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Leder TW-Nytt
Redaktørens ord
Jo, nå er det påsken igjen. Det er ikke så lenge
siden vi har feiret jul og nytt år. Jeg regner med at
en del av de gode nyttårs forsettene har allerede
sprukket og vi har funnet gode unnskyldninger
hvorfor.
Det som til gjengjeld bekymrer meg er den ustabile
og delvis negative fremmøte utviklingen i
logesalen. Det er ikke oppløftene å se at et
fremmøte på mellom 22 til 26 brødre av 72 brødre, eller noe spennende.
Spesielt når det dreier seg om at alltid de samme brødre som dukker opp.
Med noen få varierte unntak her og der.
Hva kan og hva bør vi gjøre? Jeg regner med at nemnd for styrkelse og
ekspansjon er i full gang med idesprutting og kreative tankespill. Men er
dette nok? Jeg tillater meg å utfordre alle og enhver av brødre å komme med
innspill for å revitalisere logelivet. Dette er sak som angår oss alle som bryr
seg om vår loge og dens indre liv.
Det var en herlig befrielse å høre at undermester Erling Nordsjø har satt i
gang et arbeide med å samle brødrene til mer sosial aktivitet, ved å invitere
til et felles teaterbesøk. Herlig.
Og her er jeg inne på noe jeg har brent for lenge. Sammenlignet med
tidligere år har vi i de siste årene hatt lite av denne slag sosial aktivitet. Det å
være sammen med brødrene og deres respektive på en mer personlig og
sosial møtegrunn.
Jeg for min del savner f.eks. våre tidligere felles sammenkomster utenom
logemøtene, eller treffpunkter hvor man har hatt det hyggelig og
uforpliktende, gjerne med en matbit eller noe godt i glasset. Og da gjerne
utenom tirsdagene. Disse sammentreff dannet utgangspunkt for at vi ble
kjent med hverandre og utviklet vennskap slik at vi så frem til å møtes igjen
på ”tirsdagskvelden”.
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Man kan selvsagt hevde at livet i den senere tid har forandret seg på slik
måte at også logen må konkurrere på en helt annen måte om den enkeltes
dyrbare fritid enn tidligere. Andre tilbud har blitt så mange at det blir
vanskelig å utsortere de tilbudene som er mest fristende å delta i.
Er logens form og aktivitetene rund spennende nok for oss som ønsker å bli
underholdt og aktivisert. De som søker nærhet er logen da det rette sted å
oppleve dette?
Er logelivet kun for de spesielt interesserte? Slik at de som begynner i logen
mister etter hvert interessen i å fortsette å møte.
Er det derfor at vi har problemer med å rekruttere brødre til ulike verv.
Er man flinke nok til å ta vare på de som møter regelmessig og viser
interesse for logearbeid.
Jeg bare spør?

Redaksjonen ønsker alle brødre en riktig god påske.

Redaktør

Thomas Teichmann
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Overmesters spalte
Kjære brødre!
Det snakkes mye om å få flere medlemmer i vår loge. Dette
er noe vi alle er opptatt av.
Uten nye medlemmer, ingen innvielser og derved mange
arbeidsmøter fremover. Ikke det vi ønsker oss. Men minst
like viktig er det å få eksisterende medlemmer til å møte.
På side 14 i denne utgaven av TW-Nytt finner du en ”sang”
som heter Hjemmesitteren. Jeg føler meg sikker på at vi
alle kjenner oss litt igjen i teksten. En morsom, men også,
en tankevekkende tekst.
Dette er årsaken til at Nevnd for Styrkelse og Ekspensjon
har engasjert seg og spesielt invitert brødre som vi ikke har sett på lenge, til vårt møte
20.mars. Når dette leses kan vi se hvor mange som har respondert på invitasjonen.
På møte 27. mars skal vi på besøk til vårt ”fadderbarn” på Ski, loge 79 Roald
Amundsen, hvor en av våre brødre, Lars Bertil Johansen, vil få tildelt Den Høye
Sannhets Grad. Jeg håper at mange vil møte denne kvelden.
På vårt siste besøk, hvor vi besøkte vår vennskapsloge, Loge Varna i Moss, var det 5
brr. fra vår loge som var tilstede !
For Ordenens landssak, SOS barnebyer i Malavi, arbeides det aktivt blant alle loger i
Norge. I Oslo arrangeres det, som det har vært fortalt om i vår loge flere ganger, en
konsert i Frogner Kirke, søndag 15.april, kl. 19.00. Ta med venner og kjente denne
søndagskvelden og overvær er konsert med mange dyktige musikere. Inntekten går
uavkortet til vår Landssak. Frogner menighet har stilt kirken til disposisjon, uten å ta
leie. La oss vise at vår loge også støtter opp om dette prosjektet, ved å møte frem.
Selv om vår sekretær hver søndag kveld sender oss sine søndagsmailer, anbefaler jeg
alle, som har muligheter til dette, om å besøke Logens hjemmeside, og se litt på hva
som ligger under interne meddelelser. Har du forlagt de senere utgavene av TW-Nytt
finner du disse på vår hjemmeside. (oddfellow.no under fanen loger/leire finner du
Thomas Wildey)
Jeg vil i den anledning takke br. Carl Henrik Bache for at han har sagt seg villig til å
være logens Webmaster (ansv. for vår hjemmeside). Jeg takker samtidig vår nåværende
UM Erling Nordsjø for hans gode innsats som logens Webmaster, helt fra starten av.
En god påske ønsker jeg dere alle, enten den tilbringes i byen, på fjellet eller i utlandet.
Med broderlig hilsen
Knut Borgen
OM

6

Sekretærshjørne
Kjære Brødre.
Det er både hyggelig og utfordrende å være Logens
Sekretær. Hyggelig fordi jeg kommer i god og
direkte kontakt med Brødrene, utfordrende fordi
man hele tiden bør være oppdatert på det som skjer
i Logen vår. En av metodene jeg bruker for å
informere dere er e-posten jeg sender ut hver
søndag. Jeg når ut til de fleste med den og får svært
mange gode tilbakemeldinger fra dere. Tusen takk
for all ros. Morsomt er det også at Sekretærer i
enkelte andre Loger grunner litt på å gjøre det samme.
Ut over våren vil jeg fortsette arbeidet med å kontrollere ferdig
medlemsregisteret vårt i Fokus. Det er fremdeles litt å gripe tak i, men det
begynner å bli bra nå. Det finnes intet register som blir godt om det ikke
holdes ved like. Husk derfor alltid å gi Br Sekretær beskjed om endringer du
har som bør rettes i Fokus.
Vårterminen er full gang. Når dette innlegget skrives kan vi se tilbake på
flere gradspasseringer i både 2. og 3. grad, vi har vært på besøk hos
venneloger, hørt spennende foredrag og opplevd stoltheten over å ha fått nye
25. års Veteraner blant oss. Videre har vi vært på Teater og sett forestillingen
”Postkort fra Lillebjørn”. Og, når du i dag, den 20. mars 2012, holder dette
rykende ferske eksemplaret av vårens TW-Nytt i hånden så har vi sammen
opplevd en ny 2. grads passering og Privatnemndens Aften hvor vi har
invitert Brødre vi ikke har sett på en stund. Loge 22 Thomas Wildey er en
godt arbeidende Loge. Den viser fremgang og aktivitet og er et godt sted å
være for Brødrene. Men, vi skal videre. Vi må også fornye oss – og vi
trenger nytt blod i rekkene. Kanskje kan du bidra med rekruttering av nye
medlemmer?
Nå står påsken foran oss. Late dager i by og fjell, ro, god mat og tid for
hverandre. Jeg håper alle får en fin ferie uansett hvilke planer dere har. Lad
opp batteriene så vi alle er klare for en feiende flott finale på Vårterminen.
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I mai skal vi nominere og velge ny Storrepresentant. Varm takk for engasjert
og meget dyktig innsats til avtroppende Storrepresentant Ivar T Schmidt. Det
blir spennende å se hvem som senere overtar stafettpinnen og skal ivareta
våre interesser for nye år.

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.

Her er noen viktige hendelser som har skjedd siden forrige nummer av TWNytt:
Brit og Kåre Granli bor nå på Silurveien Sykehjem.
Br Svein Petter Østgård har ny mailadresse: sveinostgard@gmail.com
Br Erik Kolsrud Aas har ny adresse: Sogstiveien 68 B, 1440 DRØBAK.
Br Per Ole Dingtorp har ny adresse: Økern Torg Vei 74, 0586 OSLO.

Jeg ønsker alle Logens Brødre en riktig God Påske.
Med Broderlig hilsen i
V. K og S.
Simen Levinsky
Sekretær.
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Kjære brødre
Den Uavhengige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen har
gleden av å invitere Søstre og Brødre med gjester (familie og
venner) til Etisk vårkonsert i Frogner Kirke søndag 15. april kl
19.00. Frogner Kirke har adresse Bygdøy Allè 36 - Oslo.
Inntekten fra konserten går i sin helhet til Storlogens
fellesprosjekt som er en ny SOS Barneby i Malawi.
Et stjernegalleri av unge musikere stiller opp gratis for å gi en
uforglemmelig konsert for oss alle - og å støtte opp om denne
viktige saken.
Billettprisen er kr 200.
Se brev fra Storlogen på neste side
Bindende påmelding og bestilling kan rettes til vår Loges
Kasserer Steinar Lyngroth innen 23. mars.
E-Post adresse til Kasserer: steinar.lyngroth@dnv.com
Mobiltlf: 906 21 326
Bestilte billetter betales og utleveres på Logemøtet på Ski
den 27. mars.
Ikke utleverte billetter vil bli sendt Brødrene pr brevpost.
Regning kommer senere i posten.
Billetter kan også - under forutsetning av ledige plasser - kjøpes
i Frogner Kirke før konserten.
Brødre - dette blir en storslått opplevelse som
alle bør få med seg.
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DSS - Rebekka- og Odd Fellowdistrikt 1 og 21
Oslo, 6. mars 2012
Kjære søster og bror,
Vi har den glede å invitere alle søstre og brødre med gjester til en

Etisk vårkonsert i Frogner kirke, Bygdøy Allé 36, Oslo,
søndag 15. april 2012 kl. 19.00.
Billettpris kr. 200.- per person.
Det er et stjernegalleri av våre yngre musikere som stiller opp gratis på denne konserten som
i sin helhet skal gå til inntekt for SOS-barnebyen i Malawi.
Vi vil oppleve tekst, sang og musikk og blant utøverne vil vi få oppleve:
 Silje Aker Johnsen, sopran
 Grieg Trio med Sølve Sigerland (violin), Ellen Margrethe Flesjø (chello), Vebjørn Anvik
(klaver).
 Sara Øvinge, solofiolin
 Christian Ihle Hadland, klaver
 Petter Richter, gitar
 Bjarne Magnus Jensen, fiolin
Vi anbefaler at logene Kasserer allerede nå tar opp bindende bestilling av billetter.
Bestillingen sendes samlet fra den enkelte loge til DSS i eget distrikt innen 23. mars.
Billettene vil være klare og deles ut til Logen i Den Grønne Sal mandag 26.mars.
Gå ikke glipp av denne konserten som er åpen for alle. Vi har her en unik mulighet til å få en
god opplevelse samtidig som vi gjør et krafttak og tenner et lys for barn i Malawi.
Med søsterlig og broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Elna Kjær Meyer

Karin Lilleskare

Per Arild Nesje

Morten Søraa

DSS – Distrikt 1

DSS – Distrikt 21
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ODD FELLOW HJEMMET
PÅ KRINGSJÅ
Jeg avsluttet min artikkel om Odd Fellow hjemmet i
forrige TW- Nytt med å advisere at i dette nummer
ville jeg fortelle om byggetrinn tre og fire.
I et representantskapsmøte for Odd Fellow hjemmet
11. mai 1970 ble det oppnevnt en komite som skulle
vurdere en eventuell utvidelse av
Kringsjåbebyggelsen. Det var nemlig den gang stor etterspørsel etter
leiligheter, mange søstre og brødre ønsket å bo på hjemmet. Følgelig
konkluderte komiteen med at en utvidelse ville være fornuftig. AS
Stortingsgaten 28 kom inn i bildet på eiersiden ved at selskapet overtok en
del av festekontrakten på tomten med tanke på et tilbygg på den østre fløy
med direkte tilknytning til Odd Fellow hjemmet. Videre ville de stå som
byggherre av det tilbygget som skulle oppføres.
Arkitekt Egil Mørch ble engasjert på nytt og planløsningen gikk ut på 18 nye
leiligheter. Byggmester Nils S. Stiansen leverte igjen det beste anbudet på kr
2.246.190, og etter at Statens bygge-og eiendomsdirektorat hadde
gjennomgått anbudet i detalj, viste det seg å ligge godt under dagens
prisnivå. Kontrakt ble inngått 28.juni 1974 mellom Stiansen og AS
Stortingsgaten 28, og sidebygget sto ferdig høsten 1974. Fløyen ble
disponert slik at 6 av leilighetene ble bortleid til Odd Fellow hjemmet og 12
leiligheter ble tjenesteboliger for pleiere og andre funksjonærer i
sykehjemsavdelingen. En slik disponering var en fin løsning, da det jo er
innlysende at skal et sykehjem fungere riktig og hensiktsmessig er det helt
nødvendig at problemet med tjenesteboliger blir løst raskt og effektivt. Det
passet meget bra at leilighetene lå i umiddelbar nærhet av arbeidsplassen.
Det bør her opplyses at de leilighetene som Aldershjemmet disponerte ble
bortleid til søstre og brødre til de samme priser som i den «gamle»
midtseksjonen fra 1963. At det var gjennomførbart skyldes at AS
Stortingsgatens 28 «subsidierte» leien.
I begynnelsen av 1984 fikk gårdselskapet tilbud fra Oslo Kommune om kjøp
av festetomten på Kringsjå, Folke Bernadottes vei 41, 43 og 45. Dette var i
tråd med et vedtak i Oslo bystyre om at festere av kommunale tomter skulle
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få tilbud om å kjøpe disse med en reduksjon på inntil 30% sammenliknet
med markedspris i strøket. Odd Fellow hjemmet festet et areal på ca. 7 mål,
hvilket vil si en tilbudspris på ca. kr 2,1 mill. En gruppe sammensatt av
medlemmer fra styret i AS Stortingsgaten 28 samt fra representantskapet på
Odd Fellow hjemmet fikk mandat til å fremforhandle en avtale om kjøp av
festetomtene. Imidlertid trakk forhandlingen ut i tid og først sensommeren
1988 ble det oppnådd enighet om kjøpesummen. Inklusive tinglysingsgebyr
ble beløpet på kr 1.630.000 og dette ble finansiert ved opptagelse av et lån på
kr 1 mill. i Bolig- og Næringskreditt, resten ble dekket over driften i
gårdselskapet. Både den gang og i dag er det full enighet om at det var en
meget fornuftig disposisjon.
!985 må nok gå over i historien som et meget aktivt og hendelsesrikt år hva
gjelder eiendommene på Kringsjå. De respektive styrer for de tre
eiendommene ble slått sammen til ett. Det kom videre tilbud fra Lorck’s
Stiftelse om å bidra med finansiering hvis eiendommen kunne påbygges
ytterligere en etasje. Arkitekt Egil Mørch ble igjen kontaktet med et ønske
om utredning og gjennomføring av et slikt påbygg.
De kommende år medførte et høyt aktivitetsnivå, med både planlegging,
godkjennelse fra myndigheter samt valg av utførende entreprenør. For å
forenkle administrasjonen, driften, styringsformen og eierforhold på
Kringsjå, ble det i oktober 1987 fremmet forslag om sammenslåing av Odd
Fellow hjemmet og AS Stortingsgaten 28. Fra 1. januar 1988 var fusjonen
gjennomført.
Arbeidene med påbyggingen av hjemmet ble igangsatt 2. mai 1987 av
Moderne Bygg AS, med en forventet byggetid på ca. 1 år. Entreprisen
omfattet 15 nye leiligheter fordelt på 7 forskjellige størrelser og totalt nytt
utleieareal utgjorde 932 kvm. Byggekostnadene ble på ca. kr 15 mill., hvorav
kr 9.5 mill. ble finansiert ved et lån fra Lorck’s stiftelse mens resten var
innskudd fra de nye leieboerne.
Det var stor interesse for de nye leilighetene. Samtlige var utleid før
ferdigstillelse som fant sted i juni 1989. Takket være gunstige betingelser på
lånet fra stiftelsen var det mulig å opprettholde et relativt lavt husleienivå på
leilighetene i 4. etasje.
Etter som tiden gikk viste det seg at de opprinnelige små ett-romsleilighetene
ikke var særlig attraktive som utleieobjekt. Ønsket om større enheter var
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klart til stede, og styret vedtok derfor å slå sammen to og to små leiligheter
til nye moderne to- og treroms. Denne aktiviteten ble påbegynt i begynnelsen
av 90-årene og foregikk nesten frem til i dag.
Med den praktfulle beliggenheten og de meget gode boforhold har det kun
vært en oppfatning blant de utallige beboere som har hatt sitt hjem på
Kringsjå, at et bedre sted kan man ikke finne å tilbringe alderdommen på.
Et fint og inspirerende dagligliv, hvilket også fremgår av bildene som er tatt
av vår utmerkede redaktør etter et besøk for kort tid tilbake.

Peisestuen seniorhjemmet

Salongene i oppgangen mellom romavdelingen.

Salongen ved peisestuen

Thore Eliassen, Anne Lise Moe, Tore Eriksen,
Kjell Johansen med full servering til redaktøren.

Dermed er den fascinerende og interessante historien om «Odd Fellow
Seniorboliger i Oslo» kommet til veis ende, og jeg håper at brødrene har hatt
glede av å lese artiklene. Selv har jeg vært med på det meste av utviklingen
på Kringsjå, i det jeg ble valgt inn i representantskapet for Odd Fellow
hjemmet tidlig på 70-tallet, og avsluttet engasjementet som styreformann i
AS Stortingsgaten 28 i slutten av 90-årene.
AE
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Til ettertanke !

HJEMMESITTERBLUES
Mel.: Romjulsdrøm
Jeg skulle gått i logen denne kvelden,
og hilst på alle brødene, en for en.
I stedet sitter jeg og ser på TV’n
som attpå til er kjedelig og dum.
Nå samles alle sammen i salongen
og praten den går høyt om stort og smått.
Der banker mesteren hardt med ordensstaven
og byder alle frem til salens port.

Akk om jeg var med Thomas Wildeys venner
der toger de i Logesalen inn.
Bror Overmester banker lett i bordet
Han åpner Logen, og her sitter jeg.
De sitter litt og tenker over livet
og møtet går som alle møter skal.
Filmen ruller sakte frem på skjermen
den flimrer tomt om slettes ingen ting.

Nei dette skal bli siste gangen,
at Logen skal bli offer for en film.
Der sitter de og nyter bordets gleder
Privaten har som alltid gjort sin plikt.
Nå sitter de med Cognac’en i hånden
og prater om hvor hyggelig det er.
Alle mine brødre, de er glade,
Men ikke han som skulka denne gang.
”Stjålet” fra loge Viken og omdiktet av
Knut B
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Besøke vennskapsloge eller ta loge-fri?
For meg har valget vært nesten opplagt når vår loge skal besøke
vennskapsloger i Moss og på Ski. Tanken har vært: Ingen oppgaver for meg
verken i logesalen eller i privatnemden. Ekstra reising og planlegging av
denne. Komme sent hjem. Og forresten kommer ikke så mange fra disse
logene når de besøker oss heller. Valget har vært enkelt: jeg tar loge-fri og
blir hjemme.
Så jeg har aldri deltatt i disse møtene. Ikke før 23. februar i år. Vår OM
hadde ‘forlovet seg’ og kunne ikke reise til møte i Loge 18 Varna i Moss.
Han drev derfor ganske aktiv rekruttering for å få brødre til å representere
Loge 22 Thomas Wildey i dette møtet. Og etter noen frafall i siste liten reiste
vi fem brødre til Moss. Flere av oss har vært i logen i en del år, men for oss
alle var dette gang vi dro til logemøte i Moss. Og det ble en særdeles
vellykket aften. Med Eks-overmestre på stolene og en stilfull og meget fint
gjennomført 1. gradstildeling. Fasilitetene for gradspill var ikke de samme
som i våre saler i Stortingsgaten 28, men dette hadde ingen betydning for
kvaliteten.
Også ettermøtet var trivelig med stor stemning, prat, taler og sanger. For å
gjøre ekstra stas på oss gjester hadde vertene rigget opp teksten til Thomas
Wildey sangen på storskjerm. Dette ble dessverre ikke helt vellykket. Ingen
av våre gode sangstemmer var med på besøket, og denne sangen er ikke
spesielt lett å synge. Så dette ble noe puslete.
Som mangeårig medlem, formann og nå hjelpegutt i Privatnemnden er det
også interessant å se hvordan andre ordner det praktiske med bestilling,
servering og betaling av mat og drikke, ganske forskjellig fra hos oss.
Muligheten for å kunne kjøpe en drink før maten trakk absolutt opp for en
del av oss.
Så konklusjonen er: Mine brødre, neste gang vi er invitert til å besøke en
annen loge må dere ikke gjøre som jeg alltid har gjort: å velge “ta-loge-fri”
varianten med en gang. Tenk dere om to ganger. Det er en fin opplevelse å
besøke andre loger og å treffe nye brødre.
Med hilsen i V, K og S,
Steinar Lyngroth
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Br Ragnar Nybro tildeles Veteranjuvelen for 25års medlemskap
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Den kristne påskefeiringen

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

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

Thomas Teichmann
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VITE LITT MER OM:
Ivar T. Schmidt
Fikk 25 års Veteranjuvel 14.februar
i år og ble tildelt denne av DSS i
Distrikt 21, Morten Storaa.
FADDER: Kaare W.Holm
FØDT: 1940
HVOR LENGE HAR DU VÆRT MED I
THOMAS WILDEY:
Siden 20.jauar 1987
HVORFOR BLE DU MEDLEM I LOGEN VÅR ?
Jeg fikk tilbud flere loger på den tiden , men valgte Odd Fellow av flere
grunner.
HVA HAR DU GJORDT/HVA GJØR DU I ARBEIDSLIVET:
Jeg er utdannet bygningsingeniør og har hatt et entreprenørfirma. Har de
fleste år vært Bygge og Prosjektleder i egen regi. Jeg pensjonerte meg i en
alder av 65 år.
HVOR VOKSTE DU OPP:
Jeg vokste opp på en gård på Eidsvoll og var således en bondegutt. Flyttet til
Oslo som 14-åring og bodde på Læregutthjemmet i Pilestredet.
SPESIELLE INTERESSER ?
Er mye på data …er vel nesten det man i dag vil kalle en liten
datanerd..hehe..Bruker mange av de mulighetene som ligger i dette
verktøyet. Kan ha opptil 100 mail på en dag!! Kommuniserer med venner,
familie, logebrødre. Mannen er selvfølgelig på Facebook også og har der
også mange ”venner”.
Ellers blir det mye logeliv og aktiviteter. Har nå vært storrepresentant i 5 år
og går av i den funksjonen nå i mai – da velges ny.
Blitt formann i Oslo Logenes Huskomite i Stortingsgaten 28. Dette er en stor
og krevende jobb.
Jeg liker å reise – har vært i 53 land. Siste land jeg besøkte var Ghana.
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Til slutt Ivar – du har jo da nå vært 25 år i logen, kan du kort si hva det har
gitt deg?
Mange små drypp som har gitt positive erfaringer og mer forståelse. Mange
gode venner og nære forhold, jeg har ikke angret en dag. Jeg har møtt flittig
og har hatt alle embedsfunksjoner…bortsett fra kasserer.
Med det sier jeg takk for intervjuet og vår hyggelige samtale.
RM
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Tanker vedr. minnesbautaen på Sarabråten.

I Østmarka ved nordenden av Nøklevann ligger Sarabråten, en gang
sommerpalasset til Thomas Heftye, nå er det bare grunnmuren som står
igjen.
Men for drøyt 100 år siden var dette et virkelig senter for hovedstadens
stormenn. Den blir regnet for å være Oslos første utfartsted.
Mye kjentfolk besøkte Thomas Heftyes sommersted.
I gjesteboken finner vi navn som Henrik Ibsen, Jonas Lie og Ole Bull.
Også kongelige besøkte stedet, Carl XV av Sverige og Norge ble etter hvert
stamgjest. Også Oscar 2. og dronning Sophie besøkte stedet.
Aasmund Olavsson Vinje var også blant gjestene og sammen med Thomas
Heftye startet de Den Norske Turistforening med Heftye som første
formann.
Etter 2. verdenskrig ble det her reist en bauta for å minnes unge jegere i
Milorg gruppe 13132 som falt for friheten i krigens siste fase.

****
Sommeren 1957 ble jeg innkalt til 16 måneders tjeneste i Luftvernartilleriet
som vernepliktig soldat.
Selv om dette var 12 år etter krigens slutt, var vi merket av den.
Landet var i full gang med gjenreising og det var fremdeles rasjonering.
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I militæret benyttet vi på øvelser, tyske skaftehåndsgranater og Luger pistol,
og i felten spiste vi tysk hermetikk fra svarte bokser. Selv etter så mange år
smakte det godt.
Av og til kunne enkelte soldater bli kommandert til siviltjeneste i leiren, vi
skulle da assistere den sivile oppmannen i leiren med forskjellige gjøremål.
Denne tjeneste likte jeg, her var det ikke mye befaling og ”giv akt”.
Oppmannen var en rolig eldre hyggelig kar, som også hadde en
historie å fortelle:

****
I februar måned 1945, da de så smått kunne merke at krigen var på hell,
samlet en del motstandsfolk seg i en leilighet på Kampen i Oslo. Dessverre
var Gestapo allerede til stede og ventet på folkene ettersom de kom.
Oppmannen var der sammen med sin sønn og flere unge motstandsmenn. En
av guttene prøvde å flykte, men ble skutt og lå død i døren ut i oppgangen.
De andre ble bundet og fraktet til Møllergata 19. Der ble oppmannens sønn
og kamerat utsatt for umenneskelig forhør og tortur og en måned senere
henrettet på Akershus Festning.
Dette er en sterk historie jeg aldri glemmer, og jeg merket meg at det var
ikke spor av hat eller sinne i denne mannen, bare en dyp tristhet.
Historien fikk jeg senere bekreftet av dirigenten i et Oppsal kor som jeg
fremdeles synger i. På den tiden i 1945 ledet han jegere fra 13132 på flukt
over grensen.
Iført hvite overtrekksdresser og Stengun, gikk de på ski fra Oppsal til
Sverige.
Han har for øvrig også holdt minnetale på Sarabråten.
Jeg har bodd i 21 år på Bøler og er en ivrig østmarka traver og er stadig ved
minnebautaen over falne jegere fra Milorg 13132, hvor navnet til denne
gutten står inngravert.
Jeg var også styremedlem i Østmarkas Venner da Kai Ekanger, som leder av
Bøler Vel og Fellesråd, overdro ansvar for 7. juni feiringen på Sarabråten til
Østmarkas Venner, og jeg var med på arrangementet.
Stor takk til Kai Ekanger for hans utrettelig arbeid for bevaring av
minnestunden 7. juni på Sarabråten, og stor takk til Østmarkas Venner som i
alle år siden har tatt seg av dette arrangement
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Krigshelter, politikere, forsvarsministre og andre størrelser i samfunnet har
hedret disse ungdommene i taler ved minnesbautaen.
Det har også deltatt kor og korps og blitt en verdig markering i flott norsk
natur på historisk grunn.

Det er viktig å ta vare på også denne del av vår historie og et besøk på
Sarabråten 7.juni anbefales.
Hilsen Arvid Soelberg.
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Oppskrift på Lutefisk
En liten høytidelig historie om en fisk som er
mishandlet av kjemikalier, men som har en
begeistret og voksende tilhengerskare
Artikkelen kommer litt for sent i bladet jfr.
lutefisk sesongen, men …..
4 porsjoner
3 kg lutefisk
2 - 3 ss salt
ca 600 g gode Mandelpoteter
200 g bacon i skiver eller et stykke.
grovmalt pepper
Tilbehør:
Ertestuing - NB . Glem ikke en dæsj
sukker i ertestuingen, som hos meg ikke
påkostes mel og melk. (Gunnar Reppen).
4 personer.
3 dl tørre grønne erter
vann
---1 dl melk
1 ss hvetemel
1 ts salt
Protokoll for tilbehøret til lutefisk utover
det som er omtalt tidligere.
Flatbrød
Sirup
Brunt smør
Smeltet smør
Smørsaus
Brunost
Svart pepper
OBS: Det er utrolig hva som sklir ned
sammen med forskrekkelige mengder
Aquavit!
FREMGANGSMÅTE:
Vi anbefaler å koke lutefisken uten vann i stekeovn. Sett stekeovnen på 200 grader.
Legg fisken i en ovnspanne eller ildfast fat med skinnsiden ned. Dryss salt over
lutefisken. Dekk med lokk eller aluminiumsfolie.
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Settes i ovn ca 40 minutter ved 200 grader. Mindre mengde lutefisk tar kortere tid.
Skjær baconet i terninger og stek det på svak varme så fettet får smelte og baconet bli
sprøtt.
Ertestuing:
La ertene ligge i vann natten over. Kok dem møre i nytt vann så mye at det dekker
ertene. Lag jevning av melk og hvetemel. Rør inn jevningen og la stuingen koke 5-6
minutter. Smak til med salt. Eller lag ertestuingen etter oppskriften på pakken.
Server lutefisken rykende varm på varme tallerkener med grønn ertestuing, nykokte
poteter og baconfett med sprøstekte baconterninger.Grovt salt, pepperkvern og sennep
på bordet.
Tilberedning:
Til lutefisk blir det brukt tørrfisk, helst torsk eller hyse. Før man begynner å lute bør
fisken ligge i bløt 6-7 dager. Bytt vann hver dag.
Det beste å lage lut av var bjørkaske:
”Ein tek ut oska, som helst skal vere av bjørkeved, kvar dag. Brenn ein oske opp att
fleire dagar, kan ein ikkje bruke ho. Ein slår vatn på oska og kokar det i 2-3 timar. Ein
kjenner at luta er ferdig når ein tek på ho med fingrane og ein kjenner at ho er blank og
glatt. Ein let det stå, og skil væta (luten) fra bunnfallet.”
Fra Lærdal står det at man bare slo kokende vann over asken og lot det stå til neste
dag. Man brukte 2 liter aske til 7 liter vann. Den fine luten slås over fisken og lar den
stå i lut til den er passe løs og fin. Da tar man opp fisken og legger den i rent vann. I
nesten alle oppskriftene står det 2-3 døgn i lut og 2-3 døgn i vann etter luting.
For å få fisken hvit, kan man tilsette kalk av kalkstein, men det ble ikke mye brukt i
eldre tider.
Etter siste verdenskrig ble det vanlig å lage lutefisk med kaustisk soda,
natriumhydroksid eller NaOH. I ulike bøker finner man styrke på luten med gram
kaustisk soda pr. liter vann, for eksempel 70 g til 10 liter vann, og da skal fisken ligge i
lut 1 døgn. En annen oppskrift sier 35 g til 10 liter vann og i lut 2-3 døgn. Fisken må for
øvrig stelles på samme måte som om man brukte askelut.
Det gjør ikke saken det spøtt bedre at det er vanlig å drikke krydra potetsprit til.
Dessuten er det direkte barnemishandling å servere dette til uskyldige barn. Jeg har
personlige erfaringer med det.
Hva drikker vi til dette. Når undertegnet ser på alle ingredienser som må til for å få
lutefisk til å fremstå som delikatesse så er Norsk hvitvin med hjembrygg øl det beste
middel til å overleve dette måltidet.
( Norsk Hvitvin her = Aquavit av beste potetsort (anm redaktør))

Vel bekomme.
Fritt oversatt fra Nordnorske spisevaner av redaktøren Thomas Teichmann
og initiativtaker
bror Gunnar Strøm.
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Lakserogn postei





















5 stkgelatinplater
4 stkegg
1 ¼ dlcrème fraîche orginal, 35 %
¼ tskarri
¼ tspaprikapulver
50 glakserogn eller løyrom
1 ¼ dlkremfløte
2 ss hakket frisk dill
salt og pepper
Kremet eggeplomme:
4 stkeggeplomme
2 sscrème fraîche orginal, 35 %
salt og pepper
litt kajennepepper og tabasko
Pynt:
100 greker
6 skive hakket røkelaks
1 stksitron
6 stilkfrisk dill
6 skivetoast

Slik gjør du
Legg gelatinplatene i vann i 5 minutter. Kok eggene i 10 minutter og avkjøl.
2. Del egget i to. Ta ut plommen og legg den til side. Finhakk 3 hele eggehviter og bland med
crème fraîche og krydder. Vend forsiktig inn kaviar.
3. Pisk fløten til myke topper. Klem ut vannet av gelatinplatene og smelt dem i 3 ss kokende
vann. Vend forsiktig inn pisket fløte og ha tilsutt i avkjølt gelatin. Fyll blandingen i en form eller
bolle og sett kaldt i noen timer.
4. Ha alle ingrediensene til eggekremen i en bolle og mos glatt med en stavmikser.
5. Legg hakket laks på toast. Lag et ”egg” med lakserognpaté og legg det på toppen. Pynt med
reker, kremet eggeplomme og dill

Velbekomme med vennlig mathilsen

Thomas
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Issoufle Grand Marnier,

Verdens nydeligste dessert

4 store egg
250 gr farin(2 ½ dl)
3 dl kremfløte
½ dl kakao
1 ½ dl Grand Marnier
Hent frem 3 rene tørre boller
1 bolle til egg hvite
1 bolle til egg plommer
1 bolle til kremfløte
Sett over ½ part av sukker i en kjæle, tilsett 2 ss vann og 4ss Grand Marnier,
sett over til å koke seig lake men fremdeles flyttende.
Pisk kremfløten helt stiv- sett kalt
Pisk egghviten sammen med resten sukkeret, helt stiv – marengs masse,
Pisk eggeplomme til eggedosis’ først varmpiskes i vannbad , tilsett lunken
sukkerlake i tynn stråle, deretter kalt piskes til stiv, kremaktig - tilsett
lunken sukkerlake i tynn stråle.

Tilslutt blandes/ skjæres i !, alle ingrediensene, først stivpisket krem i
”eggedosis” deretter ”skjæres inn ” stivpisket eggvhite, tilslutt tilsettes
resten av Grand Marnier.
Forberett gjerne porsjons beger eller stor bolle for å sette issoufleèn på
fryseren.
Må fryses 24 timer før serveringen, rett før serveringen ”støves” kakao over
issoufleen.
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Oppskriften for Tysk Goulasch :
Tysk / Østerrisk / Ungarsk nasjonal gryte
1 kg ”rent” oksekjøtt( uten fett og slintre!) skåret i tommeltott store biter,
lårtunge/ mørbrad /store nøtt.( obs, se på kjøttfaser retning ellers blir kjøttet
seig)
”Osso Bocco” kjøtt kan også brukes, nedre lårbenkjøtt- blir saftig
300 gr gul løk skåret i små terninger,
1 stor laurbærblad,
2 ss tomatpurre,
Ungarsk Rosenpaprika pulver, minst 2 stor ss ( egen smak - gjerne søtt og
kraftig,)
Spansk rød paprikapulver, minst 1 storr ss
1 pose med Goulasch - kryddermix fra Knorr - Tyskland.
5- 6 tørkete steinsopp, Bløtlegges i minst 2 timer med lunken vann og 1 ts
salt, tilsettes sammen med vannet.
Salt, pepper, etter smak
3 kløfter hvitløk,
1 ss karve, knust i en morter, skal av ½ sitron skåret i bitte små !! terninger(
kan rives tynt)
Kjøttet brunes ( uten salt, med nykvernet hvit pepper) , tilsettes løk, glaseres
sammen, deretter tilsettes tomatpurre, paprikaen, Goulasch krydderet og
resten av krydderet.
1 dl rødvin og fylles opp med kalt vann+ bløtlagt steinsopp. La det koke til
kjøttet er mør..
Serveres med råpotetball, ris, pasta, eller semmelknødeln. (gjerne pakke fra
Knorr), blandet salat

Vinanbefaling for denne retten:
Amarone della Valpolicella Classico 1999
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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

20.03.2012 19:00 D
27.03.2012 19:00
10.04.2012 19:00 B
24.04.2012 19:00 C
15.05.2012 19:00 D
22.05.2012 19:00 A
29.05.2012 19:00 B

TIRSDAG:
Privatnevndas aften
Besøke 79 Roald Amundsen på
Ski, Galla
Arbm.
Info.m.
1. gangs nominasjon av
N
Storrepresentant
2. gangs nominasjon og valg av
NV
Storrepresentant
Arbm.
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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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