtidens Europa, kan man besøke Postdamer Platz og beundre 

moderne arkitektur av ypperste klasse. Berlin har museer, restauranter og 

butikker for enhver interesse og lommebok, og man blir aldri ”ferdig” med 

denne byen. Og hvis kredittkortene trenger mosjon, kan man ta turen til 

kjøpesenteret Ka De We  - det er visstnok  kun Harrods i London som er 

større og mer eksklusivt! 
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Men la oss avrunde denne lille beretningen med et GENERELT tips når det 

gjelder å planlegge ferieturen i Europa: Man MÅ ikke reise med fly begge 

veier når Europas storbyer skal oppleves! Det finnes et utall gode 

jernbaneforbindelser mellom hovedstedene, og ICE, TGV, Thalys og 

Eurostar – tog er ofte raskere enn fly når man tar hensyn til den totale 

reisetiden. Hvis man eksempelvis skal til Rivieraen, kan man jo fly til Paris, 

ta en ekstra overnatting og reise med TGV – tog direkte til Nice neste dag. 

Og hvis man kan bruke mer tid, er det ekstra hyggelig å reise med lokaltog, 

og kanskje rekker man å besøke en av de mange museumsjernbanene som 

finnes på kontinentet. Her kan man se damplokomotiver i full drift! Skal 

man virkelig oppleve fascinerende jernbanetraseer, har Sveits det aller 

ypperste å by på, og mange av banene kjøres som nevnt på smalspor. Men 

uansett HVOR i Europa og med hvilke tog man vil reise, bør man ALLTID 

koste på seg billett på første klasse. Togsettene er nesten alltid fullsatte, og 

litt ekstra ”luft” og komfort anbefales! 

 

Uansett vil det totalt sett koste litt ekstra både av tid og penger å reise med 

tog, men man opplever og ser så mye mer når man reiser ”på bakken”. Tog 

og fly kan jo kombineres på alle mulige måter, og en strekning med 

jernbanen kan jo være et av målene for ferieturen. Tog gir en rikere 

reiseopplevelse, og vi har godt av å redusere tempoet litt – spesielt i ferien! 

God tur med tog til Berlin - eller til en av de andre praktfulle byene i Europa! 

 

Svein Terje H 

 

 
Et ICE-tog fra Deutsche Bahn på stasjonen i Frankfurt. Foto: AFP  

  



 26 

 

Herlig makrell 

Sammen med rømme, agurksalat og nypoteter er den livretten til mange. 

Her får du tips om drikke til makrell.  

Makrellen gyter på våren og er ganske mager i starten. Fiskerne smører seg 

med tålmodighet og venter gjerne litt med å ta den. Resten av oss vil gjerne 

ha sommermakrellen som den er, og fisker og nyter den med en gang. 

Uansett - makrell er deilig middagsmat... 

 

  

 

Sensommerens makrell egner seg perfekt til grilling. Enten legger du fisken 

penslet med olje, rett på grillristen. Du kan også legge den inn i 

aluminiumsfolie og plassere selve pakken på grillen. Da kan du 

samtidig tilføye krydderurter, purre, rødløk eller dill. Fantasien setter ingen 

grenser. Serveres med agurksalat og setterrømme. 

Skal du koke fisken? I vannet kan du tilsette godsaker som laurbærblad, 

pepperkorn, dill eller sitron. Dette vil være med på å sette preg på 

fiskekjøttets smak. Makrellen er ganske "fast i fisken", men litt eddik i 

vannet vil gjøre den desto fastere og hvitere. Serveres med kvitseidsmør, 

agurksalat og masse dill og nye poteter. 
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Hvordan velger du så vin til makrell? Du bør se etter en vin med 

urtepreget aroma, god fruktighet og friskhet. Viner laget på Sauvignon 

Blanc, Det samme er vintyper som Pouilly-Fumé, Sancerre, Verdicchio, fra 

Italia eller Portugals Vinho Verde. Sistnevnte drikker portugiserne selv til 

fisk og sjømat, og spesielt til grillede sardiner og brisling som er fete som 

vår egen makrell. Flere av Vinho Verde-vinene har faktisk en liten rest av 

naturlig kullsyre - de perler lett i munnen og renser opp i fettet i fisken. 

 

Men hva om du ønsker noe annet enn vin? Lyst lagerøl, weissbier, 

manzanilla sherry eller sake fungerer godt til makrell i ulike former.  

 

Og husk: En stor karaffel med avkjølt vann – med eller uten bobler. 

 

På høsten har makrellen blitt på sitt aller feteste, og da egner den seg best til 

koking eller røyking.  

 

 

Velbekomme    Hilsen    Thomas 
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En enkel og herlig sommerdessert

 
 
INGREDIENSER: 

1 pk sitrongelé 

2 dl kokende vann 

3 dl tørr hvitvin (gjerne søtlig musserende) 

5 dl blandet frukt/bær etter sesong, f.eks jordbær, bringebær, druer, 

nektariner i båter, hermetisk ananas. 

 

KANDISERTE APPELSINSKALL: 

appelsinskall 

2 dl sukker 

2 dl vann 

 

 

FREMGANGSMÅTE: 

Tilberedningstid:15 minutter 

Avkjøling:4 timer 

Pynt:30 minutter 

 

Rør gelépulver ut i kokende vann og rør deretter inn vinen. 

Skjær frukten i mindre stykker og bland den i geléen når den så vidt 

begynner å stivne. Fyll geléen i form eller dessertbolle og sett den kaldt så 

geléen stivner. Pynt med kandiserte appelsinskall. Serveres eventuelt med 

vaniljesaus. 
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Kandiserte appelsinskall: 

Skjær det gule av appelsinskallet i tynne strimler, gi dem et oppkok i vann, 

slå av vannet, hell på friskt vann og kok opp igjen. Gjenta en gang til. Kok 

skallene i sukkerlake av like deler vann og sukker til de er møre, ca.15 

minutter. Ta dem opp og rull dem i sukker. La dem tørke på papir. 

 

NB! bruk ikke fersk ananas, kiwi, fiken eller papaya, da vil ikke geléen 

stivne. 

 

 

Hvilken vin passer best: 

Hvorfor ikke prøve en italiensk ASTI Spomante til dette. Eller en alternativ 

secco type musserende vin  til rimelig pris. 

 

Kaldt servert, søtt og godt på terrassen.  

 

 

Velbekomme  og hilsen 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 epost-

adresser 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

http://www.oddfellow.no/
http://www.oddfellow.no/
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Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey 
 

Tirsdag: 

24.05.2011 19:00 B     Arbm. 
 

Fredag: 

03.06.2011  A   Besøk  fra nr. 37 

Thomas Wildey i 

Fredericia 

Lørdag: 

04.06.2011 18:00 A 
 

F  Galla 

 

Tirsdag: 

13.09.2011 19:00 D 
 

El Galla 

20.09.2011 19:00 A 
 

Arbm. 1. N av nemder 

27.09.2011 19:00 B  Arbm. 2. N av nemder og 

valg 

11.10.2011 19:00 C 
 

Info.m. 
 

18.10.2011 19:00 A   Arbm. Besøke  nr. 32 Viken 

25.10.2011 19:00 A 
 

Sosialaften 
 

01.11.2011 19:00 B   Arbm. 
 

Søndag: 

13.11.2011 13:00 A 
 

M  
 

Tirsdag: 

15.11.2011 10:00 C 
 

Instr. 
 

22.11.2011 19:00 D 
 

Klba. 
 

29.11.2011 19:00 A 
 

Arbm. Musikkaften 

13.12.2011 19:00 B 
 

Julemøte m/ ledsager 

10.01.2012 19:00 C 
 

Arbm. 
 

17.01.2012 19:00 D     Arbm. Galla 
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Thomas Wildey 
Ordenens første organisator og leder 

1782 – 1861 

 

 

 

“What Can I Do For You” 

Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 

Stortingsgt. 28 

0161 Oslo 


