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Våren
Solen den varmer og snøen forsvinner, og vinteren takker for seg.
Tilbake om den har vi morsomme minner, en ny vår er på vei.
Fuglene vender tilbake, fra sydens varme strand.
Svala bygger reir under taket og jubler så høyt hun kan.
Hvitveisen lyser i bakken, i grøfta dukker hestehoven opp.
I havnehagen går Blakken og strekker sin vårslappe kropp.
Ja sola den varmer og skinner, og lerka hun synger dens pris.
Småpikene er atter opptatt, med å hoppe paradis.
Småguttene kaster på stikka, fuglene jubler mot sky.
Ja nå er en vinter over for våren er her på ny.

Leder - Overmester har ordet
Kjære søstre
Høstsemesteret er over, julen har passert, og snart hele vårsemesteret.
Det har vært en spennende tid hittil, og snart har jeg gjennomført det første året
av min periode som OM.
Det har vært hardt arbeid både for meg og mitt Embedskollegie. Mange utfordringer og mange sene kvelder. Men det skal jeg si dere, det har også vært veldig
morsomt, inspirerende og spennende. Jeg har lært utrolig mye på denne tiden og
føler vel selv at det har gått ganske bra.
Nye utfordringer venter, men dette klarer vi nok.
Gradspasseringer med gjester fra andre loger har vi også vært igjennom. Ikke bare gjester, men også søstre fra andre loger, som har tatt grader hos oss. Det er
veldig hyggelig.
Vårsemesteret blir avsluttet med Søsterskillingsbasar, og sommermøte. Så en lang
og velfortjent ferie før vi starter opp med høstens program.
Denne høsten har vi en 40 års veteran og en 25 års veteran. Det er hyggelig å
kunne gjøre ære på søstre som trofast har møtt opp.
Det gir inspirasjon og lyst til å fortsette logens arbeid innad som utad. Husk alle
sammen at vi er søstre. Ta godt vare på hverandre så får vi det så mye bedre
sammen.
Jeg vil med dette får takke for den hjelp og støtte jeg har fått gjennom dette første året og ønske dere alle sammen:
En riktig god sommer!

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Wenche Høgåsen
Overmester
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Undermesterhjørnet

Våren er snart over og sommeren står for tur. Min første sesong som UM er snart endt.
Håper dere har hygget dere på periodens ettermøter.
Sesongen avsluttes med sommermøte mandag 2.juni. I år blir det kulturelt innslag med
påfølgende mat og vin. Håper å se mange søstre.
Tar gjerne imot innspill og ideer til høsten ettermøter. Gjerne bidrag der søstrene selv kan
underholde, eller annen aktivitet som engasjerer. Kanskje sommeren vil gjøre noen kreative.
Noen ord til ettertanke av en indisk guru ved navn Osho
Det er stygt å dømme – det sårer mennesker. På den ene siden
skader du dem, sårer dem, og på den andre siden ønsker du
deres kjærlighet, deres respekt. Det er umulig.
Elsk dem, respekter dem og kanskje din kjærlighet og respekt vil
hjelpe dem til å forandre mange av deres svakheter, mange av
deres feiltrinn, fordi kjærlighet vil gi dem ny energi, en ny mening, en ny styrke. Kjærlighet vil gi dem nye røtter til å stå imot
sterk vind, varm sol, tungt regn.
Takker for godt samarbeid og all hygge i denne perioden. En spesiell takk til Selskapskomiteen og Søsterskillingskomiteen. Ønsker alle søstrene en avslappende, opplevelsesrik
og fin sommer. Vi starter opp etter sommeren mandag 8. september, og jeg ser fram til å
møte dere alle igjen etter sommeren.

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Reidun Bragne
undermester
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11.4. Gerd Helene Due
94 år
12.4. Eva Haavik
68 år
14.4. Unni Sandved
90 år
24.4. Torgunn Elise Haustreis 74 år
24.4. Vigdis Hjartholm
64 år
24.4. Sissel Juell Thorsen
66 år
26.4. Kari Andersen
80 år
05.5. Eva Hjerten
77 år
08.05. Tove Brittt Hagen69 år
18.5. Kirsten Røisli
53 år
20.5. Tanja Christine Pay
51 år
22.5. Turid Kyllo Segers
58 år
25.5. Gerd Myrvoll
61 år
28.5. Brit Iser
69 år
30.5. Anne-Lise Watz
70 år
05.6. Guro Sveen
73 år
08.6. Tori-Lena Eikanger
81 år
08.6. Jelena Sirevaag
51 år
09.6. Åse Ålovsrud
91 år
12.6. Torill Evjen Solli
64 år
13.6. Randi Gjervik
62 år
14.6. Irene Engstad
69 år
17.6. Anne-Karin Bengtsson
60 år
25.6. Grethe Syversen
68 år
28.6. Gunvor Loe Andresen
71 år
28.6. Anne Maj Fosmark
60 år
29.6. Jørun Nikoline Hammerø 75 år
01.7. Marit Wenneberg
82 år
02.7. Ingebjørg M. Lippart
55 år
06.7. Karin Pedersen
67 år
08.7. Reidun Fritzvold
80 år
14.7. Mona Rasmussen
58 år
14.7. Elizabeth Thams Ruud
73 år
14.7. Randi Schønland
74 år
18.7. Inger Tangen
67 år
18.7. Anne Dorthea Børrensen 66 år
19.7. Elisabeth Trogstad Eia
55 år
21.7. Jane Dahl Kvist
47 år
23.7. Wenche Ødegaard
61 år
30.7. Karin Britt Olsen
73 år
31.7. Unni Hildebrand
72 år
12.8. Irene G. Erichsen
70 år
19.8. Inger-Lill Bjerke
51 år
22.8. Anna Marie Knudsen
74 år
23.8. Marvel Dahl
94 år
30.8. Anne-Mette Lutro
58 år
2.9. Cathrine Iser
49 år
3.9. Torhild Skyberg
65 år
9.9. Nelly Henriksen
93 år
10.9. Ellen Catrine Knobelauch 51 år
15.9. Ann Helen Madsen
59 år

Sekretærens
spalte
Nå står sommeren og ferien
snart avmerket i
kalenderen, og nok et semester er over. Det har skjedd
mye i dette semesteret og utfordringene har vært
mange. Men det har også vært veldig lærerikt og
ikke minst veldig hyggelig. Jeg har vært med i
Logen noen år nå, men har enda mye å lære og
ikke minst om hvordan en loge fungerer.
I løpet av dette semesteret har vi hatt både
innvielser og mange gradspasseringer.
I løpet av våren har vi innviet syv nye søstre .
Tre søstre har blitt forfremmet til Det Gode
Vennskaps grad, fem søstre har blitt forfremmet
til Den Edle Kjærlighets grad og fem søstre har
blitt forfremmet til Den Høye Sannhets grad.
Søstrene Ingebjørg Mundheim Lippart og Karin
E. Pedersen, Torgunn E. Haustreis og Kirsti
Eriksen Nordeng har blitt forfremmet til
Håpets grad i Leir nr. 1 Oslo.
Av andre store begivenheter er det flere som har
passert runde år i år. Gratulerer til hver i sær.
En spesiell gratulasjon går til våre kjære søstere,
som fylte 90 år i april. Ella Edin den 8. april og
Unni Sandved 14. april
I høst skal vi ha tildeling av 25 års Veteranjuvel
til Unni Hildebrand og 40 års veteranjuvel til
Kari Lohne.
Da vil jeg takke for et hyggelig vårsemester
og ønske dere alle en riktig god sommer.
Så sees vi på høstens første møte mandag
8. september.
Med søsterlig hilsen
i V.K. og S. Kirsti Eriksen Nordeng
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Storrepresentanten informerer

Kjære søstre
Vi er allerede kommet over halvveis i vårsemesteret. Det har vært en hektisk vår.
både for distriktet, den enkelte loge og søster. I tillegg til leirmøter, logemøter, embedsmøter, møter i de forskjellige nevnder og komiteer m.m. har det vært gjennomført et utvidet distriktsrådsmøte med alle logenes Nemd for Styrkelse og Ekspansjon, en seminardag med Rituell opplæring, og
tildeling av Storlogegraden.
Alt dette krever mye av de søstrene som er involvert og jeg takker for den positive innstillingen dere viser
ved å stille opp.
Nytt fra Storlogen
Storlogemøtet
Storlogemøtet 2014 avholdes 13. – 15. juni på Sundvollen Hotel. Av saker som er til behandling er
bl.annet Ordenens langtidsplan og budsjett. Storlogemøtet skal stake ut og vedta kurs og retning for Ordenens arbeid de neste år. Denne gangen er det også tunge rituelle saker på agendaen. For søstrene skal
forslaget om en ny tredje logegrad besluttes.
Prosjekt for å revitalisere leirarbeidet er også en særdeles viktig sak på dette Storlogemøtet. Av lovsaker
er forslaget om å gjøre CM til et valgembete av prinsipiell viktig karakter. Det er også mange andre forslag som delegatene skal ta stilling til og som vil bety mye for Ordenens utvikling i Norge. Hvert distrikt
er representert med to Storrepresentanter, som møter med ubundet mandat. det betyr at de etter diskusjonene og innspillene på møtet, må avgjøre ut fra egen overbevisning hva de vil stemme.
Bistand til Filippinene
Odd Fellow Ordenen er i god vekt på Filippinene og har nå over 300 aktive søstre og brødre. I forbindelse
med orkanen som herjet øygruppen ble vi oppfordret til å hjelpe. Fra Norge har loger, leire, søstre og
brødre bidratt med over 500.000 kroner som er overført til hjelpearbeidet i regi av Odd Fellow Ordenen
på Filippinene. Dokumentasjon om hjelpearbeidet er publisert i nettavisen på oddfellow.no
Norsk Odd Fellow Akademis Årbok 2013
Årboken har som mål å informere om noen av Akademiets arbeidsområder og ikke minst ta opp de sentrale tema som ar vært i fokus i Akademiet gjennom det året som har gått. Symposiet i Bergen har fått en
sentral plass i årboken med sine foredrag som er av stor aktualitet for Odd Fellow Ordenen i Norge. Årboken omtaler også det store fellesprosjektet mellom den Svenske og Norske Storloge med fokus på en
fremtidsrettet lederutvikling. Årets fordypningstema er kjærlighet, et tema som kan være til inspirasjon og
grunnlag for etiske refleksjoner og innlegg i loge og leir. Årboken selges via Odd Fellow Utstyr og koster
kr. 50,- + porto. Loger og leire oppfordres til å bestille samlet.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle søstrene en riktig god sommer og vel møtt til et spennende høstsemester
Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Gunvor Loe Andresen
Storrepresentant
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Innvielse og gradspasseringer våren 2014

10. mars Kirsten Røisli, Tove Britt Hagen og
Mette
Kalve ønskes velkommen som nye søstre

24. mars fikk Anne Lorentzen og Torild
sin 1. grad

Kaspersen

7. april fikk Elisabeth Trogstad Eia, Torild Kaspersen,
Anne Lise Watz og Turid Kyllo Segers sin 2. grad
Den 5. mai ble hele fem søstre opphøyet til
Den Høye Sannhets Grad
Anett Finbråten, Jelena Sirevaag, Torild
Kaspersen og Elisabeth Trogstad Eia og
Turid Kyllo Segers
Informasjon:
Noen av søstrene fikk sine grader i annen
loge, derfor har jeg ikke bilder av disse.
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VÅRENS BOK

Kjære søstre,
Denne gang vil jeg anbefale boken ”Balansekunst” av Rohinton
Mistry, som ble født i Bombay i 1952, men har vært bosatt i Canada siden
1975.
Gjennom sine fire hovedpersoner og en mengde fargerike bipersoner fører han
leseren rundt i Indias nære fortid, fra selvstendigheten i 1947 til unntakstilstanden i 1975.
”Balansekunst” er en brutal historie, men den er også sterk, fargerik og vakker, og bringer India i fokus på et enestående vis. Her skildres kastevesenet
og kampen for tilværelsen på en livfull måte”Balansekunst” er blant de sjeldne bøkene som setter varig preg på leseren.
Boken er på nesten 800 sider (pocket-utgave fra Aschehoug) og jeg låner den
ut.
Med søsterlig hilsen
Gunvor Loe Andresen
Storrepresentant
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Søster Ingebjørg’s kunstblikk

Presentasjon av Bjørn Sørvang Hansen
Bjørn er født i Oslo i 1958 og vokste opp i Asker og på Lillestrøm. I dag bor og arbeider han i Oslo. Fra
tidlig barnsben av var han spesielt opptatt av dyr. Han har en sterk visuell hukommelse og han er god på
å forme levende og uttrykksfulle figurer. Han startet sin kunstneriske utdannelse på treskjærerlinjen på
Hjerleidske skole på Dovre. Videre fulgte 8 år som hospitant ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, under lærere som Hans Norman Dahl, Oddmund Raudberge, Eilif Mikkelsen og Ernst Magne
Johansen. Han er også en meget god tegner.
Tema han arbeider med er dyr, fugl og fisk fra den norske faunaen, kjæledyr og dyreverden for øvrig,
hvor man kan oppleve styrke, stolthet, bevegelse, inderlighet og omsorgssituasjon.

Harepus, Skiløper, Romerskulptur, Elgskulptur, maleren Henrik Sørensen og skiløper Gjermund Eggen.
Har du lyst til å se mer av arbeider han har jobbet med går til www.kunstnerbjorn.no og på
www.lavie.no/se-bjørn-sørvang-hansens-bronseskulpturer-her

Bjørn treffes på mobil 464 53 113 eller atelier 22 23 68 43.
I slutten av juni vil han ha en større utstilling på Sørlandet. Bjørn har også en facebook side som det er
verd å gå inn å se på.
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SIRIUS
Vi har en hjertesak i Urania, som jeg har blitt så glad i,
nemlig Sirius.
Det er utrolig hva en dag som pasientvert på Radiumhospitalet gir deg, Møte med mennesker som er i en vanskelig
situasjon, men som møter deg med bare smil og varme. Og Disse menneskene bruker et ord som nesten har forsvunnet fra det norske språket, TAKK..
Etter en dag som pasientvert blir man selvsagt sliten, men på en god måte.
Jeg tripper tilbake til min selvtilfredse hverdag med ny visdom og stor
takknemlighet for at jeg får være med å gjøre noen glad om det nå bare
er for en dag.
Jeg gjengir her et brev som har kommet til oss i Sirius:
”Jeg vil få takke alle frivillige som stiller opp for Sirius prosjektet i Oslo.
Logebrødre og Rebekka søstre som på 7. året har gratis pasientkafe i Strålebygget på Radiumhospitalet. Hver dag har jeg forstått det er 200 – 250
pasienter og pårørende innom.
En deilig oase hvor vi møtes med varme smil og får servert deilige smørbrød, vafler, saft og kaffe/te.
Dere skal vite at det betyr mye i en tid med uro og mye venting.
Vet at dere har samme flotte prosjekt i flere norske byer.
Jeg snakker nok for mange når jeg takknemlig sier: TUSEN TAKK
Ingerlene Sandøy Sjøvik ”
Fakta om Sirius
Vi har hatt vakter i februar og mai – to søstre og en bror hver dag.
Vi har nå holdt på i syv år og vi har ca. 250-300 besøkende per dag inkl.
pårørende. Vi starter kl. 08.00 og holder på til kl. 14.00. Første matbrett
går ut kl. 09.00, og så er det koking av kaffe og tevann. Ikke noe tungt
arbeid på oss damer, det er det logebroren som tar tak i.
Dette prosjektet blir virkelig lagt merke til og får meget rosende omtaler.
Neste økt er i uke 37, 8. – 12. september og uke 47, 17.-21. november.
Det er bare å melde seg til tjeneste, og husk du kan også ha halve vakter.
Kontakter er: Karin Pedersen og Kari Lohne.
i V K og S
Jeanette
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SØSTERFORUM
Vår søster Nina Iljena har sendt oss dette diktet av
Ann Heidrun Ruud
Våre barn
Tenk hvis man visste den gang man fikk barn,
at man blir fanget i kjærlighetsgarn Man påtok seg ansvar som aldri tar slutt,
et bånd følger med hver jente og gutt.
I åra som følger vil båndene bli lenger,
lenger i mellom den støtta de trenger.
Inni de voksnes hjerte de bor,
den evige kjærlighet, størst på vår jord.

Billedkunstner Ingebjørg M. Lippart
Jeg skal være månedens kunster på Skedsmo bibliotek,
avdeling Strømmen i hele juni 2014. Jeg har flere nyheter
på utstillingen som ikke har vært publisert tidligere.
Utstillingen åpner på Skedsmo Bibliotek, Støperiveien 28,
på Strømmen Søndag 1. juni kl. 13.00.
Mandag – fredag
Lørdag:
Søndag:

kl. 11.00 – 19.00
kl. 11.00 – 16.00
kl. 12.00 – 17.00

Invitasjonene til utstillingen vil komme ut på email til alle søstrene og i posten til dere som ikke har
email. Jeg håper at dere alle har lyst til å komme og se.
Med søsterlig hilsen fra Ingebjørg

Vi gratulerer søster sekretær med 60 års
dagen og ønsker til lykke i ekteskapet.
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Søster Hetty s kjøkken foreslår:
KYLLING MED TOMAT OG OLIVEN
4 kyllinglår
salt og pepper
2 ss olivenolje
1 løk, finhakket
2 fedd hvitløk, hakket
20 cherrytomater
50 gr. oliven
1 laurbærblad
2 dl rødvin
Gni kyllinglårene inn med salt og pepper. Varm oljen i en panne og brun kyllingen
på begge sider, og legg dem i en ildfast form. Ha løk og hvitløk i pannen og fres
blandingen til løken er myk. Ha blandingen over i den ildfaste formen sammen med
tomater, oliven laurbærblad, kraft og rødvin. Sett formen i ovnen ved 180grader og
la den stå i 20 minutter.
Serveres med potetmos.
Håper det vil smake
i V. K. og S
Hetty

Oslos innbyggertall vokser stadig og
vil vokse jevnt i årene fremover.
Politikerne mener det må bygges tettere
og høyere og at tomtene må utnyttes
maksimalt for å få plass til nok boliger.
Her – i gamle Oslo - har noen allerede
tatt konsekvensen av dette og flyttet
inn på en ledig tomt mellom to hus.
Lykken er at de har fått flott utsikt
og at en ”grønn lunge” er beholdt!
Mimmi Knudsen.
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Nå lokker fjell og sjø og strand i det ganske land.
Vi søker avslapping og spenning alle ”mann”.
Vi i redaksjonen har hatt en ny økt og kommet frem til det resultatet du nå holder i hånden.
Vårt ønske er selvfølgelig at her skal være noe for en hver smak.
Vil du være med å forme Bulletinen? Vi tar imot forslag og innslag, men du - ikke av
privat karakter.
Vår egen søsterside ønsker vi også post til.
Har du noe du vil dele, ønsker hjelp til, vil kjøpe/selge? Bare kom med det.
Vi i redaksjonen ønsker dere alle en riktig God Sommer!
Redaksjonen har bestått av:
Redaksjonen:

Jeanette Ajer
Anett Finbråten
Ingebjørg M. Lippart
Nina Iljene Karlsen

Webansvarlig:
Fotograf:

Elisabeth Buntz
Randi Schønland
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