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Sommerhilsen fra OM 
Tiden går og vi med den. Et år som OM er forbi, hvor 

har tiden blitt av? Mitt første år som OM har vært et 

lærerikt år. Logelivet gir meg mange verdier som er 

med å forme hverdagen min. 

Mitt første år som OM har jeg fått oppleve en vekst på 

3 nye Rebekka søstrer. Det er: Gry Holm, Ellen Marie 

Arvesen og Torill Haugland. En flott tilvekst til vår 

loge. Vi har et mål at vi bør ha en fremmøteprosent på 

65%. Pr.d.d. har vi nådd 64.4%. Stå på søstrer og "møt 

så ofte dere kan". 

Vi er en loge som er flink til å dele av vår overflod til 

andre som trenger det. I våres har vi overrakt kr.20.000 

til Røde Kors "ferie for alle". Pengene vil være med å 

glede flere barn, som kan få en fin opplevelse i som-

mer. Det å gi er like viktig som å få, derfor er utadvendt 

arbeid en viktig del av vårt logearbeid. Vi er heldige 

som har så mange positive "ja søstre" i vår loge. Jeg vil 

benytte anledningen å takke dere alle for den innsatsen 

dere gjør. Dere er alle med på å holde "hjulene" i gang 

. 

"Grip dagen" så blir det opp til oss selv å forvalte den 

rikdom som er å være en logesøster. Vi er privilegerte 

som tilhører en Orden som gjennom sin etikk, sine ritu-

aler, sine løfter og sitt fellesskap som på en verdig og 

personlige måte minner oss om dette budskapet, den 

nye dag. De blanke ark som vi på ny og på ny gir mu-

lighet til å fylle med et innhold som gjør livet  mer me-

nighetsfylt. Både for oss selv og for våre medmennes-

ker, dette hjelper oss til å utføre våre gjerninger i hver-

dagen slik at vi ikke blåser ut lyset for hverandre. 

Jeg vil avslutte med noen ord av Mor Theresa. Et men-

neske som var så opptatt av å være et medmenneske for 

andre. 

  Frykten av stillhet er bønn. 

  Frykten av bønn er tro. 

  Frykten av tro er kjærlighet 

  Frykten av kjærlighet er tjeneste. 

  Frykten av tjeneste er fred. 

 

Jeg ønsker alle søstrene med sine familier en riktig 

fin sommer.  Med søsterlig hilsen i V.K. og S. 

                              Inger Isaksen   OM 

 

Loge Nora hadde besøk av to representanter fra Røde 

Kors på logemøtet den 29. april. Jeanett Eriksrød og 

Bjørn Sodeland var frivillige hjelpearbeidere i organi-

sasjonen.                                                                 

Loge Nora deler hvert år ut midler til gode formål i 

nærmiljøet, og i år ville vi gi kr. 20000.- til prosjek-

tet"Ferie for alle" i regi av Røde Kors.                                                                                           

De to representantene takket gledestrålende for gaven, 

og fortalte oss om arbeidet de deltok i.                

"Ferie for alle" er et tilbud til barnefamilier med svak 

økonomi. De opplevde at konsekvensene av barnefat-

tigdom var at barn lærer fattigdom. Når de blir voks-

ne, drar de med seg sine erfaringer og vaner til neste 

generasjon igjen. De mangler sosiale opplevelser, har 

lite å fortelle om på skolen etter ferier og kan føle ute-

stenging eller sosial eksklusjon.                                                                     

Prosjektet er for familier som har barn i aldersgruppen 

6-13 år. De må ha hatt begrenset økonomi over lang 

tid, hele familien skal delta, det skjer alltid i skoleferi-

ene og oppholdene består minimum av 3 overnatting-

er. Deltakerne blir primært foreslått av ansatte i kom-

munen, og familiene kan altså ikke søke selv. Målset-

tingen er at barna skal bygge nettverk, øke sin sosiale 

utvikling, samle på opplevelser og oppleve mestring. 

Røde Kors ville i større grad framover benytte tilbud 

som ligger i Telemark, og 

de håper i år å kunne gi et 

tilbud til ca 100 personer.                                                                                                  

………………………. 

Det var en meget interes-

sert gruppe søstre som 

hørte foredraget, og vi ble 

begeistret da de to repre-

sentantene fra Røde Kors 

lovte å komme tilbake til 

høsten for å fortelle om 

årets opphold som altså 

Loge Nora har sponset 

med  kr.20000.-      GKS                      
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Det var et flott møte oppe i 

logesalen med nydelig musikk, 

hvor 47 søstre var tilstede. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

Takk for et flott og hyggelig julemøte! 

God mat og drikke ved et flott julepyntet bord 

på ettermøtet. 

Servitørene utførte sin oppgave på høyt nivå! 

 

Julelotteriet er en flott tradisjon, med mange 

flotte gevinster. Her sitter Gunn Karin og Kari  

med all kontroll på loddene. 

Resultatet av Loddsalget ble Kr.11250.-, som 

går som vanlig til søsterskillingen. 

DSS  Britt Haagensen  

OM Inger Isaksen nyter øyeblikket. 

Kasserer, Kirsten Strand, 

har kontroll på inngangs-

pengene, 

Str Wenche hjelper til! 

 

Ranveig har den flotteste 

plassen i aften - bak den 

store konglen! 

Loge Noras vaskekone, er atter i gang! 

FLOTT, Elsa Runde!! 
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Søsterskilling 

På bordet ved kasserer står det en kiste, 

hvor en kan putte på noen kroner.    

Kisten er øremerket søsterskillingen 

 

 

Informasjon hentet fra Særlov for Rebekkaloge nr.114 

Nora om Søsterfondet. 

§1  Logens søsterfond har til formål: 

Yte trengende søster støtte. 

Bekoste blomsterhilsen ved spesielle anledninger. 

Holde trengende søstrer godtstående. 

Bekoste krans ved søsters båre. 

Dekke utgifter som logen har for gjester. 

Dekke utgifter ved spesielle anledninger som OM 

bestemmer. 

 

§2  Søsterfond/midler skaffes til veie ved: 

Kr.1.00  pr. medlem pr. mnd av kontingenten. 

Inntekt av årlig utlodning. 

Frivillige gaver.  

Renter av kontoens kapital. 

 

Kjære alle Norasøstre! 

 

26.11.13 fant innvielsen sted. Det var med stor spenning om hva som ville skje den kvelden og videre fremover.  

Alt gikk fint og det var en flott, høytidelig seremoni. 

Losjen hadde en stund før dette vært i tankene, en vet jo ikke så mye på forhånd og det var viktig for meg å gå med åpent sinn 

inn i dette. 

Jeg har blitt tatt vel imot og begynner å bli litt kjent med noen av søstrene. 

Som menneske er man jo hele tiden på vei videre. Mitt ønske er å kunne være der for andre,             

videreutvikle meg selv og også utvide nettverket mitt. 

Det er med spenning jeg ønsker å se gradene videre og bli en fullverdig søster. 

Jeg ønsker også å takke min kjære og snille fadder Eva Ulvin så langt! 

 

 

Å glede andre er å glede seg selv. 

For det å frydes ved andres hell, gir lys i hjertet og ro i ens sjel. 

Så hvorfor spare på ros og smil,  

det gir jo så mye tilbake og vil gjøre deg glad og lett på tå, 

for det er mye bedre å gi enn å få! 

 

"Ukjent"                                                            Med søsterlig hilsen  

                                                                                 Ellen Arvesen 

Søsterskillingen, tirsdag 29. april 

2014 var det 27søstre til stede på 

ettermøte. 

Kari Spange og Mette Hellum    

hadde gjort en kjempegod jobb ved 

innkjøp av gevinster. Her var det 

mye flott å vinne!  

Resultatet av utlodningen ble  på 

kr.3680.- 

 

 Loge Nora har gitt Skien Diakona-

le senter en gave på kr.4000.-  

 

Søstrene ble oppfordret til å komme 

med forslag til hva vi burde støtte 

FØR vi skulle holde sosialaften, 

slik at dette kan opplyses på vår 

sosialaften. 
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Meny: 

Apretiff 

Kalvestek 

 m/tilbehør 

Mandelbunn          

m/ krem og bær 

      

Kveldens taler: 
UM Anne Mette Vold 

ønsket velkommen 

 

  OM Inger Isaksen, 

holdt festtalen 

 

 Bror Ole Ruud, 

takket for maten 

 

Hva hjelper det om vi kan 

mye om lover og regler, 

hvis vi ikke kan 

noe om mennesker? 

 

Etter en god middag, sammen 

med 26 søstre m/ ledsagere, 

var det dans, kaffe og mange 

flotte kaker, bakt av søstrene 

selv. Det  smakte fortreffelig. 

 

Tusen Takk for en flott kveld 

i hyggelig lag. 

Livet har møteplasser  

mellom mennesker  

med mange ansikter. 

Tenk gjennom dine uttrykk. 

Ragnhild Bakke Waale 
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                                                  Intervju med en av våre eldste Norasøstre,  

                                                                       Inger Isaksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? Jeg ble innviet i 1992 i Rebekkaloge nr. 15 Via Nova i Skien. 

Hva gjorde at du søkte opptagelse? Min barndomsvenninne, Jorunn, var aktiv logesøster, og mente dette 

ville passe for meg.  

Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? Jeg visste meget lite, men var på leting etter noe som 

ville engasjere meg, da jeg tidligere hadde vært mye opptatt med skolemusikk og fotball for mine barn. 

Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Min fadder er Jorunn Pedersen Jordbakke. Hun er   

medlem i loge nr.114 Nora.  

Har du selv vært fadder? Ja, jeg har hatt gleden av å være fadder for to stykker. 

Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? Ja, jeg følte meg veldig godt tatt vare på.. 

 

Hva synes du er det viktigste vi kan gjøre for å ta best mulig i mot en ny søster? Det er veldig viktig at 

nye søstre blir inkludert, sett og hørt. 

Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen? Ja, det har det. 

 

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

disse årene? Embedene jeg har vært så heldig å inneha, har gitt meg et rikere logeliv. Den fineste oppgaven 

for meg, var Kapelan.  

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

Den største forskjellen er at logen er blitt mer åpen. Vi kan i dag for eks. reklamere i det offentlige rom når 

vi har gaveoverrekkelser. Det er bra for å synliggjøre Odd Fellow Ordenen. 

Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? Ja, det mener jeg er bra, for rekruttering 

til logen. 

Kan du huske noe som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg som logesøster? Ja, samholdet mellom 

logesøstrene ved alvorlig sykdom. Det gjorde at logen var et godt og trygt sted å være. 

Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn? Ja, ikke vær 

redd for å spørre andre embedsmenn om råd. 

Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? Møt så ofte du kan, og ikke vær redd for å si ”Ja”, når 

du blir spurt om å ta del i logearbeide. Det vil  gi deg et rikere logeliv.  

Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? Jeg har tidligere opplevd levende musikk 

oppe i logesalen. Det kan jeg savne i dag. 

 

Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid? Mine ønsker for loge nr.114 Nora, er at den skal vokse og 

gro, slik at vi ikke blir så sårbare når vi må fordele logeoppgavene. Jeg ønsker at vår loge skal være et godt 

sted hvor alle trives og har det bra sammen.         

                                                                                                                                                   ILTA 

http://www.oddfellow.no/
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Et smil 

kan nå inn til steder 

som ellers kan være 

vanskelig å komme til. 

                
 Ragnhild Bakke Waale 

Til Rebekkaloge Nr. 114 Nora 

Motta en hjertelig hilsen på vegne av barn, ungdom og unge i SOS- barneby San Vicente. Vi er glade for å 

dele med dere de siste nyheter fra SOS-familiene. Det er for tiden 64 barn, ungdom og unge som bor i San 

Vicente, 35 jenter og 29 gutter i alderen to til nitten år. 

I år har noen barn returnert til sin opprinnelige familie. Hver prosess med reintegrering fyller oss med til-

fredshet og vi er fornøyd med hvert barn som har delt sine gleder og sorger, deres prestasjoner og deres liv. 

Vi er glade for å se deres glede ved å gjenforenes med sine foreldre eller nære slektninger. 

Aktiviteter og arrangementer i SOS-barnebyer : En av de viktigste aktivitetene gjennom året var kam-

panjen: ”- Min mening teller, lytt til meg.” Som hadde som mål å lære barna å si sin mening i hverdagssitu-

asjoner. Avslutningsvis ble det arrangert et talentshow hvor barna fikk vise sine ferdigheter innen dans, 

skuespill og håndverk. Oppblåsbare hoppeslott og Piñatas ble et populært innslag for arrangementet. Va-

lentine`s Day eller Valentinsdagen var også en populær aktivitet. Barna tok selv tok initiativ til å overraske 

SOS- mødre og tanter med brev, gaver og video hvor de fortalte dem hvor viktige de var og hvor mye de 

betydde for dem. Fotballmesterskapet 2013, et årlig arrangement mellom de fem SOS-barnebyer  i El Sal-

vador, aktiviserer alle de unge, med et jentelag og et guttelag  fra hver by. Populært med fotballdrakter og 

cheerleading . 

 

Nytt fadderbarn Christina Nohemí Càceres: Hennes første skoledag i ny klasse med ny lærer gikk bra. 

Hun hadde en fin opplevelse og likte både sin nye lærer og medelever. Noen av elevene kjente hun fra før, 

men hun fikk også nye venner.  

 

Om SOS Familie styrkingsprogram: Vi er veldig glad og fornøyd med det arbeidet som ble utført i 2013 

i de samfunnene som er en del av familie styrkingsprogrammet. De fleste av de deltakende familiene jobber 

i uformell sektor, små familiebedrifter osv, da er det en trygghet at barna blir tatt vare på av eldre søsken, 

annen familie eller venner. For de barna som har vært på det sosiale senteret eller i samfunnsboliger er det 

en tydelig forbedring i den psykososiale utviklingen. Barna får her individuell opplæring til selvutvikling 

og forberedelse for å kunne delta på skolen. Her lærer de også om sine rettigheter. Yamileth, 12 år, er en av 

disse barna. Hun kom inn i Familie styrkingsprogrammet for fire år siden. Da var hun veldig sjenert, hadde 

problemer med å kommunisere med andre og vanskelig for å snakke og uttrykke seg. Hun klarte ikke å føl-

ge instruksjoner, ei heller holde i en blyant. Pedagogisk trening og i samarbeid med mor og søster er hun i 

dag klar for å delta i skolen. Hun leker og kommuniserer fint med andre. Endringer i familiepraksis er også 

tydelig i deltagerfamiliene. Hvor fysisk avstraffelse som en del av oppdragelsen er byttet ut med dialog, 

forsoning og retningslinjer. Nå bruker foreldrene mer tid med sine barn, er nærere og mer hengivne.  Dette 

er en av de største utfordringene for nye familier i programmet. Vi ser resultatet av vårt arbeid ved lykkeli-

gere barn og tettere familiesamhold. Ms Claudia og hennes sønn Juancito, 5 år, er også med i programmet. 

For fire år siden var hun hjemme med omsorgen for mann og barn. I 2013 fullførte hun datakurs på avan-

sert nivå og er ferdig utdannet. Datakunnskapene hennes gir henne gode jobbmuligheter og en mulighet for 

å sikre familien bedre økonomi og en bedre fremtid for Juancito. 

Vi har delt noen daglige aktiviteter fra SOS-barneby San Vicente og fra barn i SOS-Familie styrkingspro-

grammet. Tusen takk for hjelpen, som gjør at våre barn kan få det som er nødvendig for å utvikle seg fullt 

ut.  

 

Vennlig hilsen 

Evylyn Rouque  

Programme Director og SOS Children`s Village San Vicente 
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Storlogegraden ble tildelt 7 Eks OM den 28. mars 2014.  

Tildelingen fant sted i Odd Fellow Ordenenshus i Skien 

 

 

DSS Britt Haagensen foresto den høytidelige tildeling-

en til flg:  

Eks OM Kristin Holt -  Loge nr. 15 Via Nova  

Eks OM Ellen Brekke Strømsvaag - Loge nr. 16 Urd 

Eks OM Marit Christine Sundberg - Loge nr. 24 Bau-

geid Dagsdatter, 

Eks OM Mona Varnes -  Loge nr. 36 Tinn 

Eks OM Britt Margrethe Lund - Loge nr. 48 Duen 

Eks OM Lisbeth Thorsberg Varnes - Loge nr. 103 Kon-

vall 

Eks OM Rannveig Johansson - Loge nr. 114 Nora 

Bak fra venstre: 
Kristin Holt, Marit Christine Sundberg, 
Rannveig Johannsson, Lisbeth Thorsberg Varnes og Britt Lund 
Foran fra venstre: 
Ellen Brekke Strømsvaag, Britt Haagensen og Mona Varnes 

Etter den høytidelige tildelingen i logesalen  ble det 

servert;   

Fiskesymfoni m/grønnsaker og hvitvinsaus  

Pannacotta m/bær til dessert. 

 

Kveldens talere var; 

DSS Britt Haagensen og Eks OM Mona Varnes.  

Eks OM Anne Marie Moen Vollan takket for maten. 

 

SR Unn Halvorsen fra Rebekkaloge Nr. 16 Urd ledet 

oss trygt gjennom måltidet. 

 

En høytidelig og hyggelig kveld. Et godt minne for 

alle 39 Eks OM som var tilstede. 

Jorunn Jordbakke  

SR 
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Når vi styrker andres verdighet, 

styrker vi vår egen. 

Verdighet vokser 

jo mer vi deler. 
 

              
                                                                        Ragnhild Bakke Waale 

Kjære Nora søstre, 
 

I skrivende stund skinner vårsola utenfor vinduet mitt her i 
Drammen og når vårsola kommer så betyr det at en vårtermin 
straks er over og vi kan nyte lange, lyse dager. 
Det logeåret som nå ligger bak oss har krevd innsats av em-
bedsmenn og søstre. 
 

Det nye embedskollegiet i nr. 14 Nora fikk en tøff start ved at 
OM skulle opereres, men dette taklet dere utrolig bra, under 
trygg ledelse av Storrepr. Jorunn Jordbakke og med OM Inger 
Isaksen som aktivt fulgte med fra «sidelinjen». 
 

Vår Orden, i likhet med de fleste frivillige organisasjoner, sliter med nedgang i medlems-
massen. Derfor er det viktig at vi også i kommende år legger fokus på styrkelse og eks-
pansjon. Disse to begreper henger nøye samme. Vi må fortsatt arbeide aktivt for å skape 
et godt indre liv i logen.  Et godt indre liv er avhengig av at vi klarer å skape trygge, gode 
embedsmenn. Derfor gleder det et DSS hjerte at dere møtte fulltallige opp til de kurs og 
møter vi har hatt det siste året. Får vi kunnskap og et godt indre liv på plass, så kan vi 
også klare å ekspandere og holde på våre medlemmer. Jeg utfordrer alle Norasøstre til å 
bli fadder. 
 

Min embedsperiode som DSS går nå raskt mot slutten og jeg vil derfor benytte anledning-
en til å takke hver og en av dere for alt jeg har fått oppleve sammen med dere. Takk for at 
dere har tatt imot meg på en slik varm og hyggelig måte. Det er deres fortjeneste at jeg 
har trivdes så godt i mitt embede og jeg håper jeg har klart å gi noe tilbake og kanskje 
oppnådd det som var min målsetting da jeg sa ja til å bli DSS i distrikt nr. 5 Telemark :   
«Å ta distriktet et lite skritt videre, til beste for Ordenen og hver enkelt søster». 

 

Ønsker dere alle med familier en riktig god sommer. 
 

Drammen 3. april 2014 

Britt Haagensen 

DSS 
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Vold i nære relasjoner 

 

«Vold er enhver handling rettet mot en annen per-

son som gjennom denne handlingen skader, smer-

ter, skremmer eller krenker, får denne personen til 

å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte med noe den 

vil» (Isdal, 2003) 

 

Vold i nære relasjoner er blitt et standardisert be-

grep hvor overgriper og offer er knyttet til hverand-

re i nære familiebånd eller på annen måte betyr 

mye for hverandre i hverdagen. 

 

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et 

angrep på grunnleggende menneskerettigheter, og 

et stort folkehelseproblem. Krenkelser og utrygge 

levevilkår for barn og voksne kan føre til alvorlige 

lidelser og adferdsmessige problemer som kan føl-

ge dem hele livet. 

 

Heldigvis er de aller fleste gode omsorgspersoner 

for barna sine, men alt for mange barn utsettes dag-

lig for krenkelser, mishandling og overgrep. Barn 

har liten mulighet til å unngå volden, og de er spe-

sielt sårbare, og mest utsatt fordi hjernen og nerve-

systemet er under utvikling.  

 

Krenkelser rokker ved individets fundamentale 

trygghet og tillit til omverdenen – en trygghet som 

burde skapes og vedlikeholdes i hjemmet av perso-

ner som står oss nær. 

I tillegg til lidelse og tap av livskvalitet og mulig-

heter som volder påfører de utsatte, påfører det 

samfunnet store kostnader på sikt. Anslag tilsier at 

vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet 

mellom 4,5 og 6 milliarder kroner i året. 

Den største kostnaden er tapt arbeidsfortjeneste fordi 

voldsofre faller helt eller delvis utenfor arbeidslivet, 

utgifter til å behandle konsekvensene og kostnader til 

krisesenter, barneverntjeneste, politi, rettsvesen, kri-

minalomsorg, voldsoffererstatning osv. 

 

Volden finnes overalt, i alle aldre, samfunnslag og 

kulturer. Den har mange uttrykk og omfatter fysiske, 

psykiske og seksuelle overgrep mot en person som 

voldsutøveren har en nær relasjon til. 

Æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestel-

se befattes også av begrepet vold i nære relasjoner. 

Dette er på flere måter nye utfordringer og fenomener 

knytet til tradisjoner og kulturer som kan være vanske-

lig å avdekke. Det kan foregå svært skjult og være 

både komplekst og komplisert. 

 

Skien kommune vedtok sin plan mot vold i nære rela-

sjoner i 2012. Den er i tråd med regjeringens plan og 

skisserer noen overordnede målsettinger for å sikre 

kontinuitet i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Pla-

nen satser på økt kunnskap, holdningsendring, bevisst-

gjøring og samarbeid i hjelpeapparatet. 

Vold i nære relasjoner skal synliggjøres, og alle skal ta 

ansvar. Skien kommune har erklært nulltoleranse mot 

vold, og temaet har vært og er et satsningsområde. 

Våg å tenke tanken! 

Erkjennelse av at vold i nære relasjoner foregår er en 

viktig forutsetning for å kunne oppdage vold. Kunn-

skap gir mot til å handle når det oppstår en bekymring. 

Vi har alle et ansvar, og som medmennesker må vi 

mobilisere og bry oss, og ikke være så redde for å ta 

feil. 

Det er mye verre å la være å gjøre noe! 

 

 

Mvh  Berit Spange 

Sykepleier/prosjektleder for handlingsplanen mot vold i nære 

Tusen Takk til Berit Spange, 

for et meningsfylt foredrag i 

vår loge. 



Det Gode Vennskaps Grad 

25.03. 2014 

Gry Holm Pedersen og Ellen Marie Arvesen 

 

 

Et tydelig blikk, et varmt smil, 

et oppmuntrende ord, 

- og livet ble med ett så vakkert! 
 

 

                 Ragnhild Bakke Waale 
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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 11.06.1944 

Ingunn Elisabeth Lillefjære  05.10.1944 

 
  

         

 

Den Edle Kjærlighets Grad 

14.01.2014 

Synnøve Reinholt 

Innvielse 

13.05.2014 

Torill Haugland 



 
Det er alltid åpent hus hos  Jorunn P. Jordbakke på Febakke 

ved Nordsjø! Vi gleder oss…. 

11 Nora-Posten 

Vi minner om Sommermøtet som begynner 

kl.19.00 på Odd Fellow.  Det er Via Nova  

som arrangerer og det er påmelding. Håper 

mange Norasøstre kan delta. 

Sosialaften blir i år arrangert onsdag 1. oktober  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 mulig..det må 

være alle søstrenes felles mål! 

Alle søstrene vil motta beskjed om kveldens oppgaver. Alle 

får beskjed om oppgavene sine før ferien. 

3. Hva står I.O.O.F. for? 

4.Hvem var Thomas Wildey? 

5.Hvem var Schuyler Colfax? 

6.I hvor mange land er vår Orden representert? 

7.Hvordan var ordenslivet i årene 1940-1945? 

8. Hva er tittelen på ordenens øverste leder? 

9. Hva er ordenens høyeste myndighet i Norge? 

10. Når kom "De tre kjedeledd" ut første gang? 

1. Hvilket år ble Nora instituert? 

2. Hvilke fire farger er sentrale i logesalen? 

Mannekengoppvisning ved: 

 

Undertøyforretningen:            

OWs Gundersen Korsettsalong 

v/str Berit Ottar  

og 

Klesbutikken 

 Mailiz AS,  

v/str Marne E. Tofsland            

og str Inger Lise T. Andersen  
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12.08  kl.19.00 Sommermøte □Via Nova arr. Påmeld.  

09.09  =+ 

23.09  ≡+ Galla Påmeld. 

01.10  Sosialaften  Påmeld. 

14.10  -+  

28.10  0+ Galla    Påmeld. 

11.11  M□  

25.11  0 50 års Ve. Ju. Galla  Påmeld. 

09.12  0 Julemøte  Galla   Påmeld. 

01.01  kl.17.00 Nyttårsloge □ Fidelitas presiderer 

04.01  kl.17.00 Barnejuletrefest □ Via Nova arr. 

 

Rebekkatreff  kl.11.00 - 13.00 

24.09. - 29.10. - 26.11.  

Nora-Posten 
Medlemsavis for 

Rebekkaloge nr.114 Nora 

Landstadgt.41, 3722 Skien 

 

 

   Ansvarig utgiver:  

    Inger Isaksen 

ingerisak@outlook.com 

   Mob. 90 12 25 61  

 

 

 

                         

                      Redaksjon: 

                         Inger Lise T. Andersen 

                     iltander@online.no 

                        Mob.  41 30 69 07 

 

 

 

 

                 Foto; 

                        Mette Renate Hellum 

                           mette.hellum@icloud.com 

                         Mob. 95 25 84 86  

 

 

 

 

                      Informant; 

                          Gunn Karin Solheim 

                          gunn.k.solheim@gmail.com 

                      Mob. 95 85 61 25 

 

 

 

                     Informant; 

                          Gry Holm Pedersen 

                           gryholm@ymail.com 

                          Mob. 97 00 75  06  

  1 - 2002 

  2 - Purpur, skarlagen, blå og hvit 

  3 - Independent Order of Odd Fellow 

  4 - Regnes som stifteren av Odd Fellow 

  5 - Regnes som Rebekkainstititusjonens far 

  6 - 24 land 

  7 - Ordenens virksomhet var forbudt 

  8 - Stor Sire 

  9 - Storlogemøtene 

10 - 1923 

Noraposten er for alle medlemmene. 

Komiteen vil sette stor pris på inn-

spill og forslag til hva vi bør ha i vår 

avis. Ta kontakt! 

 

Vi ønsker alle søstrene 

med familier  

en riktig god sommer. 


