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TW-Nytt redaksjonen
ønsker alle brødrene og deres familier en
Riktig god sommer!
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Leder TW-Nytt
Hei kjære brødre
Atter engang kan vi konstatere et halvt år har gått
forbi siden julen har opptatt oss som årets
begivenhet. Mye har skjedd for den enkelte.
Utsagnet baseres seg på et sterk redusert
fremmøteprosent til logemøtene. Vi vet av erfaring
at det er ikke alltid like lett å motsto fristelsen om
ikke å møte så ofte vi kan. Men kjære brødre, tenk
på en ting, dere er like velkommen også etter flere
gangers fravær. Vi synes det er alltid hyggelig å se på et ansikt som vi har
savnet en stund.
Ut fra den kunnskapen at man enten har det travelt privat eller på jobben
så vil redaksjonen i tiden fremover bidra til at dere som gikk glipp av våre
ettertenksomme små øyeblikk, som bla etisk post gi oss. Vi kommer til å
gjengi en del av våre foredrag som skal gi vårt liv en dypere mening og er en
del av vår læring til å bli et bedre og mer reflektert menneske. Den første
titel i rekken av foredrag omhandler. LEVE – og LEVE LIVET. Teksten vil dere
finner lit lengre bak i TW –Nytt.
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Men noe nytt har skjedd. Vi har fått ny Storrepresentant. Erling Nordsjø har
blitt valgt som ny representant og koordinator mellom vår loge og
storlogens forretninger. Vi håper at vi få enda bedre informasjoner om hva
som foregår i storlogens gemakker. . Erling har blitt valgt på 4 år.
Vi gratulerer og ønsker ham velkommen i sitt nye verv.
Vi har invitert tidligere storrepresentant Ivar Schmidt om å skive i TW Nytt
for å komme med noen refleksjoner og tanker om sin tid som logens
høyeste embetsmann. Vi håper at han tar ballen.
For ikke å støte vår meget kjære Dag Torkildsen, så gratulerer vi ham med
en fornyet innsetting som undermester . Gratulerer med vervet og takk for
at du er vår herlige muntrasjonsråd på våre ettermøter. Vi setter pris på
din utførte jobb. Takk skal du ha.
Nå kjære brødre ønsker redaksjonen dere alle sammen en herlig sommer
med rikelig adspredelse , masse sol og gode opplevelser.
RIKTIG GOD SOMMER
Ønsker
REDAKTØR Thomas Teichmann og redaksjonen
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Overmesters spalte
Endelig har sommeren kommet !
For egen del passer jeg på å bruke de fine dagene
og kveldene, til sene middager i haven.
Nå går det raskt mot sommerferie, hvor vi alle kan
lade batteriene og nyte sommerkveldene, før vi
igjen møtes til en ny høst termin i logen.
Jeg har registret at fremmøte er økende, hvilket
gleder en overmester.
Vi har i det siste året hatt flere gradspasseringer og dessuten besøkt andre
loger. Logens økonomi er bra, slik at vi har kunnet subsidiere maten, både
på det siste julemøte og vårt siste logemøte nå før ferien.
Logen har valgt ny Storrepresentant, nåværende UM Erling Nordsjø, hvilket
medfører at Dag Thorkildsen ble valgt til UM for perioden 2012-2013. Jeg vil
benytte anledningen til å takke begge to for at de har vært villige til å påta
seg disse viktige verv for vår loge. Jeg benytter også denne anledningen til å
takke avtroppende Storrepresentant Ivar Schmidt for godt samarbeid og
som en god representant for vår loge i Distriktsrådet.
I den forbindelse vil jeg gjerne gjengi hva DSS Morten Søraa skrev i en email til meg, i forbindelse med valget av ny Storrepresentant:
”For loge Thomas Wildey er dette en betydning full dag, da en ny
Storrepresentant er valgt og installert og skal fungere i de neste 4 år.
Storrepresentanten har en meget viktig rolle med å være bindeleddet
mellom Logen og Storlogen, samt understøtte OM og embedskollegiet i
deres arbeide til beste for Ordene, Logen og brødrene. Det er derfor viktig at
Storrepresentanten er en bror med stor erfaring, tillit og integritet. Jeg er
trygg på at den nyvalgte Storrepresentant i Thomas Wildey fyller alle disse
kriterier og jeg gleder meg til å samarbeide med han.
Jeg retter også en stor takk til nå avgåtte Storrepresentant Ivar Schmidt,
som i kveld trekker seg tilbake etter 5 års tjeneste. Du er en bror med sterke
og gode meninger og som ikke er redd for å gi uttrykk for disse. Du trekker
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deg nå tilbake med respekt og tillit, men vi ønsker fortsatt å høre din
stemme og oppfatning, i saker som er til beste for oss alle. Takk for jobben
du har gjort for logen og takk for dine bidrag i Distriktsrådet i disse årene.”
I forbindelse med høstens program har embedskollegiet forsøkt å legge opp
til forhåpentlig vis interessante møter og ettermøter. Vi vil etter all
sannsynelighet få en innvielse i høst, i tillegg til gradspassering.
På ettermøter vil vi utover høsten få besøk av et par interessante eksterne
foredragsholdere. Vi skal ha musikkaften og har også lagt opp til en vin
aften på OF-senior boliger på Kringsjå.
M.a.o. det kommer til å skje mye interessant utover høsten, så følg med
og møt opp !!!
Jeg vil gjerne ha innspill, dersom noen av brødrene har forslag til temaer,
som vi kan ta opp på et ettermøte.
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god sommer.
Med sommerlig hilsen
Knut Borgen
Overmester

Her er siste adresseoppdatering siden forrige nummer av TW-Nytt:
Lars Bertil Johansen.
Ny adresse:
Sondreveien 2 G
0378 Oslo
Tlf 22921348
Mob 91 18 28 85.
Erling Nordsjø
Ny adresse:
Weidemanns gt. 4 C
2613 Lillehammer
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Undermesters spalte
Vi bør møte så ofte vi kan
Dessverre er medlemstallet i vår loge synkende.
Det kan ha mange årsaker, men er felles for veldig
mange frivillige organisasjoner. Vårt mottrekk mot
dette er å gjøre vårt logearbeid attraktivt og
ønsket av flere. Vår organisasjon er upolitisk og
har ingen mening om aktuelle saker i tiden. Vårt
mål er å gjøre hver enkelt av oss bevisst på og
utvikle de verdiene som er så helt vesentlige for
vår utvikling og for samfunnet i videste forstand.
Vennskapet som binder oss sammen uansett prøvelser. Kjærligheten som
forhindrer diskriminering og lidelser. Sannheten som skaper trygghet og
forståelse. Gjennom og ut fra et levende logeliv kan vi vise at disse verdiene
er reelle og viktige for vår utvikling.
”Møt så ofte du kan” er et utsagn vi er godt kjent med. I dette ligger det
uttalt at det ikke på noen måte er møteplikt i logen. Det er en oppfordring
og ikke mer enn det. Eller ligger det noe mer bak? Jeg mener ja. Da vi ble
medlemmer av logen aksepterte vi verdigrunnlaget logen er fundert på. Vi
gikk inn i logen fordi vi trodde dette kunne utvikle oss selv og dermed også
våre omgivelser. Vi aksepterer og bifaller at vi skal arbeide for at Ordenen
skal bli så stor som mulig, fordi vi mener verdigrunnlaget vårt kan være med
å skape noe bedre. Da må vi også møte når vi kan. 40 brødre eller nær 60%
har så langt i vårterminen vært på ett eller flere møter. Det er bra. På det
enkelte møte ligger imidlertid antall brødre på mellom 20 -25. Ved siste
informasjonsaften var det 20 brødre som møtte. Det var to som fikk sitt
første møte med logen denne kvelden. Det aner meg at disse neppe fikk en
optimal følelse av dette var en stor og viktig organisasjon når de så de
mange tomme plassene i logesalen under foredraget til DSS. Det samme må
nye brødre føle når de entrer for eksempel A-salen, ser 16 brødre plassert
på stolene/musikkboksen og kun 9 i salen.

8

Det er ikke møteplikt og det kan det selvsagt ikke være. Det finnes brødre
som på grunn av sykdom, jobb eller av familiære grunner ikke kan og ikke
har møtt på lang tid. De betaler likevel sin kontingent fordi de mener logen
er viktig. Jeg er glad og takknemlig for det. De jeg etterlyser er brødre som
deltar på ett eller noen få møter og ber de så sterkt jeg kan om å forsøke å
øke fremmøtet. Det er viktig for brødrene og for logens fremtidige liv.
Jeg var en gang til stede i en annen loge ved utdeling av en veteranjuvel. I
sin tale sa veteranen: ”På logedagen har jeg mange ganger hatt lyst til å bli
hjemme. Det har vært grunner som elendig vær, en slitsom dag på jobben
eller en mesterligakamp på TV. Jeg har likevel tatt meg selv i nakken og gått
og jeg har aldri angret. Det har vært viktig for meg selv og for fellesskapet.”
Så oppfordringen til brødrene: Møt så ofte du kan. Det er viktig for deg selv,
logen og for Ordenens mål. La oss ha en målsetting om at vi minst skal
være 30 brødre eller over 40% av alle brødrene på alle møter.
Mbh
Dag Thorkildsen
UM og Eks.OM

Runde fødselsdager høsten 2012:
70 år:
Myhre, Kjell

23.08.1942

65 år:
Breivik, Roar Julius

04.12.1947

55 år:
Larsen, Jørn Rød

11.12.1957

50 år:
Frid, Inge Halfdan

01.06.1962
9

Sekretærshjørne
Kjære Brødre.
Du verden hvor tiden flyr. Nå har Br Redaktør i TWNytt akkurat minnet Embedskollegiet og Brødrene
om at tiden er inne til å levere litt stoff til det siste
nummeret av bladet vårt før sommerferien. Når
jeg sitter her ved PCèn og skriver dette innlegget så
er det dessverre kun ett møte igjen av Vårterminen
2012 i vår Loge. Vanskelig å fatte, men snart er det
tid for sommer og ferie.
Da er det på tide med litt lett ettertanke og en uformell oppsummering. Har
vi nådd våre mål for Loge 22 Thomas Wildey i denne terminen? Både ja og
tja, tenker nå jeg. Møtene våre er vel planlagte og godt gjennomført. Jeg
mener at Embedskollegiet og Embedsmennene utfører sine oppgaver med
orden og alvor. Ritualer og prosedyrer er fulgt på en god måte under
Logemøtene. Ettermøtene er trivelige og hyggelige og gir mulighet både for
den gode samtalen, styrking av vennskapsbåndet Brødrene i mellom og gir
rom for personlig utvikling i tråd med vår Ordens lære og intensjoner. Med
blant annet høytlesing av Jon Hjørnevik`s tekster ved bordet så er også
humoren definitivt på plass i vår Loge.
Hvorfor så dette mitt lett betingede ”tja” i avsnittet ovenfor? Hjertesukket
henspeiler på begrepene ”Oppmøte” og ”Styrkelse og Ekspansjon” –
selvsagt. Det hjelper ikke hvor godt en Loge fungerer om det kommer få
Brødre på møtene våre. Og, vi får heller ingen nye Brødre om vi ikke selv er
aktive med å rekruttere nye kandidater blant våre nærmeste – familie,
venner, kolleger og andre.
Vi driver særs lite reklamevirksomhet for Ordenen i mediene, her er det
jungeltelegrafen som er mest effektiv. Og, vi kjemper om medlemmenes
dyrebare tid i et samfunnsliv som er oppjaget og hektisk - med alt vi skal
rekke å gjøre eller delta i. Da er det at vi Brødrene selv kan formidle noe til
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andre om at Logen er en fredens oase i all støyen rundt oss. Man får ro i
sinnet, utvikler seg som menneske og får nye venner på kjøpet.
Jeg vil spesielt oppfordre våre yngre Brødre til å kikke i sin omgangskrets
etter noen som kan ha glede av å bli en Logebror. Vi trenger yngre
mennesker for å føre Logearbeidet videre. Og, med eldre Brødres erfaring i
tillegg kan vi sammen styrke og utvikle Logen til å bli enda bedre i tiden
fremover.
Møt så ofte du kan. Dette sies ved avslutningen av hvert eneste Logemøte.
Dersom vi virkelig møter så ofte vi kan så øker ganske sikkert
fremmøteprosenten vår i neste termin. La oss ha det som personlig mål når
høsten kommer, Kjære Brødre.
Men, først skal vi ha oss en fin sommer og etterlengtet ferie. Jeg håper at
Brødrene får tid til å lade batteriene og får oppfylt sine sommerdrømmer
uansett hva dere har planer om. Kanskje kan vi få til noen uformelle treff
for felles hygge også?

Jeg ønsker Embedsmenn og Brødre en RIKTIG GOD SOMMER.
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.
Her er siste adresseoppdatering siden forrige nummer av TW-Nytt:
Lars Bertil Johansen - Ny adresse:
Sondreveien 2 G, 0378 Oslo
Telefon 22921348 - Mobil 91 18 28 85.
Erling Nordsjø - Ny adresse:
Weidemanns gt. 4 C, 2613 Lillehammer
Med Broderlig hilsen i V. K og S.
Simen Levinsky
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ETISK POST
Leve – og leve i dag
I større grad enn kanskje noen annen i historien har vår generasjon fått
oppleve en enorm sosial og økonomisk utvikling. Prisen er rastløse og
frustrerte mennesker og en hardkokt materialisme.
Da er det lett å glemme det viktigste nemlig det å leve – og leve i dag.
Dagen i går er gått og kommer aldri tilbake. Dagen i morgen vet vi ikke hva
bringer, men dagen i dag har vi, og det gjelder å bruke den slik at vi i
fremtiden kan se tilbake på den – med tilfredshet og glede. Alle har vi fått
vår tilmålte tid her på jorden, og vi er forpliktet til å gjøre det beste ut av
livet vårt. Er vi tilfredse, så smitter det over på omgivelsene våre og dermed
får vi automatisk mye igjen. Det er en enkel sannhet som uttales
forbløffende sjelden: ”Vi lever en eneste gang.” Med vårt eneste liv skal vi
prøve å gjøre noe meningsfylt. Enhver får da spørre seg selv: ”Hva vil jeg
med livet mitt”?
Det ideelle måtte være å leve hver dag som om den var den siste, spesielt
når det gjelder samvær med andre. Vi vet alle at livet har sin begrensning
som – heldigvis – ingen kjenner omfanget av, men dette gjelder for alle
andre. Vi godtar liksom ikke at det også gjelder for deg og meg. Er vi søstre
og brødre flinke nok til å ta oss av hverandre, besøke dem som er syke, eller
støtte dem blant oss som måtte være nedfor eller kunne trenge en
håndsrekning? Eller forholder det seg slik i logen at vi bare angår hverandre
på en ”ren” utvendig måte, men ellers har liten eller ingen kontakt, bortsett
fra at vi møtes i logesalen til fastsatt møtedag? Det må bli hver enkelt søster
og bror som kan svare på dette spørsmålet.
La oss alle gjøre vårt beste for å fremme godt vennskap – og utvikle en
trang til å hjelpe og gagne hverandre.
La oss vise et kjærlig sinn overfor alle mennesker, vise oppofrelse – og øve
barmhjertighet.
La oss strebe etter å være oppriktig, men tolerante.
La oss forsøke å legge for dagen tillit og pålitelighet – og dertil sannhet i
tanke, tale og handling.
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STYRKELSE AV VÅR LOGE
I henhold til informasjon fra Storlogen så ligger møteprosenten i mange
loger nå helt nede på 30%. Vår egen loge har i dag 68 medlemmer og med
et frammøte på mellom 25 og 30 brødre blir den prosentvise andel noe
bedre, men det er alles ønske at vi både kan øke antall medlemmer samt
frammøteprosenten.
Det er ikke bare undertegnede som er opptatt av dette forhold. I mange
loger arbeides det med å finne mulige grunner til et dårlig oppmøte. Jeg har
reflektert endel over dette, diskutert det med andre og dannet meg visse
forestillinger om hva som kan være årsaken.
Friske logebrødre har daglig til disposisjon et visst antall timer fritid, for
ingen har vel så konstant dårlig tid etter endt arbeidsdag at man ingen tid
har til rådighet utenom bare det å være hjemme. Spørsmålet blir derfor
hvordan prioriterer vi denne fritiden, og hvorfor logen i mange tilfeller
taper i forhold til andre aktiviteter.
Årsakene kan være mange og jeg ønsker ikke å generalisere, men vil
nedenfor nevne noen momenter. Kanskje nærmere refleksjoner over dette,
fra både passive og aktive brødre, kan føre til en holdningsendring.
1. Er vi embedsmenn flinke nok til å frembringe budskapet, slik at
brødrene får den tilsiktede påvirkning? Det stilles som kjent store krav
til embedsmenn og andre aktører, og hvis vi feiler på det rituelle
området kan det være en grunn til at brødrene ikke møter så ofte.
2. Er en brors familie ikke interessert i at han går på logemøtene, og av
den grunn prøver å holde ham opptatt med andre aktiviteter, så kan
dette være en grunn til fravær. Her kan det være spørsmål om
familien er skikkelig informert om hva Ordenen står for. Alle brødre
burde på nytt lese f.eks. informasjonsbrosjyren om Odd Fellow
Ordenen, for jeg har en følelse av at mange ting som er åpne og ærlige
forties på grunn av manglende kunnskap om hva som kan fortelles
hjemme. Vi er, som alle vet, ikke medlemmer av en hemmelig orden,
13

3.

4.

5.

6.
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og jo mer informasjon vi gir om vårt logeliv, jo lettere kan holdningen
både ute og hjemme endres.
Vi hører ofte at familie og barn tar all den fritid vi har, og følgelig er
det i perioder ikke mulig å møte på våre logeaftener. Dette er
selvfølgelig en prisverdig innstilling og prioritering, men jeg tror at vi
kan bli enda mer verdifulle for vår familie gjennom vår egen etiske
oppbygging. Jeg ser heller ikke bort fra at en bror enkelte ganger
trenger den nødvendige avkobling våre møter gir. Sist, men ikke
minst, vil en lang periode med «ikkedeltagelse» på våre møter på
grunn av familie og barn føre til at det blir vanskeligere å starte på
nytt når fritiden igjen kan disponeres til logearbeid.
Jeg har hørt utsagn om at «i aften kommer det nok ikke mange brødre
fordi et spesielt program skal vises i fjernsynet». Etter min mening er
det svært få programmer som kan erstatte våre møter og det sosiale
samvær sammen med gode brødre. Det finnes sikkert mange gode
programmer hva gjelder enten kultur, nyheter eller sport, men med
dagens teknologi kan slike programmer tas opp og lagres, for deretter
å spille de av ved tidspunkter som ikke kolliderer med møtedagen.
Et annet utsagn som ofte kan forekomme er: «Jeg orker ikke å gå i
logen i kveld, det har vært en lang og slitsom dag». Dette gjelder
erfaringsmessig ikke så mye de eldre brødrene i logen, men ofte de
yngre. Etter en slitsom dag trenger vi avkobling, og den såkalte
«dørstokkmila» kan være tung å forsere. Jeg skal selv innrømme at jeg
enkelte ganger har måtte ta meg selv i nakken for å reise meg fra
stolen, ta på logeantrekket for deretter å reise ned til Stortingsgaten
28. Men hva er vel mer avstressende enn å sitte i logesalen og høre de
kjente og kjære ord, i fred, ro og fordragelighet. Jeg tror neppe jeg er
alene om å ha denne oppfatning.
Enkelte brødre utelukker gallamøtene fordi det er så vanskelig å ikle
seg stivskjorte med knapper osv. Dette er trist fordi våre logeaftener
med galla er festmøter, og jeg kan ikke se at de nye skjortene som
kjøpes i dag er vanskeligere å ta på seg enn vanlige hvite skjorter. Da

kan jeg heller forstå at enkelte blir hjemme fordi det på våre
gallaaftener ofte er varm mat som kan være tungt å spise sent på
kvelden. Med også dette kan unngås ved å bestille en lettere rett, hvis
det er mulig, eller ved å delta ved bordet uten mat. Det vesentligste er
at man er til stede og støtter logelivet med sitt nærvær.
7. Et siste punkt av stor betydning er hvis en bror ikke blir engasjert og
ikke har noe gjøremål i logen eller på ettermøtene. Det blir da en form
for passivitet som kan føre til fravær fra logen. Noen brødre ønsker
ikke noe engasjement, hvilket skal respekteres. Men de aller fleste
tror jeg setter pris på å ha noe å gjøre, å bli gitt et ansvar. Utenom
arbeid som valgt eller utnevnt embedsmann er det mange gjøremål å
gripe fatt i enten via faste nevnder eller spesielt oppnevnte grupper.
For eksempel Siriusprosjektet, vennskapsbesøk, sosiale og
humanitære aktiviteter, landssak m.m. Videre kan det være oppgaver
på ettermøtene, som foredrag, fellessang, diktlesing.
Det jeg prøver å få fram under dette punkt er at ingen logebrødre bør
forbli passive hvis de ønsker engasjement. Her er selvfølgelig et aktivt
embedskollegium av stor betydning, men det bør være en
toveiskommunikasjon , og med det mener jeg at brødre selv kan be
om å få oppgaver til beste for logen og Ordenen. Personlig har jeg
alltid hatt oppgaver å utføre i logen i de nesten 50 år jeg har vært
medlem noe som har gitt meg mye glede og mange gode minner.
Til slutt vil jeg si til de brødre som leser denne artikkelen: Vi er alle på leting
etter en mening med tilværelsen og livet. Vi må tro på noe, det kan være
religion, fred, naturen, vennskapet, kjærligheten. Vi skal ha et livssyn som
rommer toleranse og som gir trygghet og en ramme rundt vårt liv. Men
hvor stor hjelp en finner i livssynet er også avhengig av at man har
mennesker å stå sammen med. Det er i vår Orden at felleskapets trygghet
får næring og det er der vi kan finne svar på mange spørsmål vi stiller i vårt
daglige liv. Møt derfor så ofte du kan for å styrke både deg selv og vår loge.
AE
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VITE LITT MER OM:
Paal Christian Flatabø
FADDER: Thomas Haug
FØDT: 3.jan.1970
HVOR LENGE HAR DU VÆRT MED I THOMAS WILDEY:
Det har jeg vært siden januar 2011
HVORFOR BLE DU MEDLEM I LOGEN VÅR?
Thomas fortalte mye og skrøt av hvor positivt dette var. Jeg ble nysgjerrig
og ble så med på et informasjonsmøte hvor jeg ble overbevist om at dette
stemte. Sammensetningen passet meg godt.
HVA HAR DU GJORDT/HVA GJØR DU I ARBEIDSLIVET:
Jeg har jobbet mye med salg innen kjøkkenbransjen, først i Sigdal Kjøkken
(hvor også Thomas jobbet) og nå i Ikea Kundesenter på Slependen. Totalt
vært i denne bransjen en ca.8 år. Thomas har for øvrig nå sluttet i Sigdal og
begynt her han og, så nå er vi i samme firma igjen. Kundesenteret jobber
primært med salg og bistand over telefon/nett.
HVOR VOKSTE DU OPP:
Jeg vokste opp i Drøbak. Da jeg var 16 år flyttet hele familien til Oslo.
SPESIELLE INTERESSER?
Trening og squash, 2-3 dager i uken. Prøver å ta vare på kroppen.
Og så er jeg veldig glad i å reise og benytter mye av feriene til dette formål.
Favorittreisemål er USA og det er også dit vi skal på sommerferie i år. Har
vært på vestkysten oppover tidligere, i år blir det østkysten. Boston – New
York – Philadelphia bl.a.

Og med det takker jeg Pål for en hyggelig samtale.
Rune Mediaas
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Speiderbautaen ved Hauktjern

Kjære brødre.
I forrige blad skrev jeg om minnebautaen på Sarabråten.
Hvis man går noen hundre metter opp bak minnebautaen finner man en
annen bauta.
Bautaen over Chr. Dons som på dette sted stiftet
Norsk Speiderforbund i 1910.
Bautaen står på en samling av stein innsendt fra hele landet, på steinene
kan man lese stedsnavnene.
Et bedre sted å starte en speiderforening kan man vanskelig tenke seg, det
må ha vært et drømmested for ivrige speidergutter.
Rett bak bautaen står et skilt med teksten:
Farlig terreng.
Ikke uten grunn, selv om det var farligere før.
Nå består faren i høye stupbratte fjell så man bør holde god avstand til
kanten.
Men før var her også store sprekker man kunne falle ned i.
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Helt i starten på 70 tallet var jeg på tur der med min lille datter og jeg holdt
henne godt fast for at hun ikke skulle falle ned i en sprekk.
Uken etter falt en hund ned i en 40 meter dyp sprekk som også svingte
innover. Hjelp kom, men det eneste man kunne gjøre var å sprenge
sprekken med dynamitt.
Tenkte ofte på hundeeieren, stakkars mann.
Men som speidergutt var jo området fantastisk, spennende og utfordrene.
Til og med Kong Olav ville oppleve Hauktjernkløftene og da pyntet man litt
mer på terrenget, satte opp noen tretapper etc.
Jeg synes det var litt synd, men det var jo stort å få besøk i Østmarka av
selve folkekongen, og hans monogram står nå innfelt i bergveggen.
I dag er Hauktjernkløftene mest brukt av fjellklatrere som øvelsesområde
og det har dessverre hendt ulykker her, men det er også en fin turløype der.
Det er og litt uvanlig at det inne i Oslomarka er to bautaer, og et
kongemonogram, med noen hundre meters avstand.
Og at to store organisasjoner ble stiftet her, både Turistforeningen og
Speiderforbundet.

Vi har mye å takke Oslomarka for og mitt hjerte går til Østmarka.
Hilsen Arvid Soelberg.
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Lune Scampi/krepsehale og kamskjell på salatseng

Kamskjell og krepsehaler tar bare en øyeblikk på grillen før de er klare til servering. I
denne oppskriften er sesongens deilige grønnsaker tilbehør, så her feires sommeren!

Ingredienser
8 stk kamskjell 8 stk krepsehaler
50 g blomkål 1 stk gulrot 100 g brokkoli 2 stk hjertesalat
1 bunt kjørvel
1 ss raps/olivenolje
salt og pepper
Dressing
1 stk egg 1 ts dijonsennep 1 fedd hvitløk, noen dråper Worchestersaus,
1 ss hvitvinseddik ( eller hvit balsamiko - eddik) 1,5 dl rapsolje/olivenolje
1 ss gressløk
salt og pepper

FramgangsmåteSkjær blomkål, gulrot og brokkoli i små biter.





Kok grønnsakene et par minutter, de skal fortsatt ha tyggemotstand.
Rens salat, riv den i biter og bland sammen med hakket kjørvel.
Pensle kamskjell og krepsehaler med olje og grill dem ca. 30 sekunder på hver side.
Dryss over litt salt og pepper.

Dressing






Kok egg 3 minutter, og skrap innholdet over i en bolle.
Tilsett Dijonsennep, revet hvitløk og hvitvins/ balsamikoeddik.
Visp kraftig og tilsett litt raps/ oloivenolje om gangen til dressingen har konsistens som majones.
Smak til med salt og pepper og rør inn finhakket gressløk.
La gjerne sausen stå i kjøleskap noen timer for å utvikle smaken.

Bland salat, grønnsaker og dressing, og legg krepsehaler og kamskjell over.
Velbekomme med frisk hvitvin, Italiensk eller fransk eller en god avkjølt røsèvin
Hilsen Thomas
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Foliegrillet eksotisk fisk

1 kg seifilet, uten skinn og bein, laks, makrell, eller annen type hvitfiskesort,
500 g nypotet
1 ts korianderfrø ½ stk lime 2 ss honning 1 stk chili, rød 1 stk sitrongress
2 ss mynte, frisk 2 ss koriander, frisk, 2 ss tymian,
aluminiumsfolie
olje salt og pepper
Salat
2 stk isbergsalat 2 dl bladpersille
1 stk rødløk 1 stk agurk 2 stk eple
Dressing
50 g hasselnøtter 3 ss honning 6 ss epleeddik eller sider,
salt pepper, grovmalt
sesamolje

Framgangsmåte





Dryss salt på sei eller annen fiske fileten og la den hvile ca. 10 minutter.
Kok potet til de er nesten møre, avkjøl deretter og skjær dem i tykke skiver.
Dryss korianderfrø over seien og legg den på et stykke folie smurt med olje.
Riv skall og press saft av lime, og rør dette sammen med honning, finhakket chili, sitrongress og
mynte. Smør blandingen over seien.





Brett folien rundt seien/fisken og grill den ca. 15 minutter, under lokk hvis grillen har det.
Pensle potetene med litt olje og grill dem på begge sider.
Åpne folien og dryss finhakket koriander over før servering.

Salat



Riv salat og grovhakk persille.
Finhakk rødløk og skjær agurk og eple i terninger.

Dressing





Grovhakk hasselnøtter.
Bland hasselnøtter med honning, epleeddik og olivenolje.
Smak til med salt og pepper og litt sesamolje.
Bland dressingen forsiktig inn i salaten.

Velbekomme i sommervarmen og avkjølte drikkevarer. Rosèvin eller hvitvin.
Hilsen Thomas
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Lakse quiche med dill og gressløk

Tid i ovnen: 20 minutt(er)
Tilberedningstid: 30 minutt(er)
Forberedelsestid: 20 minutt(er)
Porsjoner: 4porsjon
Ingredienser











300 g hvetemel (siktet)
125 g smør
3 ss kaldt vann
170 g kokt laksefilet
150 g poteter
3 egg
200 ml lett créme fraiché
120 g Philadelphia Gressløk
3 kvister med dill
salt og pepper etter ønske

Slik gjør du
Skrell potetene og kok dem i saltet vann i ca. 15 - 20 min, eller til de er gjennomkokte.
Sett ovnen på 180 grader.
Ha melet i en bolle og elt biter av smøret inn i melet. Fortsett eltingen, mens vannet tilsettes. Arbeid til
en fin og jevn deig. (La gjerne deigen hvile seg i kjøleskapet i cirka 30min.)
TTrykk ut paideigen i en form. ( Man kan også kjøpe ferdig paideig i en rull i Ultra, Mega, Meny,
Centra eller Jacobs .)
Kok opp lettsaltet vann og legg i fisken. La den koke opp og senk deretter varmen slik fisken
småkoker i cirka 8 minutter. (Del opp den tykkeste fiskebiten, når fargen rosa gjennom hele biten er
fisken ferdig.)
Skjær opp potetene i skiver og del opp fisken i terninger. Legg begge spredt ut i deigformen. Strø litt
hakket dill over.
Pisk eggene i en bolle og bland i crème fraiché, Philadelphiaosten og dill. Hell blandingen over
potetene og laksen, og stek i ovnen i 30 minutter til retten er gyllen og gjennomstekt.
Server gjerne med frisk grønn bladsalat ved siden av og ikke minst en deilig tørr hvitvin eller rosèvin .
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:
11.09.2012 19:00
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

D
A
B
C
D
A

30.10.2012 19:00

Arbm.
etisk post
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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