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Kjære Nora søster 

 

Når dette skrives er vi alt i november. Det har vært en annerledes og 

spesiell høst for meg. Jeg har ikke fått utført mitt embede på OM stolen, 

men jeg kommer sterkere tilbake på ny året. I skrivende stund går tanke-

ne mine til alle søstrene som har sent meg hilsener, dette har varmet i en 

tøff tid. Takk til søstrene som har stått på og gjennomført logemøtene i 

mitt fravær. Her har alt gått på skinner. 

 

Jeg ser fram til å være logens OM i resten av perioden, hvor jeg ønsker 

at møtene skal være en fin møteplass for søstrene. hvor vi sier "møt så 

ofte du kan" til hverandre. 

 

 

 

Håp, glede, tro og kjærlighet 

Jeg satt så sørgelig alene i mitt hjem 

og tenkte; der står ingen dør på klem. 

Hva gagner det å tenne lys mot kveld 

når ingen andre er til stede  enn en selv? 

Da sang Alf Prøysen med sin gode stemme 

den visa som jeg aldri helt kan glemme 

om Jormor-Matja og tre vise menn  

som fulgte julestjernen like hen; 

"Og såmmå å som hende er stjerna like stor 

- du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor". 

 

Da banker mildt på døren. Der sto hun 

og spurte; - Hvem skal ha vår adventsstund? 

Så tente vi det fjerde lyset sammen 

Håp, glede, tro og kjærlighet bar flammen, 

 

 

Nå nærmer julen seg.  

 

Tiden før jul er en forventningsfylt tid både for unge og 

voksne. Vi ønsker å feire julen med slekt og venner og 

være "snille" med hverandre. Selv om juletradisjonene 

vil følge det vanlige mønsteret, kan vi ikke se bort fra at 

det er mennesker som ikke kan feire jul slik de ønsker. 

Ensomhet, savn og lange dager er mange menneskers 

hverdag. I logen blir vi mint på at vi skal besøke de syke 

og de gamle. Det skader ikke å minne hverandre på den 

plikt vi har i vår Ordens budskap. Kanskje vi kan glede 

andre medmennesker med vår nestekjærlighet, slik at det 

blir en fin  julehøytid. 

 

Jeg ønsker alle søstrene med familie en riktig 

god jul med det siste verset av adventsdiktene 

våre av Bjørn Rønningen. 
Med hilsen i V., K. og S. 

Inger Isaksen 
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Nydelig natur  her rundt Nordsjø 

   Avreise fra Landmanstorget i Skien  

kl.17.00  

Da vi kom nærmere Holla  

begynte det å regne. 

 

Jorunn åpnet dørene, og alle søstrene fikk sitte 

tørt og godt! 

 

Deilig mat, quiz og gode samtaler gjorde kvel-

den fullkommen. 

 

Retur fra Holla kl.23.00 etter en meget vellyk-

ket kveld. 

Hvor er solen?? 

Tusen Takk, Jorunn, 

for  at du atter en gang åpnet opp for loge Noras 

sommeravsluttning. 

 

 

En riktig god sommer til 

alle søstrene 
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Storrepresentant   Jorunn Jordbakke 

  

Fung.EksOM  Rannveig Johansson 

OM  Inger Isaksen 

UM Anne Mette Vold 

Sekretær Mona Findal 

Skattmester            Reidun Mahler Askheim 

Kasserer Kirsten Strand Stensrud 

CM Hanna Augustin 

Kapellan  Berit Solberg Ottar 

Inspektør  Unni Ragnhild Ruud 

IV Marne Marie Eriksen Tofsland 

YV Brit Holm Pedersen 

Musikkansv.  Eva Møllerop Djupvik 

Arkivar  Mette Renate Hellum 

OM h. ass.  Vigdis Sigurdsen 

OM v.ass.  Bjørg Kirkeby 

UM h.ass.  Wenche Thorsen 

Um v.ass. Bjørg Gulbrandsen 

CM h.ass. Inger Lise Tingberg Andersen 

CM.v.ass. Gerd Tollefsen 

Inspektør ass.  Ingrid Andengaard Hansen 

Mus.ansv.ass.  Unni Magnussen 

 

Foran fra venstre: Jorunn Jordbakke, 

Rannveig Johansson, Inger Isaksen, 

og Anne Mette Vold 

Bak fra venstre: Mona Findal, Hanna 

Augustin, Reidun Mahler Askheim 

og Kirsten Strand Stensrud 

 

Veien videre går gjennom 

Ikke utenom, over, under, eller forbi. 

Veien videre går gjennom. 

 

 

                  Ragnhild Bakke Waale 
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Loge Nora avholdt sin sosialaften med man-

nekengoppvisning av lekkert natt- og under-

tøy fra O.W. Gundersen 

og elegante habitter fra Mailiz. Det var påmeldt 107 da-

mer, men det kom 95 betalende søstre og gjester.  

Før mannekengoppvisningen ble damene servert to lekre 

snitter fra Lasses kafeteria og 12 flotte kaker som søstre-

ne hadde bakt. Gallefoss hadde sponset oss med blomster 

så bordene var flott pyntet. 

 Åresalg er en populær lotteriform og innbrakte 

ca.10000kr. Medregnet inngangspenger på 100 kr. pr. 

person, ble overskuddet på i  underkant av 15000 kr. 

Mange gjester og søstre dro hjem med flotte premier. 

 

Pengene fra arrangementet skal gis til et humanitært til-

tak i vårt nærmiljø. Beløpets størrelse og prosjektet vi 

skal støtte med midler, vil bli bestemt over jul. 

 

Stor takk til butikkene Mailiz og O.W. Gundersen og i 

særdeles søstrene Berit, Inger Lise og Marne. Uten deres 

velvillige innsats hadde det ikke blitt noen mannekeng-

oppvisning. 

En takk går selvsagt også til alle søstrene som bidro på 

ulike måter for å dra arrangementet så flott i havn. 

 

Sosialkomiteen.  

Bademoter, 

 aktuell året rundt! 

Nora søster, Vibeke,  

flott som modell for Mailiz! 
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Mine kjære Nora-søstre 

 

Nå i november er det et år siden jeg med  stor spen-

ning og forventning , sa ja til å bli en del av dette 

fantastiske samholdet. 

Jeg har vært så heldig å få være med på det meste  av 

det som skjer i et logeår, og det har vært udelt posi-

tivt. Den varmen man alltid blir mottatt med når man 

kommer til logen, er helt unik, og jeg har følt meg 

spesiell og velkommen fra første dag. Dette gjør noe 

godt med meg, som menneske. Man føler seg verd-

satt som den man er.  

Jeg er så glad for at, Lisbeth, min kjære fadder invi-

terte meg med på sosialaften. Jeg gleder meg til hver 

logekveld, og ser frem mot fortsettelsen og de opp-

gaver som blir tildelt meg. Håper jeg kan være til 

like stor nytte og glede for logen, som den er for 

meg. 

 

Her et vers fra en sang som betyr spesielt mye for 

meg: 

 

Liver var så lett å leve 

Hvis enhver på våres vei 

Smilende kom oss i møte 

”Jeg vet noe godt om deg” 

Men så si det, så  jeg vet det. 

Dagen får litt mer kulør 

Du må leve mens du gjør det, 

Du må vise at du tør. 

 

 

I vennskap - Kjærlighet og Sannhet 

Synnøve Reinholt  

Vera hammer Andersen,  

Eva Møllerop Djupvik,  

Jorunn Pedersen Jordbakke 

Mandag 8. oktober 2013 hadde Rebekkaloge nr.114 

Nora i Skien, gleden av å tildele str. Eks OM Eva 

Møllerop Djupvik 25 års Veteranjuvel. 

 

Eva ble innviet i Rebekkaloge nr.19 Tacita i Kristi-

ansund den 9. mai 1988. Hun ble umiddelbart en 

ivrig og interessert søster, og hun har vært og er 

fortsatt, et meget aktiv medlem både i loge og leir. 

Hun er nå inne i sitt 21. år som embedsmann i loge 

og i sitt 12. år som embedsmann i leir. 

 

Eva nevnte i sin tale at hun etter å ha flyttet til Skien 

meldte overgang fra Rebekkaloge nr.106 Embla, til 

Rebekkaloge nr.114 Nora den 23.september 2003. 

Hun kunne fortelle at daværende OM, som ønsket 

henne velkommen som medlem, og denne kveldens 

fung. OM som ønsket henne til lykke som 25 års 

Veteran, var en og samme søster, Eks OM Vera 

Hammer Andersen.  

Men ikke nok med det, for den søster som ved over-

gangen ga henne ekstra oppmerksomhet i egenskap 

av embedet som UM, også var den søster som tildel-

te henne 25 års Veteranjuvelen, Storrepresentant 

Jorunn Jordbakke. 

 

Ja, det var uten tvil en meget spesiell seremoni som 

gjorde ganske sterkt inntrykk på kveldens 25 års ve-

teran. 

http://www.oddfellow.no/
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Norsk Odd Fellow Akademi sitt 2. Sympo-

sium  

i Bergen 30.august – 1. september 2013 
 
Akademiets 2. Symposium hadde som hovedtema « Le-

delse i en verdibærende organisasjon.» 

Akademiets Preses, Stor Sire Morten Buan, ønsket delta-

kere og ledsagere velkommen til Bergen og viste i sin 

åpningstale blant annet til at vi må ta vare på vår historie 

samtidig som vi må styrke vår ledelsesfilosofi og våre 

etiske verdier. 

Symposiet hadde i år knyttet til seg følgende foredrags-

holdere: 

Advokat Geir Lippestad, om viktige verdivalg og dilem-

maer man kan komme i som følge av disse. 

Professor Victor Norman, om ledelse i verdibærende or-

ganisasjoner. 

Kunsthistoriker Gunnar Danbolt, om det å være en god 

leder i vanskelige situasjoner. 

 

I tillegg til disse hadde Rådsmedlemmene Anna Birgitte 

Bore og Njål Tengs Abrahamsen tatt for seg temaet 

«Lederutvikling sett fra de unges ståsted». 

 

Advokat Lippestad fortalte meget inngående om det 

dilemma han opplevet ved å få vite at massemorderen fra 

22. juli 2011 ønsket ham som forsvarer.  

Han lette etter en unnskyldning for å svare nei på bak-

grunn av sitt engasjement som forsvarer for de tiltalte i 

Benjamin Hermannsen-saken. Han orket ikke tanken på 

en slik sak en gang til. 

Hans kone, som er operasjons-sykepleier, sa da til ham « 

Geir, dersom han hadde kommet inn på vårt sykehus 

som skadet, ville vi ha behandlet ham som enhver an-

nen pasient til tross for de handlinger han hadde be-

gått». Dette overbeviste ham til å ta på seg oppdraget og i 

løpet av to timer etter at det hadde blitt kjent, mottok han 

2.600 meldinger og trusler mot seg og familien. 

De første dagene etterpå måtte familien leve med tomat-

kasting på vinduene og hakekors malt på veggene.  

Dette førte til en massiv diskusjon om verdigrunnlag og 

menneskeverd.  

I Norge vil vi i 2030 være en million flere innbyggere enn 

i dag, en stor del av disse vil være arbeidsinnvandrere og 

flyktninger.  

Lippestad avsluttet med å si « Vi må se verdien av å være 

forskjellige. Noen barn er flinke, noen vil slite, men i fa-

milien er de alle like mye verdt». 

 

Professor Victor Norman åpnet med å definere begrepet 

«Verdibærende organisasjoner» slik; 

Organisasjon som har å forvalte og utvikle verdigrunn-

lag. 

Som eksempler viste han til trossamfunn, ideelt arbeid 

f.eks. Røde Kors, sykehus og universiteter som i sin  

virksomhet må være verdiforankret for å drive sin virk-

somhet. 

I spørsmålet om vi trenger slike organisasjoner, så blir 

svaret at de utgjør en stor del av vårt samfunn og at de 

dermed er berettiget og nødvendige i dagens verden. 

I sin analyse konkluderte professoren med følgende: 

 

Ledere må være villige til å lede, ikke kommandere. 

Ledelsen kan ikke la seg kommandere av de ansatte 

(medlemmene for vår del). 

Ledelsen må kjenne virksomheten den skal lede. 

Jappetiden er over. Lederne må ha et sunt verdigrunn-

lag. 

 

Han advarte vår Orden mot å prøve modernisering, men 

heller gå på innholdet i verdigrunnlaget. 

Formidle dette i en form som de unge kjenner seg igjen i. 

Verdisynet til de som går inn i Ordenen må møte Orde-

nens verdigrunnlag. 

 

Fredagen ble avsluttet med et besøk på Fløien med en 

smak av bergensk fiskesuppe. 

Lørdagen åpnet med at de to DSSer i distrikt nr. 3 orien-

terte om Odd Fellow Ordene i Bergen og omegn. De kun-

ne opplyse om at det var 538 søstre og 409 brødre i Dist-

riktet pr dato. Ordensenhetene hadde gått sammen om å 

kjøpe nytt Ordenshus i Krabbedalen i Loddefjord.  

  

 Rådsmedlemmene Anna Birgitte Bore og Njål 

Tengs Abrahamsen la frem en felles utfordring til 

Ordenen sett fra de unges ståsted. 

De konstaterte at antallet brødre går nedover og an-

tallet søstre går oppover. 

De hadde delt opp medlemsmassen i flere kategorier: 

Veteranene, født i perioden 1925 – 1944 

(Grundighet, lojalitet og respekt for erfaring.) 

Baby-boomers, 1945 – 1955 (Materialistiske og opp-

tatt av karriere.) 

Generasjon X, 1960 – 1975 (Opptatt av solidaritet, 

kompetanse, og med et negativt syn på veteraner.) 

Nexters 1980 – (Internett, utenlandsreiser- og studi-

er, savner voksne i sin nærhet.) 

Videre mente de at CM-embedet og Kapellan-

embedet bør bli valgembeder at Ordenens facebook-

sider må moderniseres for å fenge de unge og at lo-

gene bør arrangere «de yngres aften» til sammenlig-

ning med «de eldres aften».  
 

 

Vi anbefaler alle som har mulighet til det om å logge 

seg på Ordenens hjemmesider på internett hvor man 

vil finne en fyldigere omtale av Akademiets andre 

seminar. For interesserte som ikke har internett vil 

logenes sekretærer være behjelpelig med å skaffe 

utskrift av disse. 
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Det var et flott og høytidelig møte i logesalen, 

med innvielse av to nye søstre.; 

Gry Holm og Ellen Marie Arvesen 

 

Da vi kom ned til ettermøte ble det servert god, 

varm gløgg, før  middagen. 

 

Meny: 

Stekt ørret i rømmesaus og salat 

              Sjokolademousse                                                          

      ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Kveldens taler: 

Stor. rep. Jorunn Jordbakke 

 

Takk for maten tale: 

Ragnhild  Aunemo Dahlgren 

 

Fadder: 

Eva Ulvin  

 

Ny søster: 

Gry Holm 

 

 

En ny vei 

 

Så står jeg her, valget er tatt 

Med bare en liten anelse om hva det vil meg bringe 

 

På en ny og spennende reise tar jeg fatt 

Og er ydmyk til denne nye livskunnskap jeg her vil finne 

 

Mang en tanke har jeg hatt om denne november natt 

og gleder meg over favnet av kjærlighetens vinge 

 

Jeg ser lyset der fremme, skinne som den fineste skatt 

Den lover jeg å verne om og dens budskap frembringe. 

Fra venstre; Gry Holm og Ellen Marie Arvesen 

 

Vår nye søster, Gry Holm , hadde diktet et flott  

dikt for anledningen.  
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Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? 

Jeg ble innviet i nr. 15 Via Nova 2. oktober 1990 

Hva gjorde at du søkte opptagelse?  Min mann, Svein, hadde begynt i Loge 

Dag i Porsgrunn. Jeg var også blitt spurt, men ville vente for å se om han trivdes 

med logelivet, før jeg tok mitt eget standpunkt.  

Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem?  

Min fadder er Kari Hobæk, medlem i Loge nr.15 Via Nova.  

Har du selv vært fadder?  Jeg er fadder til to fine søstre i vår loge. 

Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster?                                

Ja, jeg ble veldig godt mottatt, og opplevelsen å være aktiv i selskapskomiteen i 2 år, var svært positiv. 

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

de nye søstrene, og møte dem med smil og interesse. 

 

Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved innvielsen? Ja, det har gitt meg et stør-

re perspektiv på vennskap, samhold og respekt for andre. 

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

årene?   

Gjennom alle mine oppgaver som Skattmester, Overmester og Undermester, har jeg opplevd som både utford-

rende og utviklende. Men det var helt spesielt og minnerikt å få anledning til å være på å starte en ny loge,  

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

Det var den gang en selvfølge at de nye søstrene fulgte UM i selskapskomiteen i hennes 2 års periode. Det ble 

automatisk et meget godt samhold i denne gruppen, og trivselen for oss nye ble svært god! Jeg husker også at 

vi søstre var inndelt i grupper, som bla. a. bidro med underholdning på ettermøtene og turene. 

 

Har du synspunkter på hva vi i Nora kan bidra mer med i vårt lokalsamfunn?  

Jeg syntes vi er flinke i dag, til å bidra lokalt, utifra de økonomiske rammene vi har . 

Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet?                                                                

Det er viktig at vi får media med oss ved gaveoverrekkelser. 

Kan du huske noe som har gjort ekstra inntrykk på deg som logesøster? Ja, stiftelsen av Loge nr.114 

Nora, med all felles innsats for å få dette til, og tilslutt besøk av Storsire på stiftelsesdagen,  

Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn?  Jeg mener at 

logens embedsmenn må sørge for at søstrene bidrar mer på ettermøtene, som en utvikling for seg selv, og til 

glede for de andre søstrene. 

Eksterne foredragsholdere, bør også hentes inn i mye større grad. 

Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre?  
Til søstrene sier jeg: møt så ofte som dere kan og bidra til fellesskapet. 

 

Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid? Mine ønsker for vår loge må være at den sakte med sikkert 

skal vokse seg stor og sterk, ta vare på samholdet og den gode tonen. 

 

Kunne du tenke deg å bidra med stoff til Noraposten? Eks. reiserapport 

fra besøk i andre loger, bilder, tegninger eller små fortellinger fra tidli-

gere til glede for nyere søstre. 

 

Ja, det gjør jeg gjerne. 



 

40 år 

Vibeke Eik 11.03.1974 

50 år 

            Unni Pedersen 21.08.1964  

60 år 

         Unni Magnussen  24.10.1954 

  70 år 

Vigdis Sigurdsen 05.10.1944 

Ingunn Elisabeth Lillefjære  11.06.1944 
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08. 10. 2013  

Eva Møllerop Djupvik 
 

 

26. 11. 2013  

Gry Holm 

og 

Ellen Marie Arvesen 

22. 10. 2013 

Vibeke  Kristin  Eik 

22. 10. 2013 

Kari Hella 
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Nora-Posten 

Medlemsavis for 

Rebekkaloge nr.114 Nora 

Landstadgt.41, 3722 Skien 

 

Kontakt redaksjon: 

Inger Lise Tingberg Andersen 

   iltander@online.no 

    Tlf.41306907 

ESTERS  DIKT 

 

Det er vårlig og mildt i været 

Og det er like før julekveld 

Jeg er i ferd med å vaske trammen 

Den må jo også ha julestell 

 

Gamle trammen er slitt i treet 

Men ellers er den så den går ann 

Jeg og trammen har mange minner 

Det gjør under med såpevann 

 

Jeg henter granbar og legger fram 

Så er den pyntet som alltid før 

Og gamle trammen har duft av såpe 

Og det er høytid ved hjemmets dør 

 

Og det er vårlig med bare marker 

Det er like før julekveld 

Jeg og trammen er slitt i treet 

Men vi gjør nytte likevel 

Det vil i vårterminen bli satt ned en 

Avis-komite for neste års Nora-Post 

 

Er det noen av loge Noras medlemmer som 

er  

interessert i å være aktiv i denne  komiteen, 

kan de henvende seg til OM, Inger Isaksen. 

Vi minner våre tre døde søstre hvert år i vår loge, med en stille og fin seremoni 

oppe i logesalen. 

Deretter har vi et kort ettermøte med wienerbrød og kaffe, før vi går på besøk til 

de tre kirkegårder med blomst og kranser. 

 

Eks OM Kate Pedersen 

Hun var nestformann i Skien Rebekkaforening, og meget aktiv i arbeidet  for 

dannelse av ny loge. Hun døde før loge nr.114 Nora ble stiftet. Hun  har allikevel gjort seg meget bemer-

ket, med alle Noras sanger hun hadde skrevet på forhånd. Vi besøker henne på Lie kirkegård. 

 

Tove Tellefsen var også meget aktiv i Rebekkaforeningen. Hun var en flott sermonimester i vår nye loge 

nr.114 Nora, og skulle blitt vår andre UM, men måtte trekke seg etter valget pga. sykdom og døde meget 

fort. Vi besøker henne på Gimsøy kirkegård. 

 

Lillemor Moen ble innviet i Odd Fellow Ordenen i 1959. 

Hun har hatt mange logeembeder og har vært medlem i Rebekkaloge nr.15 Via Nova, deretter i nr.16 Urd 

inntil hun ble med under opparbeidelsen og medlem av loge nr.114 Nora. 

Hun har også skrevet mange fine sanger som blir sunget ofte i vår loge. Vi besøker henne på Nordre Grav-

lund. 

Takk for alt, dere glemmes ikke. 



 
 
 

 
 
 
 

 Kjære søstre! 

 

Jeg ønsker å takke dere alle for den tilliten dere har vist meg da dere valgte meg til Loge 

Noras Undermester for inneværende periode. 

Jeg har blitt kastet ut i ukjent farvann og jeg er veldig takknemlig for all hjelp og støtte jeg 

har mottatt. 

Jeg lover å gjøre mitt beste for å løse de oppgavene jeg er pålagt på best mulig måte samti-

dig som jeg må gjøre ting på min måte. 

I den forbindelse våger jeg å sitere Samuel Beckett: 

 

Ever tried 

  Ever failed 

No matter 

Try again 

Fail again 

 Fail better 

 

Når dette leses er allerede et halvt år gått av min toårsperiode og vi skal snart i gang med 

første halvår av 2014. I den forbindelse vil jeg gjerne minne dere på Festlogen vår som i år 

blir lørdag 8. februar. Sett av den dagen og hjertelig velkomne alles sammen. Håper vi blir 

riktig mange! 

Info møtet vårt blir 25. februar og jeg håper en del av dere kan invitere med venner eller be-

kjente som kan ønske å få vite litt mer om logen vår. 

Instruksjonsmøtet som vi avholder sammen med Via Nova blir 4. mars og jeg ber dere mer-

ke datoen for det er ”Via Novas tirsdag” 

Gradsmøtene er viktige og jeg oppfordrer alle Norasøstre til å møte så ofte dere kan fordi 

det inspirerer og gleder oss alle ikke minst de som har gradspassering. 

 

Til slutt vil jeg få ønske alle søstre og deres familier en fredfylt jul og  

et riktig godt nytt år!  

Vel møtt igjen den 14. januar til en utdeling av Kjærlighetsgraden (═+) 

Hva passer vel bedre å begynne året med? 

                                                 

                                                         Med hilsen 

                                    I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

                                                       Anne-Mette Vold 
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Jeg vil gratulere Nora med nytt embetskollegium 

og ønske alle valgte og utnevnte embedsmenn 

lykke til med arbeidet og oppgavene. 

 

Det har vært en travel høst for det nye kollegiet.  

Søndag 13. oktober var det kurs i Skien for     

Eks OM, OM, UM og Sekretær fra losjene i Te-

lemark og 19. oktober var det kurs for CM, In-

spektør og Skattmester i Sandefjord. Dette kur-

set ble holdt sammen med Busker/Asker og 

Vestfold og kursholder var Stormarsjall Toril 

Skougaard.. Den 9. februar 2014 vil det i Pors-

grunn holdes kurs i den rituelle delen, her vil en 

ta for seg åpning/lukking og gradsspill. Dere 

som er embedsmenn eller aktører i gradsspill må 

holde av den dagen. De kursene som har vært 

avholdt har vært nyttige for alle som har deltatt. 

Det er en del nytt og noe som en trenger å få 

gjentatt mange ganger. Vi vil forsøke å orientere 

om endringer i ritualer og annet der det er natur-

lig. 

 

Det har kommet nye lover, forskrifter og sirku-

lærer. Har dere noe gammelt hjemme, makuler 

det på forsvarlig måte. Alt det nye ligger på Odd 

Fellows hjemmeside, hvor en kan logge seg inn 

med medlemsnummer (står bakpå tre kjedeledd 

eller kan fås hos sekretær) og passord er fødsels-

dato/år (ddmmåååå). Lykke til.  

 

Benytter også anledningen til å ønske alle søstre-

ne med familier en God Jul og et Godt Nyttår og 

takker gamle og nye embedsmenn for året som 

snart ebber ut. 

 

Med hilsen i V., K. og S. 

Jorunn Jordbakke  

 
 

 

 

 

01.01. kl.17.00 Nyttårsloge v/□Fidelitas  

05.01. kl.17.00 Barnejuletrefest v/□Greg.Dagss. 

14.01. = + 

28.01. O Arbm. Regnskap. Rapport nevnder. 

08.02. kl.18.30 Fest□ m/ledsager  Galla. Påmeld. 

11.02. O Arbm.  

25.02. Informasjonsmøte Påmeld. 

04.03. Instr. s.m. □Via Nova . Påmeld 

25.03. −+ 

29.04. O Arbm.  Søsterskillingen 

13.05. O + Galla Påmeld. 

17.05. 17.mai arr. v/□Fidelitas  

27.05. Sommermøte Galla Påmeld. 

10.06. Sommertur 

 

Rebekkatreff  kl.11.00 - 13.00 

29. januar, 26. februar, 26. mars, 30. april, 28. mai 


