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Adventstiden er her
Ja, så er den her adventsmåneden, nå er det tid for ro og refleksjoner.
Advent er en stemningsfull tid, hvor vi omgis av mye lys og musikk hvor enn vi går.
Det er også en tid for praktiske forberedelser. Huset klargjøres, julematen planlegges
og julegaver kjøpes inn.
MEN har dere lagt merke til at vi blir blidere og snillere jo nærmere Jul vi kommer.
Mer rause, mer overbærende og mer gavmilde. Bare spør uteliggerne, de vet.
La oss tenne ett lys i dag
* for ydmykhet og for glede
La oss tenne to lys i dag
* for alle, som i stillhet, sprer en glede
La oss tenne tre lys i dag
* for det livet vi vil alle skal få oppleve
La oss tenne fire lys i dag
* for at vi lærer noe gjennom strevet
La oss vise «Caritas» ikke bare i desember, men gjennom hele året!
Jeg ønsker God Adventstid til dere alle!
Jeanette

Leder - Overmester har ordet
Kjære søstre
Høsten er på hell, høstsemesteret er nesten over. Vi har jobbet for å få Urania på fote
igjen etter” mannefall” da 30 søstre forlot oss i høst.
Og det synes jeg vi har klart utmerket. Vi har vært mange på møtene, dere har vært flinke
og aktive til å møte, vi har hatt både innvielse og gradspasseringer. Ja til og med tildeling
av både 40 og 25 års veteraner. Ikke dårlig!
Vi har hatt mye besøk fra andre Loger, til og med Bror Stor Skattmester har beæret oss
med sitt besøk hele 2 ganger. Ikke dårlig dette heller. Jeg synes vi skal være stolte over at
vi har fått det til.
Jeg håper dette fortsetter, og at vi også til våren kan få Innvielse av nye søstre. Det
trenger vi. Dette er noe vi må prøve å jobbe med alle sammen.
Ikke nok med dette, vi har også fått til både kulturkomité, lesesirkel og sanggruppe.
Noen av våre søstre har virkelig stått på for dette. Stor takk til dere, og
stor takk til dere som har møtt opp. Det har både vært Kiel-tur, jazzkonserter, lunsjer,
sangmøter, og julekonsert.
Jeg er virkelig stolte av dere. Det er helt klart at vi VIL noe for Logen vår, og vi er veldig
glad i den.
Jeg håper nå at vi i vårsemesteret også kan fortsette denne trenden vi har hatt i høst, og
at flere har anledning til å møte opp.
Vi har vi planlagt en tur til våre vennskapsloger i Danmark, helgen 13-15.mars, det er nominasjon og valg av nye Embedsmenn, vi skal ha et sommermøte som vi planlegger på en
søndag. Altså en litt lenger utflukt. Så kjære søstre, våren ser også ut til å bli en hyggelig
tid.
2014 går mot slutten, og avsluttes med en høytid som står for døren som er både hyggelig og avslappende, men kanskje for noen også en tung tid. Julen står for de fleste av oss
som en høytid med familie, kos og varme, men for noen betyr den et savn.
Men julen kommer uansett hvordan man har det, og derfor vil jeg få ønske dere alle
sammen en velsignet julehøytid.
Jeg håper virkelig dere kan nyte disse juledagene, spise god mat, ha godt drikke, lys, familie, og bare slappe av og kose dere. Det har vi så godt av alle sammen.
Vi møtes i januar til et nytt ubrukt år, og starter med Nyttårsloge.
Igjen RIKTIG GOD JUL til dere alle sammen.
Julehilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
OM Wenche Høgåsen
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Undermesterhjørnet

Kjære søstre!
Et nytt år nærmer seg og vi er nå inne i adventstiden. Tiden frem til jul er alltid hyggelig
da vi alle finner tid til å samles på forskjellige arenaer, til god mat og drikke. I logen samles
vi og feirer førjul 15. desember, der vi i år samtidig setter litt mer stas på våre veteraner. I
tillegg får vår søster Unni Hildebrand tildelt sin 25-års veteranjuvel. I oktober fikk søster
Kari Marie Lohne sin 40-års veteranjuvel. Vi har mange trofaste søstre som har stått på
gjennom mange år. Denne kvelden er alltid en hyggelig avslutning før vi går inn i julen.
Håper dere har hygget dere på ettermøtene dette året, og blir med oss videre i 2015 så
ofte dere har anledning. Takker Selskapskomiteen som pliktoppfyllende stiller opp for å
klargjøre og pynte til ettermøtene. Også takk til Søsterskillingskomiteen som har gitt oss
hyggelige Klubbaftener.

«Da du kom til verden, gråt du, og alle omkring deg var glade.
Lev nå slik at den dagen du forlater verden, da gråter alle, mens du ler.»
(Kinesisk ordspråk)

Ønsker alle søstrene en koselig og fredfull jul. Takker for hyggelig samvær i dette året,
med håp og tro om et nytt og godt år for alle søstrene.

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Reidun Bragne
Undermester
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Jubilanter i 2015

09.01 Bernholft May Helen
18.01. Finbråten Anett
21.01. Hagberg Karin
31.01. Skofteland Karen Johanne

01.02. Ajer Jeanette
22.02. Bratland Inge Lis

06.03. Nordeng Kirsti Eriksen
06.03 Mørk Diddi Mona
11.03. Rødsrud Erna Gudrun
13.03. Buntz Elisabeth
17.03. Røse Sølvi
21.03. Hauge Johanne
26.03. Trøan Hetty Wiese
28.03. Lohne Kari Marie Bjermo

Sekretærens
Spalte
57 år
50 år
90 år
82 år

61 år
72 år

61 år
77 år
92 år
72 år
71 år
68 år
67 år
71 år

Da søster sekretær for tiden er sykemeldt, prøver jeg,
som fung. sekretær, å skrive noen ord på hennes side.
Her er i hvert fall den viktigste informasjonen.
En fantastisk høst er over, og vi kan se tilbake på mange
hyggelige Logemøter.
Vi har hatt innvielse av søstrene Ester Alrek, Sidsel
Katralen og Nathalie Katarina Katralen Lågrinn den
29.september. Forfremmelse til Det Gode Vennskaps
Grad av søstrene Tove Britt Hagen og Kirsten Røisli den
6. oktober.
Forfremmelse til Den Høye Sannhets grad av søster
Anne Lise Wats den 17. november.
Dessuten har vi fått en ny 40 års veteran blant oss. Søster Kari Marie Lohne fikk sin 40-års veteranjuvel den
20.oktober.
Vi vil også tildele søster Unni Hildebrand hennes 25-års
veteranjuvel på selveste Veteranaften 15.desember.
Vi kan opplyse allerede nå at det er bestemt Loge-besøk
til Danmark i mars, hvor vi besøker Loge Birgitte Gjøe i
Næstved og Loge Kæden i Nakskov.
Mer info kommer.
Sett av helgen 13. – 15. mars.
Vil du støtte oss med din Grasrotandel?
Org. navn:
Loge nr. 2 Urania
Org. nr.
989 035118
Vi tar sjansen, og sier på forhånd tusen takk 

Vi gratulerer alle være søstre med
Fødselsdagene denne våren.

Med søsterlig hilsen
Jeanette Ajer
Fung. sekretær
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Storrepresentanten informerer

Kjære søstre,
Tiden går fort og om litt er vi inne i Adventstiden, som er en tid for forberedelser, ro og
refleksjon, nyt den.
Nytt fra Storlogen:
På Storlogemøtet i sommer ble det gjort vedtak om endringer i flere av paragrafene i
Ordenens lover. Dette arbeidet er nå klart og ny utgave av lovene er trykket opp.
En konsekvens av lovendringene er at også forskrifter og sirkulærer måtte ajourføres.
Disse er nå kommet i ny utgave (A4 format)
Ett sett av lover, forskrifter og sirkulærer skal alltid ligge fremme på møtene, slik at
søstrene har mulighet til å slå opp i dem.
I tillegg er lovene trykket opp i et mindre format og alle søstrene vil få et eksemplar hver.
Minner samtidig om at oppdaterte lover, forskrifter og sirkulærer alltid ligger tilgjengelig
på OF nettet under administrativ hjelp. Det enkelte medlem kan logge seg inn med sitt
ID-nummer, som står på baksiden av Odd Fellow Bladet De Tre Kjedeledd, og passord,
som er fødselsdatoen, 8 siffer.
---------24.-26. oktober i år var det Storembedsmannsmøte. Følgende endringer, av felles interesse for logen, har kommet etter møtet:
• Viktig at man går tjenestevei, dersom logen har saker de ønsker å ta opp eller
fremme.
• I forbindelse med Venneaften tidl. Informasjonsmøte er det utarbeidet et pilotprosjekt som Distrikt 1 er med i.
Logens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon har vurdert prosjektet og sagt ja til å
delta. De to viktigste endringene er at Venneaften gjennomføres som en helt vanlig logekveld med et kort logemøte, før gjestene blir ført inn i logesalen og at det er
logens OM som orienterer om Ordenen inne i logesalen i stedet for DSS.
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Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon vil informere nærmere om prosjektet på logemøtene fremover. Det blir spennende å se om målet, som er at så mange interessenter som mulig skal møte, oppnås. Mye av hensikten med Venneaften er at gjestene skal se hvem vi er og hvordan vi har det.
• Terminpassordet skal tas av ALLE når de kommer til logen.
• Gradpassordene skal nå også tas fra alle, unntatt fungerende Embedsmenn, men
man tar kun stikkprøver av søstrene som er i salen.
• Tildeling av terminpassordet er ikke lenger avhengig av regnskapet. Ved tildelingen skal logen stå i søsterkjeden
• Kapellans rolle skal bli mer synlig, og blir nå ansvarlig for etisk post. Det skal lages
en bank inneholdende etiske bidrag.
• Ved etablering av Venneloger er det viktig å dokumentere for ettertiden grunnen
til etableringen og hvordan dette skal foregå fremover.

Viktige datoer 2015:
Datoene for Embedsinnstallasjoner høsten 2015 er klare og Loge nr. 2 Urania blir installert på sitt første logemøte mandag 24. august 2015.
Opplæring av nye embedsmenn blir Søndag 23. august, dagen før vi blir installert.

Ønsker alle søstrene
En Fredelig Jul og Et Godt Nytt År
Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Gunvor Loe Andresen
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DET ER DEILIG Å VÆRE NORSK I DANMARK!

Alle er kanskje ikke helt enig i denne påstand, men dog…..
Urania har faktisk to vennskapsloger i Danmark – Birgitte Gjøe i Næstved og Kæden i
Nakskov. Nå har embedskollegiet endelig fått tatt opp denne tråden – og Uranias søstre
savner jo dette med å reise litt.
HELGEN 13. – 15. MARS 2015 SETTER VI KURSEN FOR DANMARK.
Nå må dere alle holde av denne helgen. Hvordan vi reiser og når, kommer vi tilbake til.

Det er jo veldig enkelt å sette av datoene i almanakken allerede nå. (Jeg er faktisk så gammeldags at jeg benytter almanakk.)
Jeg tror jeg kan love dere at dette blir en herlig opplevelse. Flotte danske søstre og flotte
Urania-søstre.
Dere vil motta et skriv med mer informasjon før Jul.
Jeg ber dere vurdere hvilken reisemåte dere ønsker slik at vi kan samordne dette.
MED DETTE ØNSKER JEG ALLE SØSTRENE EN RIKTIG GOD JUL OG TAKK FOR ALL HYGGE I
ÅRET SOM EBBER UT.
Søsterklem fra Mona
Fung eks OM
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INNVIELSE, GRADSPASSERINGER OG VETERANTILDELING

29.9.14 Hadde vi innvielse av
Ester Alrek, Sidsel Katralen og
Nathalia Katarina Katralen Lågrinn

6.10.14 fikk Tove Britt Hagen og
Kirsten Røisli sin I Grad

20.10.14 Fikk Kari Lohne sin 40-års Veteranjuvel

17.11.2014 fikk Anne Lise Watz
sin III Grad

Vi gratulerer alle med forfremmelser og ønsker dem lykke til videre i loge-arbeidet.
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Søster Ingebjørgs kunstblikk

Levende lys hører til i adventstiden og julefeiringen vår!

En liten oppfordring fra meg som blomsterdekoratør.
Tenk over hvordan dere lager lysdekorasjonene i forberedelsene til
julen. På denne tiden av året er det flere tilløp av branntilfeller enn
andre deler av året.
Bruk T-lysholdere eller lignende i stede for lys rett i dekorasjonen
eller kransen.
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!
Klem fra Ingebjørg
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SØSTER EKS OVERMESTER GIR OSS NOEN TANKER RUNDT JUL
FADER VÅR PÅ WENCHE FOSS SIN MÅTE
Da julehøytideligheten nærmer seg med raske skritt og hvor helt sikkert
flere av oss kommer til å gå i kirken juleaften, vil jeg få dele en helt spesiell
måte å be Fader Vår på. Det er Wenche Foss sin måte, som ble fremført av
Gunnar Stålset i hennes bisettelse fra Oslo Domkirke 04.04.2011.
Fader Vår. Du som er i himmelen.
Eller hvor du måtte være, det spiller jo ingen rolle.
Nå må du sannelig være med meg, for dette greier jeg ikke alene!
Takk for alle oppgaver du har gitt meg, takk for prøvelser og vanskeligheter.
Takk for sykdom og dyp glede.
Takk for at jeg har fått beholde min barnetro.
Vær med mine kjære.
Beskytt alle som er annerledes og som har meget å stri med.
Takk Gud for alt du gir. Tusen takk for alt jeg har fått lov til å gi.
La meg ikke miste styrken min. Gi meg mot og kraft.
Hvis jeg våkner igjen, tar vi en real prat. Amen.

i V. K og S
Eks OM
Mona Rasmussen
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Gamle Juleskikker
Rundt klokken ett på julaften ble julenekene satt opp, for nå skulle man
snart få se hvordan det neste år ble.
Kom spurvene først i neket ble det godt år. Men snek det seg en skjære først,
var det uår i vente, og mye av julematen ble tatt av bordet.
Fjøs og stall ble pyntet og rengjort, og det ble satt inn grønne kvister av
bar.
Men det viktigste var å sette vernetegn (tjærekors) over dørene, til beskyttelse mot mørkets makter.
Ingen måtte ligge i fjøset julaften. Tjeneres og andre som ellers hadde sitt
natteleie der, lå inne i stuen på stuegulvet i tre netter.
Det var skikk at julelyset brant helt til solen stod opp. For brant ikke lyset,
kom trollene inn og holdt jul i stuen.
Når sol eller dag var kommet, slukket husets eldste lyset.
God Jul alle sammen
i V. K og S
Jeanette Ajer

På tampen en historie om en liten gutt og hans aftenbønn, som jeg har lyst til å dele med dere:

Gutten ba: Kjæle Gud i himjen,
Bestemor avbrøt, han er da i himmelen
Hvorpå barnebarnet snudde seg mot henne og svarte:
Åh, dæven hal’ n fjøtta?
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SØSTERFORUM
Hilsen fra arbeidsgruppen i Sirius
Vi takker alle verter som har stilt opp i 2014.
Og til våre nye søstre, som ikke har vært der ute tidligere, eller du som ikke har
vært der på en stund, er du hjertelig velkommen til å gjøre en innsats.
Du kan allerede nå notere deg at vi har følgende vakter i 2015:
Uke 9 23. - 27. 2, Uke 21 18. - 22.5. Uke 39 21. - 25.9. og Uke 49 30.11. - 4.12.
Vi minner om at det er mulig å dele vakter i to, dvs. fra kl.8 til 11 og fra kl.11 til 14.00
En riktig God Jul og et godt Nytt År ønskes alle søstrene fra
Kari Marie Lohne og Karin Pedersen.
Loge Uranias Syngende Søstre
Dette må jeg bare si ble en overraskelse for meg, tenk at har så mange glede sangere i vår Loge. Etter at
jeg annonserte oppstart for syngende søstre, strømmer det på med entusiastiske «sangfugler».
Nå har vi allerede hatt flere sammenkomster, interessen er helt klar. Og ikke minst, flere har lyst til å
smake/høre på hva dette er.
Vi startet opp med prøvesang, solosang ved klaveret for hver enkelt. Det var nesten rørende 
Jeg har da presisert at det ikke blir et såkalt kor, der synger de 4-stemt, - så da stopper det litt for oss.
Men vi kan synge så mye allikevel, er kanskje spesielt glade i 50, 60 og 70-talls låter. Nå er det snart Jul,
og da prøver vi oss kanskje med julesanger.
Vi øver igjen neste uke, gleder meg!! Og kanskje….. er vi snart moden for å dele vår sangglede med dere
andre søstrene.
Velkommen – vi tar imot flere syngende søstre – fra vår egen Loge.
Med søsterlig hilsen
Johanne Hauge mob 930 40 403 / johanne.hauge@gmail.com

MUSIC & BEAUTY 30. JANUAR 2015 KL. 18.00
Jeg ønsker velkommen til Music & Beauty i Steinway Gallery, Stortingsgaten 30.
Det blir opera med de største stjernene fra Operafestivalen Dior Steinway, og jeg har regien.
Her blir også servert bobler i glasset!
i V,K og S
Inge Lis Bratland
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Søster OM sin tale ved institueringen av Loge nr. 130 Dråpen lørdag 30. august 2014.
Bror Stor Sire, Storembetsmenn og Søster OM
Kjære Loge nr. 130 Dråpen Gratulerer med dagen!
Endelig kan dere med rette kalle dere Loge. Det har tatt lang tid, og mye jobbing både
for dere og for Urania som moderloge, men nå er dere der.
Det er også veldig spesielt for meg å stå her i kveld og vite at nå er dere ikke lenger
Urania søstre, men søstre av en helt ny Loge. For å være ærlig så er det ikke helt enkelt.
Dette er også en spesiell dag for Urania. Urania er jo moderlogen, og det bør både vi og
dere være stolte av.
Selv om dere nå er blitt en Loge, tror jeg nok at dere fremdeles har mange utfordringer
foran dere. Dere har veldig mange unge søstre, som har gått veldig fort frem, og de har
nok ikke fått den erfaringen og oppfølgingen for hver grad som de burde hatt. Det var
rett og slett ikke tid på slutten av semesteret å få det til.
Men til gjengjeld har dere noen meget erfarne søstre hos dere, og de unge søstrene
som har vært hos oss noen år, har sikkert mye å tilføre de helt nye.
Dette klarer dere sikkert veldig bra, og så har dere selvfølgelig oss i Moderlogen som
dere selvsagt kan ty til for å få hjelp. Vi står som den stødige Moderlogen som dere kan
dra nytte av.
Det er ikke bare dere som får utfordringer, men også Urania kommer nok til å merke
dette, for vi har mange eldre søstre som ikke møter så flittig lenger pga alder og sykdom.
Vi kommer til å savne dere. Vi har blitt kjent med mange flotte søstre, blitt glad i dere,
og vi er virkelig leie oss for at dere nå forlater oss. Det har vært en del feider, men det
er vel ikke annet å vente når det skjer så mye. Det har nok gått begge veier, men til syvende og sist så er vi søstre, og det er klart vi kommer til å savne dere.
Jeg vil til slutt på vegne av Embedskollegiet og alle søstrene i Loge nr 2 Urania igjen få
gratulere dere med dagen, og ønske dere all lykke og fremgang i tiden som kommer.
Og husk…… vi er alltid der for dere.
Så vil jeg utbringe en skål for Loge nr. 130 Dråpen!
OM
Wenche Høgåsen
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Søster Hetty s kjøkken foreslår
Mat i Julestria
Medisterfrikass’ e
1 rå medisterpølse ca. 500 gr
1 pose dypfryst grønnsaksblanding
5 dl vann
1 buljongterning
3 ss hvetemel
1 dl fløtemelk
Salt
Finrevet skall og saft av ¼ sitron
Kok opp vannet med buljongterningen
Klipp et hull i skinnet i den ene enden av medisterpølsen, og klem ut
kjøttboller direkte i vannet.
La dem trekk i 6 til 8 minutter.
Tilsett grønnsakene sammen med en jevning av mel og fløtemelk, og la
retten småkoke i ca. 5 minutter.
Smak om den trenger mer salt, og smak den så til med sitronskall og saft.
Server denne enkle retten med kokte poteter og flatbrød til.
Håper det vil smake!
i V. K og S
Hetty

Og så, går julerengjøringen så meget lettere 
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Det er ikke alle forundt å eie Harald Solbergs ”Vinternatt i Rondane”. Men å ta et bilde av himmelen i
Nedre Slottsgate en travel ettermiddag i adventstiden, det er helt gratis!
Mimmi Knudsen.

«Julemiddag» som går på Nasjonalteateret. En forstilling som har fått terning kast 5.
Forestillingen innbyr til refleksjon og brodd.
«Julemiddag» er en spenstig, morsom og fin forestilling om familie, om hvilke sterke emosjoner som trigges når familiebånd settes på prøve. Handlingen foregår i 1915 i Stavanger.
Det er fremdeles billetter å få kjøpt fra 22. Desember 2014 til 10. Januar 2015.

Lykke til!
Kos dere.
I V.K.S Ingebjørg
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Vi har alle vår lille «stue» som vi pynter og gjør klar til Jul. I desember vil den være rammen om masse hygge og god mat sammen med familie og venner.
Ta dagene en for en og nyt alt sammen, ikke la det bli en stress-måned!
Vi i redaksjonen har hatt en ny økt og kommet frem til det resultatet du nå holder i hånden.
Vårt ønske er selvfølgelig at her skal være noe for enhver smak.
Vil du være med å forme Bulletinen? Vi tar imot forslag og innslag. Ønsker du å dele dine
erfaringer fra egen eller annen Loge – Send det til redaksjonen jeanette@ajer.no
Vår egen søsterside ønsker vi også post til.
Er du noe du vil dele, ønsker hjelp til eller ønsker å hjelpe med. Kom med det.
Det nærmer seg Jul, kanskje noen lure tips til pynt eller annet ligger der ute
og venter på å bli formidlet.
Vi i redaksjonen ønsker dere alle en riktig God Jul og et Fredelig Nytt År!
Redaksjonen har bestått av:

Jeanette Ajer
Anett Finbråten
Ingebjørg M. Lippart
Nina Iljene Karlsen

Webansvarlig:
Fotograf:

Elisabeth Buntz
Randi Schønland
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