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Leder TW-Nytt, høst 2011
Kjære brødre.
Nå har vi passert sommeren og er i gang igjen med
vårt logeliv. Tirsdagene kaller. Nytt embetsverk har
blitt installert og logen har igjen en aktiv ledelse.
Embetsverket består i år av både ”gamle” og ”nye”
brødre. Dessverre måtte logen omorganisere en del
i valgene og i sammensetningen grunnet at vår bror
Undermester Thomas H. ikke maktet lengre presset
mellom den ansvarsfulle jobben som under og
påtenkt overmester og den jobben han lever av.
Dette skaper alltid friksjon og noen ganger betyr det at logen taper i kampen
om de beste kreftene.
Vi gratulerer med valgene i denne omgang. Vi kommer tilbake med
presentasjonen senere.
Vi i Norge har gjennomgått denne sommeren meget gjennomgripende
sosiale forandringer. Livet er ikke det samme som før 22. juli. Jeg vil påstå
at menneskene har blitt mer reflektert og mer sammensveiset når det gjelder
kampen for åpenhet, demokrati og livets positive verdier.
Jeg har fått utlevert et lite skriv fra Stor Logen som jeg ønsker å dele med de
av dere som ikke kunne delta på møte tirsdag den 13.september. Et skriv
som setter fingeren på logens livssyn og verdigrunnlaget jeg prøver å
henvise til.
Kapittel i etisk post
Vi har vært vitner til og fått oppleve djevelske handlinger. 77 mennesker har
blitt drept. Familier, lokalsamfunn, venner og kolleger er rammet av en
grenseløs ondskap, en ondskap som forsøker å kle seg i lysets rusting og
intellektuell overlegenhet. Sorgen, angsten og vantro har lagt seg som en
tåke over hele landet og har rammet oss alle. I dette marerittet kan vi lett la
vår spontane reaksjon, hat og hevnlyst få komme til som en berettig reaksjon
på de grusomheter på de grusomheter vi har vært vitne til. Men la vi dette
skje, har ugjerningsmannen vunnet en form for seier. Dette vil vi ikke.
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Ondskapen 22. juli står i skap kontrast til alle de verdier vår orden står for.
Vi vil tvert om vende det andre kinn til de slag som falt. Å vende det andre
kinn til betyr å handle annerledes. Det betyr at vi handler i kjærlighet. De
handlingsmessige konsekvenser av denne holdningen finner vi sjeldent godt
uttrykt i Franz av Assisis bønn.:
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro det tvilen rår.
La meg sannhet der villfarelse rår.
La med bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår.
La oss i sorg over de døde og i medfølelse med de etterlate markere dette
med ett minutts stillhet.
I V.K.& S
Redaktøren Thomas Teichmann
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Overmesters spalte
Siden vår valgte OM Thomas Haug dessverre har
måttet trekke seg som overmester, måtte vår loge
ha et ekstraordinært møte i forkant av
embedsmanns installasjonen den 13. september
Undertegnede ble da valgt til Overmester. Loge
Thomas Wildey, har meg bekjent, kun en gang
tidligere hatt en OM som har blitt valgt 2 ganger.
Vår Eks OM Arne Oddvald ble valgt som OM i 2
perioder for over 40 år siden.
Det er ingen grunn til å legge skjul på at tidene har
forandret seg. Siden jeg sist var overmester fra
1995-1997 har medlemstallet sunket kraftig. Fra å være ca. 120/125
medlemmer i 1997 er vi i dag 75 medlemmer. Loge Thomas Wildey er ikke
i noen særstilling blant logene i Oslo-området når det gjelder synkende
medlemstall, men det er naturligvis et tankekors for oss alle!
I dagens embedskollegie finnes det en god blanding av erfaring og ny
entusiasme, og det lover godt. For at våre møter ikke kun skal bli
arbeidsmøter, har vi behov for nye medlemmer, slik at vi bl. annet kan vise
andre loger at Thomas Wildey fremdeles er dyktige på gradspill. Tro det
eller ei, men Thomas Wildey var tidligere en loge mange besøkte for å lære
hvorledes gradspill skulle utføres.
Vi har sett at mange av de nyere brødrene etter en kort tid har blitt borte,
noen har sluttet å møte mens andre har meldt seg ut. Hva er så grunnen til
dette?
Å være fadder medfører et stort ansvar og det viser seg at vi ikke alltid er
like flinke til å informere korrekt om hva Odd Fellow Ordenen er, og hvilke
plikter man påtar seg ved å bli medlem, men ikke minst hvilke positive
fortrinn det er å bli medlem. Det bør heller ikke stikkes under en stol at Odd
Fellow Ordenen ikke har satt stor nok fokus på det å være fadder.
Jeg har tenkt at vi i høst skal sette fokus på fadderrollen og få en ekstern
(ikke fra vår loge) foredragsholder til å snakke om dette tema og håper at vi
kan få dette til, før vårt Informasjonsmøte 15.november
Ikke alle passer som medlemmer hos oss og vi skal være ”litt kritiske” i vårt
valg, men likevel ikke så forsiktige at vi ikke tør å spørre
venner/kolleger/kjente/familiemedlemmer. Ikke bare i vår loge, men stort
sett i alle loger ser vi at såkalt ”frivillig avgang” er en utfordring for Odd
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Fellow Ordenen, og selv om vi kjenner noen av svarene, er det spørsmål om
vi gjør nok for å tette ”hullet”.
Jeg ønsker å involvere alle brødrene i det arbeide vi har tenkt å gjøre i
kommende periode, og fortelle litt om planer fremover, om arbeidet i
embedskollegiet og forsøke å gjøre arbeidsmøtene interessante. Innspill fra
alle brødrene er sterkt ønskelig og vi skal bl. annet sammen lage en
handlingsplan for logen med mål som vi kan være enige om å forsøke å nå.
Dette krever naturligvis at alle møter og deltar i den debatten som må
komme. Dersom noen føler at det er lettere å ta denne debatten ved
brodermåltidet, enn i logesalen, så gjør vi det.
Det viktigste er at medlemmene deltar og at dette ikke kun blir en sak for
embedskollegiet alene.
Med andre ord håper jeg at vi kan få en interessant og givende periode i loge
Thomas Wildey de kommende 2 år, og ønsker alle brødrene vel møtt til de
kommende møter i vår loge.
Knut Borgen
Overmester

Undermesters spalte
Erling Nordsjø er nyvalgt undermester og
kommer styrket tilbake i neste nummer.
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Sekretærshjørne
Kjære Brødre.
Nå har vi startet på september måned i året 2011.
Høsten nærmer seg – og med den følger åpningen
av Høstterminen i vår kjære Loge. En ny
Embedsperiode skal begynne og spente valgte og
utnevnte Embedsmenn gjør seg nå klare til å
begynne med sine oppgaver til beste for Logen og
Brødrene.
Selv tar jeg nå fatt på min andre runde som Logens
Sekretær. Føler meg egentlig litt privilegert fordi jeg endelig føler at nå kan
jeg oppgavene mine sånn noenlunde. Men, jeg er ennå ikke for gammel til å
lære noe nytt – og alt kan gjøres bedre.
Brødrene har nok merket at Br Sekretær har vært i sving en stund allerede.
Alle har nå fått et informasjonsbrev i posten sammen med møteprogrammet
og hvert sitt kartotekkort fra Focus. Vi ble enige i Vårterminen om at det
skulle gjennomføres en grundig kontroll av medlemsdataene våre. Nå er det
opptil deg, Kjære Bror, å kontrollere kartotekkortet ditt. Skriv på hva som
eventuelt er feil – eller bekreft at alle data er riktige. Skal kontrollen ha noen
nytte må alle Brødrene bidra med å levere kortet sitt tilbake til Br Sekretær.
Du kan levere det på et av de første Logemøtene eller pr brevpost til
undertegnede. På grunn av kommende trykking av ny Medlemsbok ber jeg
om at kortene innleveres snarest.
I forbindelse med trykking av den nye medlemsboken er det kanskje på tide
å vurdere om bildet av deg bør oppdateres? Mange av oss ser muligens litt
annerledes i dag enn på bildet vi har fra før. Derfor vil det på Logemøtene
den 27. september og 11. oktober bli mulig å få tatt nytt bilde.
Fotograferingen utføres av vår eminente Bror Erling Nordsjø.
Minner om at dersom Brødrene har noe på hjertet som Br Sekretær bør vite
så kan jeg kontaktes når vi møtes i Logen, pr mobil 41 31 48 66 hvis det
haster – eller aller helst pr e-post: simen.levinsky@vikenfiber.no E-post er
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et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er vanskeligere å
glemme – og nesten umulige å misforstå.
Jeg gleder meg til å se Brødrene igjen og ønsker oss alle en riktig fin
Høsttermin i Logen.
Her er noen viktige hendelser som har skjedd siden forrige nummer av TWNytt:
27.03.2011.
Ny mailadresse Jan Fredrik Kvern.
jfk-kvern@live.no
07-08-2011
Ny mailadresse Arvid Einebakken.
arvid.einebakken@gmail.com
Nytt mobilnr 91348958
Tidligere arb nr, mobilnr og privatnr utgår.
Med Broderlig hilsen i
V. K og S.
Simen Levinsky
Sekretær.
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Vel møtt!
Vi har lagt en embedsperiode bak oss og vi har nettopp kommet i gang med
en ny som garantert blir en fin periode med innspill, inkludering og samspill.
Godt ledet av Bror Eks.Storsekretær, nå Overmester Knut Borgen
Det er mye å takke for som Overmester i loge 22 Thomas Wildey og det er
mange som skal takkes etter to års innsats som enten valgt eller utnevnt
embedsmann. Sammen har de alle tatt del i logens ve og vel på en flott og
verdig måte slik at vår loge igjen har en forholdsvis høy fremmøteprosent.
Jeg vil spesielt takke Bror Simen Levinsky for dyktig gjennomført arbeid,
Bror Arvid Einebakken for verdig og prikkfri fremføring, Bror Kjell Arne
Bjerkland som har fått skikk på Fokus og Bror Dag Thorkildsen for sitt
utrettelige engasjement sammen med Bror Rolf Ergo, tusen takk til dere og
tusen takk til alle som har bidratt for vår loges ve og vel.
Vi kom i en noe spesiell situasjon i sommer men det spesielle er kanskje at
vi har store hull i arverekkefølgen. Det er ingen god løsning for verken logen
eller brødrene å velge avtroppende OM til sin loges påtroppende OM.
Nominasjonsnevnden jobbet hardt i hele sommer og den gledelige nyheten
kom med da Knut Borgen ville stille til valg. Han er en person som har mye
kunnskap om vår Orden og som kjenner vår organisasjon svært godt. Et godt
valg for vår loge som nå kan få arbeidsro til logearbeid, planlegging og
gjennomføring av sine gjøremål.
Å lede logen har vært spennende og utfordrende. Den gode støtten fra
embedskollegiet og brødrenes positive tilbakemeldinger har bidratt til at
arbeidet som OM har vært lystbetont. Jeg vil rette en stor takk til alle
embedsmenn, valgte som utnevnte og alle nevnder for vel utførte oppgaver.
Gratulerer til samtlige valgte og utnevnte embedsmenn.
Mitt ønske videre er at vår loge må vokse til glede og styrkelse av Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet.
Med broderlig hilsen i V.K og S
Jørn Mood
Fung.Eks.OM
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Interessert i logen eller ikke?
Vi skal nå møtes igjen etter 3 måneders pause i vårt
logearbeid. De samme ansiktene skal vi treffe påny
og vi gleder oss til å ta fatt igjen med friske krefter.
Men er det sikkert at vi kommer til å møtes like
ivrig alle sammen? Erfaring har lært meg at det etter
en sommerferie kan det være tyngre å starte opp og
enkelte brødre blir sjeldnere å se på møtene.
or en tid tilbake var det en bror som under en samtale med meg uttalte sin
skuffelse over at både den og den bror, som i sin tid var å se på hvert eneste
logemøte, nå var blitt mer sjeldne gjester. Det var vel ikke helt fritt for at det
lå en viss bebreidelse i dette. Jeg for min del tror vi skal være meget
varsomme med å vurdere våre brødres eventuelle interesse eller manglende
interesse for vår loge og vår Orden etter hvor mange ganger de møter.
Som gammel ordensbror har jeg personlig erfaring med hva logemøtene kan
gi meg, og jeg innrømmer villig at jeg mange ganger savner møtene når
logen har ferie eller jeg ikke har anledning til å delta på grunn av andre
oppgaver del. Etter min oppfatning er det flere forhold som griper inn i vår
møtefrekvens. For mange er logemøter med gradspassering den viktigste
årsak til at man går i logen. Hvis slike kvelder ikke er mulig å gjennomfør på
grunn av mangel på nye medlemmer, vil kanskje noen velge å gjøre andre
ting. For andre er kanskje vennskapet og det selskapelige samvær like så
viktig som det rituelle arbeid, og da må det legges til rette for at brødrene får
oppleve begge deler, og følgelig fortsetter å bli flittig møtende brødre. Vi har
også brødre som til å begynne med var på hvert logemøte, men som senere
ble mer sjeldne gjester. Vi hører ofte om at bror X eller bror Y, “nok har
mistet interessen for vi ser han ikke lenger”.
Men er det nå så sikkert at interessen er borte? Det kan f.eks. være forhold i
hjemmet, noe som kanskje broderen nødig vil snakke om, som er en mulig
årsak til at han holder seg borte enkelte logekvelder. Det er som kjent ikke
Ordenens oppgave å trekke han bort fra sine kjære, men tvert i mot gjøre han
mer verdifull for dem. Videre kan det være at arbeidet stiller så sterke krav
til han at han ikke har overskudd nok til å møte i logen, eller det kan også
være økonomiske forhold som er årsaken til hans fravær. Årsakene kan, som
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vi ser, være så mange, og hvis vi spør får vi ofte noe svevende svar.
Grunnen kan til og med være den at logens ledelse ikke klarer å legge opp
møtene slik at de får brødrene til å ønske å møte hver gang. Men uansett
behøver ikke interessen for vår loge og hva den står for være borte, og ofte
har vi sett at brødre kommer tilbake med ny glød og iver.
La oss derfor ikke trekke for forhastede slutninger eller komme med
dømmende uttalelser. Den bror som møter sjelden kan utmerket godt ha
fattet og grepet mer av Ordenens ideer enn mang en bror som kommer til
møtene av andre motiver. Enhver bror som ved å betale sin kontingent
holder sitt medlemskap vedlike, er en interessert bror. Når han som har vært
bort en stund kommer tilbake, la oss gi han følelsen av at vi gleder oss over å
se han igjen, og ikke at vi retter bebreidelse over hans tidligere fravær.
AE
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Rapport fra Sosialnemndens båttur med
M/S Lånan lørdag 25. Juni 2011.
Lørdag 25. Juni 2011 kl 10.00 – 14.00 arrangerte Sosialnemnden tradisjonen
tro sin båttur med gjester på Oslofjorden. Denne turen er en av årets store
opplevelser for mange av våre gjester. Det er faktisk enkelte mennesker med
på utflukten med Loge 22 Thomas Wildey, som på grunn av sykdom og
personlige problemer, bare kommer seg ut av hjemmet sitt noen få ganger i
året. Og, som over tid har opparbeidet tillit nok til oss til å våge å følge oss
på tur. Det er vi stolte over å bli fortalt. Når vi så ser at et varmt smil lyser
opp i et slitent ansikt vet vi at vi har lykkes.

Vi hadde invitert til sammen 65 gjester. Vår Overmester Jørn Mood med
ledsager gledet oss med sitt nærvær, likeledes våre venner fra De Norske
Lenker-Oslo 89, brukere av Malmøgaten Aktivitetsenter, Etterlatte etter våre
egne Brødre, våre fantastiske musikere, en av våre yngre Brødre og tre
representanter fra Sosialnemnden koste seg på båttur denne vakre
formiddagen. Vi startet noen minutter forsinket fordi vi måtte vente litt på en
ulykkelig budbilsjåfør som hadde kjørt seg bort – med kringlene til
kaffekosen i bilen sin. Kl 10.15 la vi fra kai med 44 glade sjeler ombord.
Smilende mennesker, flittig påføring av solkrem, latter og hyggelig prat
preget forsamlingen. Et av turens store høydepunkt på turen er når Brr. Per
Magne Fagerlid og Ragnar Nybro spiller opp med trekkspill og gitar,
sangheftene kommer frem og ”Hovedøen” klinger utover fjorden. Vet ikke
riktig hva som føles bedre enn å oppleve dette. Takk til Per og Ragnar som
gleder så mange. Vi fikk inntrykk av at gjestene våre trivdes sammen og
hadde en fin opplevelse. Overmester, Loge, musikere og Sosialnemnd fikk
rikelig med ros fra gjestene.
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Mat på fjordtur om sommeren er selvsagt reker, loff, majones og
mineralvann – deretter kaffe og kringle.

Underholdningen videre på turen var masse god musikk og allsang, dans på
soldekket, samt noen stedsinformasjoner og historikk fremført av
undertegnede – meget godt supportert av personalet på m/s Lånan. Vi fikk
også en gyllen mulighet til fortelle litt om Odd Fellow Ordenen, vår egen
Loge og om hva vi står for.
Sosialnemnden takker Charterbåtrederiet for turen. Vi vet i skrivende stund
ikke hva som skjer neste sommer fordi hele eller deler av rederiet vurderes
solgt. Dersom en av båtene beholdes i rederiets eie i Oslo blir det kanskje tur
på bøljan blå i juni også neste år.
Med vennlig hilsen i V, K og S
Simen Levinsky
Formann Sosialnevnden.
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Informasjon om et nytt fadderbarn.

Hun heter Siphesihle Gama – og hun er vårt nye fadderbarn.
Siden januar i 2005 har vi i fellesskap vært faddere for et barn i SOS
Barnebyen i San Vicente i El Salvador. Da fikk vi fadderskapet for en flott
gutt med navnet Josè Rutilio Rivera Montana. Fra Barnebyen har vi fått
melding om at Josè har flyttet tilbake til sin biologiske mor. Morens
livssituasjon er nå slik at hun selv kan ta seg skikkelig av sønnen sin. Den
lille familien bor nå i Ciuad Arce, ca 45 minutter fra Barnebyen. Josè går nå
i 6. klasse på den lokale grunnskolen. Han er jevnlig i kontakt med
Barnebyen og huset han har vokst opp i og levd de årene vi har kjent ham.
Det synes som om historien om Josè ender lykkelig og godt – og her skal vi
ta farvel med ham. Men, vi skal alle stoppe opp en gang i blant, tenke på
ham og håpe at livet hans blir så bra som mulig – i dette landet så langt der
borte fra oss i trygge Norge.
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Vi ble kontaktet av SOS Barnebyer med spørsmål om å
fortsette fadderskapet med et annet barn. Det har vi takket ja
til. Her presenteres vårt nye fadderbarn som heter Siphesihle
Gama, en 11 år gammel pike. Siphesile er ei rolig og snill jente som kom til
Barnebyen i slutten av 2009 sammen med broren Philani. Søskenparet har
siden den gang tilhørt en familie som foruten dem selv består av en
omsorgsfull barnebymor og flere SOS-søsken. Siphesihle brukte litt tid på å
finne seg til rette i sitt nye hjem, men er nå et vel integrert familiemedlem og
alt tyder på at hun trives med tilværelsen i Barnebyen. Siphesihle tilbringer
dagene på skolen, og hun er en pliktoppfyllende og flittig elev som gjør det
bra faglig. På fritiden liker hun å spille håndball, lese bøker og hjelper villig
Barnebymoren med hus- og hagearbeid.
Siphesiles far er ikke lenger i live. Moren har ingen mulighet til å ta seg av
sine barn alene. På grunn av bestemmelsene i Data- og Personvernloven kan
vi ikke få nærmere opplysninger om farens bortgang eller Siphesihles øvrige
familieforhold. I SOS Barnebyen har hun fått et nytt, trygt hjem hvor hun
kan vokse opp under trygge, stabile og forutsigbare forhold, skaffe seg
grunnleggende skolegang og siden ta videre utdannelse slik at hun en gang
kan klare seg selv. Og, vi – kjære Brødre – vi skal støtte opp og følge med
litt i hennes liv i årene fremover – og glede oss over at et nytt barn har fått
noen vennligsinnede faddere i vår Loge, og en trygg start på veien videre.
Barnebyen består av små familiehus, administrasjonsbygg, hus med
oppholdsom, helsesenter, daghjem, sosialsenter og verksteder/skolelokaler.
Barnebyen har plass til 108 fastboende barn. Barna får et trygt hjem, stabil
voksenkontakt, venner og mulighet for lek og utvikling i trygge omgivelser.
Senteret gir dem en utdannelse og derved en fremtid som de kan leve av. Det
drives også en utstrakt opplæring rettet mot lokalbefolkningen i San Vicente.
Distriktet rundt San Vicente er preget av fattigdom og stor arbeidsledighet.
Området har vært rammet av flere naturkatastrofer som jordskjelv og
flommer. En borgerkrig førte til at mange barn ble helt eller delvis
foreldreløse. Eldre barn slet med å ta vare på småsøsken, mat ble et problem
og skolegang…… SOS Barnebyer sitt mål er å bidra til en forbedring av
levekårene i dette distriktet. Og vi er med.
Vår Loge har alltid hatt en aktiv og engasjert Sosialnemnd. Det er morsomt å
16

kunne fortelle at Nemnden, ved daværende formann Br Eks
Om Ivar Schmidt, allerede den 12. mars 2003 søkte
Storlogen om å få fadderskap til et barn i den kommende
Barnebyen. Det er faktisk slik at det var begrenset adgang for Logene i
Norge å etablere fadderskap. Så vidt vi vet var vår Loge først ute med slik
søknad. Vi fikk godkjenning, og dermed kom José inn i vår tilværelse i 2005
– og nå i 2011 kommer Siphesihle Gama – 11 år gammel.
Vår hovedoppgave som faddere består i å sikre et økonomisk bidrag. Det
koster for tiden
kr 3.000 pr år å være fadder for ett barn i SOS Barnebyer. I tillegg kan vi gi
pengebeløp direkte til huset Siphesihle bor i. Da kommer det alle barna til
gode, og en uønsket favorisering av enkeltbarn unngås. Mindre gaver kan
dog gå direkte til barnet. Sosialnemnden finansier denne kostnaden direkte
over sitt budsjett.
Selv om et fadderskap er frivillig - og er noe som kan avsluttes – så har vi
forhåpentligvis påtatt oss en forpliktelse som vedvarer til Siphesihle har en
utdannelse og kan klare seg selv.
Nåværende Sosialnemnd er rimelig sikker på at kommende Overmestre,
Embedskollegier og deres Sosialnemnder her har en viktig oppgave å
forvalte i årene som kommer og er sitt ansvar bevist. Vi er faddere. Og, som
Odd Fellows vet vi hva fadderskap betyr. Vi har fått et nytt, felles fadderbarn
som vi sammen skal føle ansvar for.
Med vennlig hilsen i V, K og S
Simen Levinsky
Formann Sosialnevnden.
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Rapport fra vår tradisjonelle Danmarksbesøk
fra vår broder loge
Odd Fellow Loge nr. 37 Thomas Wildey.
Skrevet i samarbeid med Ex Stor Kapelan Arnfin Evjen, Ex.Overmester Dag
Thorkildsen, redaktør Thomas Teichmann

Det er gjennom mange år at de tradisjonsrike vennskapsbesøkene mellom
logene i Fredericia og Oslo, begge ved navn Thomas Wildey, har funnet
sted. Opprinnelsen til vennskapsbesøkene startet allerede før vår loge ble
stiftet, i det samtlige 4 loger i Europa som bar navnet Thomas Wildey ble
invitert til institueringen 15. januar 1948. Fra Fredericia kom logens
daværende sekretær H.C.F.Hansen og dermed var den personlige kontakt
etablert. Men ingen kunne vel ane at dette ville utvikle seg til et
vennskapsforhold som fortsatt består 63 år etter den spede begynnelse.
Allerede i 1949 avla 7 brødre fra Norge et besøk i forbindelse med at logen i
Fredericia feiret 40 års jubileum. Deretter fulgte en periode på ca 6 år, hvor
den vesentlige kontakten mellom logene skjedde pr. korrespondanse.
Men i 1956 besøkte 10 brødre fra Fredericia oss, og dermed gjenoppsto de
mer offisielle besøk. Allerede i mai 1957 ble det gjenvisitt av 12 norske
brødre. Under bror Per Ramsten’s overmesterperiode i 60 årene ble det
skrevet et brev til Fredericia, hvor man opplyst at våre respektive koner eller
samboere hadde ytret ønske om å være med på vennskapsbesøkene. Dette
initiativ førte raskt til en sterk økning av antall deltagere, og hele familier ble
på den måten knyttet sammen i sterke bånd. Fornyelsen ble ytterligere
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forsterket ved at man begynte å inviterte de besøkende hjem til private
arrangementer.
Fra begynnelsen av 1970 åren var rammen for vennskapsbesøkene lagt, ved
at første dag startet med en mottagelseslunsj for deretter å overlate ansvaret
for de gjestende brødre med koner til de respektive vertskaper for resten av
dagen og helt frem til festlogen dagen etter. Besøket ble avsluttet enten med
en avskjedsfrokost eller lunsj, noe avhengig av reisemåte og tid.
Antall besøkende har variert noe gjennom alle de år tradisjonen har bestått,
og i år virket det som om man er i en dalende fase. Grunnen kan blant annet
være den deling som skjedde med logen i Fredericia samt at vi selv er inne i
et generasjonsskifte. Sosiale bånd forsvinner og det tar tid før nye vokser ut
igjen.
Følgende brødre var i år med fra Fredericia:
Fung. Ex. M./ 2. Storrepr. Ib Elgaard, Fung. Ex. Mester Carsten Buch
Nielsen, Ex. Storrepr. Søren Larsen, Ex. Skatmester Steffen Kjær
Rasmussen, Overmester Jens Kristian Smedegaard, Undermester Kaj Erik
Grinderslev, Ceremonimester Niels Jørgen Andersen, Ydre vagt Lars
Knudsen og Carlo Carlsen

Historien om ”Det blå vennskapsbånd”

Kommiteformann Dag Thorkildson
sammen med Ex overmester Søren Larsen
åpner ceremonien Det” blå” vennskapsbånd,

Som foran nevnt kom besøkene inn i faste rammer etter at våre koner eller
samboere ble med på turene. Det “blå” vennskapsbånd ble en del av denne
rammen. Initiativtaker, utvikler og forfatter av sangen og måten den ble
fremført på var vår bror Per Hammer Kristiansen. Han ble innviet i vår loge
27. november 1962 og var en fantastisk munter og levende person som det
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var en fryd å være sammen med. Han var også over en lang periode formann
i komiteen for vennskapsbesøkene og med hans sans for ablegøyer og andre
“fantestreker” ble reisene til og fra Fredericia meget minneverdige.
I henhold til retningslinjer fra Per Hammer Kristiansen skal det “blå”
vennskapsbånd rulles ut og knyttes ved velkomstlunsjen. Det er de
respektive logers UM som står for dette og deretter meddeles OM at båndet
“nå er knyttet og forblir knyttet til besøket er over”, deretter synges sangen
stående. Det rulles også ut og de tre vers synges på nytt under
festmiddagen. Ved avskjedsfrokosten synges det igjen, hvoretter UM
opplyser at båndet “nå er knyttet opp og vil forbli slik frem til neste besøk”.
Deretter blir det overlevert til oppbevaring av den loge som neste gang skal
være arrangør av vennskapsbesøket. Alt skal foregå i verdige former og i
beste tradisjons ånd.

Ex.OM Dag Kristiansen og ex storrep Svein Solberg
Er i gang med ceremonien ” det blå vennskapbånd”

Alle skal være med
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også Wenche Solberg

Billedgalleri fra festen

Overmester Jens K. Smedegaard

Våre overmester i vennskapelig passiar

OM J.K.Smedegaard og
F.EX.M2.Storrep Eldgaard m/fruer

Familen Nordsjø i musikalsk i innslag

OM J.Mood , J.K.Smedegaard og
CM N.J Andersen

Selv vår Ex Storrep. S.T Hermansen hadde
en Replikk , for engangs skyld
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Bror Erling Berg og Br.Sekrt Simen Levinsky
Sammen med hyggelige deltaker

UM Kai E. Grindeslev, YV.Lars Knutzen
og Br.Carlo Carlsen

Takk for maten tale fra UM K.E.Grindeslev

Og så var det dansen da.
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Alt har en ende, men her er fra velkomstlunchen fredag:

Vår ex.OM Dag Thorkildsen , formann i Danmarkskomiteen har ordet:
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VITE LITT MER OM:
Lars Bertil Johansen
FADDER: Thomas Haug
FØDT: 16.09.58
HVOR LENGE HAR DU VÆRT MED I
THOMAS WILDEY:
Siden februar 2010
HVORFOR BLE DU MEDLEM I LOGEN VÅR?
Det var Thomas haug som spurte meg først. Jeg var med på 2
informasjonsmøter før jeg meldte meg inn. Jeg følte at det for meg kunne
være et ”åndelig vannhull” med fint påfyll av viktig innhold.
HVA HAR DU GJORDT/HVA GJØR DU I ARBEIDSLIVET:
Jeg driver et eget agenturfirma. Import fra fjerne Østen og Europa, med salg
av interiør – og hagerelaterte produkter.
HVOR VOKSTE DU OPP:
Moss. Bodd i Oslo siden 93.
SPESIELLER INTERESSER?
Ja – golf og sykkel sommerstid. Er medlem på Haga Golf. ( det er jo bra –
enda en golfer hos oss)
Vinterstid liker jeg å gå på ski.
Med det sa jeg takk for en hyggelig prat med Lars Bertil.
RM
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Kjære alle sammen. Her følger en liten
reiseopplevelse fra denne sommeren:
-Mat
-Mat
-Mat og Vin
-Mat
-Vin og Vin

De påfølgende dagene fortonet seg som beskrevet ovenfor og når
sommerferien er lang og Italias mange gode tilbud befinner seg i umiddelbar
nærhet av vår lille hengekøyen så kan man trygt si man har hatt en fet ferie.
Undertegnede har også rukket å bli både fet og avfeldig, riktignok kun for fet
for størrelse Large men dog ikke fet nok for størrelse Extra Large, eller XL
som det heter på vaskelappen som stikker meg i nakken av den naturlige
grunn at kragen har blitt for trang…
Trangt ble det også for stakkars mave og ben i mine bukser, shortsen passer
heldigvis ennå men høstens regnvær har påført mine tynne legger en lei
råteskade. Livkjolen passer ikke – ikke kan den brukes til hverdags heller.
Riktignok er det snobbete å bo her på Frogner men jeg tror ikke det er miljø
her for denslags manufaktur til hverdags. Vi får håpe på en lang og varm
høst og søknad om dispensasjon for antrekk er sendt Br.Stor Sire.
Min gode venninne Kråken, ja du vet - Frogner… Kråken forklarte meg
nemlig at Italienere spiser hele dagen, lite men sundt. Lite var en
underdrivelse av de vaskevannsfatene jeg ble servert men høflig som jeg er
og redd for å støte mine italienske brødre, spiste også jeg fem ganger pr dag
og man drikker ikke vann uten vin i Chianti – det hadde vært en
majestetsfornærmelse mot det innkjøpte flaskevann.
Chianti er vinland og vin er billig for oss med oljepenger og to hoder har
større kvote enn ett og en bekymret Dag ble beroliget etter en fortollet
passering av Svinesund med 13 kasser god årgang.
Følgelig er man satt på diett men jeg er fortsatt i villrede om jeg skal ned til
Large eller opp til Extra Large. Dermed går jeg fortsatt rundt i shorts og
vinlageret skrumper stadig inn….
Vi ses
XO
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Sommerfesten med De Norske Lenker Oslo 89

Lørdag den 6. august i år hadde vår Overmester og Sosialnemnd gleden av å
bli invitert til De Norske Lenker Oslo 89 sin grillfest på ”Kjellehytta” på
Harestua. Dette er Lenkenes årlige Sommerfest, med grillmat, langbord
under baldakinen og samvær med Lenkemedlemmer og gjester. Landstedet i
skogen ved Harestua danner en flott ramme rundt arrangementet. Og, tro det
eller ei – det regnet ikke på oss under festen, noe det ellers gjorde både
dagen før og dagen etter.
Br Overmester Jørn Mood kunne dessverre ikke komme. Sosialnemnden ble
representert ved Brr. Bjørn Schau med frue, Ivar Schmidt og undertegnede
med fru Hege. Det var en stor og glad gruppe mennesker til stede som koste
seg sammen hele dagen og kvelden. Vertskapet fikk overrakt en
blomsterhilsen fra vår Loge.

Lenkene følger noen faste tradisjoner ved alle sine møter. Ved åpningen av
festen ble Lenkesangen sunget stående under det flotte Lenkeflagget. Stilfullt
og verdig. Før grillen ble tent var det god tid til kaffe og hyggelig prat med
gode venner. Hyttas eier Kjell Andresen håndterte selv grillene med elegant
selvfølge, og fikk vel fortjent ros fra stappmette gjester. For ikke å snakke
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om Grete sin hjemmelagde Tzatziki og gedigne salatbolle. Og, hvilket
kakebord. Krever mye jogging, dette her.
På Lenkefest sitter man lenge ved langbordet og hygger seg utover kvelden
med kaffe, kake og is. Praten går lett om løst og fast, med vitser og gode
historier. Men, det fortelles også om episoder og miserable historier fra
mange års liv på fylla. Dog, på en så humoristisk måte at latteren hyppig
gjaller i skogen. Livsmotet og gleden over å være til er sterkt representert i
lenkegjengen. Viktige egenskaper å ha når man hver dag skal kjempe for å
holde seg edru. Så er da også samholdet i lenkegruppa ganske usedvanlig
sterkt. Ikke helt ulikt oss selv i Odd Fellow, forresten. Og, det er
forbløffende mange likheter i Idè-Programmet til Lenkene og våre egne
formålsparagrafer.

Vi har med mange varme hilsener til Brødrene i vår Loge fra våre venner i
De norske Lenker.
Med varm hilsen i V, K og S
Simen Levinsky
Leder Sosialnemden
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Å finne sin første kantarell er som å vinne i lotto.

(Foto: Gidske Stark)

De siste 30 årene har jeg vært på en eller flere soppturer om sensommeren eller høsten.
De første årene var det ikke lett – jeg visste ikke hvor jeg skulle lete. Et godt råd før du
går i gang: Vær med folk som kan det, før du selv går på skattejakt.
Å finne sin første kantarell er som å vinne i lotto. Det er nemlig slik at man aldri
forteller om sine sopp-plasser – ikke en gang til sine nærmeste. Det er en del av gamet å
ha sine egne steder. Men jeg var så heldig første gang å bli tatt med til et hemmelig sted
der jeg fikk beskjed om å studere bakken. Der, mellom noen mosedotter, skinte en
oransje farge mot meg.
Jeg løftet forsiktig på mosen, og frem kom flotte kantareller av beste kvalitet. Ikke for
tørre, gyllen, mørk farge, hatten spredd ut, ikke skadet eller spist på. Jeg kuttet
kantarellen forsiktig og lot litt av stilken sitte igjen.
Å gå på kantarelljakt er en flott aktivitet å gjøre med barn. De blir like oppslukt som
foreldrene, og kan gå i time etter time. I vår familie går vi med hodet ned i mosen og
har konkurranse om hvem som finner flest. Deretter er det festmåltid.
Hva gjør vi med kantarellen når vi kommer hjem? Jo, vi børster dem rene før vi steker
dem. Hvis de er veldig våte og skitne, kan de skylles, men unngå det hvis du kan.
Etter børstingen steker vi dem gjerne med en gang. Ikke for sterk varme, da blir ikke
smaken så god. Hvis vi vil tørke kantarellene, legger vi dem på brett og stiller ovnen på
70 grader med døren åpen.
Hvis vi fryser dem, tar vi dem i panne og forveller dem først. Med våt kantarell bruker
vi ingen væske, med tørr kantarell har vi litt vann i pannen. Vi fryser dem ned med
væsken, gjerne i et yoghurtbeger.
Jeg river alltid kantareller, da blir de best, jeg skjærer dem ikke.
God skattejakt til alle kantarellvenner! Thomas
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Sprøstekte torsketunger med løkkompott

Ingredienser
1 kg torsketunge

Løkkompott

2 stk egg

1 stk rødløk

2 ss griljermel

1 stk løk

2 ts salt

0,5 stk purre

1 ts pepper, hvit

2 stk tomat

ingefær, frisk reven
50 g smør

3 ss olivenolje
2 ss mangochutney
1 dl tørr hvitvin

Framgangsmåte







Bland griljermel og krydder.
Vend tungene i pisket eggehvite og så i griljermelblandingen.
Stek dem pent brune og legg dem over på papir som trekker fett.
Skjær rødløken og purren i tynne skiver og løken og tomatene i båter.
Surr grønnsakene myke i olje og smak til med salt og pepper.
Tilsett mangochutney til slutt.

Velbekomme, hilsen Thomas
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Stekt Skrei "Bourgogne"

Ingredienser
600 g skrei, ryggfilet

Glaserte gulrøtter

4 ss smør

250 g gulrot

1 dl solsikkeolje

1 ts sukker

5 fedd hvitløk

1 ts sitron

2 ”strå” timian
Syltet sopp og stekt bacon

Potetpuré med røykt skrei

2 stk poterbello sopp

500 g mandelpotet

2 dl kyllingkraft

1 fedd hvitløk

2 dl vann

50 g smør

1 dl soyasaus

2 dl fløte

2 ss sherryeddik

2 dl olivenolje

200 g bacon

1 ts sitron
200 g røykt torskefilet

Bourgognesaus
2 dl oksekraft
4 dl rødvin
1 dl sherryeddik
0,25 stk rødløk
1 ss smør

Velbekomme med noe nytt, hilsen Thomas
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Risotto med kylling
Risotto er en forunderlig delikatesse som stormbegeistrer de fleste som får
den servert for første gang. Én av fordelene er at du kan servere hele
middagen i én gryte. Og at du kan tilsette risottoen hvilken råvare som helst,
fra sopp til asparges, sjømat, skinke, urter. Men underet med den kremete
hvite massen skjer ikke uten den runde italienske risen, arborio, vialone nano
eller carneroli.

2 ss olivenolje
1 ss smør
2 sjalottløk
450 g risottoris
1 hvitløkbåt
2 dl tørr hvitvin
6 dl kyllingkraft
4 ss bladpersille
60 g parmesan
salt og nykvernet pepper
200 g sjampinjong eller/
og annen sopptype fersk
plukket.
500 g kyllingbryst
Provencale
krydderbalanding,
Saft av 1 sitron
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Fremgangsmåte
Varm olje og smør i en vid, tykkbunnet kasserolle. Tilsett finhakket
sjalottløk og fres over middels varme til løken er myk og blank, ikke brun.
Rør i riskornene så risen er godt dekket av fett. Rør i finhakket hvitløk og
sopp, nå finnes det ferske nyplukkete soppsorter i butikken, skåret i grove
biter. Velg den type sopp du liker best, gjerne flere varianter. Rist videre i 1
minutt. Spe med vin og kok til massen tykner. Hell i litt kokende kraft eller
buljong etter hvert i kokeprosessen, og rør til den har kokt inn. Fortsett
prosedyren til risen er mør og al dente, og du har tilsatt all væsken. Rør i ½
parten av finrevet parmesan og smak til med salt og pepper. Stek
kyllingbryst mens risottoen kokes. Krydre kyllingfiletene med salt, pepper
og krydderet. Mariner med sitronsaften. Stek kyllingbrystene i panne eller i
stekeovn. Max 10 min på 180 gr. La brystene ”hvile i aluminiumsfolie”.før
kyllingfiletene skjæres i skiver.
Like før servering: Servér med nyrevet parmesan. Og godt brød!
Tips:
Hvitvinen kan erstattes av eplemost.
Dersom det er skinn på kyllingfileten, smaker det godt om det legges friske
krydderurter og litt finhakket hvitløk under skinnet før kyllingfileten stekes.
Dette gir ekstra smak og aroma
For de som er Rosevin frelst så finnes det herlige viner fra både Provence og
fra Italia, det er bare å prøve. Spør på polet,
Velbekomme
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Thomas

Vaktliste Sirius
Radiumhospitalet ukene 42 og 46
Uke 42

Uke 46

17/10

14/11

Vakt: Knut Borgen
Stedfortreder: Erling Berg

Vakt: Arnfin Evjen
Stedfortreder: Karl Erik Bastiansen

18/10

15/11

Vakt: Rolf Arild Ergo
Stedfortreder: Carl Henrik Bache

Vakt: Jan Fredrik Kvern
Stedfortreder: Rolf Arild Ergo

19/10

16/11

Vakt: Ragnar Nybro
Stedfortreder: Arnfin Evjen

Vakt: Thomas Teichmann
Stedfortreder: Knut Borgen

20/10

17/11

Vakt: Svein Petter Østgård
Stedfortreder: Jan Fredrik Kvern

Vakt: Carl Henrik Bache
Stedfortreder: Per Magne Fagerlid

21/10

18/11

Vakt: Dag Thorkildsen
Stedfortreder: Ragnar Nybro

Vakt: Erling Berg
Stedfortreder: Dag Thorkildsen

Dersom du ikke kan møte dagen(e) du er satt opp, kontakt stedfortreder
eller en annen på lista for bytte av vakt. Underrett meg om alle bytter.
God vakt.
Med broderlig hilsen i V. K og S
Dag Thorkildsen
Logekontakt
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Kjære brødre
Vi har en flott internettside som vår logebror Erling Nordsjø står
bak og han er vår Ordens nettredaktør for www.oddfellow.no På
denne internettsiden finner vi mye nyttig informasjon om Odd
Fellow Ordenen, hvordan den er organisert, link til alle loger,
epost-adresser , tlf.nr m.m.
Her følger en liten bruksanvisning for vår nettside.
1. Skriv: www.oddfellow.no i nettleserens adressefelt
2. Klikk deretter på” Loger / Leir”
3. Klikk på ”Thomas Wildey 22”
4. Nå har du kommet til vår loges hjemmeside. Her vil du alltid
finne et oppdatert møteprogram, logens ledelse med epostadresser og tlf.nr. TW-Nytt, interne meddelser pluss mye mer…
5. I feltet til høyre; Storlogens ID-nummer, taster du inn ditt
medlemsnummer som du bl.a. finner på baksiden av De tre
kjedeledd.
6. I feltet Passord; taster du inn ditt fødselsnummer. Eksempel
17051905 og trykk deretter Enter / Logg inn
7. Du har nå tilgang til vår loges Matrikkel som du finner på venstre
side
8. Surf rundt på nettsiden – du vil finne mye nyttig informasjon
samt at du nå har tilgang til nettbutikken til Odd Fellow Utstyr og
Adm.hjelp der du bl.a. finner Nummererte Sirkulære og
Matrikkelen for alle medlemmene i Norge.

Lykke til
OM
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Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey
27.09.2011 19:00 B
11.10.2011 19:00 C
18.10.2011 19:00 A
25.10.2011 19:00 A
01.11.2011 19:00 B

=+

TIRSDAG:
Arbm.
Arbm.
Arbm.
Arbm.
Arbm.

13.11.2011 13:00 A

SØNDAG:
M

15.11.2011 19:00 C
22.11.2011 19:00 D
29.11.2011 19:00 A
13.12.2011 19:00 B
10.01.2012 19:00 C
17.01.2012 19:00 D

TIRSDAG:
Info.m.
Klba.
Sosialaften
Julemøte
Arbm.
Arbm.

2. N av nemder og valg
Instruksjon
Besøke nr. 32 Viken
Musikkaften

m/ ledsager
Galla
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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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