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Kjære Urd-søster! 

En varm og flott sommer er over, og vi 

er allerede godt i gang med logemøtene i 

høstterminen. 

Aktiviteten er på topp. Vi har nettopp 

feiret og gratulert våre to flotte loge-

søstre Kari Thorsen og Liv Rohde med 

50 og 40 års jubileum i vår loge. 

Vi har hatt gradspasseringer i Den Edle 

Kjærlighets Grad og i Den Høye Sann-

hets Grad. Forslaget til ny 3. grad er nå 

vedtatt, og vi fikk en flott opplevelse i 

logesalen da det nye spillet ble framført. 

Nå står Sosialaften på programmet, og vi 

håper på fullt hus når Søster Classic AS i 

Porsgrunn skal vise oss høstens nyheter. 

På denne kvelden legger vi fram en ny 

brosjyre om Odd Fellow og vår egen 

loge som synliggjør hvem vi er og hva vi 

står for. I vårterminen startet vi et samar-

beid med St.Hansåsen sykehjem der vi 

hjelper til med aktiviteter. Dette fortset-

ter vi med også i høstterminen. 

Lørdag 18. oktober drar 36 av logens 

søstre til Oslo på teatertur. Vi skal på 

Oslo Nye Teater og se klassikeren  

Hypokonderen med Bjarte Hjelme-

land i hovedrollen. På formiddagen 

skal vi besøke Storlogen. Stor  

Arkivar Knut Aslag Wichmann og 

Dep. Stor Sire Toril Grundtvig  

Skougaard tar imot oss og skal vise 

oss rundt. 

28. oktober skal vår søster Marit 

Haraldsen få sin 25 års Veteranjuvel, 

og 25. november fortsetter den fine 

veksten til vår loge. Da kan vi ønske 

velkommen til tre  nye søstre. 

 

 

Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 

Margit Agnethe Kittilsen OM 

 

 

 

 

OM har ordet 

Innvielse 13.05.2014 

 

OM Margit Agnethe Kittilsen 

13. mai kunne vi ønske fire nye søstre vel-

kommen til vår loge. Vi gleder oss til å bli 

bedre kjent med dere. 

Fra venstre: Bente Lorentzen, Anne Ellingsen,  

Kari Omnes Egeland og Britt Ytterbø 

17. mai feiring i Sverresgate 9 

Et glimt fra det hyggelige kaffebordet. 

I år var det vår loge som hadde 

ansvaret for 17. mai feiringen i 

Sverresgate 9. UM Wenche S. 

Bystrøm Haaland kunne glede seg 

over mange besøkende, som ble 

godt traktert med kaker og kaffe. 

Hun takker alle søstrene som hjalp 

til. 
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Tildeling av Veteranjuveler i Loge nr. 16 Urd 

Søster Randi Skottner Engh, innviet i 

vår loge 27. mai 1989, mottok sin 25 

års Veteranjuvel på vårt logemøte 27. 

mai 2014. 

Storrepresentant Unn Halvorsen ledet 

den høytidelige og verdige seremonien 

og tildelte søsteren Juvelen for 25 års 

trofast medlemskap. 

Etter tildelingen gikk søstrene ned til 

et nydelig dekket festbord, hvor også 

Telemark Odd Fellow Kor hadde tatt 

oppstilling. De hadde satt sammen en 

flott minikonsert med sanger Vetera-

nen vår setter stor pris på, da hun også 

er et trofast medlem av koret.  

Konserten falt i god smak for alle  

søstrene. 

Det ble servert wienerschnitzel og rød 

gelé med vaniljesaus, som var et ønske fra  

Veteranen. 

OM Margit Kittilsen takket jubilanten for 

hennes store innsats for Logen og Leiren 

gjennom 25 år. 

Veteranen holdt tale og takket for juvelen og 

fortalte hva logen har betydd for henne. SR 

leste hilsen fra fadder, str. Kari Thorsen, og 

overrakte blomster på hennes vegne. Eks OM 

Anna Augestad takket for  

Str. Liv Rohde, innviet i vår loge 

28.05.1974, ble tildelt sin 40 års Veteran-

juvel på vårt logemøte den 9. september 

2014. Vår nye Distrikt Stor Sire Britt 

Lund ledet den flotte seremonien og fore-

sto tildelingen av juvelen. 

Før middagen hadde Telemark Odd  

Fellow Kor, til ære for sitt medlem, satt 

sammen et knippe sanger som Veteranen 

setter stor pris på. Da de avsluttet under-

holdningen med Seeman, måtte bare jubi-

lanten bli med. Hun holdt en flott takke- 

tale til korets medlemmer og dirigent for 

at de hadde stilt opp for henne på denne 

dagen. 

Svinestek og karamellpudding sto på me-

nyen etter jubilantens ønske. 

Ordet ble gitt til str. OM Margit Kittilsen 

som holdt en fin tale til Veteranen, hvor hun la 

vekt på at str. Liv Rohde hadde vært sangerinne 

i vår loge og vært en engasjert søster gjennom 

40 år. Hun avsluttet med å overrekke jubilanten 

blomster fra vår Loge Urd. 

Så var det jubilanten selv som fikk ordet. Hun 

sa, 40 år er lang tid, men hennes medlemskap 

hadde gitt henne mye, og hun mimret tilbake til 

da hun sa ja til sin fadder, Kari Thorsen, om å 

søke medlemskap og årene videre. En virkelig 

fin historiereise om en søsters medlemstid. 

Str Unn Halvorsen leste brev fra hennes fadder 

str. Kari Thorsen og overrakte blomster fra  

henne. 

Str Anna Augestad leste hilsen fra fadderbarna 

hennes, str. Anne Marie Moen Vollan og Sissel 

Halvorsen, som begge var ute på lengre reiser. 

25 års Veteranjuvel 

40 års Veteranjuvel 

50 års Veteranjuvel 
Søster Kari Thorsen, innviet i vår loge 

08.09.1964, mottok sin 50 års Veteranju-

vel på Bamble Sykehjem, Sundby, den 

10. september 2014. Sykehjemmet hadde 

ordnet en hyggelig stue til oss. Str. OM 

Margit Kittilsen overrakte Veteranjuvelen 

og takket veteranen for hennes store inn-

sats i vår loge og leir gjennom mange år. 

Hun overrakte også blomsterhilsen fra 

Loge Urd. Vi var fem logesøstre til stede, 

tre fadderbarn av henne. Str. Liv Rohde 

ble oppfordret til å holde sin tale fra kvel-

den før, den historiske reisen, hvor dagens 

veteran var tatt med fra innledning til slutt.   

Så var det småprat rundt bordet mens vi  

koste oss med kaffe og marsipankake.  

Dagens Veteran avrundet det hele med en fin 

takketale. Hun takket for Juvelen og fortalte 

om sitt logeliv som hadde vært hektisk til sine 

tider, men det hadde betydd så uendelig mye 

for henne gjennom 50 år. 

 

 

Gullstrupene i Telemark Odd Fellow kor 
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Sommertur 3. juni til Galleri Rønningen i Kilebygda 
Sommerturen var i år 

lagt til Galleri Rønning-

en i Kilebyga. Her øns-

ket Åshild Nøringset 

oss velkommen til 

gårds. Hun fortalte litt 

om galleriet som akku-

rat hadde åpnet sin 

sommerutstilling og 

ektefellen Sindre  

Nøringset holdt en liten 

orientering om Kile-

brygg fra Nano-

bryggeriet sitt.  

Været og omgivelsene var på det vakreste 

denne lyse sommerkvelden. Vi koste oss med 

tapasbuffet og annen plukkemat fra  

SkrubbSulen på Stathelle. Kaffe og vafler sto 

Åshild for. Og selvsagt var det smaksprøver 

fra brygget til Sindre. Det var quiz og sang og 

masse prat. 

En skikkelig koselig kveld på det siste treffet 

før sommerferien. Åshild Nøringset forteller om galleriet på Rønningen 

Her quizes det! Str. Annelise Hansen, Sissel Kvam og Marit  

Haraldsen har de rette svarene. 

Mange ville smake på brygget til Sindre Nøringset. 

Gradspassering 

Disse blide søstrene: Åslaug Selland, Torild  

Anholt, Branka Kovacevic og Gitte Teigen 

Hesmyr ble den 23. september forfremmet til 

Den Høye Sannhets Grad. 
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Jubilanter 2014 

 

Vi gratulerer! 

 

09.12.14 Mona Framnes Gundersen  60 år 

Gradspasseringer 

 

Bursdag 

19. mai ble str. Unni Hansen forfremmet til Den Edle Kjærlighets 

Grad. Begivenheten fant sted i Loge nr. 126 Safir i Larvik. Fadder og 

hennes søster Jorunn Pedersen var med. 

26. august ble str. Gunvor Tokheim og Annikken Knive  

Lassen forfremmet til Den Edle Kjærlighets Grad. 

15. september ble Anna  Pauline Lia  Asdal forfremmet til Den 

Edle Kjærlighets Grad i Loge nr. 126 Safir i Larvik.  

Fadder Lise Marie Gusfre var  med. 

26. august sang vi bursdagssangen for Gunvor 

Næss  som fylte 75 år  8. juli. 

Str. Bjørg Sølland fikk alterblomstene på ettermøtet 13. mai. 


