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Årgang 7 

Kjære Urd-søster! 

Vårt besøk hos våre kjære søstre i Loge 

nr. 14 Ruth er over. Det er alltid en stor 

glede å komme på besøk og bli så godt 

mottatt. Det er i år 45 år siden vårt første 
møte. Opp gjennom årene har dette bån-

det bare blitt enda mer styrket, og vi ser 

fram til at vi kan ønske søstrene i Loge 

nr. 14 Ruth velkommen til oss om to år. 

Vårterminen går mot slutten, men først 

skal vi ta imot 4 nye søstre 13. mai. Det-

te gleder vi oss til. 

17. mai er det Urd som står for arrange-

mentet, så vi håper på fint vær og mange  

besøk i Sverresgate 9. 

20. mai inviterer vi igjen til formiddags-

treff for de eldre som ikke alltid har så 
lett for å komme på møtene våre. 

Tirsdag 27. mai feirer vi 25 års Veteran-

juvel for Eks OM Randi Skottner Engh. 

Sommerturen vår 3. juni blir til Galleri 

Rønningen i Kilebygda. Her ønsker 

Åshild Nøringset velkommen til 

gårds og forteller litt om Galleriet 

som åpner sin sommerutstilling 1. 

juni og som holder åpent hele som-
meren. 

Vi minner om sommermøte 12.08. 

der Via Nova i Skien har regien. 

Selv om vi allerede har fått en sma-

kebit på sommeren, så håper vi var-

men kommer igjen og at den kanskje 

kan bli like fin som fjorårets. 

Dermed står det igjen å ønske alle 

søstrene en riktig god sommer og 

velkommen alle sammen til en aktiv 

og engasjerende høsttermin. 

 
Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 

Margit Agnethe Kittilsen OM 

 

 

 

 

OM har ordet 

Gradspasseringer 8. april 2014 

OM Margit Agnethe Kittilsen 

I logesalen fikk vi denne kvelden en opplevelse vi sent kommer til å 

glemme. Hele åtte søstre ble forfremmet til Det Gode Vennskaps 

Grad. Her er hele buketten etter seremonien: Eva M. Bjerketveit, 

Hanne Gløsmyr Øverland, Sissel Neegård, Hilde Rasmussen, Trine 

Svarstad, Dorit Beate Bugge Urgård, Tove Mette Pedersen og Hilde 
Bakken. En stolt og dyktig ceremonimester Nelly Katinka Busch-

mann Myhre førte de åtte søstrene sammen med sine førere trygt 

gjennom den flotte seremonien. Vi skal heller ikke glemme det flotte 

skuespillet som ble fremført av Jorid Aabelvik, Liv Eva 

Øverland og Turid Knudsen. 

På ettermøtet fikk str. Nelly Katinka Buschmann Myhre 

alterblomstene. 
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Overrekkelse av 25 års Veteranjuvel 25. mars 2014 

Eks OM Anne Marie Moen Vollan 

fikk overrakt 25 års veteranjuvel av 

DSS Britt Haagensen under en høy-

tidlig og vakker seremoni i logesalen 

25 mars. 
På ettermøte underholdt Anna Asdal 

og Lise Marie Gusfre med sang og 

pianomusikk. Nydelige sanger som 

ble avsluttet med allsang til Danse 

mot vår. På menyen sto stekt laks og 

multekrem og krumkaker. 

Fadder Liv Rodhe ga et tilbakeblikk 

på Anne Maries logeliv og håpet at 

minner fra dette møtet vil bli et min-

ne for livet. Hun avsluttet med Her-

man Wildenveys dikt: Nuet som hun 

også leste ved innvielsen for 25 år 
siden. 

Anne Marie takket fadder Liv Rodhe 

og sine hjelpefaddere Anna Augestad 

og Vesla Amundsen. Hun så 

tilbake på et rikt medlemskap som har 

oppfylt forventningene og et flott fel-
lesskap med søstrene i Loge nr. 16 

Urd. 

Liv Solveig Bjørnsen sa noen ord på 

vegne av Anne Maries fem fadder-

barn: Eva Moland, Brith Ask, Jorunn 

E. Scheie og Grete Ødenes Sørensen. 

Ingjerd Holmberg takket for maten og 

avsluttet med et sitat fra Adenhaver: 

Vi lever under samme himmel, men 

ikke under samme horisont. 

En minnerik kveld for alle. 

 

 

Du dag i går, som var en fremtidsdag,  

en Herrens gang for ikke lenge siden. 

Jeg ser deg nu; du er i tidens jag 

tilbakelagt av både meg og tiden 
 

Du dag i dag, kan du i farten ta 

på stedet hvil og holde tiden stanset? 

Nei, nuet nu – er jo om litt et da –et nedlagt 

stoppested, som bakut danset!  

               

 I morgen heter vårt i dag – i går, 

 og all vår fremtid heter fortid siden. 

Men det forklarer, at hvert nu vi når, 

er selve evigheten midt i tiden. 

Og alt tilbake, og alt frem er skuet 

 fra denne evighetens tinde, nuet. 

Søsterskillingen 8. april  2014 

Det var stor stemning på ettermøtet etter de flotte forfremmel-

sene inne i logesalen. Aspikk og salat smakte godt. Eks OM 

Ellen Brekke Strømsvaag og hennes dyktige medhjelpere 

sørget for et smidig og hurtig loddsalg og trekning i Søster-

skillingen. Det er alltid noen bord som sitter igjen uten ge-

vinst, men ikke denne gangen. Ellen hadde nemlig sørget for at 

det lå et lodd under en tallerken på hvert bord, og dermed kunne 

disse ta med seg hver sin blomst fra bordet. Resultatet fra kvelden 

ble på hele 9.620 kr.  

 

Vi har mange flinke søstre som bidrar med flott håndarbeid. Dette bordet fremhevet seg  med god vinnerflaks. 
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Besøk hos våre danske søstre i Aalborg 01. - 4. mai 2014 

1. mai satte 43 forventningsfulle søstre 

seg i bussen fra Magnus Reiser med 

kurs for Aalborg og besøk hos våre 

kjære søstre i Loge nr. 14 Ruth. Reidar 

var sjåfør og søster Bjørg Sølland vår 
drevne guide og turleder. 

Ombord i Superspeeden koste vi oss 

med nydelig mat og drikke. God stem-

ning og rolig overfart. 

Vi ble ønsket velkommen av våre 

danske søstre ved ankomst til Hotell 

Phønix i Aalborg kl 2215. 

På rommet lå det en hyggelig invita-

sjon til en rundtur med bussen vår til 

Rolds skover og Rebilds bakker. Ruths 

OM Lone Petersen guidet oss gjennom 

landskapet som regnes for det høyeste i 
Danmark. I Rolds skover er det naturli-

ge vannkilder,  hvor vannet hele tiden 

holder seg kaldt. Våren er en flott tid å 

besøke Danmark. Landskapet er så 

grønt og fint med flott blomsterflor. 

Været var strålende, og vi hadde små 

stopper underveis med sang, snaps og 

hyggelige samtaler. Lunsj i Rebildshus 

smakte fortreffelig. Her var det en bou-

tique med galleri og flotte dameklær, 

og søstrene lot seg ikke be to ganger. 
Etterpå besøkte vi Thingbæk kalkmi-

ner. Dette er blant de best bevarte kalk-

minene i Danmark. Nå er kalkminen 

gjort om nærmest til en katedral og 

museum, hvor de hver sommer har fra 

7-10 vielser. Nydelige originalskulptu-

rer av Anders Bundgaard og  O.J. 

Bonnesen er utstilt.  

Vi avsluttet turen i Paleet, Ruths ordens-

hus. Her serverte søsterene hjemmebakte 

kaker og kaffe. Vi er så velkomne og 

vennskapet mellom logene er veldig bra. 

Strålende vær på lørdag ble benyttet til 
handlig og lunsj før vi møtte ferdig pyntet 

til fest kl 1600 i Paleet. Her ble vi ønsket 

velkommen med norske flagg og 

nyutsprunget bøkeløv. Hvitvinsaperitif, 

før vi overvar 25-års veteranjuveltilde-

ling. En flott og annerledes seremoni enn 

det vi har. Det er nettopp dette  som gjør 

det så interessant å være på besøk. Det var 

str. 2.SR Karen Odgaard som fikk vete-

ranjuvelen. Hun er en ivrig logesøster 

som har hatt mange forskjellige embeter 

og verv. 
Kvelden ble avsluttet med en fantastisk 

festaften. Nydelig pyntede bord, hvor vi 

satt annenhver Urd- og Ruth-søster. Dette 

styrket søsterånden ytterligere. UM Birthe 

Fredriksen ønsket velkommen. Eks OM 

Kirsten Dueholm holdt tale for jubilanten 

og vi sang ”Du søster der med flid”.  

1. SR Vivi Bjerg holdt tale til Loge Urd 

og alle sang Urd-sangen.  

Operasanger Hans Dueholm, sønn av Eks 

OM Kirsten Dueholm sto for underhold-
ningen. Han er ansatt ved Aalborg-

operaen. Han hadde mange flotte sanger 

og bandt underholdningen fint sammen 

med morsomheter og fornøyelige histori-

er. OM Margith A. Kittilsen holdt tale til 

Loge nr 14 Ruth. Hun takket for hyggelig 

invitasjon til å overvære den flotte 25-års 

veteranjuveltildelingen. Deretter overrak-

te hun en glasslykt med lys oppi. Lyset 

hadde Loge nr. 14 Ruths logo. Hun ga 

også en hel kurv med flere lys, slik at de 

kunne tenke på oss når de brukte lykten. 
Gaven falt i god smak. Det ble samtidig 

opplyst at lysene lages ved Gartnerløkka 

Dagsenter, hvor vi har gitt penger til lys-

støpemaskinen. OM Margith A. Kittilsen 

ønsket alle søstrene velkommen til Pors-

grunn om 2 år. Underveis i programmet 

sang vi ”Ruth”s devise. Der var melodi-

en: ”Ja vi elsker”, så den klarte vi fint. 

Hele festaftenen ble avsluttet med Aften-

sang: Snart slukkes lys og lampe. Vi tak-
ket hverandre for et riktig hyggelig ar-

rangement, og ønsket hverandre vel 

hjem. Turen vår gikk via slakter Winther 

og så til Colorline-terminalen. 

Str. Vesla Amundsen takket Nevnd for 

Styrkelse og Ekspansjon for vel utført 

jobb. Str. Lise M. Gusfre ble takket for 

flott spill både i bussen, under rundturen 

i Danmark og ved formøte og ettermøte. 

Str. Bjørg Sølland var en utmerket turle-

der, og hun gjorde en fremragende jobb. 

Sjåføren Reidar ble takket og han kjørte 
oss vel frem. Da kan loge nr. 16 Urd se 

tilbake på nok en flott og vellykket Aal-

borg-tur.  

   Else Liv 
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Hilsen fra DSS 

Jubilanter 2014 

 

Vi gratulerer! 

 

09.08. Torunn Robertsen  80 år 

15.08. Aase Berg-Nilsen  85 år 

18.08. Astrid Nestegard  75 år 

03.09. Berit Sylvia Fjeldstad 85 år 

15.09. Ingebjørg Davidsen  70 år 

07.10. Liv Bruun   70 år 

24.10. Elsa Sølie   85 år 

28.10. Leni Bocerup Kittilsen 70 år 

Bursdager 

Kjære Urd søstre, 

I skrivende stund skinner vår-
sola utenfor vinduet mitt her i 

Drammen og når vårsola kom-

mer så betyr det at en vårter-
min 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 er med glede jeg har fulgt 

utviklingen i Rebekkaloge nr. 
16 Urd og sett hvordan det nye 

kollegiet overtok ledelsen av 

logen og raskt fant sin form. 
Logen har hatt en  god med-

lemsutvikling, spesielt i 2013, 

og har klart å være bevisst på å 
ta godt vare på sine nye søstre. 

Det er ikke bare enkelt å ta 

vare på alle når man er så hel-

dig å få stor tilgang raskt. 
Vår Orden, i likhet med de 

fleste frivillige organisasjoner, 

sliter imidlertid med nedgang i 
medlemsmassen. Derfor er det 

viktig at vi også i kommende år 
legger fokus styrkelse og ekspan-

sjon. Disse to begreper henger 

nøye samme. Vi må fortsatt arbei-

de aktivt for å skape et godt indre 
liv i logen. Et godt indre liv kom-

mer ikke av seg selv. Vi må  klare 

å skape trygge, gode embedsmenn 
og til det trengs det kunnskap og 

atter kunnskap. Derfor gleder det 

et DSS hjerte at dere møtte fulltal-
lige 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 Urd søstre til å bli 

fadder. 
Min embedsperiode som DSS går 

nå raskt mot slutten og jeg vil der-

for benytte anledningen 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 Te-

lemark:  «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  

Str. Kristbjørg Ellefsen og str. May Britt Anker 
fylte 70 år 21.12.13 og 12.01.14 

25. mars sang vi bursdagssangen for str. Hilde 

Bakken som hadde bursdag denne kvelden. Str. 

Sissel Halvorsen fylte 50 år 3. mars og str. Liv 

Borgen Andersen fylte 75 år 13. februar. 

 
Str. Gitte Teigen Hesmyr fikk alterblomstene 

på ettermøtet 25. mars. 


