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Høstens første Logemøte
Septembersolen varmer, men høstvinden den river.
Blomstene visner og løvet blir gult.
Nå er det høst min venn og vi samles i Logen igjen.
Her skal vi stå på for samhold og styrke.
Sammen skal vi vårt gode vennskap dyrke.
Holder vi sammen og sprer kun det gode rykte,
er det ingen av oss som har noe å frykte.

Leder - Overmester har ordet
Kjære søstre
En sommer er over, og høsten er igjen over oss. Og med høsten har vi også begynt vårt
høstsemester.
Dette blir en spesiell tid for oss i Urania. Oslo Rebekkaforening er blitt til Loge nr. 130
Dråpen. Dette vil si at 30 søstre har forlatt Urania. Dette vil nok merkes på møtene, men
på en annen side har vi alle fått noe å jobbe med. Vi må styrke Urania både på møter og
ettermøter. Jeg håper dere alle møter flittig og støtter opp, så vi igjen kan bli den sterke
Urania. Jeg håper å se dere alle sammen fremover.
Lørdag 30.august ble altså Loge nr. 130 Dråpen Instituert. Jeg var tilstede både i Logesalen og ved Taffelet. Det var veldig spennende å være tilstede, og veldig høytidelig. Det var
Stor Sire Morten Buan som foretok Institueringen. Søster Dep Stor Sire Toril Grundtvig
Skaugaard foretok Installeringen av alle embedsmennene.
Ved taffelet var det også mange flotte taler og fine ord. Vi fikk servert nydelig mat, og
kvelden ble avsluttet med små marsipankaker formet som en dråpe. En vellykket kveld.
Vi i Urania har en spennende og travel høst foran oss, så vi trenger dere alle sammen.
Vi begynner høsten med en innvielse for 3 nye søstre. Det er en flott start på høsten.
Vi skal også ha en 1.grads passering og en 3.grad.
Videre har vi en 40-års veteran, og så avslutter vi like godt semesteret på selve
julemøtet/Veteranaften med en 25-års veteran.
Dette kan vi ikke klage på.
Men vi trenger flere søstre. Dette må være vår alles jobb i tiden fremover, granske vennekrets, familie, jobb, naboer, og spørre oss selv: Hun vil da kunne bli en utmerket Urania
søster!
Ja, kjære søstre, vi har nok å jobbe med, og jeg ønsker dere alle sammen et flott
høstsemester.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Wenche Høgåsen
Overmester

Undermesterhjørnet

2

Kjære søstre!
Da er vi i gang med andre semester dette året. Noen av våre søstre har forlatt oss, og er nå
over i den nye logen nr. 130 Dråpen. Selskapskomiteen har derfor mistet fire hyggelige
søstre, men to nye er nå med oss. Vi er likevel en fin gjeng som skal gjøre så godt vi kan
for å gi dere hyggelige ettermøter. Det er nå viktig at vi står sammen for å videreutvikle og
tilføre vår loge nye søstre. Håper alle søstrene, så ofte dere kan vil være sammen med oss
også på ettermøtene.
Det som er nytt fra i høst er at alle loger får ekstern hjelp til på- og avdekking av bordene.
Selskapskomiteen vil nå ha ansvar for buffèbord, lobby og pynting. Betalingsterminal er
innført slik at søstrene kan betale med bankkort, dersom det er ønskelig. Betaling med
kontanter vil fortsatt være mulig.
Et lite gullkorn fra OSHO:
«Du har bare ett øyeblikk i dine hender – det virkelige øyeblikket. Og du vil
ikke få dette øyeblikket igjen. Enten lever du det, eller så lar du det være
ulevd.»
Med disse kloke ordene får vi skape hyggelig tid sammen, der vi nyter de fine
øyeblikkene. Da ser jeg fram til en fin tid sammen med alle Uranias søstre.

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Reidun Bragne
Undermester
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Høstens Jubilanter
18.09. Fasting Else Karin
25.09. Granli Brit
27.09. Svalesen Annelise

82 år
97 år
81 år

04.10. Stillesby Ingrid
95 år
13.10. Voldnes Torgunn Sørensen 70 år
18.10. Østro Ellen Jacobsen
70 år

Sekretærens
spalte

Nå står sommeren snart over og det er tid for å
tenke varme klær mot vind og vær.
Vi møter en mindre og annerledes loge i høst.
Mange av våre søstre gikk over til den nye logen
nr. 130 Dråpen, som ble innstiftet den 30. august
med stor høytydelighet og prakt.
Så Loge nr. 2 Urania har skrumpet inn, men det
betyr ikke at vi ikke kan få til en god logehøst.

27.11. Paulsen Hilde Kiel

58 år

Vi starter med arbeidsmøte den 8. september og
da setter vi hjulet i gang.
Nye søstre er på vei inn og vi kan glede oss til
innvielser og gradspasseringer.
To nye veteraner skal vi også feire denne høsten.
I tillegg har vi jo tradisjonen tro vår sosialaften
den 1. desember.

02.12. Meyer Elna Kjær
04.12. Jarodd Inger
06.12. Halseth Laila Synøve
18.12. Allen Wenche Neuberth
19.12. Mårteig Tove
24.12. Høgåsen Wenche
25.12. Bragne Reidun
26.12. Krigsvoll Liv

65 år
78 år
75 år
69 år
72 år
64 år
64 år
80 år

Litt spesielt i høst er at Minnelogen er flyttet til
en TIRSDAG og er denne gang tirsdag den
4. November.
I høst skal vi ha tildeling av 25 års Veteranjuvel
til Unni Hildebrand og 40 års veteranjuvel til
Kari Lohne.
Med søsterlig hilsen
i V.K. og S. Kirsti Eriksen Nordeng
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Storrepresentanten informerer

Kjære søstre, vi har allerede kommet i gang med høstsemesteret og det første møte viste gode tendenser, med mange søstre tilstede, håper dette fortsetter fremover.
Etter institueringen av Loge nr 130 Dråpen, vil nok Urania merke at mange gode søstre ikke
tilhører vår loge lenger. Slik er det alltid når en ny loge starter, dette kalles knoppskyting og er
ønskelig fra Storlogen, men Uranias logeliv må gå videre. Vi må tenke ekspansjon og styrkelse
for å få opp medlemstallet igjen. Urania er godt i gang, med innvielse av 3 nye søstre allerede
den 22. september.
La oss ta vare på hverandre i sorg og glede, dette gjøres ved å møte opp på logemøtene og
delta på ettermøtene.
Nytt fra Storlogen:
Følgende endringsforslag ble vedtatt på Storlogemøte i juni;
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Storrepresentanten skal nomineres og velges sammen med de øvrige valgembedsmenn, hvert 4.
år.
CM har blitt et valgembede og utnevnes ikke av OM som tidligere. Ved vakanse i embedet skal
det velges ny for resten av inneværende periode,
Kassererembedet fjernes som embede fra neste valg, ved vakanse i embedet skal det ikke velges ny for resten av inneværende periode.
Den nye Den Høyes Sannhets Grad skal brukes.
De valgte nevndene nomineres og velges samtidig med de valgte embedsmenn
Alle møteprotokoller skal refereres i Troskapsgraden
Uttreden etter søknad skal refereres i Troskapsgraden
Det var kommet inn mange innspill angående Sirkulære om tiltaleform, Du eller De for Rebekkainstitusjonen. Saken ble nøye gjennomdiskutert og en rådgivende avstemning ønsket at det
enkelte Rebekka distriktsråd selv beslutter hvilken tiltaleform enhetene skal benytte.
I Distrikt 1 Oslo, Akershus og Kongssvinger, som vi tilhører, ble det besluttet fortsatt å bruke Deformen
Ny landssak først i 2019 i forbindelse med Ordenens 200 års jubileum. Planleggingen må starte i
inneværende periode

Avslutter med diktet Underveis av Marit T.H Svendsen
Fortiden bevarer gode minner, i fremtiden du svarene finner; på spørsmål, gåter og tanker du
bar – vær tålmodig på din vei – en gang vil du få svar.
Ta vare på livet og dagen i dag, gjør det beste ut av alt – og andre til behag.
Lær deg å dele – gi en rose til din neste, ta livet med humør og du vil klare det meste.
Vær sterk i deg selv og følg ditt hjerte, ha gode venner – del glede og smerte.
Ta vare på dine røtter, men lær deg å fly, prøv og gjør feil, lær - begynn på ny.
Søk etter det flotte, men ikke det perfekte, ta vare på kjærligheten og alt som er ekte.
Vær deg selv med din tvil og din tro, se litt stort på ting – la aldri hatet få gro.
Få med deg en solnedgang, syng i dusjen og le, livet er en reise – det er flott å være med!
Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Gunvor Loe Andresen
5

HØSTENS BOK
Denne gang vil jeg anbefale Dan Brown sin bok Inferno.
Dan Brown fikk enorm internasjonal suksess med Da Vinci-koden, Engler og Demoner og Det tapte symbol på grunn av sin mesterlige evne til
å kombinere historie, kunst, koder og symboler.
I sin intense nye thriller returnerer Dan Brown til det han kan aller best,
og spiller høyt i sin mest fascinerende bok noen sinne.
Han har lagt listen høyere enn noen gang, og leverer sin mest overbevisende og tankevekkende roman så langt. Inferno er overdådig og underholdene lesing, en roman som fengsler leseren med skjønnheten av
klassisk italiensk kunst, historie og litteratur og samtidig stiller provoserende spørsmål om hvilken rolle ny teknologi skal ha i vår fremtid.
Boken er utrolig spennende og anbefales på det varmeste til de av dere
som liker thrillere. Jeg låner den gjerne ut.

Med søsterlig hilsen i V, K og S
Gunvor Loe Andresen
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Søster Ingebjørgs kunstblikk
Gatekunstner for en helg!
I forbindelse med Elva festivalen i Drammen 22.08. – 24.08.14, ble ulike kunstnere invitert
inn til å være med å dekorer 5 underganger i byen. Innen Graffiti, Street Art og Samtidskunst. Vi var 8 samtidskunstnere som stod og malte i det offentlige rom denne helgen, i
undergang Union. Dette prosjektet i regi av kommunen vil pågå i 2 år og meningen er at
de andre undergangene i Drammen også skal dekoreres. Det var mye mennesker som kom
og tittet på og alle var positive til dette prosjektet.
Det var en ære å bli spurt og veldig spennende, inspirerende og morsomt å være med på.
Har du lyst å lese mer om prosjektet kan du gå inn på denne siden:
http://www.ugangprosjektet.no
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Tittel: På ramma av Bjørn Horgen
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Tittel: Gullavtalen av Knut Olaf Kals

Tittel: Ydmykhet
av Ingebjørg M. Lippart
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FREDSLYSET FRA BETLEHEM
Historikk om Fredslyset fra Betlehem.
Den «Evige Flammen» i Fødselsgrotten i Betlehem har brent der i over
1700 år.
Det hadde seg slik at to journalister fra Østerrikske radio ved flere anledninger hadde forsøkt å komme inn det «lukkede» Øst Europa med mat og medisiner, men ble avvist.
På en tur til Betlehem og et besøk i Fødselsgrotten kom ideen om å ta med en flamme derfra og de fikk en lykt med flammen med seg på fly tilbake til Wien.
Nå med et nytt forsøk med en levende flamme i lykt og hvor budskapet var «et lys for fred»
eller et «lys i mørket» kom de inn med hjelpen til Jugoslavia. Dette var i 1986. Den 9. november i 1989 «falt Berlinmuren» og da var jo veien åpen, for hjelp.
Speiderne tok tak i ideen og mente at denne flammen fra Betlehem var en fin anledning for
et samarbeidsprosjekt. Dette var i 1996 og mange lot seg rive med, også kirker og kristne
organisasjoner. Inter-city togene ble brukt i transporten igjennom Europa og kom således
opp til Danmark.
Den 21. november 1999 hentet to speidere den, en Palestiner og den andre Israeler, flammen i Fødselsgrotten og overleverte den til to Østeriske speidere som tok den med på fly til
Frankfurt. I hangaren sto det 1000 speidere som fikk tent sine lykter og Fredslyset ble således spredd over store deler av Europa. Her var det også to tyske speidere fra Hamburg
som med bil tok flammen opp til Hirtshals og med båt og ankom Kristiansand den
27.november. Her sto mange speidere og fikk flammen tent på sine lamper og dermed var
reisen i gang for spredning over hele Norge. Hensikten var at flammen skulle kunne brenne
i kirker 1. søndag i advent. Fredslyset fraktes med bil, tog og med båt. Det er mange stopp
underveis og i Oslo er det tradisjon med Fredslysmarkering i Oslo Domkirke og lokale kirker i Oslo. Det haster med transport til Hamardomen for her er det tradisjon med Fredsmesse siste tirsdag før advent. Her fra hentes flammen for distribusjon nordover innenlands og til Molde for der skal både sydgående og nordgående Hurtigruteskip få hver sin
lykt for levering av Fredslyset langs kysten til Bergen og opp til Kirkenes.
Fordi det var ustabile forhold i Betlehem ble den evige flammen i 2002 til 2004 oppbevart i
Hamardomen. Men i dag brenner den i Roskilde Domkirke og hentes der hvert år i november mnd. Dette er den opprinnelige flammen som ble tent den 21. november i 1999 i Fødselsgrotten.
Dette var den tekniske delen med transport og avleveringer, men det viktige er jo budskapet som en slik flamme fra Betlehem bringer med seg.
Den inviterer alle til å gi flammen videre, uten noen spesiell politisk, religiøs eller annen
baktanke.
Flammen fra Fødselsgrotten i Betlehem er:
• Et lys for fellesskap
Et lys for forståelse for hverandre
• Et lys for fred og vennskap
Et lys for uavhengighet
• Et lys for nødlidende og ensomme
Et lys for aktiv hjelpende
Fredslyset er budskapet fra Betlehem om: FRED PÅ JORDEN!
i V K og S
Jeanette

8

SØSTERFORUM

GARDINER
Vi har fått noen nydelige gardiner av en søster
som ønskes gitt bort.

Det er 2 fag, lengde ca. 3 m og bredde ca. 2 m
Er du interessert så ta kontakt med
Jeanette på tlf. 22 56 95 51.

.
Kjære søstre – Sang skaper glede
Søster Johanne Hauge har en tanke om å få til et sangkor.
Hun tror det er mange potensielle ”sangerinner” i vår loge og ønsker å få
dem med i et lite kor. Du bør ikke være så flink, men du
bør kunne holde tonen.
Kom igjen, - vis interesse, så enkelt…….
så er du en av gruppen, ”Uranias sangglade søstre”
Johanne Hauge mob 930 40 403 / johanne.hauge@gmail.com

Jeg skal delta på Bygdøy Lions
Kunstmesse 2014 fra 13.-16.11.
Vernisage 13.11.

Barbour tweed jakke
str. uk 16 selges 500,Jeanette 971 85 450

Jeg skal også ha separat utstilling
i OMK, Briskeby 15.-23.11.
Vernisage 15.11.
Kommer tilbake til åpningstider
Ingebjørg M Lippart
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Søster Hetty s kjøkken foreslår
ITALIENSK SALAMIPAI
PAIDEIG
100 g kesam
3 ½ dl hvetemel
1 dl havrekli
½ ts salt
100 g smør

FYLL
150 g cherrytomater
100 g salami i skiver
1 l babyspinat
3 dl fløte
2 egg
150 g revet ost f eks Gruyere
2 ss pinjekjerner

Del tomatene i to, legg dem på et stekebrett og drypp litt olivenolje over. Stek i
175 gr i ca. 20 min. Skyll spinaten godt. Visp sammen fløte, egg og ost. Rist pinjekjerner i tørr panne til de så vidt tar farge.
Bland kesam, hvetemel, kli og salt. Skjær smøret i biter, smuldre det inn i deigen.
Bland til en jevn deig og la den hvile 1 time i kjøleskapet før du kjevler den ut.
Legg paiflaket over i en form og hell i fyllet. Fordel spinat, salami grillede cherrytomater og pinjekjerner jevnt over fyllet. Stek på nederste rille ved 175 gr i ca. 30-35
minutter.
Serveres med potetmos.
Håper det vil smake!
i V. K. og S
Hetty

Det sies at det kan være utrygt å bevege seg
i Oslos gater i kvelds- og nattemørket.
Særlig nederste del av Karl Johansgt.
og øverst ved Slottsparken er steder man
Bør unngå å gå alene. Men midtveis i Oslos
paradegate, høyt oppe på et hushjørne,
svever disse to englene. De er så vakre og
man føler seg ”passet på”!
Det er godt å vite.
Mimmi : Lurer du på hvor englene
befinner seg? Løft blikket og se!
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NYTT I ÅR:
KULTURGRUPPE
På ettermøtet den 8. september ble det nedsatt en kulturgruppe, som består av
Wenche N. Allen, Wenche Ødegaard, Lis Thams Ruud og Inge Lis Bratland.
I tillegg stiller Elisabeth Buntz som bidragsyter ved behov.
De ønsker dere måtte ha kan sendes en av disse fortreffelige damene.

LESESIRKEL
En ledergruppe/organisatorer for lesesirkel ble også valgt.
Denne består av Tove Mårteig og Liz Thamns Ruud. Her stiller Liv Krigsvoll som
medhjelper ved behov.
Vil du være med så heng på! Ta kontakt med en av disse vakre damene.

LOGE NR. 2 URANIA HAR FÅTT BARN IGJEN
Den 30. august ble Loge nr. 130 Dråpen instituert. Det ble feiret med den høytidelighet og
den festlighet som hører med. Gaven fra Loge nr. 2 Urania var en CM- stav.
Hele tretti av våre søstre gikk over i denne Logen og vi takker dem for den tiden de var hos
oss og ønsker dem lykke til med arbeidet i ny Loge.
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Nå kommer kulda og vinteren med den. Ta på deg jakke og gå en tur min
venn. Trekk inn klar luft og få positiv energi, da får du masse i Logen å gi.
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. Ønsker du å dele dine
erfaringer fra egen eller annen Loge – Send det til redaksjonen jeanette@ajer.no
Vår egen søsterside ønsker vi også post til.
Har du noe du vil dele, ønsker hjelp til, vil kjøpe/selge? Bare kom med det.
Det nærmer seg Jul, kanskje noen lure tips til pynt eller annet ligger der ute
og venter på å bli formidlet.
Vi i redaksjonen ønsker dere alle en riktig God Høst!
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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