
1

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

KOMMUNIKASJONSBÆRER 
FOR 

ODD FELLOW LOGE 
NR. 22 THOMAS WILDEY  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Sommernummer 
NR. 2 – 2019



2

Liste over embedsmenn i perioden 2017-2019: 
Storrepresentant 
Thomas Haug 
 
Eks Overmestere: 
Arnfin Evjen, Svein Terje Hermansen, Knut Borgen, Jan Erik Arnesen, Erling Nordsjø, 

Bjørn-Eirik Kirkeberg, Roar Mathiesen, Jørn Mood, Thomas Haug og Arvid Einebakken. 
 
Valgte embedsmenn 2017-2019: 
Overmester ........................................................... Simen Levinsky 
Undermester ......................................................... Inge Halfdan Frid 
Sekretær ................................................................ Lars Bertil Johansen 
Skattmester ........................................................... Carl Henrik Bache 
Ceremonimester .................................................... Rolf Arild Ergo 
 
Utnevnte embedsmenn 2017-2019: 
Kapellan ................................................................. Arne Olsen 
Inspektør ............................................................... Svein Erling Heggelund 
Inspektørassistent.................................................. Arne Olsen 
Indre Vakt .............................................................. Henrik Nordland 
Ytre Vakt ................................................................ Paal Christian Flatabø 
Arkivar ................................................................... Thomas Teichman 
Musikkansvarlig ..................................................... Hans Eskel Bache 
OM Høyre assistent ............................................... Wilhelm Sissener Frid 
OM Venstre assistent ............................................ Jan-Fredrik Kvern  
UM Høyre assistent ............................................... Ragnar Nybro 
UM Venstre assistent ............................................ Lars Ergo 
CM Høyre assistent ............................................... Per Runfors 
CM Venstre assistent ............................................ Bjørn Jahr 

 
 

TW-Nytt redaksjonen 
Ønsker alle brødrene og deres familier  

en god sommer!  



3

SOMMERNUMMER – NR.2 – 2019

Leder TW-Nytt................................................. 4 

Overmesters spalte ......................................... 5 

Undermesters spalte ....................................... 7 

Sekretærs hjørne ............................................. 9 

Minneord for Br. Bjørn Grødtlien ................... 10 

Minneord for Arthur L. Gulliksen ................... 12 

Vårt etiske hjørne ......................................... 14 

Dåpen av Odd Fellow III................................. 15 

Vinaften ........................................................ 16 

Kunsterhjørnet .............................................. 18 

Tenn ett lys – Smil litt mer! ............................ 19 

Litt av en innvielse ........................................ 21 

Fylt kalkunrull ............................................... 23 

Kalkunsuppe med ingefær og chili ................. 24 

Medlemsfaktura ........................................... 27 

Invitasjon til Göteborg ................................... 29 

Runde fødselsdager ....................................... 30 

Møteprogram 2019 ....................................... 31 

I redaksjonen 
 

Redaktør: 
Thomas Teichmann 

 
Redaksjonsmedarbeidere: 

Arnfin Evjen 
Arvid Soelberg 

Calle - Carl Henrik Bache 
Johannes Larssen 

 
Layout: 

Benny Rasmussen 
 

E-Post adresse: 
post@calle.no 

 
Redaksjonen avsluttet 

den 15.05.2019

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



4

Leder TW-Nytt 
  
Hei kjære logebrødre 

Atter engang er en embedsmands periode over. 2 år er passert 
forbi som et lyn fra blå himmelen.  
Jeg kan nok tenke meg at noen av de valgte embedsmenn er 
glade for at perioden er over og  
«tvangstrøyen» er lit lettet. Lit mindre forpliktelser og mindre mas 
om fremmøte på logemøtene. 
 
Allikevel har jeg som en noe «eldre» logebror en liten bønn til 
dere. Ikke svikt oss i fremmøteprotokollen. Være like flinke til å 

komme på samme måte som dere har vært flinke før dere ble «promovert» som 
embedsmann. Det har dessverre alltid vist seg at i det øyeblikk man er ute av stillingen så 
glemmer man seg å prioritere andreledes. Man har oppnådd noe og så er det ikke så farlig 
lengre med regelmessig fremmøte og aktivt bidrag til organisasjonen.  

Så har jeg en liten bønn til å frembringe.  Jeg vet at kun en organisasjon som er i forandring 
overlever i sin tilværelse. «Gamle» Overmester har helt tydelig sagt i mange anledninger at vi 
må prioritere de unge, det her vår fremtid ligger. Jeg er selvsagt enig. Men en organisasjon 
har kun eksistensberettigelse dersom man klarer og skaper gode relasjoner mellom 
«gamle/eldre logebrødre» og nye brødre. Kun i harmoni med hverandre overlever logen. Det 
nytter ikke aleine når det er kun de unge brødre kommer av og til og de «gamle/eldre brødre 
bli verdier neglisjerts slik at de heller ikke kommer lengere. At deres interesse blir borte. 
Utveksling av erfaringer og eksemplifisering av logens etiske grunnsetninger i praksis er en 
del av læreprosessen for den yngre generasjon. 

Kjære embedsmenn ikke glem eller neglisjere de «gamle/ eldre» logebrødre. De er også en 
viktig resurs 

Redaksjonen sender en hilsen til sommerens idyller, grillingen, svømmingen og ikke minst 
ettertenksomheten i stille stunder. 

Takk for alle til de som har bidratt til et vellykket logehalvår. Takk til privatnemda for 
innsatsen til å skape hygge på etter møte.   Takk for alle de flotte bidrag/ innlegg til bladet 
vår. 

Ingen nevnt, ingen glemt. Bare takk. Vi sees igjen til høsten. 
I vennskap, kjærlighet og sannhet.  

Deres redaktør Thomas Teichmann og redaksjons komiteen. 
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Overmesters spalte 
   

Kjære Brødre. 

«Kom mai, du skjønne milde» er en kjent sangtittel for de fleste 
av oss. Mai er i skrivende stund inne i sin første uke, men mild? 
Jeg var på hyttetur på fjellet og måtte pile hjemover på 
sommerdekkene mine litt for tidlig på grunn av varsel om 
minusgrader og mye snø.   

På hytta fikk jeg ro til å reflektere litt på dette innlegget til TW-
Nytt. Det er faktisk siste gang jeg skriver i OM-spalten. Når 

høstterminen starter i midten av september så overtar en ny 
Overmester og et nytt Embedskollegie stafettpinnen. Vi skal alle ta 

dem vel imot, gi dem støtte og tillit, og selv bidra med iver og god vilje i vårt Logearbeid.  Da 
sikrer vi at Loge 22 Thomas Wildey fortsetter sin gode utvikling videre inn i en spennende og 
utfordrende fremtid.  

Det har vært en både spennende og krevende oppgave å være Logens Overmester i to år. Og, 
jeg håper at jeg har klart å tilføre Logen vår noe positivt i denne perioden. Det får andre enn 
jeg selv vurdere. Jeg takker for tilliten og retter en varm takk til et fantastisk Embedskollegie, 
Embedsmenn og engasjerte Brødre. Så håper jeg at jeg klarer å gjøre litt nytte for meg som 
fungerende Eks OM også. 

Vårterminen 2019 har vært ganske så aktiv i vår Loge. Det er gjennomført Venneaften, 
gradspasseringer i 1. og 2. grad, foredrag, kulturaften, arbeidsmøter med gradsfordypninger 
og annet administrativt arbeid, og en flott markering av Ordenens 200 års jubileum. For ikke å 
glemme en imponerende vinaften på OF Seniorboliger i regi av Sosialnevnden og yngre 
Brødre. Nå gjenstår bare noen få møter og sommeravslutningen før Logen lukkes. 

En del av de tyngre møtene er foretatt sammen med Loge 10 St Hallvard. Det har løftet 
møtene til fordel for begge Loger og gjort oss alle bedre. Dette viser at samarbeid på tvers av 
Logene fungerer fint, og er noe jeg personlig håper at blir videreført fremover. 

Jeg er stolt av våre yngre Brødre for engasjementet og innsatsviljen de viser i Logearbeidet. Vi 
ønsket å få alle nye Brødre inn i Logens funksjoner så raskt som praktisk mulig. Det har ført 
både til økt trivsel og oppmøte. Og, det kan igjen føre til økt rekruttering, noe vi fortsatt må 
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holde sterkest mulig fokus på fremover. Vi er fremdeles en liten Loge som trenger mange nye 
medlemmer. 

Dessverre har to av våre Brødre gått bort i denne terminen. Det er et sårt savn for oss og vi 
lyser fred over deres minne. Men, Brødre, kunnskapen og minnene de har delt med oss på sin 
vandring blir ikke borte. Det forblir en del av oss og vår Loges felles historie. 

Odd Fellow er nå 200 år gammel. Vi er en etisk verdibærende Orden, og vår lære og holdning 
er i og for seg tidløs. Dog fremstår vi nok utad som litt gammeldagse i dagens samfunn. Det er 
derfor et stort behov for moderniseringer hos oss. Stor Sires ord er «Endre for å bevare». Den 
prosessen er nå godt i gang og det blir spennende å følge utviklingen fremover.  Det som er 
helt sikkert er at om vår Orden og dens Loger ønsker fortsatt utvikling, rekruttering og vekst 
så må vi i større grad tilpasse oss det samfunnet og den tiden vi lever i. Da holder det ikke 
bare med litt enkel «støvtørking i krokene». Dette samtidig som vi også skal beholde vår 
egenart og levendegjøre vår historie.     

Embedsmenn og Brødre. Jeg ønsker dere en riktig god sommer og en hyggelig ferie når den 
tiden kommer. Håper at alle får ladet batteriene skikkelig og møter høstterminen med den 
energi og iver som vår kjære Loge ønsker og trenger. Ikke glem å holde litt kontakt med 
hverandre når Logen lukkes. Det er lett å glede noen med en kjapp telefon eller et hyggelig 
besøk.  

Som vanlig vil Bror UM invitere til noen uformelle treff i løpet av sommeren.  

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.                                                                                                      
I skrivende stund har det brått blitt kaldt igjen etter en flott 
påske som har overgått det jeg kan erindre, selv om jeg har 
hørt på radioen at den var bedre for 5 år siden hvis jeg 
husker rett. Men vi får håpe at varmen kommer tilbake før vi 
skal ut å lufte flaggene våre. Kanskje vi møtes i STG.28. som 
holder oppe også denne 17 mai . 

Jeg har lyst til å reflektere litt rundt vårt nylig avholdte 
200års jubileet.  

Jeg var veldig spent på hva vi kunne forvente, selv om jeg var en av de som hadde manuset 
rimelig tidlig. En festloge i samarbeide med 3 loger er ikke normal kost for oss. Ikke minst kan 
jeg ikke huske å ha deltatt på fellesmøte med Rebekka søstre. Men loge 10 St. Halvard Styrte 
møtet i salen og våre Rebekka`er fra 18 Ragnhild styrte etter møte. Vi fra 22 Thomas Wildey 
trådde til der det trengtes. Ikke minst ved en flott takk for maten tale fra vår alles Svein Terje. 

Jeg vil først rose våre aktører for utmerket spill, «kjempe bra» selv om rosen er litt på 
forskjellige nivåer. Det startet helt rått med Thomas og Rolf Arild som fremførte «Thomas 
Wildey og John Welsh, de hadde heldigvis fått tid til å sette seg inn i spillet samtidig som de 
er flott aktører. Vi var alle veldig stolte etter den starten tror jeg. Så var det Arne som fikk 
opptil flere dager på å hoppe inn i rollen som Samuel Johnson. Kjempe bra både kostyme og 
gjennomføring. Vi så alle at du hadde taket på damene etter kort tid. Vi fikk alle med oss hvor 
tidlig vår orden var ute når det gjaldt å få med damene «utmerket». Så var det 
ordensmedlem og interessent som var det neste spillet ut. Her var det fra vår loge Wilhelm 
som hoppet på etter mange timers forvarsel, sprekt gjort. Vi fikk også med oss hva som er 
viktig å vektlegge i disse situasjonene. Noe å tenke på neste gang noen spør om vår orden. 
Det siste spillet ble gjennomført av tre brødre fra St. Halvard. Her var det en god del 
refleksjoner som vekket noen sunne tanker rundt vårt loge liv. I denne settingen synes jeg det 
er på sin plass og fremheve at den yngste og mest urutinerte bror var den som imponerte 
mest. Det varmer alltid når vi får inn nye brødre som får vise hva de er gode for. De er 
fremtiden  

Vi må heller ikke glemme spillet fra stolene som ga oss rikelig med påminnelser om våre 
verdier å hvordan vi bør forholde oss til disse. Vi får stadig etterstrebe oss, og etter beste 
evne innfiltrere disse verdiene i vårt daglige virke.  



8

Det hele ble verdig avsluttet med et hyggelig taffel holdt av våre kjære søstre fra loge 
Ragnhild. Flere av søstrene jeg snakket med synes også at vi har for lite felles arrangementer, 
kanskje noe å tenke på i tiden som kommer. Men tusen takk til alle som gjorde denne 
kvelden mulig, det var en flott kveld. 

 

Uansett så står vi foran en årstid som normalt skal gi oss mye sol / glede og varme som vi sårt 
trenger. Bruk disse sommerdagene fornuftig så gode minner lagres for bruk i tyngre stunder. 
La familien være i fokus, viktig å ta vare på de vi verdsetter og er glade imens vi kan. Ikke 
utsett besøket du kan gjøre i dag, ingen vet hva morgendagen bringer. Oppgaven med å spre 
glede er ubetalelig   

 

Kjære brødre Vi prøver sammen med flere loger å holde noen bord reservert på 
fisketovet nede ved havnen på tirsdagskveldene gjennom sommeren. Så vi har en 
mulighet til samhold også gjennom sommeren. Men her skal / har det kommet / 
kommer ytterligere informasjon. Når TW-Nytt går i trykken.  
Første møte etter sommeren er får vår loge 10 september i B-salen. Som avtroppende 
UM blir det skaldyraften som tidligere  Installasjon blir først den 17 september i C-
salen.   

 

Ønsker alle Brødre med familie en riktig God Sommer. 

                                                                                        

Med Broderlig hilsen i                                                            

V.K og S. 

Inge Frid 
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Sekretærs hjørne 
 

Gode Brødre! 
 
Vi nærmer oss slutten på et Embetskollegium 
og med det også mitt embete som Sekretær I 
Thomas Wildey. Det har vært 2 spennende og lærerike år der 
jeg har fått god innsikt i både Loge 22 Thomas Wildey og i Odd 
Fellow generelt. 
 
I denne 2-års perioden har medlemstallet ligget stabilt på 
omtrent 60, hvilket plasserer oss midt på treet blant norske 
loger når det gjelder størrelse. Dessverre har en del brødre gått 

bort i denne perioden mens andre har kommet til. Selv om mange 
gjør en innsats for å verve nye brødre til vår loge har vi ikke lykkes i å øke medlemstallet.  

Logen har i alle tider vært arena for bevaring av gamle ritualer og skikker og en del mener 
endog at dette er logens virkelige formål. Ritualene og skikkene er flotte tekster som er 
grunnlaget for den personlige utviklingen til den enkelte bror og søster. Av naturlige årsaker 
er dette noe man ønsker å bevare lukket for at de skal få den tilsiktede virkning når en bror 
eller søster gjennomgår en gradspassering. Overraskelsesmomentet er en viktig del! 

Vi hører med «misunnelse» om loger med godt over 100 medlemmer, ja endog om loger som 
har venteliste! Hvordan gjør de dette? Hva kan vi gjøre for å få tilsvarende medlemstall i 
fremtiden?  

Jeg har tidligere belyst temaet om hvordan Odd Fellow vil være i fremtiden og hva vår misjon 
er. Utadrettet virksomhet og åpnere informasjonsflyt om våre verdier og vårt virke er en 
langsiktig strategi som mange sverger til. Jeg er også enig i dette, samfunnet og menneskene 
behøver og fortjener en organisasjon hvor man setter etikk, moral, respekt og høflighet på 
agendaen for å bidra til et bedre samfunn.  

Men hva kan vi gjøre på kort sikt?  Samfunnet har tidligere vært tuftet på at man skal hjelpe 
andre først og fremst, eller rettere sagt hjelpe hverandre.  Mennesker i dag er opptatt av 
selvrealisering, kunne utøve den frie tanke, være sin egen lykkes smed osv. Dette er vel og 
bra men svekker felleskapet.  

Gjennom gjensidig omtanke, hjelp og støtte får man en takknemlighet til og fra andre rundt 
seg. Takknemlighet som begrep må ikke ses på som en byrde overfor en annen som har gjort 
en vel, takknemlighet er noe som man har felles og som er der hele tiden fordi man gjør 

j
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andre vel. Det at man føler gjensidig takknemlighet er vel et bevis på at man har blitt 
behandlet med verdighet og har kunnet opptre likeledes mot andre. 
 
Men ritualer alene er ikke nok for å tiltrekke oss nye brødre og søstre. Odd Fellow har uten 
tvil et ansvar i å være en samfunnets hjelper og påvirker av positive tanker og gode 
gjerninger. Hvordan vil dette utøves i fremtiden? Hvordan kan vi bedre markedsføre vår 
orden? Den beste måten å bli kjent er gjennom utadrettet virksomhet, finne formål som gir 
mennesker en bedre hverdag og hjelp til selvhjelp. 
 
Alene har ingen av oss de rette svarene. Sammen kan vi hjelpes ad med å trekke Odd Fellow i 
riktig retning, skape en kvalitet på møter som kan engasjere brødrene i større grad. Vi hadde 
nylig en minnerik Festloge som markerte Ordenens 200-års jubileum. Samvær og samarbeid 
mellom Rebecca-søstre og Odd Fellow-brødre fungerte meget godt og det var ytringer fra 
søstre og brødre om at dette kunne repeteres.  
 
Avslutningsvis vil jeg gjerne få takke alle brødrene i Loge 22 Thomas Wildey for et hyggelig år 
og ønsker alle en flott og varm sommer med familie og venner!  
 
 
Med broderlig hilsen 
Lars Bertil Johansen 
Sekretær 
 

 

Minneord for Br. Bjørn Grødtlien  
Vår kjære Logebror, Eks. Overmester Bjørn Grødtlien, har gått ut 
av tiden. Det var med stor sorg brødrene i Odd Fellow Loge nr. 
22 Thomas Wildey mottok budskapet om at vår kjære logebror 
hadde gått bort etter kort tids sykdom. Og med dette er en av 
vår Loges bærende søyler borte for alltid. Det føles uvirkelig å 
miste en så trofast venn og god, aktiv Logebror. 

 

Men det er en stor trøst i sorgen å tenke tilbake på alle de gode 
minnene vi sitter igjen med etter Bjørn Grødtliens hele 44 års 
medlemskap i vår Orden. Det er vel ingen tvil om at han har vært 

en av vår Loges mest kreative, aktive og dedikerte Overmestre noensinne. Og vi kan med 
glede og takknemlighet huske tilbake på hans alltid gode humør, det vennlige smilet og de 
gode historiene ved taffelet og ved kaffebordet. 
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Eks. Overmester Bjørn Grødlien innehadde en rekke embeter, både i Loge nr. 22 Thomas 
Wildey og Odd Fellow Leir nr. 12 Akershus. Jeg hadde selv den store glede av å samarbeide 
med Bjørn i flere embetskollegier, og jeg fikk være Undermester i hans overmesterperiode, 
fra 1991 til 1993. Og dermed var jeg også hans PRIVATSJÅFØR, når vi oppsøkte brødre – hvor 
de enn befant seg – for å overrekke blomster ved runde fødselsdager. Vår gode bror har vært 
HELT enestående når det gjelder omsorg for syke, eldre og ensomme brødre, som han alltid 
holdt kontakt med pr. telefon eller ved besøk.     Han tenkte på Logen og på brødrenes ved og 
vel, og IKKE på seg selv. Således var han en levendegjøring av vår Ordens idealer. Bjørn 
spredte BLOMSTER rundt seg – på så MANGE andre måter. 

Vi logebrødre sitter som sagt igjen med all verdens gode og verdifulle minner etter vår kjære 
bror, og vi er evig takknemlige for hans store innsats for Logen og for Ordenen. Alt kan 
dessverre ikke nevnes her, men et lite eksempel kan vi ta med. Det er ikke så mange Odd 
Fellow Loger som har klart å få låne et TOGSETT, med komplett betjening, av Norges 
Statsbaner, for å ta med seg logebrødrene og ledsagere på sommerutflukt. Dette skjedde ikke 
bare EN, men to ganger mens Bjørn var Overmester! Sånt er det jo veldig hyggelig å tenke 
tilbake på! 

Når vi nå tar farvel med Bjørn Grødtlien, går våre tanker til familien og andre som sto ham 
nær. Familien var meget viktig for Bjørn, og jeg vet at han var spesielt glad for å bli bestefar. 
Men bestefarrollen hadde han ett sted til, for han var også hele logens kjære bestefar. Og 
Bjørns ånd lever videre i Odd Fellow Loge nr. 22 Thomas Wildey. 

Vi vil lyse fred over Bjørn Grødtliens minne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12

Minneord for Arthur L. Gulliksen  

  Vi lyser fred over hans minne. 

Torsdag den 21.mars 2019 ble loge 22 Thomas Wildey eldste bror gravlagt.  Bror Arthur 
L.Gulliksen ble imponerende 102 år gammel. Han sovnet stille inn etter kort tids sykehus 
opphold. 

Det var mange brødre som deltok i begravelsen. Takk til alle sammen. 

Arthur L.Gulliksen var, etter det jeg har erfart, Odd Fellow Ordens eldste medlem i hele 
Norge. Han ble dekorert med et 70 års veteranjuvel av StorSire Morten Buan. Diplomet ble 
høytidelig overlevert av overmester Simen Levinsky, Bjørn Grøtlien i hans hjem. Beskjeden 
som han var ønsket han ingen oppstyr. 
 
Arthur L Gulliksen ble overført til 22 Thomas Wildey fra loge Novegia den 24.10. 1947. Han 
var en av de første brødrene i den nystartete loge 22 Thomas Wildey. I mange år var han en 
pliktoppfyllende alltid møtende bror med stor sans for ritualer og logens levegrunnsetninger i 
teori og gjennomført praksis.  Han var meget godt likt og aktet bland brødrene. Han hadde en 
rekke pliktoppfyllende verv. 

 

Vi lyser fred over hans minne. 

Overmester Simen Levinsky 
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Arthur Lorang Gullichsen omringet på den store dagen av barn i nabolaget. Fra venstre: Lukas Laeng, Mathias 
Lyng-Laeng, Christine Lyng-Laeng, Ella Lyng-Laeng, jubilanten og Ellinor Laeng. Foto: PRIVAT 

 

 

 

 

 

Ikke bare fikk han gratulasjon av selveste Kongen. Men i tillegg har han veldig gode naboer, denne hundreåringen. For naboer av Arthur Lorang Gullichsen 

i Aschehougs vei, dukket opp med kake, ballonger, flagg og blomster på hans store dag!
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Vårt etiske hjørne 

Sommeren nærmer seg og i tradisjonell tro stenger vi logen til brødrene møtes på nytt til 
høsten. VI bruker tid med familie, venner og vi reiser bort. Når alte reiser bort og er opptatt 
med sitt, er det for enkelte en påminnelse om at de ikke har noen å reise og dele opplevelser 
med. Hvorfor ikke bruke denne sommeren til å glede en annen person? 

Fjellvett reglene er det mange som kjenner til. Det ikke alle er at i det siste er det også 
utviklet 9 byvettregler. Disse er: 

             
Da gjenstår det bare å ønske alle en god sommer, enten dere er hjemme, på fjellet, ved sjøen 
eller i byen. 

Ta vare på hverandre. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Arne Olsen 

Kapellan
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Dåpen av Odd Fellow III 

         

Status pr 15. februar 2019 

Odd Fellow kr 12 531 160 

Rebekka kr 12 365 488 

Diverse kr 82 971 

Totale bidrag kr 24 979 619 

Gudmor Wenche Myre sto for dåpen på Honnørbrygga i Oslo 
Dåpen var i Oslo den 26. april 2019, hvor etter båten legger ut på sin signingsferd.                   
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Vinaften 
Sosialaften på ny måte. 

Ekstraordinær Sosialaften ble i mars avhold på senior boligene på Kringsjå med en flott 
vinaften. Til inntekt for sosialkomiteens sommer- hjelpeprogram. 

 

       

Arnfin og konen i passiar med skattmester Calle      Calle tok med seg kone, også denne gang, 
koselig 

     

Alle var lytter øre for gode tips. 
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Vår TW-Nytt s hjelper Benny, nå også med forlovede Alvorlige smakstester ble diskutert av 
brødrene 

    

Foredragsholderen i sving med konsentrerte brødre   Fornøyd formann i sosialkomiteen Eskil 
Backe. 

         

Foredragsholderen i sving med konsentrerte brødre    
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Sosialnevnden trengte penger for å spe på inntektene for å kunne gjennomføre sommerens 
gode gjerninger for våre «fadderbarn», alt fra «Lenkene», MAS- jentene og våre fadderbarn i 
Malawi og San Vincente . Dette lyktes til de grader. Her var det vinn-vinn situasjon for alle. 

Takket være flott innsats fra alle sosialnevdens medlemmer klarte man å gjennomføre et 
kjempe flott arrangement. Sosialkomiteens forman Eskil engasjerte vinfirma Engelstad til å 
forklare italiensk og fransk vin på sitt beste, både musserende vin og champagner ble behørig 
omtalt. Dette bidro til en flott kveld for brødrene.  

I tillegg hadde Sosialnemdens formann laget selv mat til denne kvelden.  

Biffgryte med potetmos og salat. Meget vellykket. 

Tusen takk for denne vellykkede aften.  Det var faktisk over 45 deltaker som nøt kvelden. 

Velkommen til gjentakelse 

RRedaktør Thomas Teichmann 

Kunsterhjørnet  

Åsmund Haukelidsæter 

Åsmund Haukelidsæter (født 1964) er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og 
Design, Bergen. I tillegg til dette ledet han litografiavdelingen på Grafisk Verksted i Stavanger 
fra 1990- 2009.
Med sine abstakte motiver med tresnitt som teknikk, har Åsmund Haukelidsæter deltatt i 
kollektivutstillinger ved blant annet ved Kunstverket Galleri og Norske Grafikere. 
 



19

 
UTDANNELSE:  
1986-89 Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen.  
1989-90 Hospitant ved Grafisk Verksted, under ledelse av Kjell Johansson, Stavanger.  
1990-96 Daglig leder og produksjonsansvarlig ved Grafisk Verksted i Stavanger.  
1990-2009 Undervisning ved Statens Kunstakademi, Oslo  
 
UTSTILLINGER:  
Han har hatt en rekke separat og kollektive utstillinger over hele landet. 
 
Jeg har et morsomt lite litografi hengende på hytta. 

Tenn ett lys – Smil litt mer! 
 

For en stund siden leste jeg en liten epistel, hvis innhold var så givende at jeg har lyst til å 
bringe det videre til mine logebrødre. 

«På et kontor var det en ung mann som kollegene betraktet som en underlig skrue, fordi han 
smilte så ofte. De syntes ikke det var noe særlig i tilværelsen deres som kunne kalle på smilet.  

Men en dag da en unge mann gikk fra kontoret, kom en eldre dame bort til ham og sa: 

- Mange takk for alt du har gjort for meg! 

Han så forbauset på henne: - Jeg vet ikke om at jeg har gjort noe for deg som du har grunn til 
å takke meg for …. 

- Jo, sa hun, du har gjort veldig mye – for uansett hvordan været er, har du et hyggelig og 
muntert smil, og det er slik en oppmuntring for en gammel krok som meg. 

Det skal ikke mye til å tenne lyset i et menneskes ansikt. Et smil, et vennlig ord, et fast 
håndtrykk – alt dette som det ikke koster noe å gi – er nok til å få den trette til å rette seg 
opp, til å få den motløse til å se litt lysere på tilværelsen og til å få den ensomme til å glemme 
sin ensomhet. 

Det lille vi gir, blir til en stor rikdom for den andre, en rikdom som gir livet nytt innhold og gir 
vedkommende lyst til å gå videre selv om veien er tung og vanskelig. Og de sender smilet 
tilbake til oss: vi får mer enn vi gir. Et trett menneskes smil kaster glans over vårt eget liv. 
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I et lite dikt står det:  

Litt flere lyse smil, 
litt mindre bitterhet,  
litt færre spark til den  
som ble slått ut … 

Litt flere blomsterkranser  
på livets trange sti,  
litt færre på vår grav  
når striden er forbi … 

Det puffes og skubbes rundt om på arbeidsplassene og overalt hvor menneskene møtes – ja, 
selv i hjemmet og kanskje endatil i logen kan denne ufordrageligheten snike seg inn. 
Menneskene gjør hverandre ondt, ødelegger hverandres humør og gjør livet mye 
vanskeligere enn det behøvde å være. 

Hvorfor ikke isteden spre lys og glede, få smilet fram hos de andre og fylle deres sinn med 
fordragelighet og livsmot.» 

AE 
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Litt av en innvielse 
Jeg ble virkelig imponert over hva 
brødre fra distrikt 22 Aust-Agder 
viste oss en lørdagsformiddag i 
mars.  
Fremføringen av et spill som viste 
et autentisk logemøte (innvielse) 
fra mars 1749.   
Det var loge nr.9 Aristarcus fra 
London som stod for den.  Denne 
logen var forøvrig en vandreloge.   
 
Fremførelsen bygger på deler av en 
protokoll som ble funnet av Provins 

Stor Sekretær i Plymouth distrikt, James Spry, som var Manchester Unitys fremste 
ordenshistoriker, i 1866.   
Men James Spry hadde også funnet et annet dokument, 
nemlig Den Patriotiske Odd Fellow Ordenens Ritualer, revidert og utgitt i London 12. mars 
1797.   
 
Disse to dokumenter har så Tore Besse Lund Andersen samordnet, og på denne bakgrunn 
skrevet skuespillet som ble fremført.   
Som var et facinerende historisk tilbakeblikk på vår ordens spede begynnelse.  
Jeg har arbeidet mye med Ordenens ritualer – i både loge og leir – i endel år nå.   
Og med den bakgrunnen kjente jeg igjen forbausende mye av tankegodset i denne innvielsen.   
Litt vanskelig å sette ord på, kanskje, men jeg nikket gjenkjennende til mye - som virkelig har 
tålt tidens tann.   
 
Flere ting var selvsagt annerledes.  Som for eksempel embedsmannen Ancient Grand Master, 
som kanskje kan oversettes til Den Gamle Stormester?  Han var ikke bare logens 
fungererende Eks. Overmester, men også samtidig fungerende Kapellan og Samfunnets 
Eldste.   
Her dro jeg umiddelbart paraleller til våre dagers tildeling av 25-års Veteranjuvel, da i 
Kapellanens ord til  juvelanten.   
Og det ble skålt til ære for Den Store Oddmester.  Det var vel datidens betegnelse på Det 
Høyeste Vesen?   
I det hele tatt ble det skålt mye under hele logemøtet.  Her var det virkelig liflig begerklang!   
Dette er kanskje noe vi kan ta opp igjen i vår tid?  Det vil sikkert kunne påvirke oppmøtet i 
positiv retning.  Tror jeg.   
Datidens innvielse må ha vært litt av en utfordring for resipienten.  Det hendte ikke sjelden at 
resipienten rett og slett flyktet i full panikk fra det hele, uten å fullføre.   
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Derfor hadde logebrødrene masker, slik at den skrekkslagne resipienten ikke skulle kjenne 
dem igjen, hvis de traff hverandre i Londons gater i ettertid.   
I det store og hele var dette virkelig en facinerende historisk godbit – og virkelig et grunnlag 
for refleksjon og eftertanke.   
 
Før fremvisningen holdt Kjell-Henrik Hendrichs et eminent kåseri om den historiske 
konteksten, som alene var verd inngangsbiletten.   
På sin fengende og svært levende måte trakk han opp historiens lange linjer helt fra 
skapelsen.  Thomas Wildey trodde faktisk fullt og fast på at det var Adam som hadde stiftet 
Odd Fellow Ordenen i Paradiset!   
Men hovedfokuset var på samfunnsforholdene i England – etter reformasjonen – og følgene 
av den industrielle revolusjon.   
Folk strømmet fra landsbygda og inn til byene for å få jobb.  Bort fra familiens trygghet og 
landsbyens trygge sosiale nettverk.  For å håndtere dette oppstod det masse såkalte frivillige 
Friendly Societys, den tids fagforeninger.  Eller kanskje datidens NAV?   
Disse skapte noe helt nytt, og en liten andel av disse begynte også med ritualer, etikk og 
dannelse.   
Dette ble de fremtidige ordener.   
 
Idag har vi avskaffet selvhjelpsinnholdet, dagens velferdssamfunn sørger nå for dette.   
Idag har det etiske og verdibærende dominans for å gi medlemmene den verdimessige og 
etiske grunntrening.  To elevate the character of man, for å si det på godt norsk.   
 
Men det var skuffende å oppleve det dårlig fremmøte fra vår loge.  Her burde påtroppende 
embedsmenn og – ikke minst – våre nye, yngre brødre hatt møteplikt.   
Nettopp for å få den viktige historiske bakgrunnskunnskapen på plass og forståelse av hva 
som trengs for å vedlikeholde – og eventuelt tilpasse – ritualene i en verdibærende orden i 
vår tid. Historieløshet er farlig.   
 
Vi lever i en brytningstid, forandringens vind blåser.  Forandre for å bevare, ser jeg stadig 
nevnes.   
Men forandre hva, og ikke minst hvordan er vel det store spørsmålet.  Og da er det viktig med 
historiske kunnskaper.  Jeg er imponert over Odd Fellow Ordenens levedyktighet, og at den 
har klart å bevare sin egenart på en så god måte, gjennom så mange år.   
 
Skal den utvikle seg bort fra å være en esoterisk orden og profilere seg mer som en veldedig 
organisasjon – som jeg ser tendenser til – for å møte tidens krav, vil jeg synes det er synd.   
Men, den som lever får se.   
 
Rolf Arild Ergo
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Fylt kalkunrull 

Brett ut overlåret. Skjær eventuelt bort hinner og sener. Ha på salt, kvernet pepper 
og bre over sennep. Legg på hakket persille, estragon og hakkede aprikoser og rå 
ande/gåselever. Rull sammen og surr med litt bomullstråd.  Brun rullen raskt på alle 
sider i en panne med smør.  Ha rullen over i en ildfast form og sett et 
steketermometer i midten av rullen. Tilsett til ildfast formen. Kutt rotgrønnsakene i 
mindre terninger, 1stk løk, 2 fedd knust hvitløk, 1 laurbærblad, 5 pepperkorn, 5 
allehånde. 1 ts tomatpurre,1 dl hvitvin. 1 dl vann, til å lage kraft til plommesausen. 

 

Ta den ut når steketermometeret viser 68 °C. Avkjøl på fjel. 

Ingredienser 

1 stk  utbenet kalkun overlår, 
eller kalkunbryst 
50 gr ande/gåselever   
2ss salt og kvernet pepper 
2 ss sennep dijontype. 

2 ss hakket persille blandet med 
frisk estragon  
1ss rosmarin 
6 stk  tørkede aprikoser   

 
Plommesaus 

3 stk plommer, i biter  
1 stk sjalottløk  
2 ss sukker / honning,  
1 stk nellikspiker  

0.5 dl portvin   
4 dl stekesjy fra rulladen 
 salt og kvernet pepper  
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Fres plommene og løk i litt smør. Sukre og tilsett portvin. La portvinen koke nesten inn. Tilsett 
innkokt kraft fra steken og la sausen koke i 20 minutter. La nelliken koke med. Tykne sausen 
med litt maisenna og smak til med soyasaus, salt og kvernet pepper. Tilsett eventuelt litt mer 
sukker /honning hvis plommene er veldig sure. 

Server rotgrønnsaker som bilag til kjøttet. 

DRIKKE TIL: Italiensk hvitvin: di Vaira Quotidiano Bianco 2017 

Velbekomme redaktøren. Thomas Teichmann

Kalkunsuppe med ingefær og chili 

          

1 stk rød chili
2 båter hvitløk
1 ss olje til steking
1 laurbærblad
1½ l, kraft laget fra tidligere laget 
kalkunstek
2 ss koriander blader
1 ss limesaft,

2 stk stjerneanis
½ stk sitrongress, delt i 2
2 ss revet frisk ingefær
2 stk gulrot
1 stk løk i tynne båter
ca. 400 g stekt kalkunkjøtt
gjerne rester fra kalkunmiddagen

Lag kraft av kalkunrestene fra tidligere. Fres chili og hvitløk, løken i en varm kjele 
med olje. Hell på egen laget kalkunkraft, ha i stjerneanis, sitrongress og revet 
ingefær, 1 laurbærblad, Kok opp, skru ned varmen og la kraften trekke mens du 
forbereder resten.
Skrell gulrot og løk. Skjær gulrot i tynne strimler, bruk gjerne et juliennejern eller en 
ostehøvel til hjelp. Skjær løk i tynne båter.
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Riv kalkunkjøttet i mindre biter.
Ha gulrotstrimler, løkbåter og kalkun i kraften. Kok opp, og la det småkoke et par 
minutter til alt er godt og varmt. Smak til med salt og pepper, eventuelt mer chili om 
du ønsker suppen sterkere.

Se nede oppskriften for å lage kalkunkraften til suppen.

Hilsen redaktøren Thomas Teichmann  

KOKING AV KALKUNKRAFT

Ingredienser
1 stk. kalkunskrog, innmaten, vingene, 
halsen
2 stk. løk i biter
½ stk. purre
2 stk. gulrot
¼ stk. sellerirot,
2 fedd hvitløk presset

1 stilk frisk estragon
1 ss hakket frisk timian
1 ss fersk koriander
2 ss fersk reven ingefær
10 stk. hel pepper
2 stk. laurbærblad, salt, pepper, 

SLIK GJØR DU 

Del kalkunskroget i mindre biter, ta innmaten, halsen, vingene og legg alt i en kjele. Legg i 
grønnsakene og fyll på vann så det akkurat dekker. Kok opp og fjern skummet som danner 
seg på toppen. Tilsett krydder og salt. La kraft en trekke på svak varme (ikke boblekoke) i 2-3
timer.
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Sil kraften, gjerne gjennom et klede. Vil du ha kraftigere smak, så la kraften koke inn 
(redusere) til det halve. Redusert kraft er et utmerket utgangspunkt for en god saus og en 
god suppe (se oppskriften til kalkunsuppe)
Bruk for all del grønnsakene til suppegarnityr.
Bruk gjerne også smakstilsetninger som pesto, chili/karripasta, chutney og vanlig eller søt 
soyasaus. Disse passer til kylling og kalkun, siden det hvite kjøttet har en mild egensmak.

Her kan man koke alle typer pasta som suppegarnityr sammen med grønnsakene og plukk 
kjøttet fra kalkunen. Et herlig lettvint måltid etter skituren om vinteren.
 

Velbekomme redaktøren Thomas Teichmann 
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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 å 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.
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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  06.02.1944  

Bjørn Erling Bjørgan   13.02.1944  
Ragnar Nybro    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 2019 
for 

Loge nr. 22 Thomas Wildey 

TIRSDAG: 

Høst 2019

ONSDAG: 

TIRSDAG: 
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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 


