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Påske 2008

Påsken er den viktigste av de kristne høytidene, og feires til minne om Jesu Kristi død og
oppstandelse. Forut for påsken markeres fastetiden og den stille uke, og etter påskesøndag
kommer påsketiden, som varer fram til pinse.

Leder
Overmester har ordet
Kjære søstre!
Med våren kommer fest og glede.
Dagene blir lengre, vinteren slipper tak og snart er
våren her. Vi gleder oss over at kveldene blir lengre
og at naturen igjen våkner til nytt liv.
I logen er det også mye som skjer, Jeg har vært i
ﬂere jubileum, Loge Ragnhild var 50 år i desember
og Loge Teresa fylte 25 år i februar. Jeg er stolt
over at vi er moderloge til så mange loger både i
Oslo og i utlandet. Loge nr 1 Norvegia hadde også
en 100 års markering lørdag 22. februar. Det var
høytidlig og ganske spesielt å være sammen med
ﬂere menn enn kvinner på et logemøte.
I vår egen loge er det også full fart og mye positiv
energi om dagen.
Store utfordringer ligger foran oss, samarbeidsprosjektet “Ærefrykt for livet” nærmer seg med
stormskritt, Uranias 95 års dag, Ordenen i Norges
110 års dag 26. april, en tredje grad, samt en 40 års
Veteran Juvel tildeling.
Her kommer det som perler på en snor.
Jeg gleder meg til 18-20 april med konsert i Gamle
Logen, samt åpent hus i Stortingsgaten.
Selv om jeg vet at dette er et prosjekt som krever
mye hardt arbeid, er dette et prosjekt som viser hva
Ordenen står for.
Jeg er stolt over det arbeid Loge Urania her har lagt
ned.
Vil også benytte anledningen til å berømme Svein
Solberg, (Stortings gt 28 A/S) for den velvilje han
har vist oss med både stamhuset og for tilgangen til
bildene “Smeden” og “Rebekka” som i disse dager
blir loddet ut i alle loger. Også en takk til DSS
Svanhild Sandem som hele tiden har vært utrolig
positiv til dette prosjektet, og sist men ikke minst
Stor Sire Harald Thoen som har gitt oss full støtte
og hjelp hele veien.
Jeg håper søstrene vil ta med familie, venner og
kjente å vise dem hva Ordenen står for og at vi alle
får sjansen til å kose oss litt sammen denne helgen.
Den 26. april er det stor konsert i konserthuset med
avslutningsmiddag i Stortingsgata 28 etterpå.
Programmet for konserten vil komme etter hvert,
men dette bør alle få med seg for det blir en konsert
av høy kvalitet.
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Til slutt vil jeg få ønske dere alle en riktig god
påske med diktet:

JEG VELGER MEG APRIL!
Jeg velger meg april!
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.
Jeg velger meg april,
Fordi den stormer, feier,
Fordi den smiler, smelter
Fordi den evner eier,
Fordi den krefter velter,
I den blir somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson
i V. K. og S.
Kirsti Uhlmann
OM.

Referat fra klubbaften 14.1.08
Først og fremst takk til Ellen som var så sporty å
stille opp på årets første klubbaften for å dele sin
historie med oss Urania søstre.
Det ble et spennende møte. Ellen begynte med å
fortelle litt om sin bakgrunn.
Dette for at vi skulle forstå hva som skjedde senere
i livet hennes.
Et TV program en august dag i 2006 forandret livet
hennes.
Det fantastiske var at da hun på et tidspunkt bare lå i
sengen og trøstespiste og bare ble tyngre og tyngre,
så et program på Oprah show hvor de introduserte
boken ”The Secret”
Denne boken inneholdt alt hun hadde lært og alt hun
ikke hadde skjønt så langt. Alt var samlet i denne
fantastiske boken. Boken kan nå kjøpes på norsk og
heter HEMMELIGHETEN.

Det viktigste i boken er at tanker er magnetiske.
Hvis du vil forandre livet ditt, må du forandre
tankene dine. It is all in your mind.
Det du tenker NÅ skaper ditt liv i fremtiden.
Den aller beste frekvens for å få mer ut av det du
ønsker deg er TAKKNEMLIGHET.
Både for det du allerede har og for det man ber om.
KONKLUSJONEN: HVA HAR JEG LÆRT
- Du vil få det du fokuserer på
- What you fear you create
- Alt ﬁnnes inni deg
- Takknemlighet er ditt verktøy
- Meditasjon, reﬂeksjon og bønn for å holde fokus
på intensjonen.
La oss alle ta utfordringen på å fokusere på
TAKKNEMLIGHET
Wenche Allen

“Formiddagstreffet”
Her møtes søstre over 65 år og førtidspensjonerte.
Vi har en komité som for tiden består av:
Formann:
Ella Edin
Kasserer:
Marvel Dahl
Medlemmer: Unni Sandved, Lisa Svalesen, Nell Henriksen og Laila Halseth.
Komiteen kommer tidlig for å dekke bord, smøre smørbrød, koke kaffe etc. Det koster kr 30,- pr gang. Siste
møte i hver termin lager vi litt ekstra god mat med for eksempel 1 glass vin – og det koster jo litt mer.
Alle søstrene har med seg en liten gevinst. Ved betaling av matbilletten får alle utdelt et lodd – så her vinner
alle! Litt underholdning sørger søstrene selv for. Enten pianospill, opplesning av små historier, dikt, osv. Alt
er frivillig. Vi har det koselig, prater og får oss en god latter mang en gang.
Ella Edin
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Undermesters hjørne
Vårsemesteret er godt i gang og påsken står snart
for tur.
Vi / jeg har vært igjennom noen hektiske uker både
med tanke på Loge Urania og jobbmessig.
I skrivende stund så er kofferten min snart ferdig
pakket før jeg vender nesen over ”Dammen” –
nærmere bestemt til Boston og innendørs ro-VM!!!
(Les VM på romaskiner!!!) Men nok om det.

Jeg kan vel røpe at turen med 90% sikkerhet vil gå
til Fossesholm Herregård som ligger like ved
Drammen.

”Endelig” er også ”Skrubben” godt bemannet.
6 nye søstre har kommet til siden siste utgave av
Bulletinen. De er virkelig et kjærkomment tilskudd.
VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE. Dog skal
det sies at de søstrene som har vært i Skrubben hele
tiden, har gjort en kjempejobb. TUSEN TAKK TIL
DERE! Jeg er veldig glad i dere og innmari stolt.

En stor påskeklem fra
Mona

Før jeg nå avslutter mitt lille hjørne, vil jeg takke alle
mine søstre for den positive innstilling og holdning
dere har både til vår kjære loge og ikke minst til meg
som Urania´s UM. TUSEN TUSEN TAKK!

Søsterskillingen jobber også jevnt og trutt. Vi
har siden jul hatt to møter, og vår eminente leder,
Wenche Allen, har også skrevet om disse i Bulletinen. Det neste som nå skal skje er en teaterkveld
– nærmere bestemt tirsdag 11. mars. Her kommer
egen info med påmelding.
Som allerede nevnt, så er vårsemesteret godt i gang.
Dette innebærer at vi nærmer oss med raske skritt
sommer og forhåpentligvis masse sol. Men, før
sommerferien starter for de ﬂeste av oss, så skal
også Urania ha sitt sommermøte. Nærmere bestemt
SØNDAG 8. JUNI. Sett av datoen nå, men egen
invitasjon med bindende påmelding kommer.

Urania Bulletinen

FRISØR - HUDPLEIE - SPA

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god påske
Hår Extension
ÅPNINGSTIDER:

MAN - FRE
LØRDAG
SØNDAG

9.30 til 19.00
9.30 til 15.00
etter avtale

Maridalsveien 46 - Tlf.: 22 71 93 41
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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

Påske i fjellet - Sandro Vanni

Sekretærs spalte
Rettelser til adresselister:

Forestående fødselsdager:

Jeanette Ajer
Jac.Aals gt. 13, 0368 Oslo
Tlf. priv. 22569551 mobil 97185450
E-post:
jeanette@ajer.no

04.03
06.03
06.03
06.03
11.03
17.03
17.03
21.03
23.03
26.03

Torill Rye Lier
Kirsti Eriksen
Eva Larssen
Diddi Mona Mørk
Erna Rødsrud
Inger Johanne Jamli
Sølvi Røse
Johanne Hauge
Turil F. Storm-Johansen
Hetty Wiese Trøan

54 år.
54 år
64 år
71 år
86 år
78 år
64 år
62 år
66 år
60 år.

04.04
07.04
08.04
08.04
11.04
12.04
13.04
14.04
17.04
24.04
24.04
24.04
26.04
26.04
26.04

Nina Iljena Karlsen
Kirsti Bull
Ella Edin
Kari Anne Middelbo
Gerd Helene Due
Eva Haavik
Sissel Holmsen
Unni Sandved
Urania
Torgunn Elise Haustreis
Vigdis Hjartholm
Sissel Juell Thorsen
Kari Andersen
Ordnen
Ordnen i Norge

49 år.
60 år
84 år
69 år
88 år
62 år
89 år
84 år
95 år
68 år
58 år
60 år
74 år
189 år
110 år

Toril Rye Lier
Thomas Heftysgt. 47 B, 0267 Oslo
Mobil 93497377
E-post:
torilier@online.no
Karen Skofteland
Hoffsjef Løvenskjoldsvei 42, 0382 Oslo
Tlf. priv 22524113 mobil 45010143
E-post:
karen.skofteland@combitel.no
Elﬁ Spæren
Fartein Valens vei 33, 1410 Kolbotn
Tlf.priv. 66995622 mobil 93201270
E-post:
elﬁ-jes@online.no
Vi har fått 4 nye søstre siden sist og ønsker dem
hjertelig velkommen i vår Loge.
Margareth C. Flakstad
Messepromenaden 6, 0279 Oslo
Tlf. mobil 93020205
E-post:
missﬂaks@hotmail.com
Fadder: Wenche Ødegaard
Margrete Lie
Holmboesgt.5 A, 0357 Oslo
Tlf. priv. 22698929 mobil 90790708
E-post:
margrete.lie@hotmail.com
Fadder: Kirsti Uhlmann
Ingebjørg Mundheim Lippart
Tjernslia 74, 1481 Hagan
Tlf. priv. 67060017 mobil 90610128
E-post:
ingebjorg.lippart@sogn.gs.oslo.no
Fadder: Wenche Ødegaard
Karin Pedersen
Kringkullen 24 B, 0690 Oslo
Tlf. priv. 22277859 mobil 97765535
E-post:
karin.pedersen@sykepleierf.no
Fadder Inger Olsen

05.05 Eva Hjerten
18.05 Solvor Sundland
28.05 Brit Iser

71 år
70 år
63 år

Vi ønsker alle søstre
til lykke med dagen som kommer.
Møteprogram for våren 2008
31.03.2008
14.04.2008

B
A

18 - 20.04.2008
26.04.2008
28.04.2008
C
26.05.2008
B
08.06.2008

3.Grad Galla
40 års Veterantildeling
Lisa Svalesen
Ærefrykt for livet
Konsert i Konserthuset
Urania 95 år
Arb.møte / Søsterskilling
Sommermøte / Ut på tur

Søster Sekretær
Wenche Ødegaard
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Herrenes tale 19.01.08
Mine Herrer!
Damene har rangen heter det jo – jeg har benyttet
meg av det fortrinnet her i kveld - så derfor
kommer herrenes tale før damenes.
Hva er egentlig forskjellen mellom dere menn og
oss kvinner?
Ja, ja bortsett fra det der dere vet - og alle de
fantastisk foryngende kremene som vi påfører oss.
Dere husker sikkert alle historien fra Bibelen om
Moses som vandret i ørkenen i 40 år. Etter å ha sett
med egne øyne alle de like fjellene i Sinaiørkenen
som Moses måtte forsere, kan jeg forstå at det ble
mye tull og at det måtte ta lang tid – ikke hadde
han GPS heller. Men hadde det vært en kvinne som
hadde ledet den samme vandringen, er jeg sikker
på at hun heller ville ha spurt om veien.
Damene har rangen – men ikke i trappeoppgangen,
sier reglene for skikk og bruk. Kanskje ikke like
aktuelt alltid i dag, ettersom vi kvinner svært ofte
klær oss som skapningens herre – i langbukser
– det er ikke mange skjørtekanter å se oppunder
lenger, selv ikke på kvelder som denne!
Skapningens herre ja – språket vårt kan fortelle oss
mye om hvordan balanseforholdet mellom menn
og kvinner har vært opp gjennom tidene og kanskje
fortsatt er. Eller hva? Hør bare på disse språklige
utrykkene:
Herre over situasjonen( jeg er ikke sikker på om
jeg er kvinne over situasjonen her og nå) – en
mannsalder ( vi kvinner lever jo lengst) – i manns
minne ( hva med kvinners minne, har vi ingen
hukommelse?)
Jeg kunne holde på lenge med slike mannsuttrykk,
men for ikke å forrykke maktbalansen, har jeg
faktisk greid å ﬁnne noen tilsvarende kvinneutrykk: Vi snakker jo om hvilket morsmål vi har
(ikke farsmål), jordfar er vel heller ikke godt
innarbeidet i vokabularet vårt. Derimot kan mor
Norge gå hånd i hånd med fedrelandet, så det er da
absolutt håp for likestillingen.
Apropos likestilling:
Jeg kan forstå at dere menn kan bli litt forvirret av
oss kvinner. Vi ønsker oss likestilling på de aller
ﬂeste felt – samtidig som vi ønsker oss gentlemen
som tar vare på oss. Selvfølgelig gjør vi det . Sånn
er det bare!
6
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Vet dere forresten hva morarente er ? – ikke ? Det
er det far må betale når mors kreditkort er brukt for
mange ganger på shoppingrunden .
Men før jeg nå begir meg ytterligere ut i
assosiasjonenes verden:
Vi kvinner er svært glade for å ha dere som menn
med de forskjellene som fortsatt ﬁnnes – ikke minst
er vi glade for å være på ball med dere her i kveld!
Så kjære medsøstre – la oss nå litt faderlig fort utbringe en herrlig skål for alle gentlemen som måtte
være tilstede!
Vi reiser oss! - Skål!

Frogner Beauty Center
Etterfyll negler kr. 400,- til alle Logesøstre
Eckersbergs gt 31 0266 Oslo
Timebestilling Brit Iser tlf 91381798 - 22441844

Damenes tale ball 24.1.2008
Kjære damer!
Jeg ble virkelig glad da jeg oppdaget at jeg skulle
holde damenes tale.
Dette fordi jeg for en stakket stund kan nyte
vissheten om at ikke bare en, men mange damer ser
på meg samtidig, og forhåpentligvis kan jeg snakke
uavbrutt, selv med kvinner tilstede.
Damenes tale er en tale som skal handle masse om
dere, og litt om oss menn. Det er både en lett og
en vaskelig oppgave på en gang. For det første så
er det jo enkelt å si noe om kvinner generelt, dere
er stort sett i våre tanker det meste av dagen i en
eller annen sammenheng. Men på den annen side
så er jeg jo mann. DVS. Jeg snakker så gjerne om
meg selv. Gjerne i rosende ordelag og ofte med en
tendens til å overdrive sterkt i håp om å imponere.
Vi er litt brautete vi menn slik. Men jeg skal prøve
å holde testosteronet i sjakk og for en gangs skyld
la dere være hovedpersonene i talen.

Kvinner er for oss menn det første, det meste i
midten og det siste. Vi oppskatter og elsker våre
mødre for deres utrettelige omsorg i barndommen. Vi brukte mye tid på lue napping, dytting og
snøball kasting på små jenter da vi var i barneskole
alder, vi ble forvandlet til skjelvende, rødmende
og svettende idioter i ungdommen bare dere var i
nærheten.
( For noen går dette stadiet faktisk ikke over, hvis
jeg tenker meg om. ) Og som voksne lærer vi å
sette pris på dere, ikke bare for deres besnærende
skjønnhet og tiltrekningskraft, men også fordi dere
tilfører livet vårt så mye verdifullt ellers også.
Vi menn elsker kvinner, og selv om vi ikke strør
om oss med komplementer hele dagen lovpriser
vi dere inni oss og takker for at gud skapte noe så
vakkert. Av menn generelt er det vel gartnere som
har det enklest når det gjelder å komplimentere en
dame. Han har det liksom for hånden.
Bare hør; - Elegant som en lilje, vakker som en
rose, min lille forglem-mei-ei, min livs blomst osv.
Mye, mye verre er det for en ﬁskehandler vil jeg
tro. Blir liksom ikke samme schwungen over- ”
min lille torsk ”, eller – ” du er vakker som en sild
”.
Eller tror dere noen faller for sjekkereplikken – ”
Du er like nudelig som en sprellende abbor ”. ?
Nei, jeg vil heller sammenligne kvinner med eksklusive sigarer, og nå har jeg IKKE en viss Amerikansk president i tankene. Det jeg mener at noen
foretrekker de lange og tynne sigarene og andre
nyter de mer eksklusive butte med mavebelte og
annen ekstravaganse.
Jeg for min del må si at det er det samme om de er
tykke eller tynne bare det er ILD. !
Jeg må nok si at Adam i tidenes morgen gjorde noe
riktig smart da han ﬁkk gud til å lage en kvinne av
hans 13. ribben.
Det ble fest i eden den dagen og alle kom for å se,
gi gaver, til Eva.
Av ekornet ﬁkk hun lystighet, av lerken ﬁkk hun
stemmeprakt, av papegøyen ﬁkk hun snakkesalighet, av katten et kjælent gemytt men også litt
klør, av ﬂuen ﬁkk hun litt nesevishet og av myggen
lærte hun svermeri, av apen nysgjerrighet og av
ålen litt smidighet. Av vepsen ﬁkk hun en smal
midje, men også en brodd hun kunne bruke til ord.
Et kjælent blikk ﬁkk hun av en ku og amor lærte
henne å blunke og kikke lekent på skrå. Duen kom
med blidhet og hunden troskap, av slangen ﬁkk hun
falskhet og Elisabeth Arden kom med skjønnhet

og god lukt. Reven kom med sluhet og eselet med
standhaftighet. Ja, alle kom med gaver i form av
dyder og listen er mye lengre enn jeg kan liste opp
her.
Resultatet ble i alle fall jordens mest attraktive
skapning og også den mest komplekse.
For oss menn fortoner kvinner seg som kameloner,
Vi tror vi har skjønt noe og så ser det plutselig helt
annerledes ut likevel. Ikke rart vi i blant blir litt
forvirret……..
Og jo eldre vi blir jo mer besatt og betatt blir vi av
deres magi og former.
Inntil vi en dag blir fanget ett eller annet skap.
Noen av oss fanges i ekteskapet andre i samboerskapet og atter andre i særboerskapet, uansett vi
menn får fort vite hvor skapet skal STÅ !
Det er jo sagt at ekteskapet er den eneste dom på
livstid som ikke blir forkortet på grunn av god
oppførsel.
Det er også sagt at ekteskapet har mange plager,
men sølibat ingen gleder
Altså:
” Bak enhver suksessrik mann står en sterk
kvinne.”
Winston Churchill
”Bak enhver fremgangsrik mann står en
overrasket svigermor”
Hubert H.Humprey
”Han vet ikke mye, som vil fortelle sin kone alt han
vet”.
Thomas Fuller
”Årsaken til at kong Salomo var den klokeste mann
i verden, var utvilsomt at han hadde så mange
koner til å råde seg”.
Jean Georges
”Et hovedproblem for alle yrkeskvinner er at de
mangler en kone !”
Teresa Gorman.
Til slutt vil jeg bare få si at dere kvinner forenkler
vår smerte, fordobler vår glede og tredobler våre
UTGIFTER og vi ELSKER dere.
Og til dere menn som sitter her og beundrer disse
vakre skapningene, husk at i romantikkens verden
er det bare en regel som gjelder for menn, gjør
henne lykkelig for enhver pris!!!
Vi reiser oss og utbringer damenes skål.
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Reisebrev fra Mauritius
Vår reise startet på morgenen 21.12.07. Ca ett døgn senere ankom vi huset vi skulle bo i på LA Morne
som er en halv øy på syd vest siden av øya.
Utsikten fra verandaen på soverommet
var fantastisk. Huset var kjempestort
med deilig svømmebasseng. For Kirsti
gikk en tretti års drøm i oppfyllese,
endelig var vi på Mauritius. De som
eier huset har en stor lidenskap for
have og golf så vi hadde til og med to
puttig greener i
haven. I huset regjerte Jasmin som tok
godt vare på oss.

Blomsterﬂoraen på øya var fantastisk og Georg løp fra blomst til blomst og fotograferte. Selv om øya ikke
er stor, er naturen enorm. Med fjell opp i 950 meters høyde, strendene med kritt hvit sand som omgir øya
er utrolig ﬁne. Mauritius er en utrolig frodig øy med et rikt dyreliv i alle varianter.
Vi var daglig ute på kjøretur for å utforske øya og se oss omkring. Båtturer ble det ﬂere av hvor vi bl.a
ﬁkk se delﬁner, snorklet og badet.
På en av våre utfarter dro vi opp i fjellet for å besøke en restaurant som bare hadde åpent tre timer hver
dag til lunsj, på veien opp traff vi på ville apekatter som lekte i veikanten. Utsikten derfra var fantastisk
og maten var om ikke enda bedre.

8
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Republic of Mauritius
Vi var også på besøk i dyreparken Casela
Nature & Leisure, hvor de ﬂeste dyrene gikk
fritt rundt omkring. De har ca 142 forskjellige fuglearter i alle regnbuens farver,
kjempeskillpadder, tigre, kenguruer osv. Den
store overraskelsen kom da vi skulle besøke løvene, kommer aldri til å glemme det
øyeblikket da jeg ﬁkk gå inn og klappe dem.
Georg måtte bli igjen ute for å forevige min
største opplevelse så langt. På veien hjem
kjørte vi igjennom Nasjonalparken hvor det
var en fantastisk natur med store fossefall,
plutselig mitt inne på fjellet kom vi til et
enormt Budist Tempel som er det mest hellige stedet på hele øya. Vi dro også innom
Chamarel hvor jorden er farget i alle nyanser
fra lilla til rødt, dette naturfenomenet har
antageligvis oppstått av vulkansk aktivitet.

Ofﬁsielt språk: Engelsk
Hovedstad: Port Louis
Styreform: Republikk
Nasjonaldag: 12. mars
Republikken Mauritius er en øynasjon i det
sørvestlige Indiahavet, omkring 900 km øst for
Madagaskar. I tillegg til hovedøya Mauritius
tilhører også St. Brandonøyene, Rodrigues og
Agalegaøyene republikken Mauritius. Mauritius
er sammen med Réunion og Seychellene en del av
Maskarenene. 1,2 mill. innbyggere.

Mauritius er et paradis på jord, Menneskene er vennlige og
hjelpsomme, det er nesten ingen kriminalitet på øya så det
er et godt sted å feriere. Ingen forstyrrer deg og du kan gå
i fred overalt. Strendene har du helt for deg selv. Du kan
leve stille og rolig eller oppsøke nattelivet om du ønsker
det. Vi hadde valgt å bo på den stilleste delen av øya så vi
var avhengig av å kjøre det meste av tiden, men
avstandene er korte og taxi er nesten gratis. Mauritius er
også et rimelig sted å feriere mat, klær, restaurant besøk,
drikke alt er billig.
Til nå er dette min beste ferie noensinne og jeg lengter
tilbake og håper at vi en dag kan reise dit igjen.
Håper dere har fått et lite inntrykk av en fantastisk øy og
hva vi opplevde på denne turen.
Klem fra Kirsti og Georg.
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BOKEN ”KVINDEN SKABT AV MANDEN”
Jeg vil dele noen skremmende betraktninger med mine søstre. Denne boken ble skrevet omtrent på den tid
Rebecca-logen ble instituert.
Et stort psykologisk-ﬁlosoﬁsk verk av Dr. Otto Weininger, født 03.04.1880 i Wien, død 04.10.1903 knappe
24 år gammel. Hans store verk ble utgitt rett efter hans død i 1904, og oversatt til norsk samme år.
Weiningers innsikt ble betraktet som så betydelig at det fremdeles i 2008 er lister i antikvariatene for å kjøpe
denne bok – noe jeg har i min besittelse.
I første del forsøker Dr. Weininger å beskrive hva en kvinde er!! (Dette var før vår kundskap om østrogen
og testosteron.) For letthets skyld vil jeg oversette noe av ”gammel-norsken”, men på ingen måte omskrive
eller forandre det skrevne ord!
I forordet til sin bok, skriver Dr. Weininger:
Sitat:
Denne bok vil rykke forholdet mellom kjønnende inn i et lys hvor fremstillinger blir antifeministiske og det
er den nesten alltid. Manden vil heller ikke med full overbevisning bifalle dette. Mandens sexuelle egoisme
vil alltid heller se kvinden slik som de vil ha henne og eller elske elske hende, og hvorledes skulle jeg ikke
først og fremst være ærlig på det svar som kvindene selv vil ha min dom om deres kjønn?
Hans teori er som følgende:
Sitat:
Det er intet absolutt mandelig individ, og intet absolutt kvindeligt. I hver mand er det noe kvindelig og i
hver kvinde noe av en mand. Det gives utallige trinn mellom mand og kvinde – sexuelle mellomformer.
Enhvert individ har så meget kvindelighet, som det mangles av mandlige. Enhver kvinde er altså en
blanding av mand og kvinde med faktorene Q, og M, i forskjellige forhold. F.eks Q 90, M 10 eller Q 70,
M 30. Men kvinder som har mer av elementet mand i seg enn 49 eller i høyden 50, er sjelden og trenger
særskilte undersøkelser. Det erotiske i livet er åndens ﬁende og spres i menneskeslektens deling i mand
og kvinde livet, som den store fordærvelse og stygghet. Settes det en nøytral fellestype som det store mål,
som er mandens type,M som da må og skal oppnås. Kvinden MÅ da utryddes som kvinde. Da manden ble
sexueld, skapte han kvinden. Han skaper henne og skaper henne alltid på ny, så lenge han selv er sexuell.
KVINDEN er MANDEN´S skyld! For at kvinden kan forsvinde, må alltid manden bli kysk.
Det er Dr. Weininger sterke krav til ”Gud´s uttrykks-bilde”.
Det absolutte NOGET, i motsetning til det absolutte INTET = Kvinden!! ”Kvinden er sexualitens Prestinde.”
Hun vil ha manden som et middel til lyst eller til barn og hun vil selv benytte manden som et middel som en
TING, et Objekt. Som hans eiendom vil hun behandles, forandres og omformes av han efter hans forgodtbeﬁnnende. Men ingen skal la seg bruke av en annen som MIDDEL i en bestemt hendsikt! Det hjelper ikke
at kvinden ønsker det og intet annet av manden! Det er manden´s plikt å motstå kvindens begjær.
Når manden blir kysk og kvinden er utryddet, vil det komme til å se andeledes ut på jorden. Derfor kan
det heller ikke være en moralsk pligt å sørge for slektens fortsettelse, som man så ofte hører påstått. ALL
FRUGTBARHET ER KUNN MOTBYDELIG! Det er ikke en pligt å sørge for menneskeslektens vedvarende eksistens og hva som føles av plikter., Dette er ikke en plikt, det er tvert imot umoralsk å sette et
menneske USPURT inn i Verden.
Dr. Weininger sier:
Sitat:
Egentlig er det kund to typer kvinder, moderen og elskerinden(die (Dirne): men begge er, skjønt
motsetninger, kun lave driftsvesener. I visse henseende horen over moderen. De i åndelige henseende høyest
utviklede kvinder, alle, som på noen vis blir ”Muse” for manden, hører til kategorien elskerinde. Kvinden
10
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er først og sist koblerske, både modersken og elskerinden. Koblerske for seg selv eller andre, og kan i
følge sin natur ikke være annet. Kvindens oppdragelse må derfor undras kvinden og hele menneskehetens
oppdragelse undrages moderen. Dett er den første forutsetning for å stille kvinden i menneskehetsideens
tjeneste – den ide, som ingen fra begynnelse av så sterkt motarbeidet som hun. Kvinden må frigjøres fra
seg selv å forsake. Men en kvinde som virkelig hadde forsakt og ville søke ro i seg selv, var opphørt å være
kvinde. Men kan det skje? Vil kvinden i det minste ønske friheten? Lykkeligere vil hun nemmelig ikke bli.
Kvinden må tilintetgjøres med mandens vilje. Saligheten kan den ikke love henne og til Gud er veien veldig
lang!!!
Dr. Weininger
Oi oi søstre!
Så det er av denne selvopphøyde plikt og menneskehetens velmenende at det i all sin motbydelighet,
mannen ”lar seg BRUKE”. Eller tok Dr. Weininger feil?
Noe å tenke på neste gang vi leser om en voldtekt og drap på kvinner begått av tidligere partnere / partnere.
Ligger det noe nedarvet syn dypt der inne fremdeles?!!
i V. K. og S. Unni H.

Otto Weininger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Otto Weininger (født 3. april 1880 i Wien, død 4. oktober 1903
samme sted) var en østerriksk ﬁlosof. I 1903 publiserte han boken
Geschlecht und Charakter, som oppnådde stor berømmelse etter
Weiningers teatralske selvmord som 23-åring, og av mange ansees
som et stort verk av varig genialitet og spirituell visdom, men av
andre avvises som antisemittisk og sexistisk.
Otto Weininger ble født som sønn av en velstående jødisk gullsmed,
og var allerede som barn meget begavet. Som 18-åring snakket
han ﬂytende spansk, fransk, italiensk, engelsk og norsk, i tillegg til
sitt morsmål tysk. Han begynte å studere naturvitenskaper, biologi,
matematikk og ﬁlologi ved Universität Wien i 1896, og beskjeftiget seg videre med språk. Han ble særlig påvirket av Kants tenkning, og i 1901 ﬁkk han kontakt med Sigmund Freud. Han fullførte
doktorgraden i 1902 og konverterte samme år til kristendommen.
Weininger skjøt seg selv i huset hvor Beethoven døde.
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Påske
Kjære søstre
Julen er vel overstått, og de som tok seg tid til å
bake Fattigmann etter vår oppskrift i julenummeret,
så kan vi nå fortelle historien til det spesielle navnet
på en kake:

Fattigmann – kakekonge fra Italia
Julekaken ”fattigmann” stammer antakelig fra Italia. Der er det ganske vanlig å koke kaker i olje eller
smult – en typisk sydlandsk og ikke norsk
tradisjon. Men når og hvordan ble fattigmannen en
typisk norsk julekake? Det vites ikke helt sikkert.
Kanskje i velstående hjem i forrige århundre?
Eller ble den allerede bakt i klostrene i Norge av
syd-landske munker før reformasjonen i 1536?
”Fattigmann” er et underlig navn på en så elegant
kake. Noen sier det kommer av at man ”ble fattig”
av å bake dem, fordi den innholder så mye ﬂøte,
smør og til og med brennevin i røren. Egentlig burde
den hete ”rikmannsbakkels”.
Den italienske tilsvarende kaken heter noen steder
”centi fritti” Det betyr frityrkokte ﬁller. Og kakene
kan jo faktisk ligne litt på ﬁller før de kommer i fettgryten. Da er kanskje ikke veien fra ﬁller til ﬁllefrans og fattigmann så lang?
Ettersom det nå nærmer seg påske, skal vi igjen gi
dere en oppskrift, men denne gangen
prøver vi oss på lam.
Både lammet og påskeharen har sin historie, og vi
vil gjerne dele den med dere.
Hvor sant dette er, er opp til dere å avgjøre, men
sagnet om påskeharen er dette:
Er den lille travle kaninen med ”høne-gener” en
realitet, eller ren innbilning?

12
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Noen fakta om påskeharen og den opprinnelse:
I følge et middelaldersk sagn var det en gang en
lykkelig skogsfugl som het Lepus. Men det var også
en farlig jeger i de samme traktene, som ville utrydde
alle fugler i hele verden. For å unnslippe geværløpet
gikk Lepus til Vårgudinnen Oestra (en sammenheng
med det engelske ordet easter som betyr påske) for å
få hjelp. Oestra forvandlet Lepus til en munter hare
som hoppet rundt og forvirret jegeren. Men etter en
stund i haretilværelsen kom savnet
etter å kunne legge egg. Nok en gang gikk haren til
Oestra, og ﬁkk evnen til å legge egg tilbake, men
kun en gang i året, på vårparten, og alle eggene ﬁkk
forskjellige farger.
I moderne tid er påskeharen forbundet med en
kristenprotestantisk tradisjon. Som dere vet er det
fryktelig mange kristne rundt om i verden. Av disse
er det omtrent 350 mill. barn som skal besøkes med
deilige påskeegg. Hvis man regner et gjennomsnitt
av 3,5 barn pr. husstand, er det rundt 100 mill. steder
som skal besøkes i løpet av svært kort tid. Farten
påskeharen da må ha for å rekke dette i løpet av et
døgn, ville da vært enorm. Det er også en viss sjanse
for varme labber, da den må tilbakelegge en avstand
på over 120 mill. km i løpet av tiden. Hvis påskeharen eksisterer ville den helt klart vært en bondes
våte drøm. En høne legger ca. 6 egg pr.uke, men
påskeharen er pent nødt til å presse ut litt over 350
mill. egg i løpet av litt over et døgn. Og, når så du
sist en høne eller hare som la egg store som meloner
fulle av løsvekt-godis og sjokolade?
Men tilbake til lammet.
Vi hører om døperen Johannes som var ved Jordanelva. Han døpte folk som kom for å vende om og
begynne på nytt i forhold til Gud. Da han ﬁkk se
Jesus sa han: ”Se, der er Guds lam som bærer verdens synd.” Herren ville befri israels folk fra 430 års
fangenskap i Egypt. Herren måtte tvinge farao til å
la folket reise, først ved å sende en rekke plager over
landet. Da dette ikke hjalp, og farao fortsatt nektet
dem å reise, var det ingen utvei. Herren så det nødvendig å sette inn et siste tiltak for å tvinge farao.
Alle førstefødte i landet kom til å dø, fra faraos eldste sønn til slavens eldste barn. Men Herren skulle
spare de hjemmene der påskelammet var slaktet og
blodet fra lammet var smurt på dørstolpene. Herren
sa: ”Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi”. Blodet fra
lammet reddet israelittene fra døden. Deres liv ble

spart, og de kunne reise ut fra Egypt og bli befridd
fra fangenskap pga. blodet.
Litt dramatikk, men påskens budskap er jo
dramatisk i seg selv.
Uansett må vi ha mat, og her er en deilig oppskrift
som dere kan bruke i påsken, og kanskje tenke litt
på opprinnelsen.
Nyt maten, og gjerne med et utsøkt glass rødvin til:
Lammelår, ca. 2,5 kg
2 ts. salt
1 ts. pepper
4 stilker fersk rosmarin eller 1,5 ts. tørket
3 båter hvitløk
1 stk løk i båter
3 stk gulrot
Ca. 1 l. vann
Gni lammelåret godt inn med salt og pepper. Del
hvitløken i tynne båter, stikk lommer i steken med en
kniv og stikk inn hvitløksbåter og rosmarinkvaster.
Legg løk og gulrøtter i smurt langpanne eller ildfast
form. Legg i låret og stikk inn steketermometer. Pass
på at du ikke treffer benet. Hell på ca. 1 liter vann.

Stek på 125° i ca. 2-3 timer. Når steketermometeret
viser 70° er steken rosa, når det viser 76° er den
gjennomsekt.
La steken hvile minst et kvarter innpakket i folie før
den skjæres opp. I mellomtiden kan dere lage saus
av stekesjyen.
Ca. 8 dl. Stekesjy
3 sjarlottløk
4 ss hvetemel utrørt i kaldt vann til jevning
1 ss rødvin
1 ts balsamico eddik
Pepper
Salt
Finhakk løken og stek den i litt olje.
Sil av stekesjyen og ha den sammen med løken. Tilsett rødvin, balsamico eddik, salt og pepper og la alt
koke til mengden er noe redusert.
Rør inn jevningen og la sausen småkoke til den har
fått en litt tykkere konsistens.
Serveres med grønnsaker etter eget ønske.
Håper dette var av interesse, og håper selvsagt det
smaker.
Hilsen i V. K. og S. fra
Søster Ann Helen og Wenche H.
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Påskenøtter
1.

Hvilken kjent fransk ﬁlmstjerne har i en årrekke kjempet for selfangst?

2.

Hvilken forfatter skrev bondefortellingene ”En glad gutt”?

3.

Hvilken svensk visesanger var bosatt i Argentina i 1910-15?

4.

Fra hvilket land kom Shakespeares Hamlet?

5.

I hvilket år ble uavhengighetserklæringen undertegnet i Amerika?

6.

Hvilken forfatter har skrevet de historiske romanene ”Olav Audunssøn”?

7.

Hva heter ”Fader vår” på latin?

8.

Hvilken forfatter forbinder du med Nørholm?

9.

Hvilken norsk konge talte ”Roma midt imot”?

10.

Hvilken krig ﬁkk Picasso til å male det monumentale verket ”Guernica”?

11.

Hva blir de første skriftene i Det gamle testamentet kalt?

12.

Hva het guden Frøys skip i norrøn mytologi som alltid hadde medvind
når seilet var heist?

13.

Hva heter fontenen i Roma der Anita Ekberg badet i Fellinis ﬁlm ”La
dolce vita”?

14.

Hva heter hinduenes hellige by som ligger ved elven Ganges?

15.

Hvem skrev sangen ”Påskemorgen slukker sorgen”?

16.

Hvor mange norske konger har hatt navnet Sigurd?

17.

Hvem var den første kvinne som ﬁkk Nobelprisen i litteratur?

18.

Hva kalles vaktene i ”Tower of London”?

19.

Hvor ligger ”Stillhetens hav”?

20.

Hvilken amerikansk jazzmusiker ﬁkk tilnavnet ”The king of swing”?

Svarene sendes til Brit Iser, Urania innen den 31mars.
Den heldige vinner av påskenøttene vil få en premie.
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Kryssord 6 - 15x15 ruter
Kryssord
HANDICAPPET

OM
----------------LEGERING

DESSUTEN

KONJUNKSJON
----------------GUD

KONGEDØMMETS

VILTER

OMSTRIDT

KNEKK

IDRETTSLEK
----------------ARTIKKEL

OMRISS

AVDELINGEN

DESPOTI
SPOTT
----------------PROFITTERE

NATRIUM
----------------LEVER

FERSK
----------------REDSKAPET

FROST

TORE
KARLSEN
----------------TOPP

GAMMEL
SJØMANN

FASE

RETNING

----------------ANTYDNING
BYGEN
----------------BEVISE
NOE

INITIALER

KV. NAVN
----------------UTTALTE

ÆRE
----------------MANN

AVTALER
----------------NABOER
BLE ENIGE
OM
----------------FELLE

DYNKE
----------------REISE
FUGL
----------------STATER

UBØYELIG

SKINN
----------------FISKEN

IKKE
INN

FORKORTELSE

KV. NAVN

DEKOR
----------------BUSKAP

1000

ORGANISASJON
----------------FØLE

I "RUIN"
----------------UORDEN

KARNEVAL
ALENE
----------------MANNSNAVN

NABOER

50
----------------VOKAL

Løsning kan fås ved henvendelse sekretær.
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