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Så vil jeg sterkt oppfordre den enkelte søster, si ja 

– når dere får tlf. fra OM med tilbud om å bekle et 

embede eller delta som medlem i en av nevndene. 

Du blir forespurt fordi det er behov for nettopp deg 

og du er viktig for at arbeidet i logen skal fungere 

optimalt. Sammen blir vi sterke. 

Sommeren står igjen foran oss og jeg oppfordrer 

hver søster til å bruke den for hva den er verdt. Nyt 

dagene og vend tilbake til logearbeidet i september 

med fornyede krefter. Jeg ønsker hver søster med 

familie en riktig god og opplevelsesrik sommer. 

Kjære Nora søstre. 

 

Min tid som logens OM er nå på hell. En toårsperiode 

er straks over og nye søstre står nå klar til å innta sine 

posisjoner som valgte embedsmenn. Jeg er overbevist 

om at vår loge ved de nyvalgte, får et meget kompe-

tent embedskollegium for de neste to årene. Gratulerer 

så mye til dere søstre som er valgt og lykke til med 

arbeidet som ligger foran dere.  

Det blir et kollegium som kjenner hverandre godt fra 

før, med et nytt tilskudd, som jeg vet vil tilføre kolle-

giet mange gode og nyttige tanker og innspill. Et friskt 

pust av nytt blod er alltid bra for fornying og utvik-

ling. Vi er heldige i vår loge fordi vi har så positive og 

villige søstre. Logen hadde ikke kunnet fungere uten 

velviljen fra dere alle. Det takker jeg dere for. Dere er 

alle en viktig brikke i logens framtidige utvikling og i 

den daglige driften. Den lagånden som dere viser gjør 

vår loge til et godt sted å være og jeg vet at den vil 

være med oss i driften de kommende år. 

Jeg takker embedskollegiet for to flotte år, med spen-

nende oppgaver og mange fruktbare samtaler/

diskusjoner. Det har vært en glede å samarbeide med 

dere 7 i disse to årene. 

Det sies jo; den største glede du kan ha, det er å gjøre 

andre glad.  

Det føler jeg virkelig passer i loge Nora. Vi tar vare på 

hverandre, er oppmerksomme og gir av oss selv når vi 

er sammen. Dette er vårt indre liv. Men også utad pas-

ser dette ordtaket, fordi vi gleder andre mennesker når 

vi kan hjelpe og støtte dem med gaver, som gir positi-

ve endringer i mottakerens hverdag. Da ser vi resulta-

ter av det arbeidet vi utfører i logen. 

Jeg vil få takke for det gode frammøtet på logekvelde-

ne. Forhåpentlig har dere fått påfyll av gode tanker og 

opplevelser oppe i logesalen og på ettermøtene, som 

dere kan ta med dere både privat og i arbeid. Opple-

velser som gjør noe med den enkelte og som gir hver 

av oss en følelse av at vi er på veg til og; bli et bedre 

menneske. Noe som er et av målene i logearbeidet. 

 

Dere skal få JENTELOVEN med som et tankekors. 

 

Du er enestående. 

Du er mer verdt enn noen kan måle. 

Du kan noe som er spesielt for deg. 

Du har noe å gi andre. 

Du har gjort noe du kan være stolt av. 

Du har store ubrukte ressurser. 

Du duger til noe. 

Du kan godta andre. 

Du har evnen til å forstå og lære av andre. 

DET ER NOEN SOM ER GLAD I DEG !!! 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Rannveig Johansson OM 
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Høy 

stemning 

ved  

et 

nydelig 

pyntet 

bord 
 

Ellen 

 Trolldalen 
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…...endelig. Der kom  ” Vaskekona”  

 Elsa Runde som travel hustru før jul. 

 

I alle år har loge Nora vært så heldige  å 

få denne sketsjen  fremført av Elsa  på 

vårt julemøte. Fantastisk, Elsa! 

Tusen takk. 

Elsa Runde 

Bente Schillinger. 

Julelotteriet er i gang! 

Glade damer!     ” God Jul.” 
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Kjøkkenkomiteen sørger for  et flott festbord 

Her skal alle brikker på plass. 

Meny: 

 

Kalvestek m/tilbehør 

Nøttebunn m/ krem og 

friske bær 

       

 

Kveldens taler: 

Om Rannveig Johannson 

 

 

 

 Takk for maten tale: 

Eks Om Vera Hammer 

Andersen 

 

Velkomstkomiteen sto klare med en liten  apretiff til 

søstre og gjester etter et flott møte oppe i logesalen. 

Kjente fjes treffes hvert år! 

 

Det å kunne samle søstre, 

ektefeller og samboere er 

utrolig koselig! 

Håper loge Nora vil feire 

denne dagen hvert år! 

 

Etter en flott middag, var det dans, kaffe og bløtkake. 

Det  smakte fortreffelig. 

Tusen Takk for en flott kveld i hyggelig lag. 
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Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? Jeg ble innviet i 1988 i Kristiansund, i  

Rebekkaloge nr. 19 Tacita. 

Hva gjorde at du søkte opptagelse? Det var fordi jeg var med min mann på Festloge i nr 6 Rune.  

Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? Forholdsvis meget lite, men da min mann  

hadde hjemmebesøk ble jeg bedt om å være til stede, og det jeg fikk høre der gjorde meg meget  

interessert. 

Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Har du selv vært fadder? Min fadder er Eks DDRP Randi 

Hanssen, som var medlem i nr. 19 Tacita, men som fra 1997 ble medlem i nr. 106 Embla. Ja, jeg har hatt gleden av å være 

fadder til fire i Embla og to i Nora. 

Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? Å ja, utvilsomt. Mange flotte damer sto der parat og tok i 

mot meg, og jeg håper av hele mitt hjerte at alle nye medlemmer i vår Orden opplever det samme. 

Hva synes du er det viktigste vi kan gjøre for å ta best mulig i mot en ny søster? Vi må passe på at en ny søster aldri 

opplever å føle seg usikker og alene. Ved å gi henne oppmerksomhet, tillit og trygghet, ja, kort sagt, ved å la henne føle 

seg oppriktig velkommen, så tror jeg man lettere oppnår at den nye søster ønsker å delta på møtene så ofte hun kan. 

Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved innvielsen? Jeg var full av spenning og takknem-

lighet over å ha fått mulighet til å skulle bli en av disse flotte søstrene, som så oppriktig tok i mot meg og ønsket meg vel-

kommen. Mine forventninger gikk nok mest ut på å håpe at jeg kunne bli en søster god nok for Ordenen.  

Er det noe du spesielt vil nevne i forbindelse med oppgaver/embeder du har hatt som logesøster i disse årene?  

Jeg har i min tid som medlem, innehatt forskjellige embeder i tre loger og to leire UM og OM både i Embla og Nora samt 

Dep. HM og HM i Rebekkaleir nr. 4 Telemark. Men jeg vil legge til at den ro og glede samt takknemlighet jeg føler, hver 

gang som Musikkansvarlig, er helt ubeskrivelig. Det er et embede som jeg setter meget høyt. 

Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag? Muligheten til å 

tilegne seg kunnskap om Odd Fellow Ordenen for dens medlemmer har blitt utrolig bedret. Alle som har tilgang til inter-

nett kan jo selv finne mye interessant å lese på oddfellow.no  Jeg er veldig glad for åpenheten rundt Odd Fellow Ordenen, 

men håper samtidig at det ikke må bli for åpent for ikkemedlemmer. 

Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? Synligheten har jo, bare i løpet av årene siden 100 års 

jubileet i 1998, blitt betraktelig større. Vi går jo bl.a. ut med omtale i lokale aviser ved f eks gaveoverrekkelser fra logen 

til mottakere i nærmiljøet vårt. Her kan man jo også benytte lokal-TV. Dessuten kan også utenforstående innhente kunn-

skap og opplysninger om Odd Fellow på internett. Vi søstre kan jo også selv bidra med å gjøre Odd Fellow Ordenen mer 

synlig. Det er f.eks. mange ting vi kan kjøpe gjennom Odd Fellow Utstyr. Kan her bl.a. nevne: paraply m/kjedeledd, ull/

silkeskjerf og sjal m/kjedeledd, kuvertkaraffel m/kjedeledd, klistremerker m/kjedeledd, handlenett m/kjedeledd. Alt dette 

er jo med på å synliggjøre oss som Odd Fellows i tillegg til å være en Odd Fellow. 

Kan du huske noe som har gjort ekstra inntrykk på deg som logesøster? Da jeg ble spurt om jeg ville med på arbei-

det med opprettelsen av en ny loge som Sekretær i Kristiansund Rebekkaforening. Det var en meget lærerik tid og den 4. 

okt. i 1997 ble Rebekkaloge nr. 106 Embla instituert. Det var en utrolig flott seremoni og en begivenhetsrik helg. For meg 

som logesøster, ble det en helt spesiell kveld da jeg hadde takket ja til å være en av Emblas 5 Charter-medlemmer, og i 

tillegg ble innsatt i embedet som loge Emblas første Sekretær.   

Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn? Gjør alltid ditt beste for din 

loge og dine søstre. Still ikke større krav til dine medsøstre enn du gjør til deg selv. Vær ikke redd for å spørre tidligere 

embedsmenn om råd og hjelp. 

Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? Møt så ofte du kan. Vær åpen og uredd og vær deg selv. Våg å si ja 

om du blir spurt om en oppgave eller et  embede. Vær ikke redd for å spørre dine medsøstre eller Fadder om råd og hjelp. 

Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? Jeg savner en form for Etisk Post, mer opplysende infor-

masjon vedr. event. endringer som foretas samt litt mer “innhold” på arb. Møtene. Men mest savner jeg noe som egentlig 

ikke berører selve logemøtene. Det er håndarbeidsmøtene, som vi hadde både i Tacita og Embla i Kristiansund. Vi startet 

hvert år i januar hvor vi samlet oss rundt bordet i festsalen i logehuset hvor vi laget forskjellige ting som skulle selges på 

Julemessa i november. Alle bidro hver på sin måte, enten ved bare å være til stede, ved å koke kaffe, gjøre klart til kaffe-

pausen, ta med noe å spise eller være delaktig i håndarbeidet. Det var utvilsomt populært og de aller fleste søstre var med, 

uansett alder. Disse kveldene skapte samhold, og vi stiftet nærmere bekjentskap med hverandre. Og sist men ikke minst, 

det oppsto ikke noe klikkvesen i logen, fordi vi alle var sammen om det som foregikk.  

Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid? Jeg ønsker kun det aller beste for loge Nora og dens medlemmer, og det er 

med loger som med blomster; det er kun ved påpasselig vanning og riktig gjødsling at en oppnår en rik og god vekst.  

Intervju med en av våre eldste Norasøstre  

Eva Møllerop Djupvik 

http://www.oddfellow.no/
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Ga 30.000 til lungepasienter 
 

 

 

For å skape større adspredelse hos lungepasientene på Sykehuset Telemark bestemte Rebekka logen nr.114 

Nora å gi jubileumsgaven på kr. 30.000 til sykehuset. 

Det resulterte i at sykehuset kunne gå til innkjøp av syv flatskjermer, som ble plassert på lungeavdelingens 

enerom. 

 

Det var i fjor Rebekka logen hadde sitt 10-års-jubileum. Gjennom disse årene er det samlet inn penger på et 

fond, og da ideen om å gi disse pengene i en gave, ble man fort enige om at lungepostavdelingen Medisin 2 

ved Sykehuset Telemark, var den riktige adressen. 

 

Her i enheten for lunge og akuttgeriatri har vi nå 38 pasienter. Dagene kan ofte bli svært lange, og dermed 

trenger de en større adspredelse, forteller seksjonsleder Anlaug Botnen. 

Vi er meget takknemlig for at damene i den lokale Rebekka-logen valgte å gi sin jubileumsgave til våre 

pasienter, som også har sagt seg godt fornøyd med at de gamle, små fjernsynsapperatene er blitt erstattet 

med fine flatskjermer. 

 

Fredag 22.mars 2013 v/Arve Moen, Varden 

Gave: Fra venstre: May Britt Egeberg, Rannveig Johansson, Kari Spange, Jorunn 

Jordbakke, Tone Rusdal og Anlaug Botnen foran et av flatskjermene som Rebekka-

logen ga til lungeavdelingen ved Sykehuset Telemark 



Har du kjent på 
Hvor underlig vakker  
Våren er akkurat i år? 

 
 

 Ragnhild Bakke Waale 
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...var formidabel! Vi er en av de minste logene i 

Norge, men vi kan være stolte av vårt arbeid med  

innsamlingsaksjonen. 

 

Våre barn skal styre 

framtidens verden. 

Gi dem menneskeverd 

med på ferden. 

Håp - tro - kjærlighet 

og gode hjem 

Hvor i verden de lever 

er de født på samme vis 

Bli respektert - if you please 

Barna må vi satse på, 

gi dem kunnskap 

kjærlighet og respekt 

hjelpe de vi kan formå 

med våre ressurser 

og intellekt. 

Sier du - det hjelper så lite, 

noe er bedre enn ingenting 

sammen er vi mange, må vite 

og kan få satt mye i sving. 

Gi dem lærerike 

dager og timer 

hjelpe så de kan få ro i sinn. 

                    Mary Solvik, Loge 39 Signi, Namsos  

Kjære Nora søstre. 

 

No livnar det i lundar, VÅREN HAR KOMMET!!! 

Det kjennes så godt med mer lys, mer varme og at vår 

fantastiske natur våkner til et fantastisk liv. 

Jeg har tenkt litt på og sammenlignet logen vår med 

naturen. 

Eksempelvis hvordan biene har ordnet sitt samfunn. 

Biene har også et ordenssamfunn, hvor det blir viselig 

og hensiktsmessig samarbeidet. 

De passer på hverandre, er der for hverandre og vil 

hverandre vel. Og alle bidrar til fellesskapet. 

Det er noe kjent og kjært med det, kjære søstre. 

 

Ønsker hver og en søster en riktig god sommer! 

 

Sommerhilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet              

 

            OM  Inger Isaksen              

 UM  Anne Mette Vold  

 Sekretær Mona Findal                

 Skattmester Reidun Mahler Askheim

 Kasserer Kirsten Strand Stensrud  

         Gratulerer, og lykke til. 



 

60 år 

 

    Reidun Mahler Askheim   02.12.1953 

Jorunn Pedersen Jordbakke   26.06.1953             

         Lisbeth Drageset          30.09.1953 

 

70 år 

      Astrid Skau                    13.04.1943 

Ingrid Andengaard Hansen  21.11.1943 
  

         

Det Gode Vennskaps Grad 

23.04.2013 

Synnøve Reinholt 

 

             Den Høye Sannhets Grad 
09.04.2013 

Gerd Louise Tollefsen, Bjørg Gulbrandsen og 

Marne Marie Eriksen Tofsland 

 

 

           La deg beruse 

             av solgangsbris 

               og måneskinnsnetter. 

                Lev mens du lever! 

 

 
                      Ragnhild Bakke Waale 
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Rebekkaleir nr.4 Telemark 

Barmhjertighetens Grad 
27.05. 2013 

Ragnhild Aunemo Dahlgren 

Den Edle Kjærlighets Grad 

08.01.2013 

Kari Hella 

 

Den Edle Kjærlighets Grad 

26.02.2013 

          Vibeke Eik  

         Bjørg Gulbrandsen  



 

Vi gleder oss til å 

besøke  

Jorunn Jordbakke 

Pedersens  

 sommerresidens. 
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Tiden går fort, det blir høst og loge Nora starter opp 

13. august, kl. 19.00 som arrangør av Sommermøte 

2013 

Det første møte, 10. september, er installasjon av nye 

embedsmenn. Det er viktig å notere seg datoen! Det 

gir ekstra motivasjon for våre nye embedsmenn med 

et godt fremmøte!                                                 

Husk: møte begynner kl.18.30! 

Sosialaften kommer brått på, Onsdag 18. september 

kl.19.00. Det forventes at søstrene stiller opp og gjør 

sin del av dugnaden. Dette er vår viktigste inntektskilde 

til det utadrettede arbeid.  

Vi må gjøre alt for at sluttsummen skal bli høyest mu-

lig..det må være alle søstrenes felles mål! 

Håper alle søstrene vil motta beskjed om kveldens opp-

gave og lignende. Det er godt å bli minnet om det før 

ferien. 
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 Takknemlighet 
 

 
 

Takknemmelig bør vi alle være, 

som lever her i vårt vakre land. 

Å takke burde vi alle lære, 

og alltid stå med en åpen hånd. 

 

Til lags åt alle kan 

ingen gjære, 

det ble et ordspråk fra  

dikterhand 

Og ting vi eier vi kan forære, 

men tekkes alle går ikke an. 

 

Det er for mange 

som bare klager, 

og som er misnøyd 

med alle ting. 

For det som ikke 

dem selv behager, 

og feil det finner 

de rundt omkring. 

 

De fleste av oss i  velstand lever, 

I dagens Norge vårt rike land. 

Vi har det meste av det vi krever,  

så la oss takke så godt vi kan. 

 

 

 

                                                       

 

    Håkon Olsen 

 

 

 Vi ønsker alle søstre 

med 

 familier 

en riktig 

God Sommer 

 

 

 
13.08  kl.19.00 Sommermøte □Nora arr. Påmeld.  

10.09  kl.18.30 O El Galla    Påmeld.  

18.09  kl.19.00  Sosialaften  Påmeld. 

24.09  O Arbm. N1 nevnder  Rebekkadagen 

08.10  O 25 års Ve. Ju. Galla  Påmeld. 

22.10  ≡ + Galla N2 V nevnder Påmeld. 

12.11  M□  

26.11  O + Galla. Adventsmøte  Påmeld. 

10.12  O Julemøte  Galla   Påmeld. 

01.01  kl.17.00 Nyttårsloge □ Fidelitas presiderer 

05.01  kl.17.00 Barnejuletrefest □ Fidelitas arr. 

 

 

Rebekkatreff  kl.11.00 - 13.00 

25.09. - 30.10. - 27.11.  

 

 

Medlemsavis for 

Rebekkaloge nr.114 Nora 

 

Brit Holm Pedersen 

Anne Mette Vold 

Vibeke Kristin Eik 

 

Eva Møllerop Djupvik 

Inger Lise Tingberg Andersen 

iltander@online.no 

 

 


