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Liste over embedsmenn i perioden 2021-2023: 
Storrepresentant 
Arvid Einebakken 
 
Eks Overmestere: 
Arnfin Evjen, Svein Terje Hermansen, Knut Borgen, Jan Erik Arnesen, Erling Nordsjø,             
Bjørn-Eirik Kirkeberg, Roar Mathiesen, Jørn Mood, Thomas Haug, Arvid Einebakken,  
Simen Levinsky og Inge Frid. 
 
Valgte embedsmenn 2021-2023: 
Overmester ........................................................... Lars Bertil Johansen 
Undermester ......................................................... Rolf Arild Ergo 
Sekretær ................................................................ Benny Simensen Rasmussen 
Skattmester ........................................................... Henrik Norland 
Ceremonimester .................................................... Arne Olsen 
Kapellan.................................................................. Wilhelm Sissener 
 
Utnevnte embedsmenn 2021-2023: 
Inspektør ............................................................... Per von Wowern 
Indre Vakt .............................................................. Petter Sissener 
Ytre Vakt ................................................................ Paal Christian Flatabø 
Musikkansvarlig ..................................................... Thilo Kox 
Arkivar ................................................................... Thomas Teichmann 
Herold .................................................................... Svein Erling Heggelund 
OM Høyre assistent ............................................... Hans Eskel Backe 
OM Venstre assistent ............................................ Jan Fredrik Kvern 
UM Høyre assistent ............................................... Oddbjørn Rød 
UM Venstre assistent ............................................ Rolf Melteig 
CM Høyre assistent ............................................... Mikkel Sissener Frid 
CM Venstre assistent ............................................ Bjørn Jahr 

 

TW-Nytt redaksjonen 
Ønsker alle Brødrene og deres familier  

en riktig God Påske!   
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Leder TW-Nytt 
 

 

 «Å hoppe etter Wirkola» er et uttrykk 
vi gjerne bruker når en meget erfaren 
nestor trekker seg tilbake og overlater 
stafettpinnen til en heller vettskremt 
arvtaker. Vel har jeg ganske lang 
fartstid i Logen. Og, vel er jeg blant de 
Brødre som ganske jevnlig har levert 
artikler og innlegg til TW-Nytt opp 
igjennom årene. Men, erfaring som 
redaktør har jeg overhodet ikke.           

 
Tiden fremover blir en prosess med utprøving og læring. Jeg lover bare en 
eneste ting – at jeg skal gjøre så godt jeg kan. TW-Nytt skal leve videre. 
Form og innhold blir kanskje justert litt, noen nye spalter vil dukke opp og 
noen nye temaer vil bli presentert. Men – TW-Nytt skal fortsatt være det 
lille bladet vi alle er så glade i.  
 
Kjære Bror Eks Redaktør Thomas Teichmann:  
På vegne av Loge 22 Thomas Wildey`s Brødre 
og alle andre glade lesere av bladet vårt vil jeg 
rette en varm og stor takk til deg for mer enn 
15 års utrettelig innsats som redaktør for TW-
Nytt. Tusen takk også til dyktige medarbeidere 
som har bidratt i redaksjonen. Dog, helt fred 
får du nok ikke ennå, for jeg kommer nok 
sikkert til å be om dine råd og assistanse 
dersom jeg kjører meg helt fast. 
 
Et godt Logeblad lager seg ikke selv. TW-Nytt er helt avhengig av tilgang på 
innspill, stoff og artikler fra Brødrene, i tillegg til det redaksjonen lager selv. 
Nøl derfor aldri med å ta kontakt når du har noe på hjertet.  
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TW-Nytt har fått ny redaksjonskomite som består av: Simen Levinsky, Red. 
Carl Henrik Bache (Calle), Thilo Kox og Arne Olsen.  
 
På grunn av sen oppstart med ny redaksjon og kort tid igjen til påsken vil 
denne utgaven av TW-Nytt bli distribuert elektronisk på Logens egen 
hjemmeside og som epost til alle Brødrene. Det vil altså ikke bli trykket 
noen papirutgave denne gangen. 
 
 
 

Redaksjonen ønsker Brødrene og deres familier en riktig 
 

God Påske. 
 

Ta godt vare på hverandre. 
 

Simen Levinsky, redaktør. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

En liten ekstra hilsen og takk til Bror Thomas Teichmann. 
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Overmesters spalte 
 

 
   

Kjære Brødre i Thomas Wildey! 
 
I mitt innlegg i TW Nytt nr 4 uttrykte jeg 
en dårlig skjult bekymring for at vi ikke 
kunne gjennomføre Innvielse, 
Venneaften og Gradspasseringer i 
Vårterminen grunnet den usikre 
pandemisituasjonen. Til alt hell var min 
bekymring grunnløs; selv om vi ha 
måttet forholde oss til gjeldende 
strenge regler fikk vi allikevel 
gjennomført en stilfull Innvielse der vi    
hadde gleden av å oppta vår nye bror 
Jørgen Frost i våre rekker. En stor 

applaus til vår CM Arne Olsen som gjennomførte sin første Innvielse til 
beste karakter, samt takk til øvrige aktører. En spesiell takk til våre venner i 
St. Hallvard som stilte med aktører som gjorde det mulig å gjennomføre 
ritualet med verdighet og stil. 
 
I skrivende stund er det planlagt Venneaften 22. mars der vi håper på 
mange mulige kandidater til å bli medlem hos oss, intet ville glede meg mer 
enn å få enda en innvielse før vi går inn i sommermodus. 
 
Vi har flere møter igjen før vi tar sommerferie, Embetsmennene jobber 
iherdig for å få til innholdsrike arbeidsmøter med påfølgende Ettermøter 
med forskjellige temaer. Det kommer mer informasjon om dette fremover. 
Videre vil det bli arrangert flere foredrag både i egen regi og sammen med 
andre loger som forhåpentligvis vil gi oss alle meningsfylt påfyll av human 
og sosial karakter.  
 



 

 

 

 

 

7 

Jeg håper at pandemien nå vil svekkes slik at vi komme tilbake til vårt 
normale Logeliv med godt oppmøte og felles hygge. Det er opptil hver 
enkelt bror å møte så ofte man kan og bidra til et best mulig resultat både i 
sal og lobby. Husk; Den som gir, skal selv få! 
 
Jeg er takknemlig for brødrene som har trosset utfordringene pandemien 
gir og har møtt opp til logemøtene. Måtte trenden fortsette slik at vi våre 
møter blir mer og mer innholdsrike og meningsfylte. Har du problemer å 
komme deg til logen? Si fra, så kan vi hjelpe til med skyss, tilskudd til 
drosjeregninger o.l. Viljen til å hjelpe er stor hos Thomas Wildey. 
 
Tradisjon og høytid står som alltid sentralt i logen og nå går vi inn i Påsken, 
som ved siden av Julen er den største tradisjonelle verdibæreren i vårt 
samfunn. Vi treffer igjen familie og holder ritualer som påskeskirenn (hvis 
det er snø), spiser lam, koser oss med en pils i solveggen, er sammen med 
barn og barnebarn og bidrar til å styrke samholdet med familie og venner.  
Vi er heldige. Vi er privilegerte. 
 
Våre tanker bør derfor gå til ofrene i Ukraina som holder stand mot en stor 
overmakt som brutalt valser over sine brødre, til fortvilelse for hele Europa. 
En del av disse ofrene har kommet og vil komme til Norge. Det er vår plikt 
at vi kan bidra og hjelpe til så godt vi kan, både som stat og 
enkeltmenneske. Toleransen bør derfor være stor, det å kunne møte disse 
menneskene med et vennlig sinn og en hjelpende hånd i hverdagen er også 
en støtte for dem. Husk at våre budord fortsatt gjelder. 
 
Med dette ønsker jeg brødrene med familie en knallfin påske, enten til 
fjells, til vanns eller rett og slett i byen med en leskende drikk i solen! 
 
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Lars Bertil Johansen 
Overmester 
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Undermesters spalte 
 

 

 
Så har logen endelig kommet i gang igjen.  
  
Etter en tung vinter preget av stor usikkerhet 
og mye sykdom.   
Jeg synes imidlertid at vi alle har vært flinke 
til å holde det gående i en vanskelig tid.   
 
Og så hyggelig det var å ønske en ny bror 
velkommen i vår krets den 15. Februar! 
Denne innvielsen har gitt oss vind i seilene og 
håp om fremtiden.   
 

Jeg synes også vi har hatt det svært hyggelig på våre Ettermøter. Det gledet 
meg stort at vi endelig kunne samles til brodermåltidene  med Renees gode 
mat. Og, se at brodersamtalene fløt glad og lett utover kvelden. 
 
Til slutt vil jeg ønske brødrene en God Påske. Med håp om at våren og 
påskesolen endelig vil sørge for at siste rest av Koronaen vil fordampe og bli 
borte for godt! 
 
 
Med Broderlig hilsen 
Rolf Arild Ergo 
Undermester 
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Sekretærs hjørne 
 

 

Gode Brødre! 

 

I takt med at våren er i anmarsj og logen 

igjen er kommet tilbake til mere «normale» 

tilstander er det en glede å delta på møter 

igjen. Jeg tror vi alle er litt rustne etter å ha 

vært låst inne i månedsvis med litt 

manglende kontakt med omverdenen. 

Det kan bare oppfordres til å komme tilbake i hverdagen med 

logeaktiviteten – vi savner å se tilsvarende oppmøte som var før Covid for 

alvor stengte landet ned       

Man merker på egen kropp at det er blitt mer normalitet i samfunnet, og 

jeg rekker dessverre ikke å delta på like mange Ettermøter som tidligere, 

men når tingene går seg litt til, vil jeg naturligvis bli med på flere av de 

igjen! 

Nå nærmer påsken seg med raske skritt, og mange skal sikkert på fjellet og 

kose seg i solveggen med noe godt i glasset. Jeg skal tradisjonen tro også 

sitte i solveggen, men det blir på litt mer «flat mark» 

Jeg vil derfor ønske dere alle en riktig god påske, og gleder meg til vi ses til 

møtene fremover, med Yngre brødres aften allerede i april som bestemt blir 

et høydepunkt! 

 

MBH Benny Simensen Rasmussen 

Sekretær 
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Herolden informerer 
 

 

 

Etter over ett år med corona-avbrudd 
er det nå full aktivitet i Loge 22 Thomas 
Wildey igjen. Siden juleferien har vi hatt 
mange høydepunkter: 
 
I januar feiret vi fødselsdagen til Odd 
Fellow Ordenens stifter, Thomas 
Wildey. (15. januar 1782). Vi behandlet 
også regnskap og budsjett. 
  
I februar arrangerte Sosialnevnden 
foredrag. Adrian Tollefsen fra 
organisasjonen Mental Helse Ungdom 
fortalte om hvordan denne 
organisasjonen jobber for økt åpenhet 

om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk 
helsetilbud for ungdom.  
 
I mars arrangerte vi venneaften. Da fikk vi vist frem til tre potensielle nye 
brødre og søstre hvem vi er, og hva vi jobber med.  
 
15. februar fikk vi en ny bror, Jørgen Frost. På Ettermøtet fortalte Jørgen om 
da han besøkte Frimurerlogen i København da han var sju år og at han siden 
da selv har hatt lyst til å bli medlem i en loge. Vi er glade for at vi får lov til å 
innfri dette og ønsker bror Jørgen hjertelig velkommen til Odd Fellow 
ordenen.  
 
Videre utover våren er det også planlagt mye bra aktivitet. 
Tirsdag 12. april er i påskeuken. Da blir det ikke noe offisielt logemøte. Men 
det jobbes med å lage en uformell sammenkomst for de som er i byen.    
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Det jobbes med å få til en tur på Forsvarsmuseet på Akershus Festning. 
Etterpå blir det mat på Skansen. Vi håper flest mulig vil bruke ferien til 
dette. 
 
26. april inviterer Sosialnevnden til Sosialaften. Åstedet er Storstuen på Odd 
Fellow seniorboliger (Kringsjå). Det blir ølsmaking og vår gode bror Arne 
Olsen jobber med å brygge spesialøl til denne begivenheten. I tillegg blir det 
servert pølser. Det er anledning til å ta med familie og venner, kanskje en ny 
bror. Husk at inntekten går til en god sak. Påmeldingsfrist er 12. april. 
 
Vi har også planlagt arbeidsmøte 10. mai og sommeravslutning 24. mai. 
Mer informasjon kommer etter hvert. 
 
I mellomtiden ønsker vi alle en riktig fin påske. 
 
Med Broderlig hilsen 
Svein Erling Heggelund 
Herold 
 

 

 

 

 

 

 

 

Møt så ofte du kan. 
 
Gode Brødre. Koronatiltakene er vekk og Logen har startet opp igjen etter 
lang og ufrivillig dvale. Mye har ligget på vent og skal nå gjennomføres. 
Embedskollegiet og Embedsmennene legger ned mye arbeide i å planlegge 
møtene. Men, et Logemøte blir mye bedre om nettopp DU er der, Kjære 
Bror. Vi sliter med lavt oppmøte for tiden. Vi savner å møte nettopp deg. 
Derfor en sterk oppfordring om å møte så ofte du kan. Da styrker vi Logen 
og samholdet vårt, og sørger for at Loge 22 Thomas Wildey er et godt og 
utviklende sted å være for oss alle sammen.                                 Red SL.    
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Fung. Eks. Overmesters Spalte 
 

 
 Gode Brødre. 
 
Vi har omsider kommet i normal drift igjen, 
og gleder oss over det. Men, jeg vil 
samtidig si at det er fortsatt en del brødre 
vi savner, men vi gir ikke opp håpet. Vi 
venter på dere samtidig som vi gleder oss 
til å se dere igjen. Legg inn møtetider i 
kalenderen din igjen så blir det lettere å 
prioritere litt brødre-tid. Mange har fått 
endrede oppgaver i hverdagen, men vi 
krysser fingrene. 
 

Litt om hva som har foreløpig har skjedd i 
Stortingsgaten 28. Vi har 2 brødre som har blitt tatt opp i Leir nr. 12 
Akershus: Bror Svein Erling Heggelund og Bror Petter Andreas Helsøe 
Sissener. Gratulerer og velkommen til dere begge. 
 
Selv har jeg også sammen med en av mine mentorer Gode Bror Simen 
Levinsky hatt den glede å motta Storlogegraden den 11. mars. Dette var for 
oss begge en høytidelig og flott seremoni som vi satte stor pris på. Denne 
aftenen var det DSS Hans K. Draagen som var fungerende med sine 
storembedsmenn.  
 
Som det fremgår av bildet, var det ikke mangel på stjerner denne dagen. 
Simen og jeg takker Storlogen for en flott seremoni og opplevelse.  
Jeg personlig syntes det var hyggelig at Simen ventet 2 år så vi kunne 

oppleve denne seansen sammen.         
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TW-Nytt har fått nytt mannskap så dette blir det første nummeret, 
spennende. Regner med at de presenterer seg selv. Så jeg skal nøye meg 
med og sende en stor takk til Gode bror Thomas Teichmann med mannskap 
som gjennom en laaaang årrekke har gitt oss et utallig antall TW-Nytt til 
nytelse og informasjon. TUSEN TUSEN TAKK 
 
Da gjenstår det bare og ønske alle brødre med familie en riktig fin Påske. 
Håper alle får nyte litt sol og lade batteriene. Så ser vi frem til å møte 
hverandre igjen så raskt som mulig. Til gode samtaler og det gode loge- 
arbeidet som vi skal prøve å holde så interessant som mulig. Har dere gode 
ideer og innspill, ta pennen eller telefonen fatt. Så ser vi hva som er mulig, 

det umulige tar bare litt lengre tid.         
                                           
Med Broderlig hilsen i V.K og S. 
Inge Frid          
Fung. Eks. Overmester 
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Kjære brødre i Loge nr. 22 Thomas Wildey 
 

 

 

Dette innlegget har blitt til etter en 
oppfordring om, som nytt medlem av 
Loge nr. 22, å presentere meg selv. En 
vanskelig oppgave, men jeg skal gjøre et 
forsøk. 
 
Slekten min er fra det østlige Fyn. Født i 
Odense og sterkt knyttet til et 
fredsommeligt landliv med hester, kuer 
og grise – og en morfar jeg knyttet meg 
tett til. Senere ble det morbror og moster 
og en del andre etterkommere av 7 
søsken, hvor min mor var den mellomste. 
Slik var det den gang. 
 
Men nei, jeg kan ikke lage en kronologisk 

oppremsing! Jeg er nå bosatt på Eiksmarka, med Bente, min norske kone. Vi 
har bodd på Eiksmarka siden årtusenskiftet. Jeg kom til Norge for å jobbe på 
Bredtvet kompetansesenter for logopedi i 1994, fordi jeg som utdannet 
lærer og skolepsykolog har spesialisert meg i barn og unge med lese- og 
skrivevansker, og et slik senter finns ikke i Danmark. Ut over mitt liv med 
Bente og våre felles familier er dette stadig min store interesse. Jeg leser og 
skriver om dette og holder inn imellom kortere kurs. Tilsatt ved 
Universitetet i Oslo i 2007 og fra 2014 tilknyttet som emeritus.  
 
Min kjepphest er, at skolens begynneropplæring i skriving og lesing ikke er 
god nok. Ny forskning kan vise til bedre måter enn det som tradisjonen 
foreskriver. Resultater peker på at man kunne forebygge mye mer enn man 
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har trodd før – men det krever en omlegging av opplæringen i barnehage 
og skole. Det kan vi ta på to-mannshånd med de som vil vite mer om dette! 
 
Jeg er veldig glad for å bo i Norge – har fått dobbel statsborgerskap. Men 
Bente og jeg tar ofte en tur til Danmark for å holde kontakt med min familie 
der. Da bor vi i et lite hus i Sæby. På den måten prøver vi å pleie nære 
relasjoner til 4 barn og 11 barnebarn i begge land.  
At jeg etter litt betenkningstid sa ja til Lars om å søke opptak i logen har 
røtter i min oppvekst, som jeg nevnte i min tale ved opptaket.  Det var det 
hyggelige møtet med frimurerne på Blegdamsvejen i København da jeg var 
barn. Dessuten har jeg vært kostskoleelev i 10 år – hvor vi gikk med uniform 
når vi var utenfor skolen. Og med 2 års militærtjeneste ovenpå er jeg vant 
til å ferdes i mannsmiljøer.  Endelig er jeg som medlem av Bryn Mannskor 
allerede kjent med en del gode folk, som jeg liker å være sammen med. 
Ser frem til hyggelig samvær med brødrene i Loge 22 Thomas Wildey. 
 
Mbh 
Jørgen Mogens Frost. 
                                                          
 

 

 

 

 

Appen Spond. 
 
Denne appen har vist seg å fungere bra og er et nyttig verktøy for vår Loge. 
Via appen får man se et oppdatert møteprogram, det samme som ligger på 
vår egen hjemmeside. Brødrene har mulighet til å melde seg PÅ et møte, 
eller melde forfall om det er nødvendig. Fordelen med appen er at alle 
Brødrene kan se hvem som kommer til møtet, og spesielt Bror Undermester 
kan få en indikasjon på mengden mat som skal bestilles. Likeledes kan 
beskjeder til medlemmene sendes ut. Alt i alt vil vi oppfordre Brødrene til å 
ta appen mer i bruk. Kontakt eventuelt Br. Sekretær eller Br. Herold for  
ytterlig informasjon.  
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Vårt etiske hjørne

Livet er fullt av valg. 
I alt, fra valg i de små ting til valg i de store livsspørsmål, 
er valgsituasjoner kjennetegnet for mennesket. 
Vi hører med i arten «Det velgende menneske». 

Vi velger klær for anledningen, også anledninger som denne dagen. 
Vi velger livsvei som setter retningen for vårt livs mål. 

Vi er velsignet med å kunne velge. 
Ingen er bare «Puppets on the string.» - en sprellemann som kun ledes av 
andres tråder og trekk. 

Vi er også dømt til å velge. 

Ingen av oss kan flykte fra valget. 
Vi kan ikke stikke hodet i sanden og rope: «Jeg vil ikke velge!» 
Selv når vi ikke velger, velger vi. 

 Den greske filosof, Heraklit, sa allerede for mer enn 2.500 år siden at 
det er kontrastene som skaper livets dynamikk. 
«Ingen dør som ikke har levet. Ingen blir gammel som ikke har vært ung.» 

Vi må også velge om vi vil være tolerante eller intolerante. 

Hva er så intoleranse? 
Den intolerante bruker bare seg selv om norm. 
Man vil selv være alle tings målestokk. 
Det blir som en Prokrustes seng og i hans vertshus. 
Man vil tvinge andre til å leve, tenke og tro som en selv gjør. 
Den intolerante er egosentrisk og ser seg selv som verdens sentrum. 
Den intolerante er innkrøkt i seg selv og kan ikke tenke seg noe 
utenfor sine egne grenser og sin egen horisont. 
Den intolerante er i sannhet et begrenset menneske. 
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I intoleransen finner vi fanatismens rot. 
I intoleransen finner vi egenrettferdighetens kilde. 
I intoleransen finner vi maktmisbrukets kime. 
I intoleransen finner vi hatets dystre kulp. 
I intoleransens kjølvann visner de hundre blomster og verden går under i 
ensretting. 

Hva er da toleranse? 
Den tolerante er orientert mot andre. 
Toleransen er således altruistisk. 
Den tolerante vet meget vel hvor man selv står og hva man selv mener. 
Men i motsetning til den intolerante, setter man ikke seg selv opp som alle 
tings målestokk. 

Den franske filosof Voltaire har kanskje formet det klareste uttrykk for 
toleransens idé da han sa: «Jeg er på det dypeste uenig med deg. Men jeg 
vil kjempe med livet som innsats for din rett til å mene det du mener.” 

Toleranse betyr ikke nihilisme. Nihilismen hevder nemlig at det finnes ikke 
noen norm eller regel, det finnes ikke noe som er riktig eller galt, godt eller 
ondt, stygt eller vakkert. 
Da blir alt som en skjelvende gelé uten noen faste punkter – 
Og uten noen egentlige standpunkter. 

Toleranse betyr respekten for at det i Vår Herres have er så mange blomster 
at det er meningsløst å si at bare én blomst har livets rett. 

Toleranse betyr respekten for at det i Vår Herres språk er så mange 
grammatiske varianter at det er plass også for de irregulære verb. 

Toleranse aksepterer mangfold. 
Toleransen elsker rettferdighet. 
Toleransen avviser maktmisbruk. 
Toleransen fremelsker nestekjærlighet over grensene. 
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Toleransen ser det naturlige i at mennesker opplever seg om søstre og 
brødre på tross av de mange skillelinjer. 

Men toleransen tolererer ikke alt. 
Den tolererer ikke overgrep, krig, krenkelse av legitime rettigheter og 
misbruk av den svake. Toleranse har med menneskerettigheter å gjøre. 
Den legger til rette for at det enkelte individ skal få utvikle og utnytte sine 
evner, krefter og ambisjoner så langt det er mulig til glede for seg selv og 
for det menneskelige fellesskap. 
Men den som krever større rett for seg selv enn for andre, finner ingen 
støtte hos den tolerante. 

Toleransen er menneskehetens og mangfoldets venn og beskytter. 
Toleransen er det enøyde herskermenneskets og ensrettingens svorne 
dødsfiende. 

Å være tolerant er å være i pakt med Gud som lar sin sol gå opp over onde 
og gode, og lar sitt regn falle over rettferdige og urettferdige. 
Men det er også å fnyse over dem som tar seg til rette på andres 
bekostning. 

Vi må alle velge. 
Vi må velge enten å være tolerante eller intolerante. 
Vi er nemlig en av delene. 
Noe mellomstadium finnes ikke. 

Vi som vil det gode, det vakre, det rettferdige og det utviklende, må velge 
toleransens vei. 

Den gir oss selv tilbake de beste frukter. 
Den tjener seg selv best som tjener andre. 

Og på den måten blir vi venner med livet, 
men oss selv og med livets Skaper. 

Kapellan Wilhelm Sissener. 
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Det er krig i Europa – Ukraina brenner 

 

 

«Den som lyg – og veit at han lyg – og veit at andre veit at han lyg, og 

LIKEVEL lyg – han må ha den ONDE sjøl til Førar» 

Dette sitatet stod faktisk på trykk i et illegalt norsk kalenderblad i 1943, 

tilfeldigvis (!) på fødselsdagen til en mislykket tysk maler og krigsherre med 

sort tannbørstebart. 

Han får tåle utsagnet han også, Russlands president Vladimir Putin.  

Ved sitt overfall på Ukraina (SK. Militær spesialoperasjon) har han forbrutt 

seg mot De internasjonale Menneskerettighetene, Krigens Folkerett og den 

generelle Folkeretten. Videre har han innført statlig sensur og en lov med 

inntil 15 års fengsel for den som sprer «falsk informasjon» - og har derved 

avskåret nærmest all korrekt informasjon til egen befolkning. Resultatet er 

en ulovlig overfallskrig på Ukraina som den russiske befolkningen trolig 

overhodet ikke støtter – om de hadde visst nok om den. Selv reaksjoner fra 

FNs Sikkerhetsråd har han ved hjelp av Russlands vetorett klart å blokkere. 

Den ufattelig rå brutaliteten Vladimir Putin utfører krigshandlingene på 

mangler sidestykke i moderne tid. Krigføring skal faktisk utføres i henhold til 

bestemte lover(!). Russland bryter disse bl.a. ved massiv bombing og angrep 

på sivile mål og sivilpersoner, til dels også ved bruk av ulovlige våpen og 

trusler om bruk av disse. Det er meldt om skyting og minelegging av SK. 

«Humanitære korridorer» som skal brukes til evakuering av sårede 

mennesker. Til og med bygninger merket med «BARN» har han latt bombe. 

Dette er rent folkemord.  
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Den siviliserte delen av verden uttrykker en massiv fordømmelse og avsky 

for grusomhetene som nå rammer Ukraina og menneskene som lever i 

landet. 

Vi håper at Vladimir Putin før eller siden innser at konflikter må løses med 

diplomati og ikke ulovlige krigshandlinger.  

Samtidig søkes det fra alle ansvarlige hold å unngå tiltak som kan eskalere 

krigshandlingene ytterligere. Dette er en meget komplisert balansegang 

som vi bare kan håpe at de impliserte partene klarer å ivareta på en god 

måte, slik at tap av sivile liv og ytterligere skader på befolkningen kan 

reduseres. Man gjør klokt i å ikke undervurdere Vladimir Putin. Med sin 

bakgrunn fra det gamle Sovjetunionens innerste mørke kroker utgjør han 

en tikkende bombe som nå kan være en direkte trussel mot freden på vår 

lille, blå klode.    

Overgrepene har utløst omfattende hjelpetiltak til Ukraina fra mange land, 

internasjonale hjelpeorganisasjoner, andre organisasjoner, foreninger og 

enkeltmennesker. Det varmer i all elendigheten å se den betydelige 

humanitære sivile innsatsen som nå mobiliseres på alle mulige måter. 

Odd Fellow Ordenen og dens medlemmer engasjerer seg i dette arbeidet 

ved å vise medmenneskelighet og at vi står trofast ved våre verdier og 

budord. Storlogens Humanitære Fond bevilget NOK 250.000 til nødhjelp for 

Ukraina kanalisert gjennom den Polske Storloge. Pr. i dag (15.03.2022) har 

det kommet inn ytterligere NOK 500.000 på konto til Ukrainahjelp fra Loger, 

Søstre og Brødre. 

Søstre og Brødre, Loger og Leire som ønsker å støtte hjelpearbeidet i 
forbindelse med katastrofen i Ukraina bes overføre midler til Ordenens 
konto: 1203.43.05313 merket Ukraina eller Vipps til 552743. 
 



  

 

 

 

 

 

21 

Stor Sire har etablert en liten ressursgruppe for Ukraina. Hensikten er å ha 
en liten, tett gruppe som kan bistå med informasjon og forslag til tiltak som 
kan bistå Ukrainske flyktninger, enten i hjemlandet, i naboland eller i Norge. 
 
Vi frykter for at behovet for nødhjelp vil øke framover. Videre ønsker vi å 
følge med på utviklingen av flyktningstrømmen til nabolandene. Og vi må 
alle se hva vi kan bidra med når flyktningene kommer til vårt eget nabolag. 
 
Den polske Odd Fellow Ordenen er nå i full gang med å organisere 
nødhjelpsendinger til Ukraina. Det er sendt toalettsaker, medisiner og klær. 
Det vil bli fulgt opp med pengeoverføringer samt finansiering av 
innkvartering og bistand til flyktninger fra Ukraina. 
 
Den polske Odd Fellow Ordenen har kontakter og forbindelse direkte inn i 
Ukraina der det for tiden er en ny Ukrainsk OF Orden under oppstart. Den 
nye enheten teller i dag 28 medlemmer, hvorav 27 i dag deltar aktivt i det 
væpnede forsvaret av landet. 
 
(Faktainformasjon om vår norske Orden sitt engasjement er hentet direkte fra IOOF 
Storlogens hjemmeside og på våre Facebook-sider. Red.). 

 
Redaktør 
Eks OM Simen Levinsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv på steingrunn kan håpet spire. Våre varme tanker går til Ukraina og landets befolkning. 
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Venneaften 22. mars 2022 
 
 

Den 22.03.2022 var det Venneaften i vår loge. 

Tidligere bror av vår loge, Svein Arild Stokland (nå Loge 120 Colin Archer, 

red) som - til vår alles glede - etter lengere tid kom til et logemøte hos oss 

igjen, hadde med seg en mulig aspirant. Brødrene Wilhelm Sissener og 

Benny Simensen Rasmussen hadde invitert ledsagere. 

P.g.a. sykdom kom det dessverre færre gjester enn planlagt.  

Bryn Mannskor stod for kveldens musikalske innslag.  

Venneaftenritualet inne i logesalen hadde et mer personlig preg en jeg 

husker det fra før, etter at det ble “pusset opp” under regi av vår Kapellan 

Wilhelm Sissener.  

Det viste seg at gjestene og brødrene var veldig fornøyd med resultatet. 
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Etterpå lyttet vi på Bryn Mannskor med fine sanger som bl.a. Frank Sinatras 

“My Way” og “When you’re smiling”. 

 

 

Ved Brodermåltidet var det god stemning og gjestene trivdes. 

Alt i alt var det en vellykket venneaften. Dessverre manglet det litt venner 

og ikke minst brødre. 

Jeg håper at vi ved neste venneaften har en logesal stappfull med venner og 

brødre. For å oppnå det, er enhver av oss ansvarlig for å få nye kandidater 

på besøk.                              

 

Br. Thilo Kox 
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Sosialaften på OF Seniorboliger 
 

Sosialaften 2022 
Vi inviterer på ølsmaking  

Den: 26. April 2022 kl 19:00 
Sted:  

Folke Bernadottes vei, 45 0862 Oslo  
I Storstuen 

 

 

 

Hva du får:  

• Øl-Smaking med Arne Olsen 

• Hjemmebrygget øl (vin til de som vil ha dette) 

• Middag - vi har ordnet noe spesielt 
 

Hvordan melder du deg på?  

• Bindene påmelding (no refunds) 

• Til konto: 6206 05 16451 

• Merk betalingen med hvem som kommer, merk også hvor mange ekstra du tar 
med 
 

Vår eminente innkaster 
Henrik Norland 

vil ha nøye dør-kontroll 
 

Du er ikke påmeldt før betalingen står på konto 
Betalingen må være på plass innen: 12 april 

 
PS: ta med alle du kjenner og gjerne de du ikke kjenner.  

 
Med Broderlig Hilsen  

Sosialnevnden 
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Om Påskeharen og Påskeegget 
 
Påskens religiøse innhold og betydning kjenner de fleste fra før, og TW-Nytt 
hadde i sitt forrige Påskenummer en bred fordypning om temaet – så det 
lar vi ligge denne gangen. Likeledes historiene om nordmenns kollektive 
trang til å valfarte til fjells for å oppsøke snøen, når de omsider, og 
lykkelige, har blitt kvitt den i byene sine. 
 

Nå skal vi kikke litt nærmere på et annet påskefenomen – Påskeharen og 
Påskeegget. Hvordan oppstod disse tradisjonene, og hvor stammer de fra? 
 

Påskeharen.  
Den moderne amerikanske varianten - Easter Bunny - kom  med tyske 
immigranter på 1800 tallet. Dog tror man, ifølge muntlige overleveringer, at 
opprinnelsen er fra tidlig 1600-tallet. Barnas jakt på påskeeggene fra denne 
langørede gnageren har gjennom tiden blitt en tradisjon over store deler av 
verden. I begynnelsen var det vanlige kokte og malte hønseegg barna fikk, 
senere ble pappegg gjerne fylt med godter. Egg for misunnelige voksne 
lurte seg selvsagt inn etter hvert, med fyll av heller voksen karakter, eller i 
kunsten, eksempelvis de utrolig vakre (og dyre) Fabergèeggene som ble 
laget av kunstneren Peter Carl Fabergèe for de russiske Tsarene mellom 
1885 og 1917. 
 
Men, hvorfor kommer egentlig Helene Harefrøken med de fargerike eggene 
sine i en flettet kurv en gang mellom Langfredag og Påskemorgen? Da må vi 
fordype oss litt i gresk mytologi. Opprinnelsen for ordet påske kommer fra 
gudinnen Eostre, eller germansk Ostara. Hun ble dyrket som vårgudinne og 
fruktbarhetsgudinne som hersket over liv og død, og ble symbolisert med 
harer og egg. I den greske mytologien eksisterte det en fugl med navn 
Lepus. Den fikk hjelp til å omskape seg til en hare for å unnslippe den 
fryktelige jegeren Orion. Men, selv om Lepus var glad for å ha reddet livet, 
lengtet hun etter å legge egg. Det fikk hun lov til kun til påske. Derav eggene 
i kurven som Påskeharen bringer til menneskene under påskefeiringen. 
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Uansett – vårmåneden Eosturmontap var en feiring til Vår- og 
Fruktbarhetsgudinnen, og dette smeltet inn i den kristne tradisjonen og gav 
opphavet til det engelske ordet for påske – easter. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskeegget. 
I mange kulturer, fra Kina til Romerriket, har egget i flere tusen år vært 
symbol på gjenfødelse og liv. Så også hos oldtidens persere, som allerede 
600 år f.Kr. malte egg som de ga til familie og venner. I den kristne verden 
ble egget symbol på Jesu gjenfødelse, og påskeegget ble en del av 
påsketradisjonen. En annen forklaring på eggets betydning er at det var 
forbudt å spise kjøtt, egg og andre animalske produkter i fasten. 
For at eggene ikke skulle gå til spille, ble de kokt. Ved slutten av fasten, altså 
starten på påsken, ble de hardkokte eggene malt og gitt som gaver. Egget er 
altså et symbol for vårens komme, fruktbarhet og nytt liv. Og, leveres altså 
av en søt og lodden liten gnager – Påskeharen.                                     Red. SL. 
 

(Ønsker du å lese mer om dette temaet kan anbefales boken «Påskefeiring i Norge» av Dr. Philos Ørnulf Hodne).  
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Glimt fra eldre tider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gode Brødre i Embedskollegiet. Dette høres ut som et hyggelig møte fra tidligere tider. 
Kanskje kan Brødrene fra 2022 finne på noe tilsvarende en gang? 
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Påske – et lite dikt 
 
 

Rudolf Nielsen. 
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Et spennende (Broder)måltid 
 

 

Her er oppskriften utfordringen – og egnet drikke er oppgaven. 
 
Vi har Brødre i vår krets som besitter store kunnskaper om god drikke til 
god mat. Bror Svein Terje Hermansen kan mye om rødvin fra Frankrike og 
Bror Arne Olsen er en svært så habil øl-brygger. TW-Nytt har gitt dem en 
utfordring: Her er redaktørens drøm om en middag med gode Brødre – men 
hva heller vi glasset?  
 
Vi starter med oppskriften: 
Man tager en mør okse ytrefilet, pakker den inn i baconskiver, rask bruning 
på (grill)panne og så i ovnen på ca. 125 grader til kjernetemperatur ca. 60-
65 grader C. Det vil si en medium stekt filet. La hvile før oppskjæring. 
 
Små poteter (f.eks. Amadine) vendes i en nøytral olje, krydres med salt, 
pepper og urtekrydder som du liker (fersk eller tørket fra glass) og et meget 
lett dryss av tørkede chiliflak. Bakes i ovnen på 200 grader c til de møre og 
nesten litt skrumpet i skallet. Det får frem den fine nøttesmaken i poteten. 
Del opp ønsket sopp og sjalottløk i litt store biter, krydres lett med ønsket 
krydder og litt hvitløk og brunes litt i smør i en gryte. La det surre på svak 
varme til passelig karamellisert.   
      
Litt brekkbønner kokes så vidt møre i lettsaltet vann og en liten skje smør. 
Lag til en god saus, f.eks. en rødvinssaus (eller kjøp en god ferdiglaget). 
Mengden av råvarer må selvsagt tilpasses til antallet personer som skal 
spise. Ikke overdriv krydringen. La råvarene spille på sin egensmak.  
 
Velkommen til bords Gode Brødre, nyt maten og kos dere.  
 
Men, HVA SKAL VI DRIKKE TIL? I tillegg til et glass vann, da….. 
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Her er svarene: 
 
 

God mat og god vin. Br. Svein Terje Hermansen 

Undertegnende blir ofte spurt om hva slags vin som passer til ulike typer 

mat. Dette er ikke alltid lett å svare på. Mange har jo sine favorittviner 

uansett, og da passer yndlingsvinen godt til nesten alt. Men noen 

tommelfingerregler har man jo tross alt å gå ut ifra. Til kjøtt passer jo rødvin 

som regel bedre enn hvitvin, men merk at de fleste allikevel foretrekker 

rødvin til torsk. Og så har vi en generell oppfatning om at det skal drikkes 

Bordeaux-vin til kraftig storfekjøtt og Burgunder-vin til vilt og fugl. Men 

hvorfor ikke drikke en kraftig HVIT Burgunder til for eksempel en god 

kylling? (Hvis lommeboken er i godt humør, kan man for eksempel kjøpe en 

god MERSAULT) 

Men så til den konkrete oppgaven: Måltidet som redaktøren beskriver, er 

kraftig, godt krydret og basert på storfekjøtt og bacon. Tanken går derfor til 

Bordeaux. Men la oss allikevel nevne vin fra Syd-Rhône som en mulighet. 

Her har undertegnende et klart favoritt-distrikt, nemlig Chateauneuf du 

Pape. Prisene ligger på alt fra ca.   250 kr. flasken og videre oppover til de 

store høyder. Vinen er relativt alkoholsterk, og KAN passe til et kraftig 

kjøttmåltid. Og før vi går tilbake til Bordeaux: La oss ta en tur innom Veneto 

i Nord-Italia. Her lages de spesielle Amarone-vinene, som også er egnet til 

kraftig mat. Undertegnende nevner kort en klar favoritt akkurat for 

øyeblikket, nemlig Musella Amarone della Valpolicella riserva 2015. Intet 

dårlig valg til den beskrevne kjøttretten! Vinen er i relativ høy prisklasse. 

Men la oss være litt «klassiske» og foreslå noen alternativer fra Bordeaux. 

Til et måltid av den eleganse som det her er tale om, bør vi tillate oss å gå 

LITT opp i pris. Riktignok har Vinmonopolet flere gode Bordeaux-viner i 
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prisklassen rundt kr 200 for tiden, og dette er gunstige kjøp. Årgangene det 

er tale om, er stort sett 2015 og 2016, som er gode år i denne regionen. Et 

godt eksempel: Chateau Rioublanc 2015, til kr 175. Men faktisk har 

undertegnende et eksempel på Bordeaux-vin som er relativt kostbar, men 

som allikevel er et fantastisk godt kjøp, nemlig Blason d’Issan 2015, fra 

selveste Haut Medoc. I dette området lages noen av verdens beste – og 

dyreste - rødviner, som rangeres etter såkalte cru-klasser. Imidlertid er det 

ikke alle som er klar over at de store chateauene her også produserer 

såkalte «annen-viner», som holder tilnærmet samme kvalitet som slottenes 

hovedprodukt. Blason d’Issan er «b-produktet» til topp-produsenten 

Chateau d’Issan, og dette er en MEGET god vin til et måltid av den kaliber 

som redaktøren nevner. Så da runder vi av med denne anbefalingen og sier 

BON APETIT!  

PS: Etikettene på flaskene fra Chateau d’Issan har følgende latinske påskrift: 

REGUM MENSIS – ARIS QUE DEORUM. Det skulle bety:                                   

På kongenes bord og på gudenes alter. Intet mindre….. 

Svein Terje H 

 
 
 
 
 

Øl til et spennende (Broder)måltid.        Br. Arne Olsen 
 

 

Denne retten trenger en øl med mye sødme og en utpreget smak av malt. 
Mine favoritter til dette drømmemåltidet er en mørk lager eller et bokkøl.  
Jeg har funnet frem to øltyper produsert av Balder Brygg som jeg ønsker å 
fremheve til denne retten. 
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Balder Grabokk. 
Balder Grabokk har en dyp rødbrun farge og har en rik maltduft med noe 
knekk. Den er fyldig med god munnfølelse, fin sødme, bra skum og den har 
en god lang ettersmak.  
 

Balder Stabokk. 
Balder Stabokk har en rødbrun farge og har en rik av malt og vørter med 
noe knekk. Den er fyldig som duften med mye knekk, Integrert sødme, fin 
syre og en lang god ettersmak. 
 
Til slutt kan jeg også anbefale et øl jeg har designet til vår sosialaften tirsdag 
den 26. april. Ølet er designet etter ønsker fra Svein Terje Hermansen og 
har blitt et bokk øl jeg har kalt Svein & Terje bokk. 
 
 

 Svein & Terje bokk. 
Svein & Terje Bokk er et fyldig øl, med en glansfull og dyprød farge. Ølet 

har en stor smaksrikdom med rik sødme, ristede nøtter og hint av kaffe.   

Ølet er produsert i totalt 19 liter og det kan kun smakes på vår sosialaften 

den 26. april. 
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LANGTIDSSTEKT KYLLINGLÅR MED SALVIE 

OG ROTGRØNNSAKER 

 

 
 

• 1 passe stor sellerirot, delt i store terninger. 1 hel hvitløk delt i to på 
den tykkeste delen. 4 gulrøtter, delt i store terninger.        4 store 
poteter, delt i store terninger. 5 store terninger sellerirot. 4 ss extra 
virgin olivenolje. 8 salvieblader, 5 store biter persillerot. 4 ss smør. 

• 2ss tomatpure. 1 ts paprikapulver. 2 dl kyllingkraft.                      2 
laurbærblader. Salt og Sort pepper etter smak. 

• 4 rå kyllinglår (gjerne økologiske). Salt og pepper, 1 ts reven fersk 
ingefær.  

1. Sett ovnen på 150 grader. Finn frem en ildfast form. Legg grønnsakene 
i bunnen og hell olje over. Salviebladene stikkes mellom grønnsakene. 
Legg klatter av smør på grønnsakene.  
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2. Gni kyllinglårene inn med salt og pepper. Brun dem på alle sider i en 
varm panne. Legg kyllinglårene på toppen. 

3. Fukt et bakepapir med vann og bre over formen. Sett midt i ovnen i 
ca. 1 time eller til kjøttet er så mørt at det løsner fra beinet, og 
grønnsakene er møre.  

4. Fjern bakepapiret mot slutten av steketiden, slik at kyllingskinnet blir 
sprøtt og gyllent. 

5. serveres med stekte poteter eller ris. 

          Drikke: server en avkjølt italiensk Soavevin.  

(Soave: Vindistrikt i Italia. Særlig kjent for gode hvitviner. Red.). 

          Velbekomme.  
          Mbh Thomas Teichmann. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

«Eldre mennesker burde ikke spise sunn mat, de trenger alle 
konserveringsmidlene de kan få!» 

 

Robert Orben (Amerikansk forfatter, mest kjent for å skrive humoristiske tekster.) 
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COQ AU VIN 

 

 

• 1 stk. kylling (ca. 1500 g) eller utbeinet kyllinglår- er mørest! 

• ca. 35 cl rødvin, 4 båter presset hvitløk, 2 stk. laurbærblad,1 kvist frisk 

timian. 

• 200 g lettsaltet sideflesk, 1,5 ts salt, 1 ts malt hvit pepper, 1ts 

paprikapulver, 1/ 2 l hønsebuljong (utblandet), 2 ss tomatpuré, 

10 stk. sjalottløk, 250 g frisk sjampinjong delt i ¼ del. 

• Bland sammen rødvin, hvitløk, laurbærblad og timian til en marinade i 
en stor bolle og legg i kyllingstykkene. Dekk til med plastfolie og sett 
det kjølig over natten.  

• Ta kyllingstykkene opp av marinaden og tørk det lett med 
kjøkkenpapir. Hell marinaden i en middelsstor kjele og kok opp.  

• Skjær sideflesk i små biter og stek dem i en varm stekepanne. Ha 
flesket over i kjelen sammen med marinaden, la fettet bli i pannen. 
Dryss salt og pepper på kyllingstykkene og brun dem godt på alle sider 
i stekepannen med fett. 

• Legg stykkene over i kjelen. Tilsett buljong til kjøttet så vidt dekkes og 
ha i tomatpuré. La det hele trekke i ca. 40 minutter eller til kjøttet er 
mørt.  

https://www.matprat.no/oppdelingsguiden/svin/side/lettsaltet-sideflesk/
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• Rens sjalottløk og surr den sammen med sopp i en panne med smør. 
Ha det over i kjelen og smak eventuelt til med salt og pepper. Pynt 
gjerne med frisk timian ved servering.  

• Er sausen litt tynn kan du røre sammen 1 ss mel og 1 ss smør. Eller 
bruk Maisenna brun, Ha jevningen i gryta, rør forsiktig rundt og la 
retten koke i ytterligere 5 minutter. 

• Server med brød, ris eller poteter.  

Server gjerne en lett Valpolicella (italiensk rødvin ) til denne retten. 

Velbekomme. MBH Thomas Teichmann 

 

 

 

 

 

        DEG i Focus – bokstavelig talt 
 

Fra siste Logemøte tar vi med en oppfordring til Brødrene fra vår Overmester 
og Storrepresentant om å sjekke dataene i ditt eget kartotekkort i Focus. 
 
Focus er vårt medlemssystem, og opplysningene der brukes i flere funksjoner 
i Ordenen. Det er viktig at postadresse, telefonnummer og mailadresse er 
korrekt registrert. Likeledes at gradspasseringer, Ordenstegn, Embeder og 
deltakelse i ulike nevnder er ført inn. Det ble spesielt påpekt at gjennomgang 
av opplæringsprogrammene i Loge og Leir må på plass. Dette fordi det igjen 
påvirker hvilke nettsider i systemet du får tilgang til. 
 
På et senere tidspunkt skal det trykkes opp en ny og revidert medlemsbok. 
Da blir det særdeles viktig at dataene dine stemmer med virkeligheten. 
 
Logg deg inn på Focus og sjekk opp snarest. Send en epost til Bror Sekretær 
med eventuelle endringer. Har du problemer med innlogging så ta kontakt 
med Sekretær eller Herold for veiledning.  
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Humorhjørnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vet at det er viktig at foreldre og barn snakker sammen.  
Det gjør de da også – særlig på Vipps. 

 
 

 
 

Ærlig og redelig rappet fra Facebook - Latterdøren.no 
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Vi kan vel kanskje tillate oss denne fleipen her i TW-Nytt, særlig siden bildet 
som denne teksten henviser til nå er hengt opp i Det Norske Storting.   

Hentet fra Latterdøren.no 
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Kunsterhjørnet  
 

 

 
 
Elisabeth Werp 
 

Elisabeth Werp er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole 
1984–88, Statens Kunstakademi 1988–92, deretter studieår i Paris og 
Firenze 1993–94. Motivene i Werps bilder er gjerne drømmeaktige, 
symbolske, figurative, men med et abstrakt innhold. 

Hun har stilt ut blant annet ved Stenersenmuseet, Kunstindustrimuseet 
og hos Galleri Brandstrup. 
 
Elisabeth Werp arbeider som maler og grafiker, med teknikken litografi, og 
har også elementer av installasjoner i sine utstillinger. 
 
Jeg var på tur med turistforeningen på Malmøya da vi stoppet for å se et 
flott hus, da Elisabeth Werp kom ut og viste oss det flotte uteanlegg og 
fortalte om hvordan hun i 1993 i sterk konkurranse med pengesterke 
investorer klarte å få kjøpt det flotteste huset og tomta på hele Malmøya. 

Hennes intensjon er å ta vare på hus og eiendom som det er originalt. 

Det er flott at slike mennesker finnes. 

A.S  

http://www.stenersen.museum.no/
http://www.nasjonalmuseet.no/no/museumsbygninger/kunstindustrimuseet/
http://www.kunstverket.no/Files/Filer/HvaErGrafikk.pdf
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Runde fødselsdager 

 
 
 

 
2022: 
 
 
 
80 år: Kjell Myhre                  23.08.1942  

 
 
75 år: Thomas Teichmann   03.03.1947  

Rolf Melteig    17.04.1947 
Roar Julius Breivik   04.12.1947 
 

 
65 år: Simen Levinsky             25.03.1957 
 
 
60 år:         Inge Halfdan Frid                             01.06.1962 
                   Hans Eskel Bache                             05.08.1962  
 
 
45 år: Thilo Kox              01.09.1977 
   
 
35 år: Wilhelm Sissener                     26.02.1987 
 
 

Vi gratulerer 
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Møteprogram 2022 for 
Loge nr. 22 Thomas Wildey 

 
 
 

 

 
      
     

  

 

  
     
     
     
     
     
     

 
      

 
 
 
 

KORONAPANDEMIEN OG PÅFØLGENDE NEDSTENGINGER AV LOGEN 
HAR MEDFØRT AT MØTEPLANEN HAR BLITT ENDRET UNDERVEIS.      
OG, FLERE JUSTERINGER KAN KANSKJE KOMME FREMOVER. 
 
INNTIL VIDERE BLIR DERFOR IKKE MØTEPLANEN TRYKKET I TW-NYTT. 
 
DET HENVISES TIL VÅR LOGES HJEMMESIDE ELLER APPEN SPOND DER 
MØTENE HELE TIDEN ER LØPENDE OPPDATERT. 
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Thomas Wildey 

Ordenens første organisator og leder 
1782 – 1861 

“What Can I Do For You” 

Returadresse: Loge nr. 22 Thomas Wildey 
Stortingsgt. 28 

0161 Oslo 


