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Loge nr 2 – Urania – Stiftet 18.april 1913

Høsten 2007

Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil en dag rekke ut hånden til sin neste.



Kjære Søstre

Jeg ønsker dere alle sammen velkommen til denne 
høstterminen, hvor alt er nytt for oss alle.
Jeg ønsker å takke dere for den tillitten dere har 
vist oss, vi skal gjøre vårt beste for å vise oss
tillitten verdig, men ha en smule tålmodighet med 
oss alle i begynnelsen.
Nytt embedskollegiet, nye komiteer og nemnder, 
det vil ta en tid før alle finner seg til rette med sine 
arbeidsoppgaver, men vi er kommet godt i gang.
Helgen den 27 og 28 oktober 07 var alle embeds-
menn på seminar for å lære mer om sine respektive 
embeder.

Det ligger mange utfordringer foran oss, vi skal 
styrke samholdet mellom søstrene, øke fremmøte 
prosenten og øke medlemsantallet.
Dette er et ansvar ikke bare for kollegiet, men for 
hele Logen. Alle må bidra med oppgavene som
ligger foran oss, men det er kollegiets ansvar å 
legge til rette for dette arbeid.
Jeg gleder meg også til samarbeidsprosjektet med 
loge Albert Schweitzer som vil bli en kulturhelg fra 
18 til 20 april 2008.
Vi er kommet godt i gang, så når stillings-
annonsene kommer ut håper jeg dere ALLE 
SAMMEN søker jobb!
Vi kan alle bidra på hver vår måte, men det
viktigste skal være å ha det gøy sammen og
samtidig hjelpe andre som ikke har det så bra.

Overmester har ordet

Så søstere jeg utfordrer dere til å møte så ofte dere 
kan, være aktive og deltagende i deres loge liv, 
det vil styrke oss som søstere og gi vekst og større 
forståelse oss i mellom.
Mitt ønske og mål som OM for loge Urania er å 
gjøre som en kjent fotballtrener (Eggen) en gang sa; 
vi skal spille hverandre gode. Med dette tenker jeg: 
Har du konstruktiv kritikk ta det opp med den det 
gjelder under fire øyne. 
Har du positiv kritikk fortell det til alle.

La oss bli en Loge hvor de positive krefter regjerer 
og hvor vi sammen kan vokse og skape et ”godt 
hjem” for våre søstere.

Søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Kirsti Uhlmann
OM

Leder

2 Utgave nr 1 – november  2007



Utgave nr 1 – november  2007 3

Handlingsplan 2007-2009
Ekspansjon
1. Mål:   Informasjonsmøte.
Aktivitet:  Avtales med DSS 
Ansvarlig  OM 
Ferdig:   Før vårens møteprogram går i trykken.

2. Mål:   4 søstre innviet over 2 innvielser pr. år. 
Aktivitet:  Eget skriv til alle søstrene med oppfordring om å ta med seg gjester til info møtet,  
   samt eget invitasjonsbrev til gjestene (potensielle søkere)Oppfordre til rekruttering  
   av ynger medlemmer. God planlegging og gjennomføring av info møtet.

   Vi må tørre å ta sjansen på et medmenneske for å få nye medlemmer.
   Vi skal kjenne vedkommende, men ikke være for ”overforsiktige.”
   Søstrene må trygges i hvilken informasjon de kan gi til evt. kandidater.
   Gjennomgang på ettermøter pluss å lese tilgjengelige brosjyrer.

Ansvalig:  OM. kollegiet og alle søstrene.
                                  
Tidsfrist:  2007-2009 kontinuerlig.

3. Mål:   Ansvarliggjøre fadderne.
Aktivitet:  Viktig med god informasjon og veiledning, spesielt til nye søstre, men også til de   
   som allerede har fadderbarn, om hva fadderordningen innebærer.
Ansvarlig:  Embedskollegiet i samarbeid med Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.
Tidsfrist:  Kontinuerlig

Styrkelse og Trivsel
1. Mål:   Instruksjon 
Aktivitet:  Avtales med DSS.
Ansvarlig:  OM
Tidsfrist:  Før vårens møteprogram går i trykken

2. Mål:   Øke fremmøte til 50-55 søstre på hvert møte.
Aktivitet:  Større engasjement og aktivitet på ettermøtet, innlegg fra søstrene.
   Styrke logens indre liv ved å stimulere søstrenes trivsel med mulighet for ulike
   oppgaver gjennom hele loge livet. Holde kontakt med søstre som uteblir over tid.   
   Lage enkle rutiner for oppfølging. Meningsfulle ettermøter med innlegg fra
   forskjellige søstre. På omgang. Musikk, foredrag og evt. motevisning osv.
   Tilrettelegge et røykerom.
Ansvarlig:  UM. Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon i samarbeid med søstrene. 
Tidsfrist:  Snarest og deretter kontinuerlig.

3. Mål: Økt trivsel
Aktivitet:  Oppfølging av nye søstre, aktivisere fadderne. Gi søstrene oppgaver for å styrke
   tilhørighet og engasjement. (Se punkt 2)
Ansvarlig:  UM. Kollegiet. Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon og alle søstrene
Tidsfrist:  Kontinuerlig



4. Mål:   Fokus på utviklingsprogrammet
Aktivitet:  Følge opp at utviklingsprogrammet blir ivaretatt og gjennomført etter 
   forutsetningene
Ansvarlig:  Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon
Tidsfrist:  Kontinuerlig

5. Mål:   Følge opp lobbyvertinnerollen
Aktivitet:  Ansvarliggjøre UM.s h. og v. ass. samt informere om hva oppgaven innebærer.   
   Selskaps komitèn.
Ansvarlig:  UM
Tidsfrist:  Snarest

6. Mål:   Nye skuespillere og vikarer
Aktivitet:  Undersøke hvem som egner seg og har lyst til å være med i spillene, samt
   opplæring og trening. Lære opp flere søstre til å medvirke i spillene. Evt. bruke
   assistenter på embets stolene.
Ansvarlig:  CM.
Tidsfrist:  Snarest

Utadrettet sosialt arbeid
1. Mål:   Flere penger inn på konto til Sosialnemden
Aktivitet:  Mange gevinster til sosialaften, samt oppfordre alle søstrene til å ta med seg minst  
   en gjest hver. Lage et innhold med musikk og evt. foredrag fra mottaker av midler  
   inne i loge salen før loddsalget.
   Lukket loge. Synliggjøre O.F. ordenen. Sirius og kulturweekend.
                              
   Samarbeide med Loge nr 132 Albert Schweitzer. Våren 2008.
   Alltid omtale Ordenen og logen i positiv ordelag. Gi utrykk for stolthet og 
   egen glede over å være medlem. Invitere venner med på arrangementer utenom   
   logemøter.

Ansvarlig:  OM, Sosialnevden og alle søstrene
Tidsfrist:  Kontinuerlig og i god tid før høstens sosialaften

2. Mål:   Deltagelse i Pilegrim age for Youth.
Aktivitet:  Gir støtte.
Ansvarlig:  Embedskollegiet.
Tidsfrist:  Hvert år eller når vi blir forespurt 

2. Mål:   Penger til Uranias fadderbarn
Aktivitet:  Samler inn penger til Planbarnet og barnet vi har gjennom
   SOS barneby i San Vincente.
Ansvarlig:  Sosialnevden og alle søstrene.  
Tidsfrist:  Innen utgangen av hvert år.

3. Mål:   Penger til MS - fondet og Sirius prosjektet.
Aktivitet:  Sosialaften og evt. andre utlodninger
Ansvarlig:  Sosialnevden
Tidsfrist:  Innen utgangen av 2007.
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4. Mål.   Penger til Fontene huset (psykisk helse)
Aktivitet:  Sosialaften
Ansvarlig:  Sosiale 1 nemnden
Tidsfrist:  Innen utgangen av 2007.
5. Mål:   Besøksplan for eldre og syke søstre
Aktivitet:  Følge opp besøksplanen for søstre på sykehjem samt syke søstre generelt med
   blomster og evt. besøk.
Ansvarlig:  Nevnd for omsorg
Tidsfrist:  Kontinuerlig

Økonomi
1. Mål:   Penger til 100 års -jubileet
Aktivitet:  Fortsetter sparingen til logens 100-års jubileum.
   Det avsettes 120 kr. pr. år pr. betalende søster til formålet.
Ansvarlig:  OM og Skm.
Tidsfrist:  2013

2. Mål:   Årlig budsjettplan
Aktivitet:  Sette opp kostnadsoversikt i forbindelse med møter, besøkende, evt. reiser, innkjøp  
   av materiell, nye krager, rensing av drakter og krager etc. etc. Legge inn alle 
   regninger som blir gitt i gaver fra søstrene. Dvs. papir printer farger osv.
Ansvarlig:  Finansnevnden og Skm.
Tidsfrist:  Innen utgangen av november 2007.

3. Mål:   Kontingenten
Aktivitet:  Evt. behov for økning følges nøye. Ser etter budsjettet er laget. Kollegiet tror vi må  
   øke med 25,- kr pr halv år.
Ansvarlig:  Finansnevnden
Tidsfrist:  Innen utgangen av hvert år.

Logens særlov
1. Mål:   Ferdigstille særloven
Aktivitet:  Redigeres i samsvar med endringene fra Storlogemøte.
Ansvarlig:  Stor Rep. Elna K. Meyer og Ex OM. Gunvor L. Andresen.
Tidsfrist:  Innen utgangen av 2007.

Logens arkiv
1. Mål:   Opprydding i arkivet; spesielt gammelt skriftlig materiell.
Aktivitet:  Utarbeide plan for arkivering og makulering
Ansvarlig:  Arkivar
Tidsfrist:  Innen utgangen av 2007, deretter kontinuerlig.

Oslo

Inger Lill Bjerke
Fung. Ex OM.
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Referat fra Sosialaften 29 okt. 2007

En strålende aften! Hele logens A-sal var full av 
gjester og søstrer totalt 90 stk.
Vakker musikk, bordene bugnet av mange flotte 
gevinster, kronene rullet og loge Urania kunne
innkassere et stort beløp som vil bli fordelt blant de 
som trenger det i vår by.

Sosialkomiteen møtte fra kl.16 og gjorde
gevinst-/salgsbordene i stand.
Aftenen startet kl.19,men salg av lodder startet før 
ettersom gjestene kom i god tid.
Salget (av hj.bakt brød) tok til etter at vi var ferdige 
i logesalen.

OM Kirsti Uhlmann ønsket gjester og søstre
velkommen inne i logesalen, og fortalte hva
sosialaften innebærer og hva /hvem vi støtter med 
de innkomne midler.
Fra Fontenehuset orienterte 2 representanter,
Torill (i adm.) og Henning som bruker av huset.
Vakker musikk ble spilt.
OM leste dikt.

Salg og loddsalg fortsatte over mange flotte gevin-
ster både fra egne søstre og gaver utenfra.

Selskapskommiteen ordnet med salg av smørbrød, 
øl, vin, kaffe, twist og kake.

Loddsalget ble avsluttet ca. kl.21 og mens
opptellingen pågikk underholdt ”Full hals”, 
et a cappe`lla kor.
Mange glade vinnere kunne gå fornøyde hjem og 
det gjorde vi alle mellom kl.23 og 24.

Resultat: kr.34.620,-

Anna Marie Knudsen
Mimmi

4.nov.2007
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Sekretærs spalte
Rettelser til adresselistene :

Randi Gjervik, Nydalen Allé 21, 0484 Oslo 
la.gjerv@getmail.com

Gerd Juell Johansen
Folke Bernadottes vei 43, 0862 Oslo. 
Mobil 99561550

Randi Schønland
Folke Bernadottesvei 45, 0862 Oslo 
randi.scho@hotmail.com

Monica Sandor
Vallhallveien 8 L, 0196 Oslo

Kirsti Eriksen
Majorstuveien 18, 0367 Oslo

Brit Iser 
Lindemanngt. 6, 0267 Oslo

Unni Hildebrand
Grønnegt. 6, 0350 Oslo

Forestående fødselsdager:
 
25.11   fyller Marit Sjømann 81 år.
27.11   fyller Hilde Kiel Paulsen 51 år
02.12   fyller Elna Kjær Meyer 58 år
04.12   fyller Inger Jarodd 71 år
06.12   fyller Laila Halseth  68 år

Vi ønsker alle søstrene til lykke med den kom-
mende dagen.

Matrikkel:

Ny matrikkel er underveis Nina og Wenche Ø.
jobber med og håper på å få den ferdig til julemøte. Ansvarlig redaktør OM Kirsti Uhlmann

Grafisk design  Tommy Strøm

Annonser  Speilet
   Frogner Beauty Center
   Mester Rammer

Trykk   Mester Rammer

Forside foto  Høst - Sandro Vanni

Urania Bulletinen
Loge nr 2 – Urania – Stiftet 18.april 1913

Logens valgte nemnder 
i perioden 2007-2009
Nemnd for Logens styrkelse og ekspansjon
Logens Storrepresentant Elna Kjær Meyer
Inger-Lill Bjerke
Torill Evjen Solli
Hetty Trøan
Gunvor Loe Andresen (vara)

Nominasjonsnemnden
Inger-Lill Bjerke
Ella Edin
Karin Hagberg
Vigdis Hjartholm
Inger Olsen
Gunvor Loe Andresen (vara)

Finansnemnden
Liv Krigsvold 
Jorun Andvord
Randi Schønland
Vigdis Hjartholm (vara)

Nemnd for hjelp og støtte
Logens valgte embedsmenn

Revisjonsnemnd
Vigdis Hjartholm
Jorun Andvord
Karianne Middelbo

A/S Stortingsgt 28
Mona Rasmussen
Inger Lill Bjerke
Kirsti Uhlmann



8 Utgave nr 1 – november  2007

Ærefrykt for livet
Loge nr 132 Albert Schweitzer og Loge nr 2 Urania 
inviterer til en storstilt mønstring i 
Oslo 18 - 20 april 2008.  
Våre to loger har i fellesskap startet et prosjekt vi 
kaller ”Ærefrykt for livet”.

I nevnte periode vil det forgå en uttall av aktiviterer 
i våre logesaler i Stortingsgaten 28.

Som en foreløpig informasjon kan nevnes at vi 
planlegger med en rekke kulturarrangement, 
utstillinger, auksjon, kafe/restaurant med mer.

”Ærefrykt for livet” er et prosjekt som ble startet 
etter et initiativ fra Georg Uhlmann i loge nr 132 
Albert Schweitzer, og Kirsti Uhlmann i loge nr 2 
Urania.

Logene har formulert følgende målsetting:

- Samle inn penger til Logens utadvendte  
 sosiale arbeid. 

- Synliggjøre Ordenen utad og dermed få nye  
 medlemmer som identifi serer seg med våre  
 mål og verdier.

- Bevisstgjøre egne medlemmer og gi dem  
 erfaring gjennom prosjektet. 

- Knytte våre medlemmer nærmere sammen  
 og skape en helg som kan være både 
 lærerik og hyggelig.

Arbeidet startet våren 2007 ved at ideen ble 
fremlagt for Stor Sire Harald Thon, som sa seg 
positiv til initiativet. 

Ideen er deretter debattert i respektive Loger, og 
begge steder ble ideen meget godt mottatt. 

Til sammen har våre to Loger omlag 100 aktive 
medlemmer, med forskjellig bakgrunn og erfaring, 
og et viktig poeng er at alle skal få bidra med sin 
kunnskap.   

Vi ønsker spesielt å aktivisere nye medlemmer i 
Logen, for å unngå å belaste de med størst
arbeidspress fra før. 

Selvfølgelig vil vi invitere gode krefter fra andre 
Loger til å delta i selve arrangementet, men ikke 
minst ønsker vi besøk fra Loger landet rundt som 
kanskje kan få noen ideer til tilsvarende
arrangementer i egne landsdeler.

Vi håper og tror dette kan bli et lærerikt prosjekt, 
som kanskje andre kan hente ideer fra og som vil 
lykkes i sine målsettinger.

Med vennlig hilsen
I vennskap, kjærlighet og sannhet
Loge nr. 132 Albert Schweitzer
og Loge nr. 2 Urania

Odd Fellow Ordnen

PASIENTKAFE

Til Pasienter og Pårørende

Vær så god forsyn dere

ODD FELLOW ORDENEN
spanderer



Frogner Beauty Center
20% på Negledesign til alle Logesøstre

Eckersbergs gt 31 0266 Oslo
Timebestilling Brit Iser tlf 91381798 - 22441844
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Årets mål - Ærefrykt for livet

Samle inn nok midler til å sikre Siriusprosjektet i 
Oslo 5 år fremover, samt skaffe til veie utstyr som 
prosjektet trenger.  

Hva er Siriusprosjektet?
Sirius Oslo er en pasientkafé ved stråleavdelingen 
på Radiumhospitalet. 
Her får pasienter og pårørende tilbud om smørbrød, 
vafl er, kaffe, te, mineralvann og frukt.
Radiumhospitalet sponser drikke og vaffelrøre.
Pågangen fra pasienter og pårørende, som 
kommer fra store deler av Østlandsområdet er stor, 
og tilbakemeldingene er udelt positive både fra 
pasientene og fra  ansatte i stråleavdelingen.

300 Rebekka søstrene og 120 Odd Fellow brødre 
stiller opp som pasientverter. Også de som ikke er 
pensjonister deltar, og mange bruker både
feriedager og avspaseringsdager til å støtte dette 
prosjektet.

Det er fl ere SIRIUS prosjekter rundt om i
landet, og vi håper at andre etter hvert vil vurdere 
et lignende prosjekt i eget område.

Finn veien til deg selv, og vær deg selv ! 

Tenk fritt og ubundet, se virkeligheten åpent og 
uredd i øynene, innrøm egen svakhet og svikt 
– men gi aldri opp !

Gi aldri opp troen på livsverdier som skal være 
ukrenkelige !

Prosjektet har som et ledd i markedsføringen sikret 
seg et internettdomene: www.sirius.oslo.no som vil 
for å bekjentgjøre dette for:

• Medlemmer innen Odd Fellow.
• Potensielle interesserte i Oslo / omegn. 
• WEB-siden vil også bli anvendt for å legge  
   ut opplysninger om bl.a. salg av kunst som er
   gitt til prosjektet.

- DAME OG HERRE FRISØR
- HAIR EXTENTION tykkere lenger hår
- SPA BEHANDLING 1.5 time med massasje kr: 750,-
- AROMATERAPI med helende effekt kr: 750,-
- HUDPLEIE anti age / dyp rens kr: 390,-
- FOTPLEIE 1,5 time med massasje kr: 350,-
- FOT BAD med rensende effekt kr: 150,-
- NEGLEDESIGN fra kr: 350,-
- VOKSING ansikt / kropp fra kr: 125,-
- FARGING AV VIPPER / BRYN kr: 149,-
- SPRAYBRUN kr: 300,-
- BOTOX OG RESTYLANE utføres av lege
- ORGANISKE PRODUKTER for hår og kropp
- ”GLO” MAKE UP med mineraler

UKETILBUD – GAVEKORT – KORTTERMINAL
ÅPNINGSTIDER:  MAN - FRE 9.30 til 19.00
   LØRDAG  9.30 til 15.00
   SØNDAG  etter avtale

Maridalsveien 46 - Tlf.: 22 71 93 41



Loge nr. 2 Urania utnevnte nemnder  2007-2009

Søsterfondet

Kirsti Uhlmann
Inger-Lill Bjerke
Gunvor Loe Andresen
Ingrid Bjerke

Sosialkommiteen

Jeanette Ajer
Anna Marie Knudsen
Vigdis Hjartholm
Nina Iljena Karlsen
Elna Kjær Meyer
Wenche Høgåsen
Torhild Skyberg
Gullvie Kjellberg
Reidun Bragne
Ann Helen Madsen
Unni Hildebrand
Inger-Lill Bjerke
Karen Skofteland
Eva Larssen
Reidun Fritzvold

Søsterskillingskommiteen

Mona Rasmussen
Tove Mårteig                          
Wenche Allen
Guro Sveen ( økonomi )
Sølvi Røse
Randi Gjervik
Sigrun Voigt Medbø
Torhild Skyberg

Selskapskomiteen

Mona Rasmussen
Gullvie Kjellberg
Reidun Bragne
Eva Larssen
Reidun Fritzvold
Torgunn Haustreis
Kirsti Eriksen
Anne May Rosenlund

Wenche Høgåsen (Lobbyvertinne
Anna Marie Knudsen(Lobbyvertinne)
Guro Sveen ( Økonomi )

Nemd for omsorg
 
Randi Schønland ( Formann )
Eva Hjerten
Hetty Wiese Trøan
Sigrun Voigt Medbø
Inger Johanne Jamli
Reidun Fritzvold
Eva Larssen

Ensommes Venner

Liv Krigsvoll
Sølvi Røse
Randi Schønland

Anskaffelsesnemd

Kari Anne Middelbo (Formann)
Inger Olsen
Anna Marie Knudsen

Formiddagstreffet

Ella Edin
Marvel Dahl
Anne Lise Svalesen
Unni Sandved
Brit Granli
Nell Henriksen
Laila Halseth

Kommitee for medlemsbok

Nina Iljena Karlsen
Wenche Ødegaard

Åremålslisten

Randi Schønland
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Musikkkommitee

Torhild Skyberg ( Formann )
Sigrun Medbø
Gullvie Kjellberg ( etter 3. grad )
Reidun Bragne ( etter 3.grad )

Urania Bulletinen

Mona Rasmussen
Nina Iljena Karlsen
Jeanette Ajer
Brit Iser
Wenche Allen
Unni Hildebrand
Ann Helen Madsen
( Kirsti Uhlmann )
Torhild Skyberg
Wenche Høgåsen
Wenche Ødegaard

Komité for kunst og kultur

Mona Rasmussen
Wenche Allen
Nina Iljena Karlsen
Unni Hildebrand
Jeanette Ajer
Ann Helen Madsen
Wenche Høgåsen
Brit Iser
Torhild Skyberg
(Kirsti Uhlmann )
Wenche Ødegaard

Web ansvarlig

Wenche Ødegaard

Vannrett
1Veksten
6 Husdyr
9 Norsk popgruppe
10 Av og til
12 Antall
14 Sideelv
15 Forblir
16 Fra Asia
18 Hurtig
19 Erodert
20 Åte
22 Knest
25 Rasehateren
27 Institusjonene
29 Tidspunktet
30 Opphørt
31 Under ed
33 Deklamere
36 Endel
37 Tror

Loddrett
1 Disney-figur
2 Ulykkene
3 Overfall
4 Stund
5 Svensk aksjeselskap
6 Hjelpemannskapet
7 Kvinnenavn
8 Adverb
11 Tillot
13 Militærmannen
16 Poststed
17 Ugjennomtrengelig
21 Inndele i grader
23 Anvise
24 Skriften
26 Gå til ...
28 Krangel
32 Lukt
34 Man
35 Lever

Kryssord

Løsning kan fås ved henvendelse sekretær.
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• Rammer   • Refl eksfritt glass  • Laminering
• Speil   • UV glass    • Utsmykking
• Blindrammer  • Opphengssystemer  • Henter og bringer
• Print   • Plexiglass   • Firmagaver  

Vi er et av skandinavias største og mest moderne rammeverksted. Stort utvalg av lister på 
lager. Vi kan printe bildene dine på papir eller lerret, spenne de opp, ramme de inn og sende 
over hele landet.
Vi leverer også roll-up og reklameplakater.

TATT NOEN FINE BILDER?
Vi printer på lerret, akvarell- og 

fotopapir i store formater

Butikker:
Drammensveien 131, Skøyen Tlf.: 23 27 00 80 Kirkeveien 49, Majorstua  Tlf.: 23 36 75 00
Trondheimsveien 176, Sinsen Tlf.: 22 22 12 60 Skedsmogata 9, Lillestrøm Tlf.: 63 81 77 00
Gottaasalleén 3, Jessheim  Tlf.: 63 98 48 12

Verksted og administrasjon:
Hasleveien 15 c, Oslo  Tlf.: 23 23 00 90

Egen bedriftsavdeling:
Kontakt Georg Uhlmann på tlf. 92 48 14 49 eller post@mester-rammer.no

fotopapir i store formater

MEDLEMMER AV LOGEN FÅR 15% RABATT PÅ INNRAMMING


