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Julen 2007

Jul er navnet både på den opprinnelig, hedenske midtvintersfeiringa i Norden
og den kristne høytiden og festen til minne om Kristi fødsel.

Leder
Overmester har ordet
Kjære søstre!
Et år er snart over og vi alle skal ha en velfortjent
juleferie.
Selv om det ligger mange utfordringer foran oss
skal det bli godt med en pust i bakken for å lade
batteriene.
For meg har det vært et hektisk, men et givende
halvår med både jobb og loge. Nå gleder jeg meg
til 17 dager juleferie på Mauritius med min mann
og venner.
På slutten av et år er det alltid tid for ettertanke.
Vi hører at mange loger sliter med rekruttering
og manglende engasjement. Jeg er stolt over hva
loge Urania har fått til, vi har innviet 2 nye søstre i
høst og skal innvie 4 nye i januar, vi har hatt ﬂere
grader, 2 klubbaftener, 3 formiddagstreff, foredrag
med omvisning på museet og vårt årlige julebord.
En fremmøte prosent på 45% vitner om engasjement blant søstrene.
Jeg vil også berømme Sosialnevnden for en ﬂott
gjennomført sosialaften hvor vi samlet inn hele
35.040,- kr til vårt sosiale utadvendte arbeid. Vi var
54 søstre og 36 gjester til stede, dette resultat kan
loge Urania være stolte av.
Vi har også fått liv i Urania Bulletinen igjen som
fremstår i ny drakt, dette er andre utgave i høst.
Min oppfordring til dere alle er å bidra med stoff til
bladet, små og store bidrag vil bli mottatt med takk.
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Det nye året ligger foran oss med blanke ark, men
det byr også på utfordringer.
Samarbeidsprosjektet vårt med Albert Schweizer
begynner å ta form og tiden frem til helgen 18-20
april må benyttes godt. Her trenger vi fortsatt søstre
som ønsker å bli med på en dugnad i et spennende
prosjekt.
Loge Urania er ingen velstående loge så det blir
viktig å ha et godt grep om økonomien. Budsjett vil
bli satt opp slik at vi vet hvor mye vi kan bruke å
holde de økonomiske rammene vi har.
Selv om jeg gleder meg til juleferie, gleder jeg meg
også til å ta fatt på nye utfordringer sammen med
dere i det nye året som kommer.
Jeg vil takke alle sammen for det engasjement og
den støtte dere alle viser.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet ønsker jeg
dere alle sammen en riktig god jul med mye
varme, lys og glede.
Kirsti Uhlmann
OM.

Urania’s Plan-barn i Nepal
Da jeg våren 2007 overtok ”arbeidet”
med Urania´s Plan-barn – SURAJ
KUMAR THARU– har jeg lest gjennom korrespondansen mellom ham (via
Planorganisasjonen) og oss.
Tidligere var han for meg et fotograﬁ
i en pen ramme som sto fremme på
hvert ettermøte i Logen. Nå synes jeg å
kjenne ham bedre og vil dele litt
informasjon med dere søstre – dere som
allerede vet noe om SURAJ og ikke
minst dere nye søstre.
Loge Urania inngikk avtale med Plan
i april 2000, og vi har nå hatt SURAJ
”under våre vinger” i 7 år. Han er født
10. september 1997 i provinsen Naubasta i det nordvestlige Nepal. Dere
kan lese litt om Nepal på slutten av
orienteringen her. SURAJ bor sammen
med mor Rajpati – født i 1967 – som er
hjemmearbeidene. Faren er født i 1965
– heter Bishnu og er tømrer. Lillesøster
Sushila er født omkring 1998. Også en
bestefar og en onkel hører familien til.
Familien har bodd i dette området i ﬂere
generasjoner.
SURAJ kommer fra fattige kår og begge
foreldrene er analfabeter. Familien bor i
en liten hytte med to rom. Den er senere
blitt isolert, men her er ingen fasiliteter
som toalett, kjøkken og innlagt vann.
Maten tilberedes over åpen ild – senere
beskrevet som leirovn. Ved hentes i
jungelen.

Landsbyen 2005

SURAJ KUMAR THARU

Toalettbesøk foregår i ”open ﬁelds”.
Som regel blir det to måltider pr. dag. De består
som oftest av brød, ris og grønnsaker. I senere
brev leser jeg at landsbyen har fått hånddreven
vannpumpe. Vannet er alltid rent – det er trygt å
drikke og det er nok vann både i tørke- og regntid.
De feirer Magde – hovedfest i midten av januar.
Dette er en spesiell fest for THAU-folket.
Tidligere har vi blitt fortalt at SURAJ liker seg på
skolen og må gå 45 min for å komme dit. Han har
god utvikling og god helse. På sistnevnte så følges
han opp med veiing, vitamintilskudd m.m.
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Gjennom årene har vi sendt hilsener i form av
brev og gaver – blant annet sokker, truser, bilder
av Norge, tegnebok, fargestifter og ”rakett”penal.
Efter at han ble større, har vi sendt ryggsekk og
nå til 10-årsdagen (10. september) håper vi at han
blir glad for fotballen m/pumpe. Det er vanskelig
å vite hva som passer en gutt i den alderen og i et
så fremmed land / kultur – så jeg benyttet Plan´s
gaveforslag.
Jeg skriver på engelsk som så blir oversatt av
Plan´s med-arbeidere. All forsendelse kan ordnes
via E-mail eller ved Plan´s kontor i Grensen 5-7,
Oslo. Det kan ta lang tid før mottakeren får det vi
sender – opptil 6-8 uker.
Sist vi hørte fra SURAJ, kan vi lese at han fremdeles liker fotball, alle typer ”hoppeleker” og å
ferdes rundt i nabolaget.
Han hjelper fortsatt familien med hjemmets plikter
og familieforholdet er stabilt.

Suraj og far 2004

Suraj og mor 2007
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SURAJ har også vært ved god helse de siste årene
og han går fremdeles på skolen. Han repeterer et år
på skolen dette året og er derfor fremdeles i 3. grad.
Hans favorittfag er, som tidligere, lokalt språk,
lesing og sport.
Plan støtter ﬂere prosjekter i området –blant annet
bedre helsevesen m.m –og innbyggerne har lært
hvordan de best kan dyrke jorden.
Dersom du, kjære søster, vil lese mer om Plan´s
arbeid og brevene fra SURAJ, så ta kontakt med
meg.
SØSTRENE OPPFORDRES TIL Å FYLLE
SPAREGRISEN TIL SURAJ !
Hilsen i V. K. og S.
Anna Marie (Mimmi) Knudsen

FAKTA OM NEPAL:
Styreform:
Flateinnhold:
Hovedstad:
Folketall:
Folketetthet:
Middellevealder:
Spedbarnsdødelighet:
Religion:
Språk:
Mynt:
Eksportartikler:
Nasjonaldag:

Staten Nepal stammer fra 1768. Nepal ligger i
Himalaya og har ﬂere av verdens høyeste
fjelltopper, men i S, ved grensen mot India,
ligger Terai-området med åpent sletteland og
tropisk monsunklima.
Jordbruk og fedrift er hovednæringene; skogbruket
er betydelig, og det dyrkes en rekke medisinplanter,
samt hamp til marihuana og valmuer til opium.
Ellers dyrkes sukkerrør, ris, mais, hvete og grønnsaker. Industri og kommunikasjoner er lite utviklet,
men en rekke ﬂyplasser er anlagt i senere år.

NEPAL

FRISØR - HUDPLEIE - SPA

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god jul og et godt nytt år.
PS: Ladysnight den 22. januar 2008
Demostrasjon av mineral make-up
Motevisning
Servering

ÅPNINGSTIDER:

MAN - FRE
LØRDAG
SØNDAG

Monarki
140 800 km2
Katmandu
ca 26,5 mill innb (2003)
188,9 pr km2
59,0 år
70,6 pr 1000
Hinduisme 86%,
buddhisme 8%, islam 4%
Nepali (off),
ﬂere lokale språk
Nepalsk rupi
Tepper, huder, oljefrø,
jute, ris
7. Juli (Kongens fødselsdag)

9.30 til 19.00
9.30 til 15.00
etter avtale
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Ansvarlig redaktør

OM Kirsti Uhlmann

Graﬁsk design

Tommy Strøm

Annonser

Speilet
Frogner Beauty Center
Mester Rammer

Trykk

Mester Rammer

Forside foto

Vinter i parken - Sandro Vanni

Maridalsveien 46 - Tlf.: 22 71 93 41
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Undermester har ordet
Ja, nå har vi snart lagt nok en høsttermin bak oss.
En høsttermin som har vært veldig spennende for
min del. Det er jo ikke hver dag man inntar sin
plass på UM-stolen. En ting er sikkert – det har
vært utrolig lærerikt og masse og gjøre.
Før vi alle tar en velfortjent juleferie, er det kjekt
å informere litt om hva som står på programmet til
våren. Jeg vil da nevne litt om KLUBBAFTENE.
Som de ﬂeste nå vil oppdage av listen nedenfor, så
starter vi opp med klubbaften allerede mandag 14.
januar i Den Grønne Sal kl 18:30. Her har vi satt
opp et spennende foredrag – se litt lenger ned hva
det handler om.
De neste klubbaftener er så mandag 11. februar
og 07. april. I skrivende stund er også disse i Den
Grønne Sal kl 18:30. Møt opp på vanlige logemøter
og du vil få informasjon om hva som skal skje.
Efter all sannsynlighet vil klubbaften 07. April
være viet den nær forestående kulturhelg, men
dette vil vi komme tilbake til.
Innimellom disse 3 mandager så vil det bli satt opp
en TEATERKVELD. Nærmere bestemt
TIRSDAG 11. MARS. Hva vi skal se, hvilket
teater og klokkeslett kommer vi tilbake til. De
færreste har satt opp programmet for mars 2008.
Her vil egen invitasjon følge.

MEN KJÆRE SØSTRE – NOTÉR DERE
DATOENE ALLEREDE NÅ OG MØT OPP.
En ting er sikkert, det ligger mange utfordringer å
venter på meg i tiden fremover som UM. Jeg lover
å gå på med krum hals og gjøre så godt jeg kan.
Men det er heldigvis lov å feile. Det er faktisk noe
vi alle kan gjøre.
Et aldri så lite hjertesukk fra meg: NÅR CM
INNKALLER TIL ØVELSER – VÆR SÅ SNILL
Å STILLE PÅ DISSE. ALLE MÅ MØTE FOR
AT ØVELSEN SKAL VÆRE OPTIMAL BÅDE
FOR KOLLEGIET, SKUESPILLERE OG IKKE
MINST CM. Husk at vi alle spiller på samme lag.
Avslutningsvis vil jeg få ønske alle mine søstre
EN RIKTIG GOD JUL
OG ET HELSEBRINGENDE NYTT ÅR.
Takk for det gamle.
Søsterlig hilsen i V. K. og S.
Mona Rasmussen
UM.

KLUBBAFTEN 14.01.08
TEMA: DU SKAPER SELV DITT EGET LIV
Kom og hør den dramatiske historien til Ellen på årets første klubbaften.
Hun vil fortelle oss om hvordan livet forandret seg efter at hun så et program på
Oprah-show i august 2006.
På dette showet introduserte de boken
“The Secret”, “Hemmeligheten” på norsk.
Boken ble bestilt og lest.
På klubbaften vil dere få høre hennes dramatiske historie.
Dette blir en kveld som også kan forandre DITT liv.
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Sekretærs spalte
Rettelser til adresselistene :

Formiddagstreff kl. 12-15 B Lobby

Unni Hildebrand
E-mail:
hildebrand@bluezone.no

25.02.2008
21.04.2008
19.05.2008

Jeanette Ajer
Jac.Aalsgt. 13, 0368 Oslo

❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅
Jørunn Hammerø
Folke Bernadottesvei 43, 0862 Oslo
Mobil 90757225

Vi har fått 2 nye søstre siden sist og ønsker dem
hjertelig velkommen i vår Loge.

Forestående fødselsdager :
16.12
18.12
19.12
21.12
24.12
25.12
26.12
08.01
21.01
31.01
01.02
06.02
13.02
22.02
02.03
04.03

Elﬁ Spæren
Wenche Neubert Allen
Tove Mårteig
Jorunn Andvord
Wenche Høgåsen
Reidun Bragne
Liv Krigsvoll
Ingeborg Stedt
Karin Hagberg
Karen Skofteland
Jeanette Ajer
Thordis Tellefsen
Kirsti Uhlmann
Arnhild Evjen Debritz
Inger Haraldsen
Torill Rye Lier

59 år
62 år
65 år
63 år
57 år
57 år
73 år
85 år
83 år
75 år
54 år
77 år
48 år
84 år
50 år
54 år

Vi ønsker alle søstre til lykke med den kommende
dagen.
Møteprogram for våren 2008
07.01.2008
21.01.2008
04.02.2008

B
A
B

18.02.2008
03.03.2008
31.03.2008
14.04.2008
28.04.2008
26.05.2008

A
D
B
A
C
B

Grethe Syversen
Breidablikkveien 14 E
1167 Oslo
Født : 25.06.1946
Tlf.priv.22284628
Mobil 91752422
E-mail grethe.syversen@gmail.com
Fadder: Hetty Wiese Trøan
Eva Torill Haavik
Ivar Knutsonsv. 50
1161 Oslo
Født : 12.04.1946
Tlf priv. 22298094
Mobil 95967418
E-mail eva_haavik@yahoo.no
Fadder : Sissel Juell Thorsen

Jeg vil gjerne få lov å ønske alle mine søstre en
riktig fredfylt jul og et velsignet nytt år.
i V. K. og S.
Søster Wenche Ødegaard

Nyttårsloge Galla
Invielse Galla
Arbeidsmøte Regnskap /
Skuespill
1.Grad/ rapport fra nemder
Instruksjon
3.Grad Galla
40 års Veterantildeling
Arb.møte / Foredrag
Arb.møte / Søsterskilling
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Julehilsen til Urania
Kjære søstre
Gå mot det lyset som ﬂammer i nord.
Gå til det landet hvor trollene bor
Der hvor alle er venn med vinteren.

Du er den venn jeg vil dele den med.
Når din verden blir min
Og min blir din.

Gå mot den fremtid du vet du kan få.

Embedskollegiet i loge nr.2 Urania ønsker
alle søstrene og deres familier en fredfull jul
med de beste ønsker for det nye året.
Vel møtt til nyttårs loge mandag den 7.
januar 2008.

Gå mot den himmel som drømmen kan nå.
Gå den bratteste vei.
Jeg går med deg.
Gi meg glede når vi er sammen.
Lån meg din hånd når jeg går meg vill.
Hvis jeg fryser gir du meg varme.
I din nærhet hører jeg til.
Nordlyset tenner en ﬂamme for fred.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Kirsti Uhlmann
OM.

Julegranen er tent på Universitetsplassen

Noen ord til ettertanke i en travel førjulstid
Seks veier til det gode liv
Foto: Sandro Vanni

En liten julehilsen fra loge Albert Schweitzer
Fra oss brødre som har vært å servert hos dere
Vil jeg sende en liten julehilsen.
Det har vært hyggelig å være hos dere å servere og
jeg vet at brødrene i vår loge har satt stor pris på å
få delta fullt ut i brodermåltidet.
Det er også hyggelig å bli bedre kjent med dere
både gjennom servering, sosialaften og samarbeidsprosjektet.
En riktig god jul til dere alle.
i V. K. og S.
Georg Uhlmann.
8
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Å høre det positive som blir sagt,
Fremfor det negative.
Å legge merke til det som blir gjort,
I stedet for det som ikke gjøres.
Å huske de gode stundene og ikke
Lagre de onde.
Å gi Omsorg,
Ikke bare vente å få.
Å le av bagateller,
Ikke gremme seg over dem.
Å fremelske det beste i hverandre,
Livet er kort og gledene kan være mange.
Ukjent forfatter

R

EF

RY

ET

Æ

Ærefrykt for livet

KT FOR

LI

V

OF Loge nr. 132 Albert Schweitzer og Rebekkaloge nr. 2 Urania, inviterer
Ordensmedlemmer, til å delta i en storstilt mønstring i Oslo 18. – 20. april 2008.
Vi kaller prosjektet ”Ærefrykt for livet”, og vårt hovedmål er å samle inn midler til drift
av pasientkafeen på Radiumhospitalet.
Midlene skal samles inn gjennom en rekke kulturarrangementer, utstillinger, auksjoner,
kafé/restaurant m m. i og utenfor Stortingsgaten 28.
Vi vil på denne måten synliggjøre Ordenen utad og kanskje få nye medlemmer som
identiﬁserer seg med våre mål og verdier.
Videre har vi som målsetting å bevisstgjøre egne medlemmer, gi dem erfaring gjennom
prosjektet og derved knytte medlemmene nærmere sammen, og skape en helg som kan
være både lærerik og hyggelig.
Arbeidet er godt i gang, og Stor Sire Harald Thoen, har sagt seg meget positiv
til initiativet.
Med dette inviterer vi alle søstre og brødre i Oslo - Logene til å melde seg på dugnaden.
Alle monner drar, og vi tar gjerne imot ideer til arrangementer, underholdnings-innslag,
sponsorer osv.
Vi understreker at vår hensikt er at eventuell medlemstilgang skal komme alle
Logene til gode.
Dersom du som Ordensmedlem, ønsker å bidra med noe i arrangementet vennligst send
en e-mail eller ring til:
Jørgen Enger :
Inger Lill Bjerke:
Hilsen i V. K. og S.
Loge nr.132
Albert Schweitzer

j.enger@c2i.net
ing-bje@online.no

tlf :47 29 01 45
tlf :90 95 33 99

(Herreloger)
(Dameloger)

Loge nr. 2
Urania
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Klubbaften 19.11.2007 på Odd Fellow senior-boliger
Mandag 19.11.07 kl 18:30 ble terminens siste klubbaften gjennomført. I regi av søster Jeanette Ajer
skulle vi gjennomføre lysstøping. Jeanette hadde brukt så godt som hele dagen til å forberede
denne seansen. Det er nemlig ikke bare bare å holde stearin ﬂytende i mange timer, men ved
god hjelp av spesial-kjele og Jeanette gikk dette greit.
Jeanette og søster Ann Helen Madsen tyvstartet på det hele. De hadde nemlig
nesten støpt ferdig noen lys når vi andre dukket opp.
Som billedserien viser, så hadde vi en kjempeﬁn aften. Vi spiste
snitter, drakk vin, mineralvann og kaffe. Alle som hadde lyst,
ﬁkk støpt lys, men de ﬂeste av oss var absolutt ikke klar
over hvor tidkrevende denne prosessen var. Med
andre ord – det er jammen meg ikke så rart at
håndstøpte lys koster det i hvite i øyet å
kjøpe i butikkene.
Søsterlig hilsen fra en lat
lysstøper. Mona UM.

Janne spiller

Ella
Janne
Sissel

Gerd
Marvel
Brit G
Åse
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Ann Helen

Wenche H., Wenche A og Mona

Ann Helen, Ella, Janne og Sissel
Utgave nr 2 – desember 2007
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Julebord 29. november 2007
O, jul med din glede…….
Julebordet ble feiret på Da Capo i år også. Det ser ut for at det har blitt en tradisjon.
22 ﬂotte damer og en hund ankom restauranten kl 1900.
Vi ble tatt i mot av en utrolig serviceminded betjening. To langbord sto til vår disposisjon. Av en rikholdig
meny, valgte mange pinnekjøtt, noen juletallerken og for de som ikke hadde julestemningen helt inne gikk
det i biff, scampi etc. Randi sa at hun aldri hadde spist så godt pinnekjøtt noen gang. Juletallerkenen var
også nydelig.
Svein Bjørneby`s kvartett spilte for oss. Det gikk litt i jazz, noe Sinatra og noen julesanger.
Det ble en god stemning..
Hvis det er noe å klage på så var det været.
Det høljet ned hele kvelden, men det kan jo ingen noe for….
Tusen takk til arr. komite for en veldig hyggelig aften.
Siden vi begynte med en julesang får vi vel også slutte
med en: Når nettene blir lange…….
God jul til dere alle fra oss i bulltinen
Brit Iser

Janne med Svein Bjørneby´s kvartett

Ella og Lillemor

Ingebjørg og Kirsti U.

Mona og Ingebjørg
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Tove M. og Eva L.

Wenche Ø. og Kari A.

Wenche Ø., Margarteh og Randi S.

Gemini, alias Poppe,
(hunden til Kari) ﬁkk
lammeﬁlet som var
så vidt stekt på begge
sider.
Det var også å
anbefale mente Poppe.
Poppe
Utgave nr 2 – desember 2007
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Den syv – 7 – armede lysestake
Når vi først er inne på julen, så er det kanskje de
færreste som vet hvorav navnet syvarmet
lysestake, eller adventstake som noen sier kommer
fra. Det riktige navnet er syvarmet lysestake.
Tallet syv er spesielt i Bibelen på mange måter,
bl.a. skapte Gud verden på syv dager.
Mange av symbolene som blir brukt i kristen
sammenheng har en opprinnelse i jødedommen.
Dette er ikke så rart i og med at Jesus var jøde, og
den kristne tro bygger på den jødiske.
Den syvarmete lysestaken er et symbol på
menigheten. 3 av lysene står for treenigheten
(Gud, Jesus og Den Hellige Ånd) og 4 står for
menneskene. Tallet 7 blir dermed helheten – Gud
og menneskene i fellesskap. Dette symbolet – ja,
for det er et symbol, stammer langt tilbake i tiden,
og er et hellig tall i bibelen.
Fra en utgraving i Beta-Alfa synagogen ble det
bl.a. funnet en avbildning av en syvarmet lysestake
på et mosaikkgulv.
Men for oss er altså denne lysestaken, som har en
en historie langt tilbake i tid, symbolet på adventstiden og ventetiden til det som kommer, nemlig
julehøytiden.
Derfor, våre søstre, vil vi ønske dere alle sammen

en riktig god jul og et godt nytt år!
Søsterlig hilsen i V. K. og S.
Ann Helen og Wenche H

Så er den der igjen….hva da spør du?
Julen står for døren mine søstre - igjen.
Jeg kan huske at da jeg var ung – snakket alle ”voksne” om at tiden gikk fortere og fortere…..
Nå er jeg blitt ”voksen” selv, og må si meg enig i dette utsagn.
Vi mister ingen dager, selv om det virker slik innimellom.
Det er 8760 timer mellom hver jul, ikke småtteri av tid det.
Her er KLOKE ORD som sier noe om tid.
1.
Jo bedre vi trives, jo fortere går tiden.
2.
Jo kortere vi opplever dagene, jo lengre og rikere blir året og livet.
Derfor håper jeg at deres mangel på tid er et utslag av at dere trives med livet, både i og utenfor
Odd Fellow ordenen.
14
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Her er et uddrag af, hvad Emma Gad skrev om julen i 1918.
Julen er en ting, som folk i de elleve Maaneder
af Aaret ikke skænker en Tanke eller højst er
enige om, er en meget besværlig Ting, men som
den tolvte rejser sig som en Kæmpe, som det er
umuligt at diskutere med eller om. Grunden dertil
er naturligvis den, at Julen endog fra Hedenskabers
Tid er Nordboernes største Fest, saa at ethvert
Forsøg paa at afskaffe selv dens uheldige
Egenskaber, saasom Udveksling af Gaver, vil falde
frugteløst ud; særligt fordi Børnene har bemægtigt
sig den.
Hvis man har ondt ved at ﬁnde på Gaver til sine
Kære, er man som oftest paa den sikre Side, naar
man holder sig til det, der kan spises, drikkes eller
ryges. En høne, en Æske Konfekt eller en Flaske
Likør kan virke beskedent, men aldrig uvelkomment. Spisevarer er at foretrække frem for
Blomster, der sendes rundt efter stor Maalestok.
Giv ikke Deres Børn kostbare Julegaver.
Barnefantasien har den lykkelige Ævne at gøre det
traveligste Legetøj illuderende, og Luksus bidrager
kun til, at julen, modsat af, hvad den skulde, gør
Børnene fordringsfulde og mindre elskværdige.

Emma Gad

Frogner Beauty Center
20% på Negledesign til alle Logesøstre
Eckersbergs gt 31 0266 Oslo
Timebestilling Brit Iser tlf 91381798 - 22441844

(Emmarenze Henriette Margrethe Gad)
(21. januar 1852 - 8. januar 1921)
En københavnsk forfatter og dramatiker, som for
eftertiden er mest kendt som forfatter til
etikettebogen Takt og Tone (1918).
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En hyllest til oss kvinner og mine ﬂotte søstre.
Noen kloke ord i en travel førjulstid.
En liten gutt spurte sin mor: ”Hvorfor gråter du?”
”Fordi jeg er kvinne,” svarte hun ham. ”Det forstår jeg ikke”, sa han.
Hans mor ga han en kos og sa: ”Og det kommer du heller aldri til.”
Senere spurte den lille gutten sin far: Hvordan kan det ha seg at mor
gråter uten at det er en grunn til det?
”Alle kvinner gråter noen ganger uten at det er noen grunn til det”, var
alt hva hans kunne si….
Den lille gutten vokste opp til å bli en mann, stadig undrende over hvorfor kvinner gråter.
Til sist ringte han til Gud og da Gud kom telefonen, spurte mannen.
Gud, hvorfor gråter kvinner så lett?”
Gud svarte: Da jeg skapte kvinnen skulle hun være noe spesielt!
Jeg gjorde hennes skuldre sterke nok til å bære verdens byrder, men
myke nok til å kunne yte trøst…
Jeg ga henne indre styrke til å kunne føde barn; og til å stå imot de avvisninger som mange ganger vil komme fra hennes barn….
Jeg ga henne en hardhet som tillater henne å fortsette når alle andre gir
opp, og til å passe sin familie selv under sykdom og utmattethet uten
beklagelser.
Jeg gav henne følsomheten til ubetinget å elske sine barn,
Selv når hennes barn har såret henne dypt.
Jeg gav henne styrke til å til å lede sin ektemann gjennom hans
mangler og skapte henne fra hans ribbein slik at hun kunne beskytte
hans hjerte…
Jeg ga henne kunnskap til å vite at en god ektemann aldri gjør sin hustru
vondt, men prøver noen ganger henne styrke og hennes beslutning om å
stå ved hans side uten og vakle…..
Og endelig ga jeg henne en tåre hun kunne felle…
Den er hennes eksklusivt til å kunne bruke når det er behov for det”
For ser du;….det vakre med en kvinne er ikke de klær hun har på seg, ei
heller den kropp hun har, ei heller måten hun ordner sitt hår.
En kvinnes skjønnhet skal sees gjennom hennes øyne, fordi den er
hoveddøren til hennes hjerte – det sted hvor kjærligheten bor.
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Kryssord

Kryssord 1 - 10 x 12 ruter
1

2

3

4

9

10

12

13

14

5 eggeplommer
1 egg
65 g sukker
1/2 dl kremﬂøte
1/4 ts revet sitron skall
1/2 ss konjakk
ca. 175 g hvetemel
1 knivsodd kanel
1/8 ts kardemomme

22

28

23

24

26

29

30
32

33

34

35

36

38

39

41

Vannrett
9 Nasj. merke
27 Enestående
1 Bohemene
10 Dyr
30 Vokaler
9 Nasj. merke
11 Duskregn
31 Instrumentet
10 Dyr
12 Naboer
32 Arbeid
11 Duskregn
13 Tone
33 Adverb
Naboer
14 Håp
Pisk egg og sukker til en lett eggedosis.12Bland
inn
34 Bryst
13 Tone
stivpisket kremﬂøte, sitronskall og konjakk.
Sikt på 16 Samfunnet
37 Vene
Håpikke
19 Nedbøren
alt det tørre. Bland deigen fort og lett så14den
41 Kvinnenavn
blir seig. Strø litt mel over deigen, dekk16tilSamfunnet
og la stå 21 Avslå
42 Prammen
19 Nedbøren
23 Smieavl
kaldt natten over.
Avslå
25 Mols
Kjevle deigen ut til en tynn leiv. Det bør21være
23
Smieavl
27 Enestående
kjølig i rommet, og bakebordet bør være skikkelig
25
Mols
30 Vokaler
glatt ( bruk gjerne plastfolie), hvis du skal få til
31 Instrumentet
fattigmenn. Skjær ut i snipper med bakkelsspore.
32 Arbeid
Lag et snitt mot den ene spissen, og smett spissen
33 Adverb
gjennom hullet. Kakene legges etterhvert på melet
34 Bryst
fjel.
Et kryssord
fra oppgave.net
37 Vene
41 Kvinnenavn
Stek fattigmenn i varm smult så raskt som mulig
42 Prammen
etter at de er utbakt.
Vær forsiktig! De skal bli lysegule - og det går fort.
Lykke til.

18

31

37

8

15

17

25

Fattigmann

7

20

21

27

6

11

16
19

5

40

42

Vannrett

-

Loddrett
Loddrett
1 Forkortelse
20 Bortvisning
12Forkortelse
Ustabile
22 Bryte frem
23Ustabile
Kropp
23 Frø
34Kropp
Skrider
24 Med barn
45Skrider
Ubrukt
26 Knytte
56Ubrukt
Frukt
67Frukt
Glede seg over 28 Yrke
29 Nøkke
78Glede
seg over
Finnes
35 To like
815
Finnes
Forstå
36 Gresk bokst
15
17Forstå
Pronomen
38 Nasj. merke
17
18Pronomen
Slektningen
39 Redskap
18
19Slektningen
Elegant
40 Tall
19
20Elegant
Bortvisning
22 Bryte frem
23 Frø
24 Med barn
26 Knytte
http://www.oppgave.net
- Copyright © 2000
28 Yrke
29 Nøkke
35 To like
36 Gresk bokstav
38 Nasj. merke
39 Redskap
40 Tall

Løsning kan fås ved henvendelse sekretær.
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TATT NOEN FINE BILDER?
Vi printer på lerret, akvarell- og
fotopapir i store formater
MING

ÅR 15%

F
LOGEN
V
A
R
E
M

NNRAM
I
Å
P
T
RABAT

M

MEDLE

•
•
•
•

Rammer
Speil
Blindrammer
Print

•
•
•
•

Reﬂeksfritt glass
UV glass
Opphengssystemer
Plexiglass

•
•
•
•

Laminering
Utsmykking
Henter og bringer
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.
Butikker:
Drammensveien 131, Skøyen
Trondheimsveien 176, Sinsen
Gottaasalleén 3, Jessheim

Tlf.: 23 27 00 80
Tlf.: 22 22 12 60
Tlf.: 63 98 48 12

Verksted og administrasjon:
Hasleveien 15 c, Oslo

Tlf.: 23 23 00 90

Kirkeveien 49, Majorstua
Skedsmogata 9, Lillestrøm

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

Tlf.: 23 36 75 00
Tlf.: 63 81 77 00

