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Leder TW-Nytt 
 
Kjære brødre 
 
Påsketider nærmer seg med stormskritt. Det er 
ikke så lenge siden vi hadde julehøytiden. Hvor 
bliver tiden av? Redaktøren føler at tiden svinner 
hen raskere og raskere for hvert år som passerer.  
 
Tradisjonene tro skulle vi i maimåned besøker vår 
vennskapsby i Danmark, Fredericia. Kjære brødre 
har dere glemt å melde dere på? Vi har fått 

tilbakemelding på at meget få har meld seg på til turen. Dette var 
beklagelig. Nå må vi muligens avlyser turen.  Vi lurer på hva som kan være 
årsaken til at brødrene ikke er interessert i å fortsette denne hyggelige og 
meget sosiale begivenhet  i vår loge.? 
 
For redaksjonen fortoner seg denne manglende interesse på samme måte 
som den nok så labre fremmøte på våre logemøter.  Kjære brødre, 
redaktøren har lyst til å spørre dere:  Hvorfor prioriterer dere ikke lengre 
logelivet som en viktig del av deres liv? Hva har skjedd med interessen 
deres?  
 
Hvor bliver av dere?  
 
Redaksjonen ønsker dere alle sammen en riktig god påske med mye sol og 
gode snøforhold til de av dere som ønsker det, eller deilig varme for de som 
flykter fra den fremdeles vedvarende kulden. 
 

GOD PÅSKE 
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Overmesters spalte 
 
Kjære logebror ! 
 
Det nåværende embedskollegiet er inne i ”siste 
runde.”   Om et par mndr. vet vi hvem som blir vårt 
neste embedskollegiet, men før den tid skal vi etter 
all sannsynelighet både ha en innvielse og en 
gradspassering med besøk fra loge Fidelitas i Skien.   
I tillegg, tildeling av en 25 års Ve.Ju 
Alle disse hendelsene er viktige for vår loges 
fremtid og som det er sagt mange ganger, uten 

innvielser blir det ingen gradspasseringer. 
 
I slutten av januar hadde vi gjennomgang av logens regnskap.  
Dette viser at vår økonomi er bra og at vi fortsatt skulle ha muligheter til å 
kunne subsidiere enkelte arrangementer noe.  
Dette setter tydeligvis brødrene pris på, fordi fremmøte øker, når vi 
annonserer dette. 
På vanlig arbeidsmøter skulle jeg gjerne sett at flere møtte. 
  
Påsken nærmer seg og noen av logens medlemmer drar trolig til sine hytter 
enten den er ved sjøen eller på fjellet.  Jeg håper at alle, uansett om du er 
hjemme, i utlandet eller på hytta får anledning til å lade batteriene, slik at 
innspurten på denne vår terminen kan resultere i økt oppslutning, på våre 
møter. 
 
Jeg satte i høst ned et utvalgt for å se på vår Særlov og komme med forslag 
til endringer, slik at denne er i trå med vår Ordens nye lover. På logemøte 
23. og 30.april skal forslaget til ny særlov legges frem og brødrne vil da få 
anledning til å komme med kommentarer og være med å stemme over 
foreslåtte endringer, deriblant en som kanskje vil kunne skape diskusjon.   
Så møt frem og si din mening.! 
 
Knut Borgen 
OM 
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Sekretærshjørne 
 
Kjære Brødre. 
 
Det er tid for vårens utgave av vårt utmerkede 
medlemsblad TW-Nytt. Det er så hyggelig å bli 
spurt om å skrive inn til bladet vårt, dele noen 
tanker og komme med praktisk informasjon. 
Medlemmene av Embedskollegiet er rett nok 
pålagt å levere stoff til sine faste spalter – og dette 
er en oppgave jeg utfører med stor glede. 
 

Jeg har aldri lagt skjul på at Logen vår har en meget sentral plass i livet mitt. 
Der har jeg funnet gode venner og jeg får delta i aktiviteter som jeg  
opplever som viktige og meningsfulle. Det å kunne vokse og utvikle seg 
sammen med andre mennesker er et gode som vi må ta godt vare på og 
forvalte så godt vi kan. Samfunnet rundt oss er preget av hektisk aktivitet 
og stadig søken etter materielle verdier. Det er i og for seg ikke galt eller 
uvanlig å søke etter gods og gull, men kanskje glemmer vi hverandre der 
ute et sted. Logen er et sted for ettertanke og deling av tidløse verdier – de 
virkelig viktige verdiene - som Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.    
 
Av og til opplever mange at selve livet vender vrangsiden til. Det inntreffer 
hendelser som du vet vil endre livet ditt for alltid, du føler deg sliten, redd 
og litt alene. Da er det godt å møte varmende vennesinn blant Brødrene. 
Du går styrket hjem til ditt og dine etter et besøk i Logen. Det er ikke så at 
problemene dine er løst, men du sitter igjen med den gode følelsen av at 
noen faktisk bryr seg om deg. Noen du kan snakke med og som gir deg mot 
og styrke til kjempe videre. Noen som synes du er bra nok i kraft av deg 
selv. Jeg har brukbar erfaring i dette selv og har mye å takke Brødrene i 
Logen for. Og, jeg vet at jeg ikke er alene. 
 
Fordi jeg personlig kjenner verdien av Logen er jeg også opptatt av at dette 
er noe vi må dele med andre mennesker rundt oss. Da bekymrer det meg at 
vi opplever et synkende medlemstall – og at etablerte Brødre ikke møter så 
ofte lenger. Mange har ganske enkelt ikke mulighet til å møte i Logen på 
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grunn av familieforhold eller jobb. Dette vet vi og det aksepterer vi fullt ut. 
Men, oppfordrer likevel Brødrene det gjelder sterkt til å møte i Logen når 
en mulighet byr seg. Da sprer du glede rundt deg og styrker samtidig Logen. 
 
Et annet felt vi må satse på med alle krefter er rekruttering av nye 
medlemmer. Det er satt i gang mange ulike aktiviteter med tanke på 
ny-rekruttering til Logen. Men, glem ikke at det er DU, i din hverdag, som er 
Logens viktigste ambassadør. Det er i din omgangskrets at våre nye Brødre 
finnes. De som kan ha glede og nytte av å bli med oss videre. De vet det 
bare ikke – ennå. I skrivende stund er vi 67 medlemmer i vår Loge. Og, med 
noen møter bak oss med under 20 fremmøtte så har vi en betydelig 
oppgave foran oss i tiden som kommer. Denne utfordringen må løses med 
nye medlemmer og bedre oppmøte. Her trenger vi all god hjelp – også din, 
Kjære Bror.     
  
Minner om at dersom Brødrene har noe på hjertet som Br Sekretær bør vite 
så kan jeg kontaktes når vi møtes i Logen, pr mobil 41 31 48 66 hvis det 
haster – eller aller helst pr e-post: simen.levinsky@vikenfiber.no eller 
of22sekr@oddfellow.no 
  
E-post er et flott medium, og henvendelser som kommer skriftlig er 
vanskeligere å glemme – og, nesten umulige å misforstå. 
 
Her er noen hendelser som har skjedd siden forrige nummer av TW-Nytt: 
Overmester Knut Borgen har fått ny mailadresse knutbo22@gmail.com 
Ragnar Nybro har fått ny mailadresse ragnar.nybro@getmail.no 
 
Jeg er gjort kjent med at Tele2 i april 2013 avvikler sin mailtjeneste. 
Dersom noen andre Brødre har en Tele2 –mailkonto med en   «….»@c2i.net 
adresse så må denne endres. Husk da å gi Br Sekretær melding om din nye 
mailadresse så Focus kan oppdateres.  
 
Med Broderlig hilsen i 
V. K og S. 
Simen Levinsky 
Sekretær. 

mailto:knutbo22@gmail.com
mailto:ragnar.nybro@getmail.no
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Påskefeiring 

 
 

På disse sidene kan du ta deg en reise gjennom de viktigste merkedagene i kirke-
året. Du vil finne kortfattet stoff om gamle norske tradisjoner knyttet til de ulike 
dagene, bibelhenvisninger og stoff om den kristne feiringen og kirkens markering 
av de ulike dagene 
 
Palmsøndag 
Dette er dagen da Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Han blir hyllet som konge, og 
menneskemengden bredte ut kappene sine og strødde palmegrener på veien til 
ære for ham. 
 
Skjærtorsdag 
 Skjærtorsdag feires til minne om at Jesus spiste påskemåltidet sammen med 
disiplene sine. Før de skulle spise, vasket Jesus føttene til disiplene. Peter syntes 
dette var både overraskende og feil. Det var en oppgave for slaver og tjenere. Men 
Jesus ønsket å vise at slik han den kvelden vasket disiplenes føtter, slik kan han 
rense verden fra dens synd      

                         

Måltidet Jesus spiste sammen med disiplene, var det jødiske påskemåltidet, 
en gledesfest til minne om da israelittenes blir fri fra det egyptiske slaveriet. 
Dette måltidet har et helt bestemt rituale. All maten som er med, skal min-
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ne om bestemte hendelser. Usyret brød skal vise at forfedrene reiste fra 
Egypt i stor hast, charoscheth (en blanding av epler, nøtter, dadler og gra-
natepler) er symbol på alt slavearbeidet. En bolle med salt vann skal minne 
om alle tårene folket har felt mens de var i Egypt. Hovedretten, påskelam-
met, skal minne om at Gud gikk forbi de husene der det var strøket blod på 
dørkarmen. 

Jesus innførte i dette måltidet nattverden. Han sa at han i nattverden ville 
møte sine venner og gi tilgivelse for all synd 

Tradisjoner påskeaften 

Påskeaften arbeidet man ofte på spreng i kjøkkenet. Det var siste dag i fas-
ten, og man forberedte seg på å gå over på annen kost igjen. Denne dagen 
ble også kalt påskesmellkvelden og skrallekvelden. Det ble tent opp ild og 
skutt opp i lufta for å markere farvel til fasten. Men også for å skremme 
vekk trollkjerringer og andre onde makter som lifta var full av.  

Man brukte å gjemme unna sopelimen denne dagen for å unngå heksebe-
søk. Heksene samlet seg nemlig på kirkegårdene for å skrape irr og rust av 
kirketårnene. De brukte dette til trolldom senere. 

Det var vanlig å gå tidlig ut om morgenen for å se sola danse i soloppgangen 
denne dagen. 

Påskedagen skulle folk ta på seg rene klær. I fastetiden skulle de bruke de 
samme klærne hele tiden, så de var nok temmelig skitne etter 46 døgns 
bruk. 

Unge gifteferdige jenter gikk påskedag med et egg plassert mellom bryste-
ne. Hensikten var at guttene skulle forsøke å få tak i det. 

Hvis det var frost natt til påskedag og den påfølgende søndagsnatt, ville det 
bli frost i lang tid. Dersom det regnet påskedagen, var det et varsel om dår-
lig sommer.  
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Lammet 
er også et vanlig symbol for Jesus. Johannes døperen kaller Jesus for Guds 
Lam (Joh 1, 36).Påskelammet minner oss også om Israels utreise fra Egypt 
etter alle landeplagene. 

Påskeliljer 
Blomstene symboliserer det nye livet vi kan få gjennom Jesus. 
 

Høne/egg/kyllinger 
Opprinnelig er dette hedenske fruktbarhetssymboler, men de forbindes 
også med den kristne påskefeiringen. 

Kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på oss mennesker. 

Høna er bilde på Jesu omsorg og kjærlighet for oss (Matt 23,37). 

Egg minner oss om å bli født på nytt. 

God Påske  til alle  brødre 
ønsker  redaktøren og 
alle de  iherdige medhjelpere  i TW-Nytt 
  

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/fuvmaria/bibeltekster.htm#JOH 1. 36
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/fuvmaria/bibeltekster.htm#MATT 23. 37
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Fra gamle dager: PROLOG 
Ved innvielse av loge nr. 22 Thomas Wildey. 15. januar 1948. 
Opplest av br. C.M. Ove Thorsen. 

 
Thomas Wildey, Thomas Wildey. 
Navnet er som en fanfare, 
og det kaller med sin manen 
fram vår lille broderskare 
til vår samling under fanen. 
 
Denne mann - selv så beskjeden - 
der han sto i hverdags-hammen, 
han var den som knyttet kjeden, 
han har ført oss brødre sammen. 
 
Hva var det bror Wildey søkte 
så iherdig for vår orden? 
Det som for hans tanke spøkte 
er for oss en visshet vorden : 
 
Vi et hvilested for sjelen 
i vårt samfunns favn har funnet, 
sinnets fred er der juvelen 
som vår ring har sammen bundet. 
 
Han har lært oss at de svake 
skal vi støtte med vår styrke, 
han har lært oss å forsake, 
lært oss vennskapet å dyrke. 
 
Han har vist at kjærligheten 
til vår neste er ozonen 
i vår livsluft, han profeten 
med sitt krav til oss, ga tonen 
som til harmoni oss fører. 
 
Sannhetskravet er det siste 
og det største krav, vi hører. 
 
Alt er Glorie om hans kiste. 

Brødre - vi til Wildeys minne 
oss har valgt hans navn å bære 
i hans spor - vi da vil finne 
det blir ham og oss til ære. 
 
Vi har mange mål, for tiden 
stiller krav til alle, alle. 
Sulten, sorgen, kvalen, kviden 
på vår hjelp vil også kalle. 
 
Freden som vi fikk, hvor er den? 
Det er dødens fred, for nøden 
herjer nådeløst i verden 
som en straff for verdensbrøden. 
 
Er det fiender som lider? 
Kanskje det - men det må glemmes. 
Vi må tro i disse tider. 
Nå må stri og tvedrakt gjemmes, 
gjemmes, så de aldri mere 
kan vårt sinn, vårt syn formørke. 
Vi• mot hevn må reagere 
ellers vil vår sjel fortørke. 
 
Gå da freidig til det virke 
som vår orden av oss krever, 
da vår loge som en kirke 
oss til åndens høyder hever. 
 
I det samfunn vi har dannet 
vil tre ord oss binde sammen: 
Vennskap, kjærlighet og sannhet. 
Thomas Wildeys løsen. 
 
Amen 
Fritz Nagell. 
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Vårt etiske hjørne 
 
Et av Odd –Fellow’s ordens  viktigste grunnsetninger og ikke minst  
leveregler  har jeg funnet i våre fortegnelser og beskrivelser om våre etiske 
oppførelses mønster.  
 
I og med at denne har blitt forfattet som rim så har jeg lyst til å dele denne 
saken med brødrene. Les dette nøye og gjerne flere ganger, i ro og mak, slik 
at ordene setter seg, og synker inn. 
 

VÆR MOT ANDRE SOM DU VIL AT ANDRE SKAL VÆRE MOT DEG. 
 
Vær varsom med din tanke - om store og om små 
Forstå å sette skranke – for det du tenker på. 
 
Vær varsom med å lytte – til verdens kalde røst 
For om du blir dens bytte - hvor finner du så trøst. 
 
Vær varsom i din tale – ord står så titt for fall 
Som aftensol i dal - den vennlig være skal. 
 
Vær varsom i din glede – den muntre følgesvenn 
At ikke du skal gråte – og sørge over den. 
 
Vær varsom med å såre – din venn i ord og blikk! 
Titt leges av åre – de minste nålestikk. 
 
Vær varsom med din klage – den gjør kun utilfreds, 
Og vender tom tilbake – og gagner ingensteds. 
 
Vær varsom med din lykke – for den du slet og stred 
Titt er dens vekst kun sparsom – men lett den rives ned. 
 
Vær varsom med ord som kan volde fortred 
Har munnen dem sluppet,  de flyver lett av sted, 
Og intet det gavner, og det er for sent 
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Å si at ordene slett ikke var ment. 
 
Vær varsomt med løfter, som ikke blir holdt, 
Hva urett er ikke i verden forvoldt 
Av lokkende toner, som intet betød 
Og fulgtes av sorg og fortvilendes nød. 
 
Vær varsom med dette:  Å kaste en sten,  vi bor jo i glasshus hver eneste en. 
Et menneske er i seg noe stort, men ingen går skyldfri til himmelens port. 
 
Det er ikke det som du gjorde, men det – som du ugjort vet 
Som ligger deg tungt på hjerte ved kveld, når solen går ned. 
 
De brev, som du ikke sendte din svikt`n av felles sak,  
Den hjelp – du ikke fikk ytet du hadde det travelt i dag! 
 
Det varme håndtrykk- du glemte, de muntre små tjenesters els, 
Som ikke fikk strømme – for du hadde nok med deg selv! 
 
 
Med broderlig hilsen  redaktøren Thomas Teichmann 
 
 
 
 
 

 

  Ikke fortell meg hvor hardt du arbeider. Fortell meg hva du får gjordt.   

 

James Ling 
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Kunstnerisk hjørne - Per Kleiva 

 

Per Kleiva er født 1. april 1933 i Torsken, han vokste opp i Troms, på 
Sunnmøre og i Gulen i Sogn. Bor nå på Nesodden. 
 
Studerte under Per Krogh på Statens Kunstakademi og har ellers studert på 
Kunstakademi i København, Firenze og Stockholm. 
Han debuterte på Høstutstillingen i 1963 og har siden hatt en rekke  
separatutstillinger både innenlands og utenlands. 
 
Per Kleiva er innkjøpt til en lang rekke offentlige samlinger i inn og utland. 
Han tok i bruk Serigrafi (silketrykk) som den gangen stort sett var forbeholdt 
grafisk bransje og mange av hans arbeider står spikret fast i folks bevissthet. 
 
Per Kleivas fargeserigrafi ” Amerikanske sommerfugler” fra 1971 har blitt 
stående som et av de mest kjente grafiske verk i norsk kunsthistorie. Det 
mest kjente norske politiske utspill mot Vietnam-krigen. 
 
Det politiske budskap ble mindre framtredende i Kleivas kunst de  
påfølgende årene og vakre landskaper ble skapt, men det var alltid en  
beretning, eller en historie som skulle fortelles. 
 
Jeg har kun hilst på Kleiva en gang, på et arrangement på Stenersen 
museet, men har solgt mange bilder av ham og er oppriktig glad i hans  
bilder. 
 
Særlig begeistret var jeg for et serigrafi med et vakkert fjell- landskap hvor 
det foran var plassert et flygel med en pianist. 

http://www.google.no/imgres?q=per+kleiva&start=165&hl=no&sa=X&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=950&bih=402&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=gwAWLm8LzGA3RM:&imgrefurl=http://www.fineart.no/galleriobjekt/Per_Kleiva_Amerikanske_sommerfugler/346260&imgurl=http://www.fineart.no/i/brand_img/222-0.jpg/crop,w=130,h=180&w=130&h=179&ei=RHw6UKThKure4QTC_IGAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=129&dur=463&hovh=143&hovw=104&tx=108&ty=132&sig=105822211613265837460&page=11&tbnh=119&tbnw=75&ndsp=19&ved=1t:429,r:10,s:165,i:275
http://www.google.no/imgres?q=per+kleiva&start=130&hl=no&sa=X&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=950&bih=402&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=5AAVn_WRF68SoM:&imgrefurl=http://ostfoldmuseene.no/2011/09/08/betrakter-eller-deltager/&imgurl=http://ostfoldmuseene.no/files/Per-Kleiva-Blad-fra-Imperalismens-Dagbok-2-croppet_edited-11-216x210.jpg&w=216&h=210&ei=RHw6UKThKure4QTC_IGAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=110&vpy=102&dur=140&hovh=168&hovw=172&tx=82&ty=109&sig=105822211613265837460&page=9&tbnh=110&tbnw=115&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:130,i:169
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Musikk og landskap hører sammen synes jeg, og på fjellturer hvor naturen  
er storslått kan jeg føle klassisk musikk, særlig Beethoven. 
Og det samme skjer i konsertsalen, når Beethovens 6. symfoni  (pastorale) 
spilles, lukker jeg øynene og er på fjellet. 
 
Dette må jeg ha fortalt på Kunstverket, for da jeg sluttet, fikk jeg som gave 
dette flotte serigrafiet. 
Opplaget var utsolgt, men jeg fikk et EA trykk som er kunstnerens trykk, og 
kan selges til samme pris, men som vurderes noe høyere. 
 
En fantastisk gave fra en fantastisk arbeidsgiver. 
 
Bildet henger i inngangspartiet hjemme hos meg. 
 
Som kuriositet kan nevnes at samme bilde også henger hos  
Dronning Sonja. Det så jeg i et fjernsynsprogram 
 
Hilsen Arvid Soelberg. 
  

Bedriftsrådgivere er mennesker som låner klokken din for å fortelle deg 

hva den er, og så stikker av med den. 

 

Robert Townsend 
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Kunne et skritt tilbake bety flere skritt frem?? 
 
Ofte, riktig ofte, hører vi om manglende nye kandidater. I logesalen  
oppfordres vi av embedsmennene til å komme med kandidater. I ordens-
innlegg hører vi om ”at hvis vi nå alle forplikter oss til å finne x antall over 
de neste x år og så videre” 
At medlemstallet går den gale veien er fakta, men oftest når dette  
debatteres lyder svarene at det skyldes at vi ikke følger med tiden, at vi skal 
være mer åpne, mer moderne. Derfor holdes det over hele landet  
infomøter hvor folk kan komme og høre om Ordenen, se våre logesaler og 
få vite mer og mer, idet åpenhet menes å være veien fremover. 
 
Vi skal moderniseres sies det, kanskje blant annet derfor er det vel neppe 
mange loger igjen, hvor man kan sier DE og vi har nå også en side på 
Facebook, for det er jo den tid vi lever i, og de unge mennesker som er 
Ordenens fremtid, ja det er det de vil ha. Eller er det nå det ??? 
Selv er jeg ikke så sikker!  
Kanskje man skulle snu bøtten på hodet, for på tross av mer åpenhet, 
mindre av det ”gammeldagse” et forsøk på å bli en del av den tid vi lever i, 
ja så faller medlemstallet stadig vekk. Kunne det skyldes at det kanskje ikke 
er den riktige vei å gå? 
Selv er jeg en ung bror – både av alder og ansiennitet – og alle disse nyere 
tiltak er ikke for min skyld! Personlig så jeg gjerne at vi var DE’S i logesalene, 
jeg så gjerne ennå mer etisk arbeide og flere ordensinnlegg om historien og 
Ordenens grunnlag og verdier. Jeg tror ikke på ”Å følge med tiden” er veien 
fremover, og mange av de yngre brødre jeg snakker med, er helt enige med 
meg. 
Jeg opplever både i egen loge og ved besøk i andre loger at det slakkes på 
de gamle skikker, ting som kanskje virker små, men likevel hører jeg ofte 
sagt: Ja det var ikke gått for 20 år siden” – så noen bemerker jo dette, og 
kanskje kan vi ikke alle komme med eksempler på hvor det slakkes litt, 
kanskje igjen fordi man prøver å følge med tiden. Jeg er bare ikke sikker på 
at det er veien å gå for å få brødrene til å komme med nye kandidater. 
 
Er det noe ved dette at man skal ha tid til å prøve noe nytt, og kanskje i  
stedet for hele tiden å suse fremover – stoppe opp – eller sågar snu seg 
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rundt og ta et skritt eller to baklengs?? Jo mer Ordenen prøver å bli  
”Tidsriktig” jo mer blir den også noe på likefot med alle de uendelige mange 
andre tilbud som finnes. 
Hvis vi skal få flere kandidater, skal vi tilby noe ingen andre gjør. Kunne det 
tenkes at hvis vi lukket litt til igjen, slik at Ordene igjen ble litt hemmelig og 
mystisk, så ville det vekke nyskjerrigheten hos noen flere? Kunne det tenkes 
at hvis vi tilbyr noe helt annet enn det man kan få andre steder, noe mer 
formelt, noe mer høytidelig, ja så var det flere som så oss som et 
annerledes alternativ til hverdagens mange tilbud? 
 
Jeg har på ingen måte alle svarene, ei heller den gyllne løsningen, men har 
dog en rekke tanker som det nå er åpnet opp for og vel vitende om at 
Odd Fellow Bladet ikke er noe Debattblad, så håper jeg at mine tanker  
kanskje kan gi inspirasjon til dialog i de relevante fora. 
 
KUNNE DET TENKES AT ET SKRITT ELLER TO BAKLENGS KUNNE VISE SEG Å 
VÆRE ADSKILLIGE SKRITT FREMOVER FOR VÅR ORDEN? 
 
Sakset fra Dansk Odd Fellow Blad nr 2, februar 2013. 
 
 
  

Når du sier at du i prinsippet er enig i noe, betyr det at du overhodet ik-

ke har til hensikt å gjennomføre det i praksis. 

 

Bismarck 
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Til beste for Ordenen. 
 
Sakset fra Dansk Odd Fellow Blad nr 2, februar 2013. 

 
Å være medlem av en Orden vil si å være sammen med likesinnede i et 
interessefellesskap! 
Når man sier ordet Orden, uttrykker man et begrep som først får faste 
bestanddeler og liv når det blir befolket med levende materiale. 
Dette levende materialet det er oss – det er deg, og deg og deg og meg. 
I Norge består dette levende materialet av ca 23000 andre likesinnete 
personer. 
Alle disse individuelle personligheter danner det levende fellesskap, som vi 
kaller Odd Fellow logene under Den Uavhængige Norske Storloge. 
Vil vi så noe med dette helt unike fellesskap? Eller er det bare hygge og 
selskapelighet? 
Det kan den enkelte selv best svare på. 
Vi deltar selvfølgelig alle, hver især med våre egne individuelle egenskaper, 
og av forskjellige grunner, men vi skal ha øye for at fra det øyeblikk vi ble 
innviet i Ordenen, sa vi JA til dette interessefellesskap.  
Vi sa ja til sammen med andre likesinnede å ville gjøre hva vi kunne for å 
etterleve Ordenens budord og Ordenens etiske formål. 
Vi kan vanskelig alene og uten påvirkning og inspirasjon fra andre og uten 
inspirasjon fra Ordenens fortellinger til oss, leve opp til den etiske fordring 
som blir stilt oss ved vår innvielse. 
Dette blir først mulig hvis vi holder sammen og er flittig møtende i vår loge, 
og deltar aktivt i hverdagen, fordi det er jo der samholdet grunnlegges. 
Vi skal derfor inngå i et tett fellesskap. Vi skal skape et fastspikret sammen-
hold, hvor alle trekker i samme retning, og hvor vi husker å bruke en god 
omgangstone, det vil si, å snakke ordentlig til og om hverandre. 
Vi skal sørge for å fastholde retningslinjer og omgangstoner som gir et godt 
og positivt samvær både i logesalen og under det selskapelige samvær på 
ettermøtet. 
Dette burde være en selvfølge, - det er det ikke alltid. 
Vi får kun styrket vår loge vårt samhold – hvis vi lar være med å selektere! 
Hva mener jeg så med det. Vi skal for eksempel la være med å si til oss selv: 
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”Huff, i dag har jeg slett ikke lyst til å gå på logemøte, fordi det virker som 
det ikke har noe interessant innhold for meg.” 
Hvordan i all verden kan man i forveien vite om det ikke akkurat den  
kvelden vil skje noe som man kan lære av og bli klokere av: 
Hvis det bare er en liten enkelt ting som jeg kan føye til det store og hele, 
her inne i meg selv, så er jo kvelden slett ikke så håpløs likevel, Eller hva?? 
 
Dette var det første vi kunne gjøre for vår loge og vårt samhold. 
Det neste er vår personlige aktivitet. 
La vær med å si nei takk når et eller annet arbeide i og for logen blir tilbudt 
deg. 
Det er jo her man lærer Ordenens og logens sjel å kjenne – samen med 
andre likesinnede. 
La være med å tenke at det kan de andre gjøre, det behøver ikke jeg, det er 
så mange andre. 
 
Hvilke andre?? Du og jeg er jo selv en del av DE ANDRE. 
Alle kan ikke gjøre alt, men Alle kan gjøre noe. 
Ikke noe arbeid er for vanskelig, for stort eller for lite til å si nei til- HUSK 
DET. 
Tenk på at vi er dypt avhengig av hverandre. 
Hvordan skulle en Overmester klare seg, hvis det ikke var en stab av villige, 
trofaste, ”medarbeidere” til hjelp. 
Hvordan skulle en Undermester klare seg hvis det ikke er en stab av  
hjelpere rundt henne/ham? 
Hvordan tror man at en logeaften blir stablet på bena? Det kommer ikke av 
seg selv, det er lagt ideer, tanker og arbeid i hvert møte, for at du og jeg kan 
sitte og nyte av gode og vel tilrettelagte logemøter og tankevekkende  
innlegg. 
Hvordan skulle våre Nevnder/Utvalg fungere hvis alle bare tenkte på seg 
selv, og ikke mente at nettopp de behøvde å delta eller gjøre noe.  
Dette får meg til å lure på og til å spørre om, hvorfor det er så vanskelig å få 
”Flammen” til å gå videre? Prøv å motta oppfordringen til å holde dette lille 
innlegg på maksimum tre til fem minutter i logesalen. Det vil i høy grad  
berike deg selv. Men har man ingen visjoner og har man ingen glede, så har 
man ingen lyst. Så er det da i orden å sette seg ned og bare lytte, bar man 
kommer og deltar. (hvis man ikke er syk, selvfølgelig) 
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Så kan det jo være at man kan få lysten og gleden, sånn litt etter hvert, og 
så er det jo ikke så dårlig likevel.  
Alle kan forsømme en gang eller to, men det kan raskt bli en uvane, som det 
ikke er så lett å rette opp igjen. Tenk også på at det skal være plass til alle 
uansett, selv om vi ikke alltid er enige i alt. Det kan vi ikke være, og det skal 
vi da heller ikke være, men vi skal respektere hverandre på tross av  
eventuell uenighet. 
Ta dette som en lite oppfrisker rett før vi skal til å bytte embedsmenn og ha 
nye medlemmer i Nevndene/utvalgene, og før vi skal begynne en helt på 
Embedstermin til høsten. 
Så mine brødre. 
Vær med å verne om samholdet i logen, så vi kan få sterke loger med trivsel 
og godt samarbeide. 
Vi kan meget godt være hverandre behjelpelige med å holde fast på  
begeistringen og lysten på logelivet og logearbeidet til glede for oss selv og 
til styrkelse av vår Orden.  
 

 
  

Stol aldri på en underordnet som aldri kritiserer sin overordnede. 

 

John Collins 
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Herman Wildenvey 

 

Herman Portaas, ( 1885 – 1959 ) debuterte i 1902 med diktsamlingen 
Campanula. Senere tok han navnet Wildenvey og et dikt han laget kan kan-
skje forklare hvorfor. 

Navnet som jeg nu vil tage 
lyder av henfarne dage: 
bækken der hed Veya, 

o eya, 
raabte: Følg du mig 

gjennom al galej 
lad det syne sig: 

 

Her man vil den vey. 
Dette navn er lavet, 

indgravet, 
med dobbelt-w skrevet og stavet. 

 

Herman viste poetisk talent allerede i unge år og hadde en usedvanlig god 
hukommelse, en rik fantasi og han opplevde naturen på en intens måte. 
Han tørstet etter å lære og da han ble skolegutt var hans kunnskaper så 
store at han ganske fort ble flyttet opp en klasse. 
 
Bestemor på Portåsen, hans trofaste venn i tykt og tynt, hadde besvart alle 
Hermans spørsmål om hvorfor og hvorledes. Senere mot tenårene fikk han 
hjelp til å komme inn på et skolekurs og traff skolestyrer Engebret Moe 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Herman_wildenvey_1919.jpg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Wildenvey_house.jpg
http://www.google.no/imgres?q=gisken+wildenvey&hl=no&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_noNO359NO360&biw=971&bih=377&tbm=isch&tbnid=JsFnXF85klqN_M:&imgrefurl=http://www.portaasen.no/mer_om_wildenvey&docid=LxjE5ZJdU6YrBM&imgurl=http://felles.siteman.no/portaasen.no/filarkiv/Image/wildenvey/wildenvey-portrett_2.png&w=220&h=275&ei=TUntULysAYr24QS2y4CQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=25&dur=6241&hovh=220&hovw=176&tx=107&ty=142&sig=112365701406419440379&page=3&tbnh=124&tbnw=117&start=26&ndsp=19&ved=1t:429,r:33,s:0,i:192
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Færden, en søstersønn av Jørgen Moe. Færden var en talentfull og raus læ-
rer og det er liten tvil om at denne mannen betydde mye for Hermans ut-
vikling. 
 

I 1904 reiste han med D/S Norge til USA og overlevde skipets forlis hvor 620 
av 800 mennesker omkom. Han ble reddet fra en livbåt, og fraktet til Eng-
land. 
Senere skrev han: 
 

Jeg tenkte da skibet gikk nedenom og hjem 
at kanskje så passet jeg best blant dem 

som alt uten skånsel berøves, 
for jeg er en mann hvis misjon her på jord, 

er så ny i sitt slags og så svimlende stor, 
at den på langt nær behøves. 

 
Herman Wildenvey ble utrolig populær og utga 44 egne verker og gjendik-
tet Shakespare, Hemingvay, Heine og Gøthe. 
Han kunne selge mer enn 10 000 eksemplarer, i våre dager er det sjelden 
det selges mer enn 1000 eksemplarer av en diktsamling. 
Han begynte å jobbe litt med radio, og var like populær der, han reiste 
rundt i landet og trakk fulle hus. Han hadde sjarm og utstråling og flertallet i 
salen var nok kvinner. Ikke for ingenting han blir kalt vårens og forelskelsens 
dikter. 
 

I 1912 giftet han seg med Gisken Kramer Andreassen . 
 

Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. 
 

Bodde i Stavern med sin Gisken fra 1923 inntil sin død i 1959. 
Han var frimurer. 
 

Som gutt kan jeg godt huske hans mange diktopplesninger i radioen og min 
mor sa alltid at diktene var flotte, men man burde ha noen andre til å lese 
de. 
Men jeg tror hans spesielle monotone stemme var noe av årsaken til at folk 
lyttet. Stemmen har mye å si, tenk også på Arnulf Øverland, det er mye 
grunnet den spesielle stemmen som fikk folk til å stoppe og lytte. 
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En del av min militærtjeneste foregikk på skoleavdelingen i Stavern. 
En kveld hadde jeg og en kamerat tatt en øl på Hotell Wassilioff. 
Dette var en finere restaurant og ikke vanlig besøksted for soldater. 
Da glassene var tomme satt vi og tittet på gjestene og så snart at Wildenvey 
satt alene ved et bord, etter hvert vinket han på oss og spurte om vi var 
blakke. Det var vi jo, og da spanderte han et glass på oss og selv om han nok 
var litt beruset, hadde vi en hyggelig stund sammen. 
Han serverte også noen dikt som jeg synes var noe på kanten 
 

I min ungdom leste jeg mye lyrikk og har mange bøker fra de mest kjent dik-
tere, jeg var også fast lytter til ønskediktet som gikk på radioen og protes-
terte sterkt da denne posten ble nedlagt i år 2000. 
Mari Beinset Waagaard hadde denne posten etter legendariske 
Hartvig Kiran og hun hadde den siste fremførelsen av programmet.. 
Jeg arrangerte en poesikveld i Gamle Logen for Oslo Kulturforening og invi-
terte henne til å lese for oss. En fin kveld som også førte til en hyggelig prat 
sammen. 
 

I 1985 fikk Arve Solstad rykket inn en annonse i Dagbladet og andre aviser. 
Herman Wildenvey  ble født 20. juli for 100 år siden og vi vil derfor stifte 
Wildenvey-selskapet med det formål å ivareta mester Hermans enestående 
posisjon i vår kultur. 
Vi oppfordrer interesserte til å tegne seg som medlemmer. 
Annonsen var undertegnet: Gøsta Hammarlund, Arne Nordheim,  
Kr. Ottosen, Mentz Shulerud, Øyvind Næss, Andreas Skartveidt, 
Arve Solstad, Knut Tvedt, Hanna Wildenvey. 
 

Foreningen ble offisielt stiftet 7. april 1987 og det første årsmøte ble av-
holdt i Stavern og som nyinnmeldt deltok jeg på møtet. 
Hvert år nær den 20 juli er det årsmøte og mange arrangementer i Stavern. 
Jeg har vært med på mange av dem. 
Det deles også ut en poesipris hvert år, dette skjer i hagen på Hergisheim i 
Stavern. 
Vi har også arrangementer på Portåsen og i Oslo. Jeg har deltatt flere gang-
er på Restaurant Dronningen og Cafe Engebret. 
 

Et år ville vi ha opplesning av Wildenveys dikt i den vakre Stavern kirke, men 
vi fikk ikke lov da presten mente Wildenvey ikke var verdig i guds hus. 
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Avslutter derfor med dette lille dikt fra denne uverdige person. 
 

Ute fra verdens vide 
kaller en sang meg hjem. 

Hjembygdens bakker blide. 
Herren velsigne dem. 

 

   
   Hotell Wassilioff                                 Stavern kirke 
 

 
På leirmøtet 8. januar i år holdt Tone Ringen et utmerket foredrag om Her-
man Wildenvey  og leste mange fine dikt, til en fullsatt forsamling, vi var vel 
100 mann. Begeistringen var stor og dette inspirerte meg til å skrive litt om 
Wildenvey, 
 
Hilsen Arvid Soelberg 
  

Få store menn ville kommet helskinnet igjennom et ansettelsesintervju. 

 

Paul Goodman 

http://www.wassilioff.no/index.php/om-oss/kontakt-oss
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Sunnere matvaner 

 

Skal du etablere en sunnere livsstil? Den beste vanen du kan gi deg selv, er å spise 

mer fisk og sjømat. Det gir deg overskuddet du trenger i hverdagen, uansett hva 

den består av. 

Mange starter et nytt år, ny måned eller ny uke med å få på plass en sunnere livsstil. Da kan du starte 

med å gi sjømat en større plass på menyen i hverdagen. 

 Sammenlignet med mange andre råvarer er sjømat mager mat, også de vi kaller fete fiskear-

ter. De har det sunne umettede fettet som vi bør få i oss mer av. Mer sjømat på hverdagsme-

nyen kan derfor være til god hjelp for deg som vil nå trivselsvekten din. 

 Sjømat har også nesten alle de andre viktige næringsstoffene som kroppen din trenger. Det er 

bare karbohydrater og vitamin C som ikke kommer fra sjømaten direkte, men de får du enkelt 

fra tilbehør som potet eller brød, samt grønnsaker.  

 Sjømatmåltidet gir deg altså hele den sunne miksen kroppen trenger. Så da er det ikke vans-

kelig å forstå hvorfor vi blir anbefalt å ha sjømat på menyen to til tre ganger i uken. Kom godt 

i gang med oppskrift på laks med ovnsbakte grønnsaker, perfekt i en travel hverdag. Putt 

grønnsakene i ovnen mens du dekker på og steker fisken. 

 Det er mer enn råvarene som skaper sunnere matvaner, nye kjøkkenrutiner hjelper også. Når 

du steker fisk er stekeolje og flytende margarin bedre alternativ for hjertet enn smør og fast 

margarin. Du trenger heller ikke kremfløte for å lage en god og tykk saus til hverdags. Fiske-

buljong, litt matfløte og maizennajevner gjør samme nytte. 

 Et sjømatmåltid med potet, ris eller brød som tilbehør gir deg styrke og drivkraft fra protein 

og gode karbohydrater, og lite fett. Slik får du også en jevnere energitilførsel enn fra et måltid 

med mye sukker og mettet fett. Det er godt å vite også hvis du bare trenger mer energi i 

hverdagen, til trening eller hverdagens aktiviteter. 

 Og hvis du skal trene bør sjømat være en naturlig del av kostholdet ditt. Sjømat er nemlig rik 

på proteiner, kroppens egne byggesteiner. Med sjømat som påfyll etterpå, får du dermed 

maksimal effekt av treningen. Prøv oppskriften på seikarbonade i brød etter treningen, for 

med sjømat får musklene det materialet de trenger for å bygge seg opp igjen etter en økt. 

 Utarbeidet etter  GOD FISK 

Lykke til fra og med   Redaktør Thomas Teichmann  

http://www.godfisk.no/Sjømatskolen/Sjømat-og-helse/Tre-fiskemiddager-i-uka
http://www.godfisk.no/Oppskrifter/Norge/Laks-med-ovnsbakte-grønnsaker
http://www.godfisk.no/Sjømatskolen/Inspirasjon-og-ideer/Hverdag/Tips-til-raske-rutiner-på-kjøkkenet
http://www.godfisk.no/Oppskrifter/Norge/Seikarbonader-i-brød
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Auberginefrikasse med kongekrabbe 

 

Kongekrabbe er en fantastisk råvare som kan brukes i mange forskjellige retter. Prøv 
denne oppskriften med kongekrabbe, aubergine og blåskjell. 

Ingredienser 

400 g kongekrabbeben, rå 200 g blåskjell, uten skall 
1 aubergine  2 ss olivenolje  2 stk sjalottlø  1 fedd hvitløk  2 dl melk  2 dl matfløte  1 ss crème fraîche,   
salt og pepper  sitronsaft 
Frikassè 
200 g kantareller   2 ss smør 
200 g shitak 2 ts estragon 1 ts gressløk 
salt og pepper 

Framgangsmåte 
Skrell aubergine og skjær i terninger. 
Surr aubergineterningene i olivenolje sammen med finhakket sjalottløk og hvitløk. 
Tilsett melk, fløte og crème fraîche. Kok til aubergineterningene blir møre. 
Kjør sammen med en stavmikser til den skummer. Blir dette for tykk kan du spe den med litt fløte. 
Smakes til med salt, pepper og litt sitronsaft. 

Frikassé 
Ta kongekrabbekjøttet ut av beinene og del den opp i serveringsbiter. 
Stek krabbestykkene gylne i smør sammen med sopp. 
Vend inn blåskjell sammen med urtene like før servering. 
Smak til med litt sitronsaft. 

Fritt oversatt fra god fisk.no     
Velbekomme    Thomas  
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Runde fødselsdager 
 

2013: 
 
70 år: 
Bastiansen, Karl-Erik   01.07.1943 
Myhre, Jan Arvid   23.07.1943 
Kvern, Jan-Fredrik   22.08.1943 
Rød, Oddbjørn    25.10.1943 
 
65 år: 
Aune, Arne Johannes   04.07.1948 
 
60 år: 
Jahr, Bjørn     16.05.1953 
Ergo, Rolf Arild    16.10.1953 
 
55 år: 
Johansen, Lars Bertil   16.09.1958 
 
50 år: 
Sørum, Bård Steinar   21.11.1963 

 
  

Hver gang du sitter overfor en eller annen viktig person, skal du alltid 

forestille deg at han sitter der i lange underbukser. Slik har jeg alltid 

drevet forretninger. 

 

Joseph p. Kennedy 
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En liten merkelig hendelse. 

I 
                                            Rustadsaga      

Kjære brødre. 
 

Jeg har tidligere skrevet om merkelige små hendelser som får en til å  
fundere litt. Her er også en liten historie fra våren 2012 hvor jeg var på 
dagstur i Østmarka. Ut på dagen kom jeg fram til Rustadsaga sportstue som 
ligger ved Nøklevann.  Stedet er åpent alle dager i uka unntatt mandag, og 
der er det alltid folksomt, også på hverdager. Det er mange spreke  
pensjonister og den nye gruppen som stadig inntar marka og stuene, nemlig 
spebarnsmødre på trilletur. 
 

Svett og sliten var det deilig og få av seg jakken og sette seg ned med ferskt 
rundstykke, en vaffel og kaffe. Rundt der jeg satt var det unge mødre med 
3-5 måneder gamle barn på fanget. Riktig trivelig var det. 
 

Etter denne hyggelige pausen var det ikke langt til parkeringsplassen hvor 
bilen min sto. Der tenkte jeg at jeg skulle kjøre innom Plantasjen og kjøpe 
noen grønne planter. Kunne trenge litt friske planter i huset. Så jeg kjørte til 
Plantasjen på Skullerud. Før jeg gikk fra bilen sjekket jeg at lommebok var 
på plass, en refleks jeg har vennet meg til. 
 

Men jeg hadde ingen lommebok på meg. 
 

Den må jeg ha mistet etter at jeg betalte på Rustadsaga, Jeg inn i bilen og i 
full fart tilbake til Rustadsaga. Den hyggelige vertinnen hjalp meg å lete, 
men fant ingen lommebok. 
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For en katastrofe, penger, bankkort, kredittkort, flere medlemskort, 
trikkekort. Jeg følte meg så naken, ribbet for alt. 
 

I slike situasjoner hvor du er sårbar er det lett å ty til bønnen, kjære la meg 
finne lommeboken, kanskje den ligger i bilen, hjelp meg nå. I full fart går jeg 
tilbake til bilen med en sterk bønn om at lommeboken er der.  Åpner bilen 
leter under setene, nei ingen lommebok. 
 

Så tenker jeg: dette er ikke verdens undergang, dette har mange opplevd 
og at man ved å be, skal få hjelp i en slik sak er ikke å forvente. 
Nei jeg for heller skynde meg hjem og sperre kontoene. 
 

Så tar jeg døren for å lukke og kjøre – da plutselig ser jeg:  
 

Lommeboken kilt fast mellom setet og karmen rundt. 
 

Sprekken er så trang at man må ha presset den ned, umulig at den kan ha 
falt dit. 
 

Hva skal man tro om slikt, - kanskje man bare skal tro.  
Jeg bøyde hodet, foldet hendene og takket. 
 

Vel hjemme ringte jeg vertinnen på Rustadsaga og fortalte at jeg hadde 
funnet lommeboka, og hun ble like glad som meg. 
 
 

 
                                                  Vertinnen på Rustadsaga 

 
Hilsen Arvid Soelberg 
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Bruksanvisning for vår nettside 
 
 
 
Vi har en flott internettside som vår logebror Erling Nordsjø står bak og 
han er vår Ordens nettredaktør for www.oddfellow.no  På denne inter-
nettsiden finner vi mye nyttig informasjon om Odd Fellow Ordenen, hvor-
dan 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 medlems-

nummer 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 med-

lemmene i Norge. 

 
 
Lykke til  
OM 

http://www.oddfellow.no/
http://www.oddfellow.no/
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Møteprogram VÅREN 2013 

for 
Loge nr. 22 Thomas Wildey 

 

TIRSDAG:      

19.03.2013 19:00 C   Arbm.  

02.04.2013 19:00 A    Besøke 32 Viken 

16.04.2013 19:00 A     Galla 

23.04.2013 19:00 B   Arbm. Foredrag 

30.04.2013 19:00 C    1.g.nom 

07.05.2013 19:00 D   Arbm.  

14.05.2013 19:00 A    Arbm. 
 

21.05.2013 19:00 B   
 

2.g.nom og valg 

28.05.2013   
   

Sommermøte m/ledsager 

      

      

      

      

      

      

 
 
 
  

GULLKORN – Noe å tenke på…. 

 

Hilsen Rune Mediaas 
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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 


