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Sommer 2008

Sommerperioden kan deles inn i forsommer, høy- eller midtsommer og seinsommer. Indian
summer, «indiansk sommer», er betegnelse på varmt, sommerlig vær som kan forekomme på
høsten etter at den egentlige sommeren er over.

Leder
Overmester har ordet
Kjære søstre!
Et logeår er over, det går mot sommer og vi kan
alle se frem til en velfortjent ferie.
Tenk at det alt er gått et år siden det nye
embedskollegiet gikk på.
Nye impulser, mange ting som skal læres og
mestres. Vi har hatt en aktiv og til tider stressende
periode bak oss. Sette seg inn i nye embeder,
Bulletinen, Ærefrykt for livet, ja kjedelig har det
ikke vært.
Jeg vil få takke alle søstrene som har bidratt, selv
føler jeg at vi er en god loge med godt samhold og
med en ﬁn søster ﬂokk som gjør sitt beste for vår
loge.
Av å til undres jeg over hvorfor voksne opptatte
mennesker har tid til å bruke så mye av sin fritid på
logen.
Svaret må være at det gir dem “noe” tilbake.
Dette “noe” må vi i embedskollegiet jobbe enda
mer med for at alle søstrene skal føle at de har noe
verdifullt med seg hjem etter et logemøte.
Som Overmester er det min oppgave å gjøre
møtene så givende og interessant som mulig for
alle søstrene. En stor utfordring, men også
spennende.
Jeg håper og tror at søstrene setter pris på noen
gode ord og vakker musikk.
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Dette gir et ekstra tilskudd til en hyggelig kveld.
Vår loge har også fått to nye logesanger som det er
hyggelig å synge.
Vi har hatt et ﬂott samarbeid med loge Albert
Schweizer både om prosjektet og om servering
ved høytidlige anledninger. Dette vil også fortsette
neste år. Jeg oppfordrer dere alle til å delta i dette
arbeidet.
Jeg vet det er planer om en julekonsert, men dette
vil vi komme tilbake til i september.
Jeg håper det gode oppmøte og det gode humøret
også vil være tilstede når vi møtes til høsten.
Til slutt vil jeg oppfordre søstrene til å holde
kontakt gjennom tekstmeldinger, e-post og
telefoner. Det jo også mulig å treffes i
Frognerparken annen hver torsdag i hele sommer.
Med dette ønsker jeg hver enkelt søster
EN RIKTIG GOD SOMMER!
i V. K. og S.
Kirsti Uhlmann
OM.

40 års Veteranjuvel
Den 14 april ble Lisa Svalesen hyllet og overrakt sin
40 års veteranjuvel.
Det ble en uforglemmelig kveld. Torill Solli førte
henne inn. Lillemor stod for overrekkelsen av
juvelen. Vi ﬁkk alle høre alt hva Lisa hadde gjort for
logen og hvilke embeter hun har hatt. Det var
imponerende.
DSS Svanhild Sandem var på besøk.
Da vi kom ut av salen, sto igjen 5 av våre brødre
fra Albert Schweitzer med et glass musserende vin
til oss. Vi gikk inn til et nydelig dekket bord og ble
servert oksestek med tilbehør og selvfølgelig et godt
glass rødvin til.
DSS Svanhild Sandem åpnet med en hyggelig tale,
og OM Kirsti Uhlmann fulgte deretter med en ﬂott
hyllest til jubilanten. Ella Edin var både spøkefull
og seriøs om sitt vennskap med Lisa.
Tilslutt holdt Lisa selv en tale hvor hun takket for
den ﬂotte seremonien som hun ble meget rørt av.
Vi forlot middagsbordet og ﬁkk kaffe og nydelige
kaker i salongen. Geir Olav fra loge Viken

underholdt oss. Han spilte gitar og sang. Vi sang med
enkelte steder, og det ble en lett og god stemning.
Jubilanten gikk hjem med armene fulle av
blomster. Vi vil få takke alle som gjorde dette møte
så hyggelig.
Med søsterlig hilsen i V. K. og S.
Brit Iser

Festloge
Den 18 april 2008 fylte loge Urania 95 år . Den 28. samme måned ble vi overrasket med en festloge som i
alle fall ikke undertegnede har opplevd før.
Eks Overmestere overtok alle posisjoner i salen og det ble en unik og ﬂott opplevelse.
Da vi kom ut av salen sto fem ﬂotte karer fra loge Albert Schweitzer og serverte oss et glass musserende
vin. Vi ble nok en gang overasket med underholdning av ypperste klasse. Det ble sunget og spilt en
fantastisk operette av Sopran Silje Mari Aker Johnsen og pianist Martin Røsok.
Vi gikk til bords og ble servert terteskjell med ﬁskepudding , reker etc, og vi åpnet med å synge vår Devise.
Vår distrikt Stor Sire Svanhild Sandem var tilstede og holdt en ﬂott tale til vår loge. Hun var positiv og
hyggelig som alltid.
OM Kirsti Ulhmann holdt også en ﬁn tale. Hun gav oss litt av historikken til loge Urania.
Den 18.4.1913 ble Rebekka loge nr 2 Urania instituert. Det var 40 søstre og 4 brødre som la grunnstenen til
vår loge som ble stiftet av eks SS Sam Johnson og første OM het Dagny Kristensen.
Vi ﬁkk også en innrammet sang som vår søster Unni Hildebrand har skrevet og kalt Stjernesangen. Den var
så vakker at i alle fall undertegnede måtte gråte en skvett.
Det ble en ﬂott aften. Vi var 57 søstre
Til slutt vil vi alle få lov til å takke våre
eks Overmestre for en spesiell og utrolig hyggelig aften.
Tusen Takk!
Med hilsen i V. K. og S.
Brit Iser
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Undermesters hjørne
Ja nå har vi snart lagt nok en termin bak oss og
vi kan alle sammen se frem til en efterlengtet og
forhåpentligvis solfylt sommerferie.
Jeg vil få takke alle mine nydelige jenter i ”Skrubben” for den kjempejobben de utfører. Hva skulle
jeg ha gjort uten dere. I tillegg så må jeg jo også
takke alle mine søstre for den støtten dere har gitt
meg i mitt første år som UM.
Loge nr 2, Urania´s siste ”møte” før ”dørene lukkes”,
er sommermøte søndag 08.06.2008. I år legges dette
til Fossesholm Herregård og dere har alle sammen
fått egen invitasjon. Jeg håper virkelig at de ﬂeste av
mine søstre ønsker å være med på denne turen.
Avslutningsvis så nyt ferien og lad batteriene. De
ﬂeste av oss trenger nok det etter et hektisk år.
En stor sommerklem fra Mona.
Søster Reidun Fritzvold sin 3. gradspassering

Kunsten å være barn
Må være forsiktig med hva jeg sier
Må spørre hva jeg skal mene
Har så mange venner
Men føler meg så alene
Det skal liksom være så lett
Det å være barn
De tror at man bare løper og leker
Boksen går og har’n
Mobbing og baksnakking
Tror voksne ikke ﬁnnes lenger
De tror ikke det ﬁnnes folk
Som ler og utestenger
Man blir ikke invitert
Til bursdager og fest
Hvis man ikke er perfekt
Og smart og snill og best
Voksne klager over jobben dems
Lønnen og sjefen sin tone
Men tenk på alt vi må gjøre
Uten å få en eneste krone
Det man har lyst til å gjøre
Får man ikke lov til
Mens det man får lov til
Er det man ikke vil
Hvis vi ikke smiler hele tiden
Får foreldre panikk
Hvis vi er litt lei oss, blir de sure
De nekter å tro at det kan være noe galt med
barnet de ﬁkk
Heldigvis blir jeg snart ungdom
Å være barn varer ikke så lenge
Det blir sikkert enklere å være ungdom
Å bare stå der å henge
Skrevet av Ingrid Pedersen (1996) barnebarn av
søster Liv Krigsvoll

Urania Bulletinen

FRISØR - HUDPLEIE - SPA
Hel spapakke kr 750,-

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god sommer
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

Sommer i fjellet - Sandro Vanni

Sekretærs spalte
Rettelser til adresselister:
Randi Gjervik
Nydalen Alle 29 0484 Oslo
Tlf. 21915719 Mob 90197697
E-post: la.gjerv@getmail.no
Randi Schønland
Folke Bernadottes vei 45 0862 Oslo
Tlf. 22180497 Mob 97063102
E-post : ran-scho@kringsjaanet.no
Gullvie Kjellberg
St.Pauliegatan 33 A 41660 Gøteborg
E-mail : gullviekjellberg@glocalnet.net
Møteprogram Høstterminen 2008
01.09. kl.19.00 B
15.09. kl.19.00 B
22.09. kl.18.30
29.09. kl.19.00 A
6.10. kl.12.00 B
13.10. kl.19.00 B
27.10. kl.19.00
3.11. kl.18.30
9.11. kl.11.00
10.11. kl.19.00 D
17.11. kl.12.00 B
24.11. kl.19.00 B
1.12. kl.12.00 B
8.12. kl.19.00 A
15.12. kl.18.30
5.01.2009 Kl.19.00

Arb.møte / Halvårsregnskap
Invielse
Klubbaften Grønne Sal
Sosialaften
Formiddagstreff
1.Grad
Informasjonsmøte
Klubbaften Grønne Sal
Minneloge NB.Søndag
2.Grad. Bevilgninger
Formiddagstreff
25 års Ve.Juv. / Veteranaften
Formiddagstreff
Julemøte
Klubbaften Grønne Sal
Nyttårsloge

27.11. kl.19.00

Julebord Da Capo
Restaurant NB. Torsdag

Forestående fødselsdager:
5. juni
Ingrid Bjerke
5. juni
Guro Sveen
8. juni
Tori-Lena Eikanger
9. juni
Gullvie Kjellberg
9. juni
Åse Ålovsrud
12. juni
Torill Evjen Solli
13. juni
Randi Gjervik
13. juni
Nina Lange Holmen
22. juni
Bjørg Smedby
25. juni
Grete Syversen
28. juni
Gunvor Loe Andresen
28. juni
Anne Maij Rosenlund
29. juni
Jørunn Hammerø
1. juli
Marit Wennberg
2. juli
Ingebjørg M. Lippart
6. juli
Karin Pedersen
8. juli
Reidun Fritzvold
13. juli
Elisabeth Thilesen
14. juli
Mona Rasmussen
14. juli
Randi Schønland
23. juli
Wenche Ødegaard
31. juli
Unni Hildebrand
1. august
Gerd Juell Johansen
6. august
Monica Sandor
12. august
Irene Gander Erichsen
19. august
Inger-Lill Bjerke
22. august
Anna Marie Knudsen
23. august
Marvel Dahl
23. august
Sigrun Voigt Medbøe
3. september Torhild Skyberg
9. september Nelly Henriksen
15. september Ann Helen Madsen
18. september Solveig Holm Lund
25. september Brit Granli
27. september Anne Lise Svalesen

72 år
67 år
75 år
63 år
85 år
58 år
56 år
71 år
88 år
62 år
65 år
54 år
69 år
76 år
49 år
61 år
74 år
50 år
52 år
68 år
55 år
66 år
85 år
41 år
64 år
45 år
68 år
88 år
66 år
59 år
87 år
53 år
90 år
91 år
75 år

Ønsker alle søstre til lykke med dagen
som kommer.
Gratulerer til søster Reidun Fritzvold med
3. Gradspassering 31. mars.

Herregårdskroen, Frognerparken

Jeg vil herved minne søstre på at det også i år vil
bli treff i parken i sommermånedene:
26. juni - 10.juli - 24. juli - 7.august - 21.august
alle dager fra kl.18.00.

Gratulerer også søster Anne Lise Svalesen med
hennes tildeling av 40 års Veteranjuvel.
Sist men ikke minst vil gjerne få ønske alle mine
søstre en riktig ﬂott og trivelig sommer.
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Italiensk Aften
Mandag den 3 mars hadde vi etter et instruksjonsmøte Italiensk Aften.
UM Mona Rasmussen overasket oss med en helt spesiell og kreativ aften. Hans Nilsen med servitører
hadde pyntet med Italienske ﬂagg og satt frem fem sorter viner foran hver og en av oss. Sverre Tollefsen
holdt et interessant foredrag om disse vinene. De var utrolig gode.
Det ble litt sen bespisning da noe informasjon skulle gis i forkant. Kjøkkenet hadde også sviktet oss så vi
ﬁkk ikke den maten som hadde bestilt.

Det var mange som kunne tenke seg navnet på vin
som ble presentert. Her komme de:
Mauro Molimo-Barbera d`Alba
Mauro Molimo- Dolcetto d`Alba
Corte Cuiara- Repasso Valpolicella
Corte Ceara – Amarone
Corte Cuiarra- Roevoto della Valpolicella
Til slutt vil jeg få takke for en meget hyggelig aften.
Vil også minne søstrene på at selv om noe går galt
en gang i blant så må vi være positive og tenke på
at det ligger mye arbeid bak hvert møte.
Med hilsen i V. K. og S.
Brit Iser
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HURRA FOR HJERNEN!
Siden hvor Unni skriver ”på siden”
Hei igjen mine søstere! Håper dere har kommet dere efter mitt siste innlegg om boken ”Kvinden skabt af
manden”!
Det var da faktisk mange kvinner som reagerte i 1904. Blant annet forfatterinnen og kvinnesakskvinnen Hulda Garborg født 22.02.1862 og som giftet seg med Arne Garborg. Jeg besitter noen skriverier
av hennes reaksjoner og / eller frustrasjoner fra 1904 vedrørende Dr. Weiningers store utredning om
KVINDEN. Skal med dette gjenta noen sitater fra Hulda Garborg´s reaksjoner på boken.
Sitat:
Det er ikke kvinderne som interesserer Dr. Weininger; det er ”Kvinden”, det rene Q. Men det rene Q eksisterer altså ikke, og det er derfor forståligt, at han ret som det er forvilder seg bort i de levende, virkelige
Kvinders uhumske shæleliv, hvis der da kan være tale om et sådant hos dem. Alt hva vi vet om Kvindens
sjæleliv har vi fra manden, siger forfatteren. ”Visstnok har en del halv- eller trekvartkvinder i senere tider
gevet ut en del kvindepsykologi, men det har ingen betydning”. Nei, nei, men når nu det rene Q altså for
det første IKKE eksisterer, og for det andre ikke har noen sjæl! Hva så? Men hvordan kan manden da vite
noe om en sjæl som ikke eksisterer? Han kan, som det synes, dog kun vite et og annet om halvkvinden
eller trekvartkvindene.
Men forfatteren mener altså dog, at manden har gitt værdifulle opplysninger om kvindens jæleliv, og han
spørger nu, hvordan er det mulig for manden? Jo, svarer han, her må vi ty til de kvindelige, som ﬁndes i
enhver mand. Fordi det er noget kvinde i manden, derfor kan han forstå kvinden og give opplysninger om
hende. Nokså meget kvinde må der da have vært i Dr. Weininger; thi aldrig er vel kvindens sjæleliv blevet
grundigere analysert og gjennomlest, og aldri har vel før været givet ﬂere ”oplysninger” på et bret om
hendes væsens mangfoldighet og forfærdelighet.
Hulda:
Thi Dr. Weiningers bok har givet meg meget å tenke på. Skulle det allikevel bunde noe i hans teori om
alt det uforklarlige og tilsynelatende meningsløse i den kvindelige karakter? Skulle det til sist være forklaringer på alt det onde vi kommer opp i, fordi våre inderste væsen aldri kommer helt i harmoni med vår
vilje og våre bestrevelser for å være menneske i samme forstand som manden – borger, samfundsmenneske, hjernemenneske?? Skulle det være forklaringen på den gåte, jeg selv ikke kan løse – meg selv?
Hun skriver videre, sitat på slutten:
Kan jeg så misunde manden, som sliter der utenfor med livets mange hånde gardsguttjenester! Og kan
jeg så ønske å bli mand? Nei, jeg misunder ikke manden; thi de er de forutfordelte. Hvor er ikke vi rike i
forhold til dem! Vi som har både barnet- og manden. Vi som har den hele, udelte, evige kjærlighetsevnen.
Vi som er Mysteriet! Treet med røttene i den dype jord og kronen høit imot himlen. Vi, som føder manden!
Sitat slutt.
Takk Hulda Garborg, død 05.11.1934.
Nå er vi i år 2008 og jeg tror fremdeles denne debatten pågår, dessverre!
i V. K. og S. Unni H.
PS. Om du liker å debattere, er jo dette en ﬁn sommer-syssel, om du kjenner en MAND. I tillegg oppfordrer jeg mine søstre til å ta pennen fatt og komme med leserinnlegg i Bulltinen og blant annet debattere
mine 2 artikler om Kvinden og Manden.
GOD SOMMER FRA UNNI!!”
Utgave nr 4 – mai 2008
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Ærefrykt for livet
KT FOR
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Noen ganger i livet er man med på ting, som man i ettertid ser tilbake på og sier. Hvordan
torde vi, hvordan ﬁkk vi det til og dette er jeg stolt over å ha vært en del av.
Vi gjennomførte jass konsert med Palle og konsert i gamle logen , vi hadde Trond
Granlund og Asgeir , Lise Fjellstad og toppet det hele med klassisk festkonsert i
Oslo Konserthus.
Vi hadde loddsalg med premier som logen aldri før har sett, vi hadde kunstsalg,
informasjonsmøter, kor, orgelkonserter og kammerkonsert.
Vi hadde annonser for ca 300.000 i landets største aviser, vi var på radio og TV. Vi ﬁkk
skryt av SS Harald Thoen. Vi hadde mange søstre/brødre som koste seg.
Vi satt igjen med ca kr 200.000,- i netto da alt var over. Hvis ikke loge Urania og
loge Albert Schweitzer kan var stolte over dette, ja da vet ikke jeg.
Ja, vi kunne ha vært ﬂere tilstede, ja vi kunne fått inn mer penger, ja, ja, ja.
Men vi gjorde vårt beste, vi stod løpet til mål. Vi lærte oss at sammen kan vi gjøre ting
enkeltpersoner ikke kan få til. Derfor er vi med i en Orden, derfor kaller vi hverandre
brødre og søstre. Jeg er overbevist om at andre vil slutte seg til de tanker som vi nå har
sådd. Tenk på at dette kan være starten på noe nytt i vår Orden, og det var vi som gjorde
det.
Nå må vi se fremover, bruke vår kunnskap, ta med våre erfaringer. Vi vet hva vi kan. Nytt
åpent hus, julekonsert eller en søndag i mnd med musikk, foredrag, ja alt er opp til oss.
For nå vet vi at vi kan.
Tilslutt til dere alle, fra hele mitt hjerte, kos dere, ta sommerferie, det har dere fortjent, og
når man har fortjent noe , ja da smaker det ekstra godt.
På gjensyn til høsten.
Georg og Kirsti
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Klare til dyst !

DSS Morten Buan ønsker alle lykke til.
Så var vi i gang.

Ja her koser vi oss, kjempestemning.

Palle Wagenberg tok publikum med storm.

I Gamle Logen var det annonsert fyrvereri og
det ble det.

Trond Granlund besøkte oss på lørdag.
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Lise Fjeldstad med sitt kåseri om
livet og forelskelsen.

Et lydhørt publikum fulgte nøye med.

Sjefen over alle sjefer underholdt barna.

Barna storkoste seg i Barnehjørnet.

Klar til trekning, vinner jeg tur til Svalbard ?

Vårt orgel ga fra seg spennende toner. Vetle
leverte en fantastisk konsert.
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SS Thoen overrekker Ærefrykt for livet prisen til
Wenche Foss i Konserthuset, Oslo.

Banner er hengt opp for anledningen.

Uten mat og drikke.......

En pust i bakken...

Etter å ha bli nektet adgang til Barnehjørnet
prøvde han en av gavene vi hadde til utloddning.

Han som ALLTID maser...
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St. Hans
Kjære søstre
Vi nærmer oss slutten på dette semesteret, og dermed også årets lyseste tid.
Nemlig St.Hans.
Som alle andre merkedager er det også en bakgrunn til St.Hans.
Den kirkelige feiringen av Sankt Hans eller Jonsok er til minne om døperen
Johannes’ fødsel. Denne dagen da de ﬂeste feirer med bål, er egentlig
bursdagen til døperen Johannes.
Johannes er altså den største unntatt av Jesus selv. Dagen for Johannes fødsel, midt på sommeren, blir et
slags speilbilde av Jesu fødsel, midt på vinteren. I gamle dager ble denne dagen til og med kalt for ”sommerens jul”.
For de andre som ikke har så spesielt forhold til døperen Johannes, feires St.Hans,
Eller midtsommer, som den lyseste natten i året.
Vi feirer den med bål, og fra gammelt av var dette en viktig begivenhet. Bålet sto for ildens livgivende og
vernende kraft. Nest etter sola ga ilden varme og holdt trollpakk borte.
Det ble ofte laget hekser av kvister og gamle klær, og brent på bålet. St.Hans natten var
nemlig heksenes viktigste høytid. Bålet skulle også tennes på gammeldags vis, ved å gni to trestykker mot
hverandre, eller snurre en pinne i et hull med knusk. Ilden som oppsto ble kalt
for nødild, eller vrield, og den skulle ha magiske egenskaper. Troen på ildens beskyttende egenskaper ble
beholdt lenge. Det var også vanlig å hoppe gjennom bålet, for det skulle virke beskyttende mot ulykker
og sykdom. Alle som danset skulle danse i ring rundt bålet, og ofte ble det plassert en stang med tverr-tre
midt oppi. Tverrstangen kunne være pyntet på forskjellige måter. Det ble også holdt symbolske bryllup
mellom voksne og barn. Dette skulle symbolisere det spirende nye som gir liv, mens bålet var det gamle
som måtte vike.
Jonsoknatta hadde en spesiell kraft, slik som julenatt, nyttårsnatt og allehelgensaften. Hvis man hadde de
rette evnene, kunne man denne natta lese tegn av så mangt. De legende plantene ble samlet inn, og helse
skulle de skjæres med sølvkniv. Hvis en ung jente plukket 7 eller 9 planter og la de under hodeputa denne
kvelden, ville hun drømme om sin tilkommende.
Vannet hadde også en spesiell kraft
denne natta. Duggen skulle hjelpe mot
øyelidelser, og vann som kom fra hellige
og underjordiske kilder var mer virksomt rundt St.Hans enn ellers. De syke
skulle helst ligge ved kilden og drikke
av vannet denne natta, og de måtte ikke
snakke.
Været skulle også varslet for resten av
sommeren. Regn ville gi våt høst.
Det er også vanlig å pynte med løv.
I dag tenker vi nok ikke så konkret på
det, men allikevel kjenner vi behovet av
lys og varme, og nyter sommeren når
den kommer – eller hvis den kommer!
12
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Mat er også noe som hører til St.Hans feiringen. I den senere tid er det nok grilling som er mest populært
denne dagen. Men en tradisjon er også rømmegrøt og spekeskinke.
Drikke er valgfritt, men saft til rømmegrøten og kanskje et glass øl og et lite glass
akevitt til spekeskinken vil nok smake godt.
Vi har tenkt å gi dere en oppskrift på rømmegrøt, men som et alternativ til å lage denne
selv, for den krever ganske mye arbeid, kan vi anbefale Fjordland rømmegrøt. Den er veldig god!
5 dl. Seterrømme
2 dl. Hvetemel
5 dl. Melk
1 ts. Salt
1. La rømmen koke i ca. 5 min.
2. Sikt halvparten av melet og rør kraftig.
La det stå å koke på svak varme til smøret (fettet) pipler frem. Ta av smøret med en skje før
du rører inn resten av melet og sper på med melken.
3. Spe med litt melk av gangen og rør godt mellom hver gang. La grøten småkoke i ca. 5 min.
før du smaker til med salt.
Server med sukker, kanel og smøret fra rømmen.
GOD SOMMER!
Hilsen i V. K. og S. fra
Ann Helen og Wenche H.
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Kjære søstre… Tenk på dette
Om du har mat i kjøleskapet, klær å ha på deg, tak over hodet og en seng å sove i
……..da er du rikere enn 75 % av verdens folk.
Om du har penger i banken, litt i lommeboken, og noen slanter i en sparegris
……da tilhører du de 8 % rikeste i verden.
Om du våknet i morges, litt mer frisk enn syk
……da har du det bedre enn den millionen som ikke kommer til å overlev denne uken.
Om du aldri har opplevd krigens redsler, ensomhet i fangenskap, lidelsen av tortur, eller plagen av sult,
…..da ligger du bedre til enn minst 500 millioner mennesker i verden.
Om du kan gjennomføre et kirkebesøk uten å bli trakassert, arrestert, torturert eller drept,
……da er du heldigere stilt enn tre milliarder mennesker i verden.
Om du har de du er mest glad i rundt deg,
…..da har du all grunn til å være lykkelig.
Om du holder hodet høyt, og er takknemlig
……da er du lykkelig stilt etter som mange kan vise takknemlighet, men få gjør det…..
Om du kan holde noen hånd, klemme noen, eller klappe noen på skulderen,
…..da er du heldig etter som du kan gi helbredende berøring.
Om du leser dette er du dobbelt heldig, etter som noen tenker på deg, og dessuten
… ..du er heldig ettersom to milliarder mennesker i verden ikke kan lese i det hele tatt.
Ha en ﬁn dag og tenk på hvor heldig du er ;-))
Med hilsen i V. K. og S.
Nina

Planbarnet vårt
Suraj er 10 ½ år nå. Jeg har kjøpt et lite fotoalbum
og fylt det med prospektkort med motiver fra Oslo.
Skriver litt om hvert bilde og vedlegger også et
foto jeg har tatt av Odd Fellow bygningen, et lite
kart over Norge og bilde av det norske ﬂagget. Jeg
regner med at Suraj fremdeles er en ivrig fotballspiller, så det følger også med klistremerker med
motiv fra fotballverdenen. Det er å håpe at han vil
like og ha litt utbytte av gaven. Og siden forsendelsen tar så lang tid blir det vel å betrakte som 11
års-fødselsdagshilsen!
For vårt planbarn i V. K. og S.
Anna Marie (Mimmi) Knudsen.
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Frogner Beauty Center
Etterfyll negler kr. 400,- til alle Logesøstre
Eckersbergs gt 31 0266 Oslo
Timebestilling Brit Iser tlf 91381798 - 22441844

Fader vår - Anno 2000
Hør, kjære du som sitt med beste kort på handa.
Du som ser ned på alle krauman her på jord.
Du som lar bølgan slå evendelig mot stranda
og som gir næring nok til maten på vårt bord.

Lær oss å nyte denne stunda vi har sammen
og sette pris på alle gavan vi har fått.
Men reiseveska må stå igjen på trammen
og hvis vi lystre dæ – så ska vi få det godt.

De si at navnet ditt det skal vi holde hellig,
vi prøve vel, men evnen er ei fattig sak.
Vi er så opptatt utav ting – vi handla billig,
men for vår neste tar vi sjelden i et tak.

For ditt er riket – du har hjemmelen til jorda,
og di er makta, æ blir bærre amatør,
Allikevel, æ bær dæ merke disse orda,
det er ei bønn om hjelp. Æ sku’ ha skreve førr.
Sølvi Ytterstad

Vi veit at heilt til slutt så lar du skje din vilje
her og der oppe, du kan være ganske kvass.
Så du har gitt oss båt – med åra og med tilje
og fullmakt til å styr vår egen livs seilas.
Bevare mæ – når du skal tilgi våre skyldner,
da blir det mykje å glatt over – vær du trygg.
For vi har rota livet til - det reine mylder,
og børa er blitt til altfor tung for våres rygg.
Nu må du frels oss fra å selge ﬂeire våpen,
og fri oss fra å lat som om – vi ikkje ser,
at rundt på kloden søv det folk med auan åpen.
For å vær klar å redde livet – mens vi ber.
Ja, hør nu her – du kan ikkje led oss fra det onde.
æ meine, hjelp oss så til å godta våres bror,
om han er innvandrer, er doktor eller bonde,
på innersida er vi alle like stor.
Slipp til din vilje – la oss få en oppsatt liste,
slik at vi kan b’ynn å oppfør oss som folk.
Men gjør det nu – vi har slett inga tid å miste,
og skriv det tydelig – så ingen trenger tolk.

Kjære søstre.
For noen år siden kom jeg over denne utgaven av
Fader vår. Jeg syntes den er ﬂott, den ga meg noe å
tenke på, det antar jeg dere også får.
Med hilsen i V.K. og S. Nina

Att Riskera
Att elska er att
Riskera bli avvisad
Att leva är att
Riskera att dø
Att hoppas är att
Riskera förtvivilan
Att försøka är att
Riskera ett misslyckande
Men vi måste riskera
Bara den som tar riskar är fri
För den största risken av alt
Är att inte riskera någonting
J. Waux
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Sommerquiz
1.

Hvilken kjent roman heter på originalspråket ”La casa de los espiritus.

2.

Hvem giftet Letizia Ortiz Rocasolano seg med i 2004?

3.

Hvilken nytelsesdrikk – navnet er opprinnelig arabisk – kom til Europa på 1600-tallet
og til Norge på 1800-tallet? En liten ledertrå: ikke alkohol.

4.

I hvilket land ligger byen Angkor med det praktfulle tempelanlegget Angkor Vat?

5.

Hvilken forfatter har udødeliggjort landsbyen St. Mary Mead?

6.

Hvilken av Norges store nasjonaldiktere hadde Arnold som mellomnavn?

7.

Hvem formulerte janteloven?

8.

Hva heter ”Frøken Detektiv”?

9.

Hvem har skrevet skuespillet ”Fruen fra havet”?

10.

Hvilket nordisk land innførte først stemmerett for kvinner?

11.

I hvilket land foregikk Rosekrigene?

12.

Hvem var konge i Frankrike under den franske revolusjonen?

13.

Hvem skrev Frank Sinatras kjenningsmelodi ”My way”?

14.

Hvilken bygning ble reist over Olav den helliges grav?

15.

I hvilken by ligger Spansketrappen?

16.

Hvilket yrke hadde William Shakespeare foruten å være forfatter?

17.

Hva symboliserer et liggende åttetall?

18.

Hvem har utgitt bøkene ”Bakgård” og Entusiasme og raseri”?

19.

Hva heter den russiske halvøya øst for Finnmark?

20.

Hvilken amerikansk president var imponert over Norges motstandsvilje under krigen
og sa ”Look to Norway”?

?

Svarene kan sendes til brilise@online.no , eller leveres på første møte etter sommeren.
Vi vil da trekke riktig løsning som vil vinne en premie.
Ønsker alle en riktig god sommer
Stor og varm klem fra
Brit Iser
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Kryssord
ROMKLANG

KINOEN

HYL

ENHETLIG

TIDSROMMET
----------------HUSDYR

INSEKT

52 UKER
----------------HAUGEN

RYGG
----------------SKRIK

MÅLEENHET

AVGJØRENDE

EKTEFELLE
FENGSEL
----------------NASJONER

VANN

HULMÅL

UNDER
SKOEN

URAN

OKSYGEN

MÅNE

VOKAL

LUKT

FISK
----------------KOSTELIG

ETTERNAVN
----------------GRIPE
SPOLERTE
----------------JØKEL
KONSONANT
----------------MENGDE

SVOVEL

SJØ

STRØM
----------------RARE
ARV
----------------KLENODIUM

ARTIKKEL
----------------- EROBRET
FUGL

ENG.
PRONOMEN
----------------VOKAL

BEVOKTNING
STRÅLER
----------------SKRATTE

INITIALER
----------------LAT. FORK.

VOKAL

UNION
----------------ORGANISASJON

VOKALER
----------------MESTERSKAP

KONSONANT

LUMPEN
----------------OTTO
JESPERSEN

FUGL

STORTNGSKOMMITÉ

ENGELSK
DOKTOR

VARME

SOMME

LINJE

GLANE

Løsning kan fås ved henvendelse sekretær.

Embedskollegiet vil med dette diktet ønske alle søstrene en riktig god sommer.
Ei naki grein med blodraud bær
Og ei som bladrik blømer,
På kvar sin måte fagre er
For den som kjærleg dømer.

Den eine skin og strålar, ho,
Den andre brenn og mognar
Og gjev til sist sitt hjarteblod
Der tung av bær ho bognar

Etange,
kryssord
- Copyright
Den eine gjev sin
ho, fra oppgave.net - http://www.oppgave.net
Eg gav deg den med
blomar på© 2000
Der ljuv ho ligg og blømer.
Eg gjev deg den med bæri.
Den andre gjev sitt hjarteblod
Kven rikast er vil du få sjå
Når lauv for haustvind rømer.
Litt lenger fram på ferdi.

Olav Aukrust.
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Her ﬁnner du oss.

Tilbud
fram
til 1.
2008
Tilbud
fram
tilseptember
1. mai 2008

Innramming

Kirkeveien 49

23 36 75 00

Drammensveien 131

23 27 00 80

Trondheimsveien 176

22 22 12 60

Hasleveien 15 c

23 23 00 90

Lillestrøm

63 81 77 00

Jessheim

63 98 48 12

Ramme med glass, bakplate
og passepartout.
Rammen er 2 cm bred og
leveres i gull, sølv, sort og hvit.
Priseksempel:
30 x 40
kr. 530,40 x 60
kr. 698,60 x 80
kr. 965,Prisene er inkl. mva.

Vi printer bildene dine

Opptil 110 cm bredde
Størrelse Papir
Lerret
foto/akvarell

30 x 40
kr. 125,40 x 60
kr. 195,60 x 80
kr. 331,Prisene er inkl. mva.

m/bl.ramme

kr. 419,kr. 550,kr. 855,-

Speil - 4mm tykkelse

Størrelse
Pris
50 x 60
kr. 326,60 x 80
kr. 399,80 x 100
kr. 562,Prisene er inkl. mva.

Innramming • Kunst • Laminering
Blindrammer • Speil • Galleriskinner
Print på lerret og papir • Firmagaver
Egen bedriftsavdeling for storkunder, kunstnere og gallerier
Ring Georg Uhlmann på tlf. 92 48 14 49 eller post@mester-rammer.no

Vi henter og bringer

Et av skandinavias største
og mest moderne rammeverkted

BEST PRIS

STØRST UTVALG

RASK LEVERING
ArtFrame

