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Kjære Urd-søster! 

 

Vel møtt til et nytt logeår og til fortsatt 

vekst for Loge nr. 16 Urd.  

På informasjonsmøte 11. februar kunne 
vi ønske velkommen til 8 gjester og 52 

logesøstre! Det er flott at så mange  

stiller opp og viser fellesskapet vårt. I 

tillegg fortalte str. Gro Baarnes Eriksen 

om sitt møte med vår loge og hva det har 

betydd for henne. Vi kan allerede 13. 

mai gå til innvielse av 4 nye søstre. 

Det er også gledelig å se at frammøte-

prosenten vår er økende. 

Med så mange nye søstre blant oss er det 

viktig å innlemme dem og sørge for at 

de trives. Derfor har vi også hatt et opp-
følgingsmøte med alle de som har be-

gynt hos oss de to siste årene. 

Det er stor aktivitet i logen og søndag 9. 

februar var det Rituelt kurs for Distrikt 

Telemark. Ritualene fra åpning, alle 

gradene og lukning ble gjennomgått. 

Stor Marsjall Toril Skougaard fra  

Storlogen hadde ansvaret sammen 

med vår DSS Britt Haagensen. Loge 

nr. 24 Baugeid Dagsdatter og Loge 

nr. 16 Urd hadde ansvaret for det 

praktiske. 
Vi har hatt forfremmelse til Det 

Gode Vennskaps Grad for str.  

Annikken Knive Lassen, Anna Asdal 

og Gunvor Tonheim. På logemøte 

11. mars var det str. Torild Anholt og 

Gitte Teigen Hesmyr som ble for-

fremmet til Den Edle Kjærlighets 

Grad. 

25. mars feirer vi 25 års Veteran 

Juvel for Eks OM Anne Marie Moen  

Vollan og 8. april er det forfremmel-

ser til Det Gode Vennskaps Grad og 
Søsterskillingen som står på pro-

grammet. 

Som UM sier møt så ofte dere kan! 

Her er det mye som skjer. 

 

Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 

Margit Agnethe Kittilsen OM 

OM har ordet 

Oppfølgingsmøte med nye søstre  

OM Margit Agnethe Kittilsen 

Vi gleder oss alle sam-

men over at vi har fått 

så mange nye søstre i 

Loge nr. 16 Urd. Det 

skaper trivsel for oss 
alle. Vi må gjøre plass 

til de sammen med oss. 

Vi kan ikke være be-

kjent av at noen skal 

føle at vi har et klikk-

vesen. Det er viktig å 

innlemme de nye søst-

rene i fellesskapet og å 

sørge for at de trives.  

Embedskollegiet og 

Nevnd for Styrkelse og 

Ekspansjon tok derfor 

initiativ til å invitere nye 

søstre til en hyggelig sam-

menkomst 4. mars.   

Vi ønsket å bli bedre kjent 

og å høre om de nye søstre-
ne trives i logen, hva som 

oppleves som bra, hva som 

eventuelt kan bli bedre.  

Det ble en god dialog  

mellom nye og ”gamle” 

søstre. Her fikk alle komme 

til ordet, og vi fikk også 

formidlet hva vi har fått 

igjen for å være med i  

logen.  

I det hele tatt en god sam- 

tale for alle parter. 
Nye og ”gamle” søstre i skjønn forening. Nevnd for Styrkelse og  
Ekspansjon bidro med pynting av bord og bevertning. 
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Julemøte 10. desember 
Så var vi klar for julemøtet 

vårt igjen.  

Julemøtet inne i logesalen 

var preget av høytid og vak-

re julesanger. I festsalen 
ventet et flott dekket jule-

bord og våre brødre som 

vartet oss opp. Str. Laila 

Urtegård sto for tradisjons-

rik julemat som smakte ny-

delig. Som vanlig var det 

stor deltakelse av våre egne 

søstre og gjester. De fleste 

vil ha med seg julemøtet. 

Str. Lise Marie Gusfre og 

str. Anna Asdal underholdt 

med vakker sang og piano-
spill.  

Sosialkomiteen med str. Else

-Liv Olsen i spissen hadde 

det travelt. Det var mange 

flotte gevinster og mange 

søstre som smilte fornøyd 

når de skjønte de hadde 
vunnet. Julelotteriet gikk 

på skinner takket være 

god forberedelse. Vi fikk 

inn kr 22.530,- på lodd-

sedlene og aftentrekning-

en ga oss kr 5.460,- i inn-

tekt. 

Stor takk til alle søstrene 

for det flotte resultatet. 

Takk til alle som bidrar 

med flotte gaver. 

 
        

 Else-Liv Olsen 

Str. Anne Marie Ålgårdstad med favnen full av nisser og str. Trine 
Svarstad med kurven full av gode smaker. 

Str. Kari Fjeld Waag og str. Tove Mette Pedersen er godt for-

nøyd etter å ha vunnet i det store julelotteriet. 

Str. Anna Asdal og str. Lise Marie Gusfre sto for under-

holdningen på julemøtet. 

UNP Ungdomsarbeid i Odd Fellow og Rebekkalogene 

UNP står for United Nations 

Pilgrimage for Youth.  

I snart 60 år har UNP samlet 

ungdommer fra USA, Canada 

og Europa til et utdannelse– 
og opplevelsesprogram i New 

York og USA. 

Odd Fellow og Rebekkalogene 

i Norge får sende 12 ungdom-

mer til USA årlig for å delta i 

et 2 ukers program sammen 

med ungdommer fra USA, 

Canada og Europa. De norske 

deltakerne velges ut gjennom 

stiloppgaver/konkurranse på sin 

skole. Dette er et samarbeid mel-

lom OF lokalt og de enkelte vide-

regående skoler. 

Programmet skal gi ungdom en 
bredere forståelse av hva FN står 

for. 

På ettermøte 14. januar i år fikk 

vi besøk av Marte Adrea Husmo 

Duaas fra Tinn, Telemarks repre-

sentant til årets UNP-tur til USA 

og Canada. Hun fortalte om turen 

og et flotts opphold. Et spennen-

de tiltak for ungdommen. 
Marte Andrea Husmo Duuaas og Jane Engell fra 

Loge nr. 36 Tinn 

Str. UM Wenche Bystrøm Haaland 

ønsker alle sammen velkommen til 

julemøte. 
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Førjulstreff 3. desember 

Det ble et hyggelig gjensyn med 

mange kjente da Nevnd for Styrkelse 

og Ekspansjon og Nevnd for Omsorg 

inviterte til førjulstreff 3. desember. 15 

flotte søstre stilte opp og praten gikk 
livlig rundet bordet. Str. Lise Marie 

Gusfre tryllet fram vakre juletoner fra 

pianoet og julesanger ble sunget. 

Alle sammen koste seg med snitter og 

bløtkake og synes det var stas å se 

hverandre igjen. Tre rosa nelliker ble også 

godt mottatt. 

Formidagstreffet i mai og dette møtet før 

jul er noe som blir satt stor pris på av 

gjestene, men også av oss nevnder som er 
vertskap. 

Vi kommer derfor til å fortsette disse mø-

tene forteller storrepresentant Unn  

Halvorsen  
Str. Ruth Hasle og str. Inger Johanne 
Sørensen 

Str. Synnøve Kiøsterud Brekka og 
str. Ruth Ulberg 

Str. Anne-Marie Tangen og str. Berit 
Fjelstad 

Fornøyde søstre samlet til fellesfotografering 

Forfremmelser 

25.02.2014 ble søstrene Annikken Knive  

Lassen, Anna Asdal og Gunvor Tonheim for-

fremmet til Det Gode Vennskaps Grad 

Ny frivillig aktivitet 

- St.Hansåsen syke- 

hjem 

St. Hansåsen sykehjem har rettet en 

forespørsel om hjelp til vår loge. 

Det er flere aktiviteter som er aktuelle 

og som det er behov for, for eksempel 

hjelp til sykehjemsbussen og til små 
spaserturer ute.  

Hver 5. uke skal Urd derfor stille med 

2 frivillige på bussturene. Vi har alle-

rede vært på den første turen der  str. 

May Britt Holte og str. Unn Halvorsen 

var med.  

Neste turer som er satt opp er 10.04., 

12.05. og 19.06. Dagene er fordelt 

mellom nevndene Styrkelse og  

Ekspasjon og Omsorg. 

Dette er et flott initiativ som kommer i 

tillegg til det vi allerede gjør på  
Helse– og aktivitetssenteret i Meieri-

gården. 

11.03. ble søstrene Torild Anholt og 

Gitte Teigen Hesmyr forfremmet til 

Den Edle Kjærlighets Grad 
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SR har ordet 

Jubilanter 2014 

 

Vi gratulerer! 

 

 

16.04. Nelly K. Buschmann Myhre  60 år 

20.04. Gerd Raflund     75 år 

10.05. Turid Hunderi    70 år 

19.06. Liv Knudsen     70 år 

02.07. Gerd Semb     80 år 

08.07. Gunvor Marie Næss    75 år 

27.07. Grethe Solveig Halvorsen   70 år 

Bursdager 

Svea Versvik fylte 80 år 21.04.2013 og fikk over-
rakt Urd-lyset på julemøtet. 

Str. Vesla Amundsen fylte 80 år 8. mars og fikk  
overrakt Urd-lyset på ettermøtet 11. mars i år. 

Str. Jorid Aabelvik fikk alterblomstene 
på ettermøte 11. mars. 

Vi er allerede langt i vei på vår- 

terminen. Storlogen har gitt klart 

uttrykk for hvor det skal satses 

framover: 

Ekspansjon: På landsbasis går 
medlemstallet i Rebekkalogene 

ned, mens vi i vår loge kan se 

tilbake på en økning det siste året. 

Det nytter ikke å sove på laur- 

bærene. Innvielse skal det være i 

hver termin. Det har vi sikret i år 

også. 

Styrkelse: Vi har hatt møte med 

nye søstre for å høre hvordan det 

er å være ny i vår loge. Vi har hatt 

formiddagstreff med søstre som 

av ulike årsaker ikke kan møte på 
logemøtene. Det er viktig å ha det 

godt sammen og rom for alle på 

ettermøtene. 

Kvalitet: Vi skal ha kvalitet i det 

vi utfører både under logemøtet 

og på ettermøtet. Embedskollegiet og 

deltakere i spill har deltatt på kurs, og 

dette har gitt resultater i form av stør-

re sikkerhet i den enkeltes oppgave. 

Vi er imponert over søstrenes innsats 
i spillene. Det er ikke lett å lære seg 

alt dette. 

Jeg viser også til en undersøkelse 

Storlogen gjorde blant de yngre med-

lemmene. De mener at vi må verne 

om vår særegenhet. Vi må holde på 

verdigheten, mystikken, høytiden, 

etiketten og kleskoden. Det er det 

som skiller oss fra en vanlig organisa-

sjon og som gjør oss spesielle og  

attraktive. Ritualer, verdier og etikk 

er like aktuelle i dag som for hundre 
år siden. 

Jeg ser fram til at vi skal besøke vår 

vennskapsloge, loge nr. 14 Ruth i 

Aalborg i begynnelsen av mai. Vi er 

nå 43 søstre som drar på tur. 

Jeg er en av de to valgte representan-

tene fra vårt distrikt på Storlogemøte i 

juni. Det blir en spennende opplevel-

se. Der skal bla. forslaget til ny 3. 

grad for søstrene legges fram for be-

slutning. Vi har jo vært med i proses-
sen og fått framføre dette spillet som 

har blitt godt mottatt hos oss. Av lov-

saker er forslaget om å gjøre Ceremo-

nimester til et valgembede av prinsi-

pielt viktig karakter. 

Det er mye som skjer resten av termi-

nen, så følg med på informasjonen 

som str. Sekretær sender ut. 

Vår 

 

Pass på, våren kommer nå. 

Den første spede fuglesang. 

Hestehov som bugner fram. 
Hvitveisenger, så vakkert et skue. 

Blåveisen blomstrer langs fjell og på tue. 


