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Leder TW-Nytt
Kjære brødre
Velkommen tilbake til et nytt logemøte halvår
frem til årsskifte. Sommeren er over og hverdagen
har inntatt hos de fleste. Vi håper at dere har hatt
det fint og brukt tiden på en vettig måte.
En del av våre brødre har hatt en meget fin
oppstart på semesteret. Embetsmennene har klart
å få i stand en invitasjon fra søstrene på
Domenikaner Kloster på Lunden, i Groruddalen.
For oss som har vært der før, så vel som for de nye
brødre, var opplevelsen av en spesiell art. Det å høre hvordan søstrene
praktiserer det vi i logen har som leveregler, ga dette møte en innholdsrik
vri. En av søstrene, Søster Hildegard, holdt et foredrag som ga alle og
enhver noe å tenke på. Foredraget kunne gå rett i våre etiske foredrag om
vennskap, kjærlighet og sannhet. Velformulert og til ettertanke. Og ikke for
å glemme den nydelige hjembakte eplekaker fra egen have.
Takk til initiativ takerne.

Høsten vil stå igjen i rekrutteringens tegn. Vi vil ikke komme inn på dette
nå. Fordi vi har hatt temaet i forrige blad. Men nemnden for Styrkelse og
Ekspansjon vil komme med en rekke innfallsvinkler for at alle brødre er sitt
fadderskap bevisst.Så hvis du ha en venn, familiemedlem, en god nabo så
bare meld i fra.
Redaktør Thomas Teichmann
Med det ønsker redaksjonen igjen et god igjensyn og velkommen tilbake til
fellesskapet.
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Overmesters spalte
Vel møtt til høstens logemøter !
For en uke siden startet vi på høstens program for
logen.
Privatnevnden fristet med skalldyraften, til en
svært hyggelig pris. Mange var til stede denne
kvelden, men vi savnet deg!
Jeg skal ikke gjenta budskapet om at vi trenger
flere medlemmer, det tror jeg at alle forstår.
Det er derfor gledelig at vi skal ha en innvielse 25.
september, og vi håper å se deg på dette møtet.
På litt kort varsel måtte vår loge ta ansvaret for innvielsen. Vi skulle nemlig
vært på besøk hos loge St. Halvard, hvor vår søker skulle opptas i Ordenen,
men spesielle årsaker gjorde at vi måtte ta innvielsen, og St. Halvard
kommer i stedet på besøk til oss!
Når jeg nevner dette er det fordi, som du sikkert vet, at vi skal besette
mange stoler ved en innvielse og flere har også tekster som skal fremføres.
Det var derfor gledelig å registrere at jeg fikk positiv tilbakemelding fra
mange brødre, selv om noen påtok seg andre oppgaver en det de har på
våre ordinære møter.
Dette viser jo at brødrene i vår loge stiller opp når det trengs og det er godt
å vite, ikke bare for meg som Overmester, men også for resten av
embedskollegiet.
Vår sekretær, Simen, har hver søndagskveld i lang tid, sendt oss melding om
hva som er på programmet de kommende logemøter. Dette setter alle
stor pris på, for noen og enhver av oss trenger av og til en liten påminnelse.
Riktignok har vi alle mottatt møteprogrammet, men likevel ……
Jeg håper å se også deg på flere av høstens møter. Ikke tenk på om du ikke
husker passord eller tegn, dette ordner vi før logemøtet starter.
Velkommen skal dere alle være.
Knut Borgen
OM
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Sekretærshjørne
Kjære Brødre.
Høstterminen er nå åpnet i Logen vår. Vi har lagt
bak oss en fin sommer og ditto ferie, selv om været
her hjemme ikke akkurat har vært så mye skryte
av. Jeg håper at Brødrene har fått ladet batteriene
sine og nå er klare til å ta fatt i logearbeidet igjen
med iver og god vilje.
Søndagsmailene som jeg sender ut har blitt
overraskende populære. Jeg takker igjen for hyggelige tilbakemeldinger fra
Brødrene. Heretter vil de komme ganske regelmessig. En liten utfordring er
at jeg ikke har lagt opp nett-tilgang på hytta mi. Kommer nok til å reise på
fjellet noen helger fremover ennå, så dere får tilgi meg om mailen da blir
sendt ut enten litt tidligere eller senere noen ganger.
Jeg har en ønskedrøm for denne Høstterminen: Jeg håper så inderlig å få se
igjen noen av våre Brødre som ikke har møtt i Logen på lang tid. Dere er
savnet – og mange med meg ville gledet seg over å treffe dere igjen. Har du
en mulighet så sett av noen tirsdagskvelder denne høsten.
Vi Brødre kan selv bli litt flinkere til å ta kontakt med savnede medlemmer.
Om en Bror finner det tøft å starte opp igjen så kan kanskje en hyggelig
telefonsamtale med deg eller meg gjøre det lettere?
Et viktig tema denne høsten vil være Styrkelse og Ekspansjon. Skal vår Loge
være i utvikling så trenger vi nye medlemmer. Kampen om fritiden vår
krever knallharde prioriteringer i dagens samfunn. Tilbud og interesser er
mange for de fleste og tiden vi har disponibel er kort. Da er det kanskje godt
å vite at Logelivet byr på mulighet for ro i sinnet, egenutvikling og samvær
med venner. Logen har sine faste ritualer som skal følges og som gjør den
unik, men det er vi Brødrene som skaper det miljøet vi ønsker å ha. Vår
Loge er et godt sted å være. Slik skal det også fortsette i tiden fremover. Da
må vi alle bidra. Kanskje du kjenner noen som vil være med oss? Det er
Infoaften allerede i september.
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Oppgaven med å gjennomgå medlemsregisteret vårt nærmer seg slutten.
Jeg tror at det meste nå er på plass, selv om en del opplysninger, særlig av
eldre karakter, er vriene og tidkrevende å sjekke opp.
Er det noe nytt jeg bør vite så ikke nøl med å ta kontakt med meg. Husk at
et slikt register aldri blir bedre om det ikke vedlikeholdes løpende.
Det er godt å se Brødrene igjen og jeg håper vi får en Høsttermin som vi alle
blir fornøyde med.

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
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
Sekretær
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Noen ord fra en avtroppet Storrepresentant!
Som alle er kjent med så ble jeg av vår loge valg som Storrepresentant i
perioden 2007 -2012. Det var med stor spenning jeg gikk til arbeide med
dette ny Embedet.
Jeg tok over embedet etter Eks OM Svein Terje Hermansen, og det er jo
som kjent ikke så lett og hoppe etter Wirkola.
Storrepresentanter er som kjent bindeleddet mellom logene og Storlogen.
Hver storrepresentant i logene i distriktene danner et Distriktsråd som
ledes av Distriktenes DSS.
De tre første årene var det ikke mange saker til behandling, mer oppfølging
med S&E (Styrkelse og Ekspansjon)
Det var heller ikke i disse 5 årene kommet forslag fra vår loge som skulle
fremlegges i Distriktsrådet og eventuelt sendes til Storlogen.
Men etter hvert som Stor Sire fikk etablert Odd Fellow Akademiet, og
Kunnskapsløftet, ble det mye mer å gjøre i Distriktsrådet. Vi fikk ny DSS for
2 år siden, Morten Storaa som er en kjempedyktig DSS i vårt Distrikt 21.
Forberedelsen til Storlogemøte på skriftlig grunnlag i juni i år var et stort
arbeid for alle. Nå ble jo min etterfølger Eks OM Erling Nordsjø valgt som
logens Storrepresentant etter meg i mai, og tok over arbeidet jeg og noen
andre hadde startet på.
Jeg takker virkelig for de årene jeg fikk være Storrepresentant i vår loge
Til sist ønske vår nye Storrepresentant Erling Nordsjø til lykke med hans
arbeide i hans nye Embede.
Med broderlig hilsen i
V.K og S
Ivar T Schmidt.
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ETISK POST
VI TRENGER OPPMUNTRING!
Er vi oppmerksomme nok, og gir vi våre nærmeste
den ros og oppmerksomhet de fortjener? - Ingen
blir hovmodige av at noen setter pris på en og
forteller at man er dyktig og utfører sine plikter på en utmerket måte! - Vi
sier ofte ifra når noe klikker eller går galt. Noen har til og med vanskelig for
å gi anerkjennelse til andre fordi de tror at de derved selv blir mindre. Men
det er tvert om, - de blir større som mennesker ved dette!
Vi gleder oss alle over anerkjennelser, ros og komplimenter. Ærlig talt å få
en klapp på skulderen gir varme og en god følelse. Man er glad når man
lykkes, - fordi man har kunnet gi noe til sine nærmeste.
Presten Phil. Bosmans - som med sine klare medmenneskelige budskap fra
dagliglivet - hjelper mennesker over kriser og nød, har sin oppfatning om
anerkjennelse og oppmuntring i følgende epistel:
"Hvis du tenker godt om meg, blir jeg bedre!
På samme måten som plantenes vekst og blomstring blir bestemt av
et gunstig eller ugunstig klima, avhenger et menneskes fulle utfoldelse
av det åndelige klima det lever i.
Blomster kan ikke blomstre uten varme fra solen!
Mennesker kan ikke bli mennesker uten vennskapets varme.
Menneskelige forhold blir bestemt av hva mennesker åpenlyst eller
under huden, bevisst eller ubevisst, tenker om hverandre og føler for
hverandre. Den sosiale atmosfæren blir avkjølt, og temperaturen daler
under null. Tillit og anerkjennelse bringer menneskene nærmere
hverandre. Det blir varmere i verden."
Så langt Phil. Bosmans. Som man forstår er dette tanker som ligger Odd
Fellow nær, det at man kan gjøre godt mot alle. "Å være mot andre slik vi
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vil andre skal være mot oss !" Når man leser Phil. Bosmans dikt og
betraktninger slår det en at vennskap, kjærlighet og sannhet preger hans
forfatterskap. Hans bøker inspirerer til medmenneskelighet og praktisk
omsorg for andre.
Les ham, og du får en oppmuntring og en dose "vitaminer for hjertet!". – Gi
anerkjennelse, ros og oppmuntring til mennesker som trenger det!

Hva er rettferdighet.?
Nedenfor stående artikkel gir en god beskrivelse av rettferdighet og om rett
ferd
En av søstrene i Dominikaners kloster – Søster Hildegard fra Lunden
Kloster i Oslo, hadde i et foredrag til oss brødre i loge 22 Thomas Wildey, et
meget treffende beskrevet ord om betydningen av rettferdighet:
Rettferdighet for alle finnes ikke, kun rettferdighet for den enkelte. Det som
er rettferdig for den ene vil ikke alltid være like rettferdig for den andre.
Rettferdighet må for den enkelte tilpasses for livssituasjon og personlighet
og vil være vanskelig å oppnå.
Å yte rettferdighet handler om å respektere medmenneskene for det de er, om
å elske dine medmennesker.
v/ Thomas Teichmann

Rett ferd eller rettferdighet
av Arnfinn Andreas Kolberg
Kirkenytt nr 2, 2012
Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter

Hvitveisen lyser mot oss nå i mai mens dette skrives. Og vi får en forsmak
på en sommer som vi håper blir i hvert fall litt bedre enn den i fjor. Vi synes
vi har fortjent det. Det er ikke rettferdig at vi får en ny våt og kald sommer
igjen, slik det var i fjor.
Rettferdig? For hvem?
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Vi har satt rettferdighet som tema for dette nummeret av Kirkenytt. Det
henger selvfølgelig sammen med den pågående rettssaken som ennå skal
engasjere oss i mange uker. Kanskje også etter at punktum blir satt ved at
dommen faller. Derfor har vi valgt å intervjue en av dem som har det som
sitt arbeid å forvalte rettferdighet, advokatfullmektig Evy Ann Hagen.
Det er ikke noe enkelt tema. For hva rettferdighet er, kommer i stor grad an
på hvilken side vi ser saken fra. Og det kommer an på i hvilken sammenheng
vi bruker begrepet, og hva vi mener med ordet rettferdig. «Det må være
rettferdig», sier barna, «de andre må ikke få mer enn meg.» «Det må være
rettferdig,» sier fagforeningene, «De andre må ikke få mer lønnstillegg
enn oss.» Og det da urettferdig at noen blir hengende etter i lønnsutviklingen
mens andre sitter på den grønne gren. Og den som har forbrutt seg ved
terroranslag og mord, må få en rettferdig dom. Men, som Evy Ann Hagen
sier: «Her er ikke rettferdighet mulig, ingen straff er rettferdig. Jeg er opptatt
av hvordan vi kan lære barn og ungdom å ta avstand fra terroristens tanker.
Vi kan alltid velge mellom godt og ondt, og vi må stå ansvarlig for våre valg,
også moralsk.»
Språklig er det for så vidt ganske greit. Rettferd er sammensatt av to ord: rett
og ferd. Det handler altså om å ferdes rett, eller leve på en rett måte. Hva
som er rett og rettferdig, er avhengig av hvilket rettssystem eller moral
system vi forholder oss til. Om det er veitrafikkloven, straffeloven,
skolereglementet eller menneskerettighetene. Men i grunnen dreier det seg
alltid til slutt om det aller dypeste: nemlig om forskjellen på godt og ondt.
Så begynner vi kanskje å ane at her duger ikke bildet av skal vekten som
symbol på rettferdighet. Her er ikke først og fremst spørsmål om hva som er
rettferdig for meg eller deg, og om det er det gode eller det onde som veier
mest. Spørsmålet blir heller om jeg lever slik at det betyr noe positivt for
menneskene omkring. Det er når rettferd kobles med kjærlighet, at den blir
til rett ferd.
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Noen Tanker etter 22. juli 2011.
Fredag 24. august 2012 kl 10.00 ble det i Oslo Tingsrett satt et endelig
punktum for en av Norgeshistoriens mest alvorlige og omfattende
straffesaker. Ufattelige og meningsløse grusomheter ble belyst og en
rettskraftig dom ble fastsatt, solid forankret i Norsk Lov og tydelig helt i tråd
med det norske folk sin rettsoppfatning. Nå kan forhåpentligvis sjelelige sår
hos mange etterlatte få ro til å heles så godt det går - og livet kan igjen gå
videre på godt og vondt.
Hendelsene den 22. juli 2011 sjokkerte en hel verden. Usikkerhet, rykter og
forvirring preget de første nyhetene mens alvoret og omfanget langsomt
gikk opp for oss. Litt ut på kvelden skrev jeg ned noen tanker som jeg fikk
dele med Brødrene. Foranledningen til dette var en telefon fra vår
daværende Overmester. Etter samråd med sin UM ba han meg om å sende
ut en mail til Brødrene med forslag om en uformell sammenkomst for de av
oss som kanskje følte behov for å kunne møtes og snakke sammen om
hendelsen. Jeg gjengir teksten her:
"Norge, Oslo og våre medmennesker opplever akkurat nå sitt verste
mareritt - kanskje har terroren nådd Norge og et fredselskende folk.
Mennesker er drept og skadet og usikkerheten som følger rammer oss alle.
I denne tiden må vi konsentrere oss om å ta vare på hverandre, gi støtte og
å bevare roen. Og, håpe at denne vanvittige hendelsen ikke skader forholdet
mellom menneskegruppene i landet vårt. I så fall har terroren vunnet. Vi
skal forakte og straffe urett. Vi skal før eller siden, med rett, lov og visdom gi
rettferdig straff til ugjerningspersonene. Men, hatet må aldri få råde.
Fremmedfrykten må aldri få overtaket og mellommenneskelig forståelse og
godhet må aldri tape. Det er kanskje den viktigste tanken vi alle må ta med
oss inn i de nærmeste dagene".
Nå, ett år senere, forsøker jeg å bearbeide noen av mine egne tanker og se
dem litt i lys av enkelte hendelser som fulgte i kjølvannet av grusomhetene.
Lidelsene for ofre, pårørende og rettsaken skal ikke glemmes. Men, det
skjedde også, paradoksalt nok, noe positivt i denne perioden.
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Vi nordmenn både lærte noe og beviste noe i kjølvannet av tragedien.
Folket sto samlet som èn gruppe. Varmen, støtten, omsorgen og sympatien
med de rammede var godt å oppleve. Viktigst i det helt små, i kontakten
med enkeltmenneskene som ble skadd eller mistet sine. Men, også via de
store fellesarrangementene, støttekonsertene, rosetogene og med et vell
av blomster gav folket og våre folkevalgte uttrykk for sine meninger. Det var
nestekjærlighet og medmenneskelighet i praksis vi opplevde sammen.
Hva har så disse tankene i vårt medlemsblad å gjøre? Og, hva kan vi Brødre
lære?
Min Bror. Selv om en Loge i åpent møte lukker den store verden ute så er vi
likevel en del av den. Det vi har lært å kjenne som blant annet Odd Fellow
Ordenens etiske og moralske prinsipper ble tatt i bruk av folk og samfunn.
Alle de mest verdifulle egenskapene et sivilisert menneske har, uansett
tilhørighet til orden, tro, rase eller gruppe.
For hva er Vennskap verdt uten evnen til å vise medmenneskelighet, og
mot og styrke til sammen å møte det onde med det gode? Hva er
Kjærlighet verdt uten å kunne gi trøst, omsorg, varme og nærhet til de som
har det vondt? Hva er Sannhet verdt om den ikke er tuftet på rettferd og
gode etiske og moralske holdninger mellom menneskene?
Dette er da faktisk synonymt med vår Ordens opphøyde lære. Det er disse
egenskapene vi prøver å innprente i oss selv og andre. Vi tok som folk vare
på hverandre og sto sammen mot uretten. Tragedien er et faktum i all sin
gru. Men, vi opplevde til slutt at godheten, menneskeverdet og
rettferdigheten seiret - mot ondskapen midt i blant oss.
Kanskje har da denne tankerekken
relevans i et Logeblad likevel?
Du får dømme selv.
Br. Simen Levinsky.
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Kunstnerisk hjørne
Kjære brødre.
Jeg har blitt forespurt om jeg kunne lage et kunstnerisk hjørne i TW-Nytt,
hvor jeg presenterte en kunstner i hvert nummer.
Dette synes jeg er hyggelig, men da vil jeg legge vekt på min subjektive og
personlige oppfatning i tillegg til rene fakta.
Jeg vil konsentrere meg om kunstnere jeg selv har et personlig forhold til.
Siden jeg ikke har noen kunstnerisk utdanning, må dette ikke betraktes som
en faglig vurdering.
Jeg starter med Inger Sitter.

Inger Sitter
Inger Sitter er født 18.oktober 1929.
En av Norges mest kjente og sentrale nå evende kunstnere.
Oppvokst i Antwerpen av norske foreldre, enebarn og uten jevnaldrende
venner ble tegning hennes fritidssyssel.
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Hun kom til Norge i 1939 og debuterte som 13 åring i Trondhjems
Kunstforenings sommerutstilling.
Begynte som 15 åring på Statens Kunstakademi.
I en 10 års periode var hun gift med Carl Nesjar, som også er en av våre
største kunstnere med sitt 17 årige samarbeid med Picasso. De har en
datter Gro, som er bestevenninne med min kollega Kristine på Kunstverket.
Inger Sitter har i store deler av sitt liv vært bosatt i utlandet. Hun har hatt et
hus i Villa Faraldi i Nord-Italia og bor nå i Antibes i Sør-Frankrike, bare 5
minutts gange fra Picasso museet.
Inger Sitter er innkjøpt av omtrent alle som har betydning og hennes liste
over utstillinger og utsmykninger er uendelige.
Hun var den førstekvinnelige professor ved Statens Kunstakademi, satt i
styret i Norsk Kulturråd da det ble grunnlagt. Hun var med å stifte
Sosialistisk Kulturarbeiderlag, med mer.
Hun er ridder av St. Olavs orden og senere forfremmet til Kommandør.
Inger Sitter brukte vårt verksted på Rodeløkka til sine litografier og jeg har
derfor sett henne i arbeid, hørt på foredrag og hatt vanlige samtaler i lunch
pausen.
Hun hadde normalt ingen tegning eller ferdig skisse når hun skulle lage sitt
bilde. Men under sterk konsentrasjon og stillhet begynte hun:
startet med noen fargestrøk, -- vandret litt rundt, -- så noen nye strøk, og
etter hvert var hun oppslukt av arbeidet og motivet kom klart frem.
Inger Sitter er en myndig, kanskje streng person med klare meninger, men
også lyttende og villig til å svare på våre spørsmål.
Hun var nær 80 år da vår verksmester Kjell Johansson ville ha henne til å
lage monotopier. Dette hadde hun aldri forsøkt, men hun kastet seg
øyeblikkelig på, og etter min mening laget hun de beste som finnes.
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Monotopi er et maleri på en stenplate som trykkes på et papir.
Da får man et originalt trykk, mens stenen er klar til nytt maleri.
En enkel og rimelig måte å lage en original,
derfor mye rimeligere enn et maleri på lerret.
Jeg har solgt utrolig mange litografier av Inger Sitter og dette også på grunn
av hennes sosiale innstilling. Hun har hele tiden vært konsekvent på
rimelige priser, langt under andre kjente kunstnere.
I 2011 ble Inger Sitter tildelt Norsk Kulturråds Ærespris og i juryens
begrunnelse stod det bl. a.
”Inger Sitter er Norges største nålevende kvinnelige billedkunstner. Som
en av våre tidligste modernister har hun vært med på å flytte grenser for
det moderne kunstbegrep i Norge”
Jeg har en praktbok om hennes liv og virke og et flott litografi på veggen i
stua, og det er jeg meget glad for.

”Dette bilde er en kraftsalve” sa Dronning Sonja på en av utstillingene til
Inger Sitter.

Arvid Soelberg.

16

SOS barnebyer
Landssaken – status i vår Loge
Som kjent er Odd Fellow Ordenens landssak 2011-2013 innsamling av
midler slik at det kan bygges en SOS barneby i Malawi i Afrika. Brødrene
har fått informasjon om dette i brev fra Br. OM, i TW-Nytt og foredrag i
Logen.
Storlogens mål å samle inn 11 millioner kroner ved at hvert Ordensmedlem
frivillig bidrar med kr. 500 fordelt over 2 år, kr. 250 i 2011 og kr. 250 i
2012. For vår Loge betyr dette et mål om å samle inn om lag kr. 35000.
Vi har til nå fått inn kr. 9000 , så vi har et godt stykke igjen for å komme i
nærheten av målsetningen. Brødrene vil snart motta et nytt brev fra Br. OM
med oppfordring til innbetaling for 2012.
Hvis noen av brødrene lurer på om dere har betalt og i tilfelle hvor mye, så
kontakt undertegnede for informasjon om dette.

Med broderlig hilsen i V, K & S
Steinar Lyngroth
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På besøk hos den domenikus orden i kloster Lunden i Oslo.

Priorinne Anne Marie sammen med søster forvalter Hildegard
Den domenikus orden hører til det romersk katolske kirketrossamfunnet,
direkte underlagt Vatikan.
Logen var på besøk i et av Oslos ” levnde kloster”. Klosteret har 12 faste
nonnen plasser og 5 til enhver tid ”flyttbare ” søsterne i utlandet. Pt er det
5 nasjoner representert på klosteret, en tysk,en vietnamesisk, en italiensk,
en polsk nonne på ”vandring. Klosteret har også 2 ”noviser” som
gjennomgår deres læretid.
Klosterlivet er i følge søstrene ikke alltid like enkelt. Livet på så ”trange”
levekår kan byr på problemer. Men med gode rutiner, gode
arbeidsfordelinger og ikke minst et positiv menneskesyn la seg de fleste
utfordinger mestere.
Hva skjer så i dagens løp:

06.15 Første morgenbønn i felleskap med faste ritualer og rutiner
07.15 Trekkes til meditasjon og egen trosfokussering
08.00 Felles frokost og tilbaketrekking til egne gemakker.
09.00 Oppstart av arbeidsoppgaver i klosterert .
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Alle søstrene har fått tildelt sine oppgaver som tjener felleskapet. Noen av
søstrene lager ting til salgs i ”minibutikken” så som leppepomader,
stearinlys.Klosteret har sin egen fotoshop og tykkerievirksomhet. Her blir
det ferdiget alt fra postkort med fotomotiver til brosjyrer for eksterne Oslo
bedrifter eller visitkort.
Den herlige eplekaken som søstrene serverte oss til kaffene, var fra egen
have, ble selvsagt produsert på klosterets kjøkken.
Videre har klosteret 8 stille rom til disposisjon for mennesker som søker
stillhet og ro fra hverdagen. Søster Hildegard er klosterets sjeleselsørger.
Hun stiller sin kapasitet som den gode lytter til disposisjon.
Klosteret lever delvis av deres sjelesørgerske virksomhet, bla på Bretvedt
fengsel , Universitets foredrag i filosofi , eller andre
Bedrifter som har behov for etisk veileding .
Søster Hildegard som er av tysk opprinnelse har har et meget beveget liv
som slumsøster i Køln. Dette før hun ble med i denne orden. Mange av
hennes opplevelser her har bidratt til at hun har hatt mulighet til å være en
sterk trosvenn og ”stille” lytter for mange som hadde og har det vont.
Hennes foredrag om livfilosofi og trosbekjentniss til ordenen gjorde sterk
inntrykk på, i hvertfall, undertegnete. Men jeg tror også på de øvrige
logemedlemmer. Jeg tros at de allerfleste fik en del aha opplevelser når det
gjelder vennskap, kjærlighet og sannhet.

Vi håper at neste gang vil enda flere kunne delta.
Med broderlig hilsen Thomas Teichmann
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Vekst og utvikling i vår loge
Kjære bror!
En jevn rekruttering av nye brødre er som kjent en forutsetning for vekst og utvikling i
vår loge. Dette er blitt presisert gang på gang fra de sittende embedskollegier gjennom
mange år. I siste TW-nytt var forfattere av nesten hver artikkel innom dette temaet.
Logens nevnd for Styrkelse og Ekspansjon vil derfor i høst sette dette emnet øverst på
dagsorden og vil med dette brev starte oppfordringen med å finne nye brødre så tidlig
som mulig. Allerede på vårt første møte 11. september vil det bli gitt en orientering
om nevdens tanker om det fremtidige arbeid samtidig som det ønskes
tilbakemeldinger fra brødrene. Den 18. september er det felles informasjonsaften for
samtlige tirsdagsloger under ledelse av DSS Morten Søraa.
Derfor har logens brødre en meget viktig oppgave i tiden fram til dette fellesmøte,
nemlig å tenke nøye igjennom hvilke personer i kretsen av familie, venner og kolleger
man kunne tenke seg å invitere til å være med på informasjonsaften.
Bruk også litt tid på å filosofere over fadderskap mer generelt. Selvfølgelig vil vår loge
ha medlemmer som passer inn i vår krets, og vår Orden er som kjent ikke tjent med
ukritisk ekspansjon på bekostning av den kvalitet vi etterstreber. Men allikevel, er vi
for «forsiktige» i forhold til å påta oss oppgaven som fadder? Er vi i det daglige logeliv
opptatt nok av det ansvar hver enkelt har i forhold til å bidra - etter beste evne – til en
jevn og god rekruttering av nye brødre?
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon ser med stor forventning fram til høstens
informasjonsaften og håper det kan resultere i nye kandidater. For husk at uten nye
brødre blir det ikke gradpasseringer, hvilket er en stor del av vårt rituelle arbeid.
Avslutningsvis vil nevden også anmode på det sterkeste at de av våre brødre som vi
ikke har sett på en stund, setter av høstens tirsdager og igjen fyller opp logesalen. La
oss vise embedsmennene at vi er entusiaster som er villig til å gjøre en innsats for
logens fremgang og liv.

Med broderlig hilsen i V.K. og S
Erling Nordsjø
Formann i nevnd for Styrkelse og Ekspansjon
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Runde fødselsdager høsten 2012:
95 år:
Johansen, Kjell Randolf

04.10.1917

65 år:
Breivik, Roar Julius

04.12.1947

55 år:
Larsen, Jørn Rød

11.12.1957

Sosialnemndens båttur med M/S Rigmor
Lørdag 18. august 2011 kl 11.00 – 15.00 reiste Sosialnemnden ut på båttur
med gjester på Oslofjorden med ms Rigmor.
Vi hadde invitert til sammen 51 gjester. Totalt 37 personer ble med på
turen. Vår Overmester Knut Borgen med ledsager gledet oss med sitt
nærvær, likeledes 5 av våre venner fra De Norske Lenker-Oslo 89, og 22
brukere av Malmøgaten Aktivitetsenter, våre 2 fantastiske musikere og 6
representanter fra Sosialnemnden
Denne gangen la vi ut på de salte bølger med en for oss helt ny båt.
Dessverre måtte Charterbåtrederiet as, med ms Lånan og ms Linan, legge
ned driften ved årsskiftet. Frenetisk sjekk av charterbåtmarkedet førte frem
til ms Rigmor, med kaptein og eier Bjørn Salomonsen i styrhuset.
Ms Rigmor er en av Norges eldste treferger som fremdeles er i full drift.
Mange av oss kjenner båten fra før som fergen mellom Sandvika og
Langøyene. Der går den fremdeles, men også i variert chartertrafikk på
Oslofjorden. Den har følge av broderskipet ms Rigfar. En særdeles hyggelig
overraskelse var at turvertinne og mannskap Charlotte Rødseth fra
Lånan/Linan er hentet inn til ms Rigmor – og møtte oss med stor
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entusiasme på Rådhusbrygge 3. Fordi båten ikke stikker så dypt i sjøen gikk
turen innom kriker og kroker i fjorden de færreste av oss hadde sett
tidligere. Flott og minneverdig rundtur i indre Oslofjord med løpende
guiding av skipets entusiastiske og kunnskapsrike fører.
Og, himmelens sluser åpnet seg. Det sies at regn i håret gir fine krøller, noe
Sosialnemndens formann kan bekrefte. Vi la turen til høstparten denne
gangen for å prøve å sikre litt bedre vær. Lørdagen var dessverre den
eneste dagen den uken med sprutregn på formiddagen, men heldigvis med
oppholdsvær ut over dagen. Ingen sol, men lysende glede i ansiktene til
fornøyde sjøfarere. Vi har mottatt mye ros og hyggelige tilbakemeldinger
for turen både til Loge og Sosialnemnd.
Vi ble anbefalt en annerledes meny på denne turen fordi ms Rigmor er en
mindre båt enn vi er vant med. Under tak er det maks plass til 50 personer
til bespisning. Man sitter på benker med lite bordplass. Store fat med flotte,
nysmurte bagetter med variert og delikat pålegg, mineralvann, kaffe og
kake var slett intet dårlig traktement. Det var tydelig at dette falt i smak hos
gjestene våre.
Ingen fjordtur uten musikk og allsang. Høydepunktet på turen er uten tvil
når Brr. Per Magne Fagerlid og Ragnar Nybro spiller opp med trekkspill og
gitar, sangheftene kommer frem og sangglade struper synger med i kjente
og kjære melodier. En varm takk til Per og Ragnar som alltid sprer så mye
glede og varme rundt seg.
Sosialnemnden takker ms Rigmor, kaptein og mannskap for turen.
Nemnden vil senere samles for å evaluere turen.
Planene for neste år er ikke påtenkt ennå, men kanskje klarer vi igjen å
glede noen medmennesker med en ny fjordtur?
Med vennlig hilsen i V, K og S
Simen Levinsky
Formann Sosialnemnden.
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Orm og Hveps.
Kjære Brødre.
Når jeg tenker tilbake har jeg hatt mye omgang med disse ”farlige”
skapninger som orm og hveps.

ORM

Huggorm.
Allerede som ganske ung var jeg mye i skog og mark med familien, vi
tilbrakte hele dagen i marka med bærplukk etc. Vi hadde med oss mat og
primus apparat for å varme maten og var hele dagen i skogen. Av og til var
min tante Alma med, hun var redd for orm, men elsket å være ute i
naturen. Det pussige var at omtrent hver gang hun var med, så traff vi på
orm, hun tiltrakk ormen, ingen tvil om det. Min far var en ryddig naturmann
som lærte meg at alle skapninger har sin misjon og rett til eksistens, så drep
ikke ormen, men finn et annet sted for rast.
Allerede som 30 åring fikk jeg anledning til å kjøpe tomt og bygge hytte, det
var en fjelltomt i en ås med utsikt over sjøen. Der ble jeg virkelig kjent med
orm. Jeg lagde en sti ned til hytta med steinblokker og året etter så jeg til
min forbauselse at under den ene steinen krydde det av orm. Dette var i
påsketider og jeg fikk forklart at både Snok og Huggorm kunne samle seg for
vinteren, men med varmere vær forsvant de hver til sitt og var fiender.
De første årene hadde vi mye selskap med orm, det var mest Slettsnok som
jeg lærte var helt ufarlig og verneverdig, så jeg passet på at den ikke ble tatt
av dage.
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Naboer hadde erfart at jeg hadde litt peiling på orm så jeg hadde mange
oppdrag for å hjelpe til med å bestemme type orm og hvordan de skulle
forholde seg..
En gang vi satt en fin forsommerdag og solte oss på terrassen foran hytta,
skrek plutselig min kones venninne opp, på sandalene hennes en meter
foran der hun satt, hadde en huggorm kveilet seg opp for å sole seg den
med.
Den måtte jo jages bort, men sikkert ikke langt nok, for når jeg et par dager
senere skulle hente ved i stabelen i kjelleren, da hadde den kveilet seg der.
Lenge kviet jeg meg for å hente ved om kvelden, men borte ble den.
Den verste opplevelsen hadde jeg på tur i Øst marka for mange år siden.
Jeg hadde kommet til et vann hvor stien plutselig forsvant i vannet, skulle
jeg gå tilbake eller skulle jeg klatre opp fjellet ved vannet og møte stien
lenger fremme. Jeg valgte å klatre.
Mens jeg klatrer opp og kommer med hodet opp til en avsats blir jeg stiv av
skrekk, mindre enn en meter foran meg i høyde med mitt hode er det en
orm kveilet opp og splitt-tungen er rett i min øyehøyde.
Aldri har jeg vært så redd, - men så fikk jeg se de gule flekkene på siden av
hodet og skjønte at dette var en snok og ikke huggorm, jeg fattet meg og
klatret videre litt til siden for ormen som ikke rørte seg i det hele tatt.

HVEPS
Den første sommeren jeg hadde lært å svømme, ferierte vi på Nesodden.
Det var en av disse varme somrene hvor man badet i sjøen fra morgen til
kveld. Det var en del klegg på den tiden (hvor er dette insektet blitt av) og
når et satte seg, så var det om å gjøre å slå det før det stakk.
En dag jeg var ute og badet, summet et dyr rundt armen min og jeg slo til,
men det var ikke klegg, men hveps, den stakk og jeg kjente en sviende
smerte. Redd løp jeg opp til min mamma som ble fortvilet, må vi til lege?
Da var det en gammel dame som rolig sa: ”gå ut i vannet igjen og hold
armen under vann så vil det gå over av seg selv”. Jeg ut i vannet og lekte og
badet og glemte hele hvepsestikket. Etter en lang stund sa min mor: Nå må
du komme opp du er jo helt blå på leppene. Jeg kom på land og da spurte
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hun hvordan det var med hvepsestikket. Et lite rødt merke og litt hevelse,
det var alt. Å lytte til gamle damer er nok lurt.
Som liten var jeg med min far i Østmarka på bærtur, da jeg kom til å trå rett
opp i et jordhvepsebol. Plutselig var jeg omringet av sinte hveps. Løp - skrek
min far, men jeg var stiv av skrekk og klarte ikke røre meg. Da grep han tak i
meg og vi løp unna. Vi fikk hvert vårt hvepsestikk i nakken, men var glad det
ikke var verre.
Som voksen var jeg også på tur i Østmarka litt uten for stier og slikt, da
plutselig tråkket jeg ned i et jordhvepsebol og opp svermet det med hveps.
Jeg løp alt jeg orket og stanset et godt stykke unna for å riste hveps utav
tøyet mitt. Et hvepsestikk i nakken var alt, så jeg hadde vært heldig.
(Pussig hvor populært det er å stikke i nakken).
Da plutselig hører jeg en summing og ser en stor sverm med hveps, som en
skygge, komme med kurs rett mot meg. I full panikk løp jeg så lang jeg
kunne og stoppet ikke fø r jeg var helt utkjørt. Men var det mulig at
hvepsen organiserte seg og var på jakt etter meg?
Helt uforklarlig, men en nifs opplevelse.

Hveps.

Dette er noen av mine opplevelser med orm og hveps, og i ettertid er jeg
glad for disse møter, de har vært med på å gi meg respekt for alt i naturen.
Orm og hveps har de samme rettigheter som alle andre skapninger.
Dette må vi mennesker akseptere.
Hilsen Arvid Soelberg.
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Grasrotandelen
Bli en Grasrotgiver eller vern andre Grasrotgivere.
Gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping kan du støtte oss uten at det
koster deg noe. Hvis du tilknytter oss som din grasrotmottaker, vil vi motta
5 prosent av ditt innsatsbeløp.
Hjelp oss å verve andre som vil støtte oss! Vervekort kan fåes hos bror
sektretær.
Alle som spiller hos Norsk Tipping kan være med å støtte oss – uten at det
koster dem noe ekstra.
Gjennom Grasrotandelen går 5 prosent av det de spiller for direkte til oss.
Det går ikke utover premien eller vinnersjansene deres – og koster ikke noe
ekstra! Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax
og Extra.
Spre det glade budskap - Slik gjør du/de det:
Registrer deg som grasrotgiver hos kommisjonær, via internett, sms, Norsk
Tipping Mobilspill eller via Norsk Tipping Spillterminal. Ønsker du hjelp kan
du få dette av kommisjonæren, Norsk Tippings kundebehandlere. Ta med
denne strekkoden.
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Norges kokkelandslags meny for Olympiaden i Erfurt i Oktober 2012
Denne 3 retters middag vil bli servert i konkurranse restauranten i løpet av
1 1/2 timer til ca 130 personer.

Forretten:
Kamchatka i sterk fritert filodeig,
skaldyrmousse, pepperot-flan med arktisk
kaviar, syrlig eplemousse med selleri og
vårløk

Hovedretten:
Kalvefilet i sherry-sjy, potetravioli med hvit
geitost
Årets ferske sopp, braisert oksebryst med
kalvepløse og sautert løk, eplemouse med
selleri og vårløk

Dessert:
Bringebærfromage,
chocolade fondant (varm chokoladekjerne)
Myrost sorbet (ny ostetype) med
bringebærcollie, friske bringebær
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Stekt lyr med kantarellsky

4 stk. lyrefilet uten skinn og bein
400 g kantareller
2 dl vann
4 ss smør til saus
4 ss smør til steking
12 buketter machesalat
2 stk. gulrøtter, skrelt og høvlet med skreller
4 ss god olivenolje,1 fedd knust hvitløk
Salt og pepper
Smelt smør og stek kantarellene møre. Tilsett vann. (Husk å tilsette vannmengde etter
hvor tørre kantarellene er.) Kok inn i ca. 2 min. Tilsett persille. Smak til med salt og
pepper.
Ha salt og pepper på lyrefileten, stek den deretter i solsikkeolje, til å begynne med på
sterk varme, deretter på svak varme. Til sammen ca. 5 min., vendes mot slutten av
stekingen.
Legg lyrefileten på en tallerken, ha kantarellskyen over og gulrøtter og machesalat ved
siden av.
Her passer det utmerket enten en deilig Chablis, en italiensk Soave eller en Alsace Riesling.

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

Lykke til
OM
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Møteprogram for Loge nr. 22 Thomas Wildey
TIRSDAG:
18.09.2012 19:00
25.09.2012 19:00
09.10.2012 19:00
16.10.2012 19:00
23.10.2012 19:00

A
B
C
D
A

30.10.2012 19:00

Info.m.
m/andre tirsdagsloger
Arbm.
Galla
25 Ve. Ju. Galla
Sosialaften
Instr.
m/ andre tirsdagslosjer
Klubbaften Vinforedrag på OF
Klba.
Seniorboliger m/ledsager

SØNDAG:
11.11.2012 13:00 A

M

TIRSDAG:
13.11.2012 19:00
20.11.2012 19:00
27.11.2012 19:00
11.12.2012 19:00

Styrkelse og Eksp. Musikkaften
Eks.OM aften
Arbm.
Foredrag sammen med 32 Viken
Julemøte med ledsagere

C
D
A
B

NB Søndag
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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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