
nr. 11- 5. årgang 9. desember 2014  

 

I løpet av året har vi dessverre mistet 3 søstre, 

Bjørg Kirkeby, Ruth Øvrum Roligheten og Karin 

Ringdahl. Karin døde bare en måned før hun skulle 

motta sin 50 års Veteranjuvel. De har alle 3 på uli-

ke måter medvirket til at Nora er blitt en fin og 

hyggelig Rebekkaloge.  

 

Tusen takk til alle som er med på å gjøre Rebekka-

loge nr. 114 Nora til et godt sted å være. 

Jeg vil med Einar Skjæråsens dikt «Ledestjerne» få 

ønske dere alle en Riktig God Jul og 

jeg ser fram til at vi treffes igjen i 2015. 

 

 

 

 

Vi roper i denne natten: 

Gi oss en vei å gå. 

Gi oss ennå en stjerne 

å feste øynene på. 

 

Gi oss ennå et hjerte,  

ikke av vest eller øst, 

gi oss et hjerte som favner 

all verden – og grenseløst. 

 

Gi oss ennå å gråte 

over vårt mørke sted. 

Gi oss igjen å høre: 

Fred over jorden. Fred! 

 

Gi oss ennå å bryte 

opp som de vise menn. 

Gi oss i natt en stjerne, 

og gi oss å følge den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er min siste jul som Storrepresentant, og jeg 

vil benytte anledningen til å takke alle embeds- 

menn og søstre for god vilje og godt arbeid i min, 

til våren, 4 års periode. 

Når jeg ser tilbake på 2014 har det vært et aktivt år 

i Rebekkaloge nr. 114Nora.  

 

Vi har hatt innvielse av 2 nye søstre og gradspasse-

ring i alle grader, informasjonsmøte, instruksjon 

sammen med Via Nova og festloge med ledsagere 

for å nevne noe. 

 

På ettermøtene har vi hatt ulike foredrag og inn-

legg.  

 

I løpet av året har Nora fått ny særlov, det arbeides 

med ny sangbok og medlemsoversikt med bilder. 

Det er gitt orienteringer om ulike bestemmelser og 

endringer og vedtak fra Storlogemøte i juni.  

 

Årets sommertur gikk til Febakke (Holla). Dessver-

re så ville ikke værgudene stå oss bi, men alle fant 

en plass. Noen inne og noen hardhauser trosset reg-

net og forble ute, som alltid en hyggelig kveld i 

hyggelig selskap. I september var 18 søstre på 

Edith Piaf konsert i Porsgrunn, nok en hyggelig 

kveld. 

 

I tillegg til dette er det arbeidet godt i de ulike 

nevndene og ikke minst er det gjort solide forbere-

delser til hvert enkelt møte både i logesalen og til 

ettermøtene. 
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Som så mange ganger før, åpnet Jorunn Pedersen Jordbakke for sommerfest i vakre omgi-

velser på Holla. 

Junikvelden var lun og varm da godt over 40 glade damer ankom i busslass. 

Bord var dekket og satt opp ute og inne. Med en upåklagelig utsikt over Nordsjø var 

stemningen satt. 

Litt lett sommerregn satte på ingen måte stopper for denne glade og muntre gjengen.  

Noen valgte å trekke inn, andre fant frem regnkapper, laget seg poncho av fleecetepper, 

andre igjen valgte selvlagede regnhatter av plastposer, som ble  pyntet etter beste evne. 

Litt hjernetrim i form av et par Quiz var også på programmet.  Et lite ”vandrende” dikt ble 

fremført og gav tanker om lange, lyse sommernetter.  

Det ble servert et flott koldtbord bestående av de nydeligste retter, og alle fant mat som 

behaget en sulten mage. Da tiden var moden og kvelden var på hell, satte damene, mette 

og fornøyde, nesa mot Skien igjen.  Takk for en fin kveld.                          G.H.                                                
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Fredag 19. september inviterte Logens styrkelse og 

ekspansjon alle søstrene i Loge Nora til en EDITH 

PIAF - konsert i ÆLVESPEILET, Porsgrunns nye 

kulturhus. 

16 søstre møtte opp på restaurant POLMAN 

kl.17.30, for å innta et lite måltid før forestillingen. 

I denne nydelige høstkvelden, spaserte vi  gjennom 

Porsgrunn, opp til ELVESPEILET hvor vi fant våre         

plasser i Porsgrunns nye kulturhus. 

   

Salen var fullsatt da Anita Torvund inviterte til et 

musikalsk portrett av den franske sangeren Edith Piaf. Forstillingen ga oss et musikalsk portrett av Edith 

Piafs liv fra fødsel til grav. 

Anita Torvund sin framførelse av dette franske ikonet tok pusten fra oss alle. Hun levde et  dramatisk og 

voldsomt liv på alle måter. Vi fikk formidlet at håp og troen  på kjærligheten var drivstoffet som holdt Edith 

i gang. Jeg tror vi alle hadde en tåre i øyekroken da hun fortalte og sang om dette ikonet. Hun avsluttet med 

Edith Piaf’s ord: «Jeg angrer ingen ting» 

Takk for en hyggelig kveld til alle søstrene som var med på denne flotte forestillingen! 

      Str. Unni Magnussen 

 

 

 

 

 

Tirsdag 12.august inviterte Loge nr.15 Via Nova til sommermøte i Landstadgt. Alle Rebekkalogene i Ned-

re distrikt var representert, og UM Anlaug Botnen i Via Nova kunne ønske ca.60 søstre velkommen til den-

ne koselige kvelden. 

Bordene var nydelig pyntet og menyen var spekemat med tilbehør som smakte helt fortreffelig. Praten gikk 

lystig med både gamle og nye bekjentskap.  

Under kaffen ble vi introdusert for trubadur og kossør, Ivar Skifjeld.  Siden det er Prøysenår i år, la han 

mest vekt på å fremheve det, og vi fikk synge med på kjente og kjære sanger av han. 

Skifjeld er også kjent for sitt engasjement for Evert Taube, så han var også innom hans reportuar. Han kom 

også med noen personlige betraktninger om det å være bestefar. En fornøyelig historie. 

Jeg tror alle storkoste seg og var enige om at det var koselig å komme sammen på denne måten.  

UM Anlaug ønsket alle vel hjem og takket for en fin kveld.      

                                                                                                                                        Str. Synnøve Reinholt 
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Sommerbrev fra San Vincente, SOS Bar-

nebyer i El Salvador. 
Til Rebekka Loge Nr. 114 Nora 

 

Fadderbarn Christina Nohemí Càceres. 

 
Vi sender dere en hilsen fra San Vincent,  SOS bar-

nebyer i El Salvador. Vi er veldig glad for å kunne 

gi dere en ordentlig presentasjon av Christina No-

hemí. Vi håper dere vil ha glede av å lære henne litt 

å kjenne. 

 

Vi kan begynne med hennes favorittfarge, som er 

brun. Hennes favorittleker for tiden er dukker. Sjo-

kolademelk er også noe av det beste hun vet.  

Den sporten hun foretrekker er basketball, fordi det 

er gøy og favorittlaget hennes er Real Madrid. Som 

et ledd i hennes personlige utvikling, har hun opp-

rettholdt svømmetimer hver lørdag morgen. Svøm-

mingen har hun holdt på med i syv år.  

 

Hun sier at om hun skulle ønske seg to ting, ville 

det være å få studere ved et universitet og å få dra 

til et annet land. Grunnen til disse ønskene er at 

hun ønske å få bli lærer og å vite mer om fremme-

de land. 
 

Det er også aktiviteter Christina ikke er så veldig 

glad i, som å rydde skapet sitt. Hun synes det er 

kjedelig og tidkrevende. Da tenker hun på at det 

ville være fint å kunne være usynelig for en dag. 

Da ville hun kunne leke og ha det gøy hele dagen 

lang. 
 

Som de fleste barn kan hun være litt rampete, som 

den gangen hun hadde ødelagt foten sin og måtte 

bandasjeres. En dag da det var regnvær gikk hun ut 

og lekte og hoppet i regnet så hele bandasjen måtte 

gjøres ren. Hun kan også finne på å erte eller gi de 

andre barna kallenavn om hun skul-

le bli sint. Andre ganger lar hun 

være å gjøre pliktene 

sine, bare for å vise at 

hun er sint for noe. 

I år, som hvert år, vil vi gjerne fortelle dere litt om  

Christinas skoleutvikling. Hun går på den samme 

skolen som i fjor. Hun avsluttet tredje klasse med 

et gjennomsnitt på 6.8 poeng, på en skala fra  0-10. 

Der er 10 beste poengsum. Det hun ser mest frem 

til med skolen er å møte vennene sine. Hun kom-

muniserer og samhandler veldig godt med de andre 

barna. 

 

Hun har god kontakt med sin biologiske familie,  

spesielt hennes tante og søster som hun besøker i 

feriene sine. Hvis det går for lang tid uten at hun 

får sett, dem blir hun trist. 

 

Nå skal det sies at Christina til vanlig er en meget 

positiv, hjelpsom og glad jente. Hun har alltid  et 

smil på lur. Hennes store helt er SOS-moren hen-

nes, som hjelper henne med så mye. 

 

Håper dere har glede av nyhetene om Christina, og 

takker igjen for støtten som gjør det mulig for oss å 

hjelpe barn og unge som henne. 

 

Med vennlig hilsen Hazel Ramirez 

(Nasjonal sponsor- koordinator) 
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Leir nr 4 Telemark 

Mandag  25.august 2014 

 

Ny DSS ble innsatt: 

Britt Margrethe Lund fra Notodden overtok det store og viktige 

embedet etter  Britt Haagensen 

 

Kjære søstre i Loge nr. 114 Nora                                                                                 Notodden, den 21.10.2014 

 

For noen uker siden fikk jeg ei utfordring; om jeg til neste Norapost kunne fortelle litt om hvem jeg er. 

Jeg sa selvfølgelig ja. Egentlig er dette en vanskelig oppgave. Det er ikke så enkelt å snakke om seg selv. 

  

Jeg ble født i et krigsherjet Narvik i mars 1944, og da forstår dere at jeg er godt voksen. Jeg er eldst i en søs-

kenflokk på fem. De fleste barneårene bodde vi på små stasjoner på Ofotbanen mellom Narvik og Riksgren-

sen. Ingen veiforbindelse, men det gikk jo tog. Det var en trygg og god oppvekst, og verden der ute var så 

langt borte. Jeg forbinder barndommen med fjell, jakt- og fisketurer, fiske i sjøen, bærplukking. Det var ikke 

mye å få kjøpt de første årene etter krigen. Om vinteren gikk vi på ski, i all slags vær. Det var mye vinter. Den 

oppveksten har nok preget meg. Jeg var 12 år da vi flyttet tilbake til byen. 

 

Da jeg var ferdig med gymnaset, 19 år gammel, jobbet jeg ett år som eneste lærer og internatbestyrer ved en 

fådelt skole ved utløpet av Raftsundet i Vesterålen. Jeg ble rodd i land en lørdag kveld i august 1963, og skul-

le den påfølgende mandagen ta imot elever som stort sett ble skysset i båt til skolen. Det ble et fantastisk år, 

veldig utfordrende og lærerikt. 

Jeg tok lærerutdanning på Hamar og bodde der noen år. Der traff jeg mannen min som også var lærer. Neste 

stopp ble Notodden, og her har vi stort sett bodd siden. Etter mange år som tillitsvalgt i det som den gang het 

Norsk Lærerlag, fikk jeg jobb som skole- og kultursjef i Hjartdal, og var også rådmann der i 5-6 år. I den peri-

oden flyttet vi til Sauland. De siste årene av mitt yrkesaktive liv var jeg rådmann i Tinn og ble ukependler.  

 

Jeg ble tatt opp i loge Duen i februar 1973, og har dermed vært Rebekkasøster i mer enn 41 år. Svigermoren 

min var min fadder. I perioder har jeg nok prioritert jobb mer enn loge, men jeg har alltid vært glad i logen.  

Både mannen min og den yngste av våre to sønner, er også aktive logemedlemmer. Nesten alle våre venner er 

logebrødre og søstre.  

Vi har tre barnebarn som bor like bortenfor oss. Vi er heldige som kan følge dem på nært hold. De to største 

stikker innom etter skolen, og den yngste liker å bli hentet i barnehagen. Det er også stas å overnatte her. Bes-

temors rundstykker er gode, synes de, særlig når de er helt ferske. Jeg liker å lage mat, og har gjerne venner på 

besøk. Jeg spiller bridge og liker å lese. Jeg har alltid flere bøker liggende og er en flittig bruker av bibliote-

ket. Jeg meldte meg inn i Røde Kors da jeg sluttet å jobbe, og ble også med i styret i Frivilligsentralen. Nå er 

de aktivitetene satt litt på vent.  

Jeg hadde ikke planlagt at jeg skulle bli spurt om å overta som Distrikts Stor Sire. Jeg har fått erfare at det 

vervet krever sin kvinne og vel så det. Men, jeg synes det er spennende å få nye utfordringer og gleder meg til 

å møte søstre i alle logene i Telemark.  

Det er vel ikke så mye mer å si. Jeg kunne fortalt mye om livet langs Ofotbanen, og om jenta som ble voksen 

da hun jobbet og bodde på internatskolen på Hanøy i Vesterålen , men det får bli en annen gang. 

 

Jeg ønsker alle Søstrene i loge nr 114 Nora en riktig god jul.. Vi sees nok om ikke så altfor lenge. 

 

Med søsterlig hilsen fra  

Britt Lund 

DSS                                                                                                                                       I.L.T.A. 

http://www.oddfellow.no/
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Loge nr.114 Nora har mistet et verdifullt ledd av sin kjede. 

Str. Ruth M. Ø. Roligheten gikk bort 06.10.2014 

Str. Ruth M. Ø. Roligheten ble innviet i Loge nr.15 Via 

Nova 20.09. 1977. Hun gikk over i Loge nr.114 Nora 

09.02. 2002.  

  

Str. Ruth M. Ø. Roligheten var levende interessert i musikk 

og kunst. Hun var logens organist først i Loge nr.15        

Via Nova og siden i Loge nr 114 Nora. Hun satte seg ofte 

ved pianoet og spilte litt før vi gikk til bords. Hun var en 

selvskreven pianist til sangene. I Odd Fellow- koret var hun 

også med og sang sopran. 

  

Hun har tegnet emblemet på logenålen til Nora og dekorert 

brønnen vår. 

Maleriene hennes var ofte gevinst i julelotteriene. Hun delte 

mye av sin kunstneriske overflod med logen. 

Str. Ruth M. Ø. Roligheten var et vennlig og mildt 

menneske som spredte glede rundt seg med sitt blide vesen.  

  

Ingen er med oss for alltid og tiden forsvinner så fort. 

Minnene får vi beholde, som gir lindring når savnet blir 

stort..  

                Vi lyser fred over Ruth sitt minne. 

 

 

Str. Ruth Maria Øvrum Roligheten, ordensvita:  

Fadder: Ingeborg Hem Svendsen 

Loge     

Innvielse           20.09.  1977   

1. grad  02.05. 1978 

2. grad  06.02. 1979 

3. grad  06.11. 1979  

Hederstegn 

25 års Vetereanjuvel, 11.03. 2003  

Leir 

1. grad  27.10. 1986 

2. grad  26.01. 1987 

3.2704  27.04. 1987 

Fra Loge nr.15 Via Nova til Loge nr 114 Nora 09.02. 2002 

Embeter: 

Organist, Loge  nr.114 Nora :      09.02. 2002 - 31.07. 2003 

Organist, Loge nr.15 Via Nova:  01.08. 1987 - 15. 02. 2000  

                                            Inger Isaksen  OM 

Loge nr.114 Nora har mistet et verdifullt ledd av sin kjede.     

Str. Bjørg Helene Kirkeby gikk bort 01.07. 2014. 

Str. Bjørg Helene Kirkeby var et ja- menneske, lett å 

samarbeide med og stilte opp når behovet var der.  

I nesten 4 år bodde hun i Halden. Der var hun flittig på 

logemøtene i Loge nr.17 Unitas. 

Hun ble også fadder til en søster i Loge nr.17 Unitas. 

 

Ingen er med oss for alltid og tiden forsvinner så fort.  

Minnene får vi beholde, de gir lindring når savnet blir 

stort. 

Vi lyser fred over Bjørg sitt minne. 

 

 

 

Str. Bjørg Helene Kirkeby, ordensvita: 

Fadder: Gro Aasen 

Loge 

Innvielse  22.04. 2001 

1. grad  17.12. 2001 

2. grad  14.05. 2002 

3. grad  14.01. 2003 

Fra Loge nr.15 Via Nova til Loge nr.114 Nora 09.02. 2002 

Embeder: 

OMs v. ass. Loge nr.114 Nora:     10.09. 2013- 01.07. 2014 

Kapellan, Loge nr.114 Nora:         30.08. 2011- 30.08. 2013 

Inspektør ass. Loge nr.114 Nora: 01.08. 2003 -31.07. 2005 

Nevnder og Komiteer 

Medlem, Nevnd for hjelp og støtte: 01.08. 2011 - 31.07. 2013 

Medlem, Revisjonsnevnd:                  01.08. 2011 - 31.07. 2013 

Inger Isaksen   OM 
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Str. Karin Marie Ringdahl, ordensvita: 

Fadder: Judit Elisabeth Moen 

 

Karin M. Ringdahl ble innviet i Rebekkaloge nr. 15 

Via Nova den 17.11. 1964 og mottok Den Høye 

Sannhets Grad 01.02. 1966.  

 

Karin Ringdahl fikk sin 25 års Veteranjuvel i 1989, 

40 år i 2004 og skulle således ha mottatt sin 50 års 

Veteranjuvel 25.11.i år.  

Hun var medlem av Leir nr. 4 Telemark i perioden 

mars1985 til april 2007. 

 

Karin Ringdahl har vært OM’s Høyre ass. i Via 

Nova og YV i Leiren. Hun var Noras første YV.     

I mange år stilte hun opp når noen var forhindret 

fra å møte til embede sitt i logesalen. 

 
                                    Jorunn Jordbakke SR 
              

          

 Loge nr.114 Nora har mistet et verdifullt ledd av 

sin kjede. Karin M. Ringdahl er født og oppvokst i 

Skien. Karin var en ja-søster, hun jobbet i det stille, 

snakket ikke høyt, men hadde et blikk for med-

mennsker. Når hun først hevet røsten, var det verdt 

å lytte til. 

 

Da Skien Rebekkaforening ble startet i september 

2000, var Karin M. Ringdahl med sin lange fartstid 

i Odd Fellow, god og trygg å ha med.  

Fingernem og nøye som hun var, har hun sydd re-

galiene våre. Hun har også sydd pulpitur-kleder 

(tidligere antependier) på stolene i loge-salen. De 

henger der til glede for alle. 

 

De siste årene har helsen sviktet og hun har ikke 

vært så ofte å se på logemøtene. Gleden var imid-

lertid  stor hos søstrene når hun kom, og vi kunne 

se at hun koste seg. 

Både Karin og søstrene så fram til 25. november i  

år. Da skulle hun tildeles sin 50 års Veteranjuvel. 

Slik skulle det ikke bli.  

Vi vil savne henne og minnes henne med glede. 

             Fred over Karin M. Ringdahls minne. 

 

 

Vi hadde et høytidlig minnemøte oppe i logesalen.    

Det var meget spesielt siden tre av våre logesøstre 

døde i løpet av kort tid denne høsten. 

 

Ettermøtet ble en fin og rolig stund. Vi sang logesang-

en, og det ble servert kaffe og kringle.  

Vi avsluttet møtet med å synge: 

 

Alltid freidig når du går 

veier Gud tør kjenne, 

selv om du til målet når 

først ved verdens ende! 

 

Aldri redd for mørkets makt! 

Stjernene vil lyse; 

med et Fadervår i pakt 

skal du aldri gyse. 

 

Kjemp for alt hva du har kjært, 

dø om så det gjelder! 

Da er livet ei så svært, 

døden ikke heller. 

 

Kvelden ble avsluttet med en verdig minnestund på 

gravstedet til våre søstre.    
                                                                I.L.T.A. 
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Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? Jeg ble innviet i Loge nr. 15 Via Nova, i 1992. 
Hva gjorde at du søkte opptagelse? Hva gjorde at du søkte opptagelse? Hva gjorde at du søkte opptagelse? Jeg ble forespurt av min fadder, Gro Lyngmo. 
Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? Jeg visste svært lite. 
Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Min fadder Gro Lyngmo er medlem i 

Loge nr. 103 Konvall 
Har du selv vært fadder? Har du selv vært fadder? Har du selv vært fadder? Nei, det har jeg ikke. 
Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? Ja, det gjorde jeg. Alle søstrene var veldig hyggeli-

ge.  

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

å snakke med de nye søstrene, slik at de føler seg velkommen. 
Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen? Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen? Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen? Ja, det har de gjort. 

 
Er det noe du spesielt vil nevne i forbindelse med oppgaver/embeder som du har hatt som logesøster i disse Er det noe du spesielt vil nevne i forbindelse med oppgaver/embeder som du har hatt som logesøster i disse Er det noe du spesielt vil nevne i forbindelse med oppgaver/embeder som du har hatt som logesøster i disse 
årene? årene? årene? Jeg vil nevne inspektørembedet. Det var meget interessant, men krevende. 
Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag?            Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag?            Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag?            

Logen har utviklet seg i positiv retning. Jeg vil spesielt fremheve spillene. 

  
Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? Ja, det syntes jeg, pga. rekrutteringen..   
Kan du huske noe som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg som logesøster? Kan du huske noe som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg som logesøster? Kan du huske noe som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg som logesøster? Det største inntrykket for meg 

var 3.graden. Jeg ble nå inkludert i alle logens oppgaver. 

 
Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn? Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn? Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn? Du skal være slik 

som du vil andre skal være mot deg. 
Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? Vær positiv når du blir spurt om oppgaver i logen , og ta det 

som en tillitserklæring.  

 
Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? Jeg savner mer dugnadsarbeid, som vi hadde 

før. 

 
Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid?  Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid?  Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid?  Jeg ønsker at logen skal bestå i fremtiden, med et godt samhold 

mellom søstrene.            

             I.L.T.A. 

Intervju med en av våre eldste Norasøstre,   

Wenche Thorsen 
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Kjære Norasøstre. 
 

Mitt første møte med logen var gjennom Synnøve Reinholt. Jeg var kjent med at Synnøve var 
aktiv logesøster da vi er i familie og har tett kontakt. Hun talte varmt om logen, og jeg ble invitert 
med på informasjonsmøte. Etter to informasjonsmøter bestemte jeg meg for å bli logesøster.  
 

Spent var jeg foran innvielsen den 13. mai på hva som ville skje. For en opplevelsesrik kveld 
det ble med alle søstrene som tok imot meg på en inkluderende og hjertelig måte fra første 
stund. Tusen takk både Synnøve og Eva Møllerop Djupvik for den vennlighet, omtenksomhet 
og ikke minst tålmodighet dere har vist meg som faddere                                                         
Jeg ser frem til å lære mer om både meg selv og andre sammen med dere alle.  
 

                      Med søsterlig hilsen  
                         Thorild Haugland  

Loge Nora avholt sin sosialaften med 100 damer til stede. Overmester ønsket velkommen til gjester, søstre og 

spesielt representanter fra butikken, Pepita, på Gråtenmoen. Fire søstre og to damer fra butikken viste tøy til 

ulike anledninger. 

Det ble servert lekre snitter og søstrenes flotte, bugnende kakebord. Loddsalget gikk strykende, og overskud-

det, kr.14 170, skal gå til bruk av klovner på barneavdelingen på Sykehuset i Telemark. 

   

 

                               Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som  

                               har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Klovnene bidrar 

                               til positive opplevelse og pusterom for barn og unge i en ellers  

                               krevende livssituasjon. 

         Sykehusklovnene ble tildelt Wenche Foss` ærespris 2014. 

                     

                                OM, Inger Isaksen, orienterte gjestene om vårt  humanitære arbeid.                                                                                                                                                                                

Gry Holm 
Gunn Karin Solheim 

         Kari Hella 

Ingrid A. Hansen 



Det Gode Vennskaps Grad 

14.10. 2014 

Torill Haugland 

10 10 Nora-Posten 

 

60 år  

             Mette Renate Hellum    07.06. 1955 

 

70 år 

           Marit O. Aslaugberg       22.07. 1945 

             Anne-Brit Skau             03.09. 1945 

               Kari Spange                25.04. 1945 

               Wenche Thorsen         27.10. 1945 

 

Den Edle Kjærlighets Grad 

09.09. 2014 

         Ellen Marie Arvesen  og  Gry Holm  

Innvielse 

28.10. 2014 

Lise Lotte  Reinholt 

Den Høye Sannhets Grad 

23.09. 2014 

Synnøve Reinholt 

 

 

 

 

 

  1. Hvem har skrevet «Norasangen»? 

  2. Hvem har tegnet «Noranålen»? 

  3. I hvilken gate i Oslo ligger Odd Fellows 

hovedkontor? 

  4. Hvor mange distrikt er logene i Norge delt 

inn i? 

  5. Hvor mange Rebekkaloger er det i Tele-

mark? 

  6. Hvor ligger disse logene? 

  7. I tillegg til å være 21 år og tror på et høgere 

vesen som verdens skaper, er det ett viktig 

punkt til det blir lagt vekt på når man søker 

om medlemsskap i ordenen. Hva er det? 

  8. Hva gikk pengene vi fikk inn på Sosialafte-

nen i 2013 til?  

  9. Hva skal pengene i år gå til? 

10. Hvordan logger du deg inn på Odd Fellows 

sider på nettet? 

                                                                    G.K.S. 
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 1.  Kate Pedersen, (Joruns mor). 

 2.  Ruth Maria Øvrum Roligheten. 

 3.  Stortingsgaten. 

 4.  24 distrikt. 

 5.  7. 

 6.  2 i Skien, 2 i Porsgrunn, 1 i Bamble,  

      1 på Notodden og 1 på Rjukan. 

 7.  At man har et godt omdømme. 

 8.  «Ferie for alle». 

 9.  Barneavdelingen på Sykehuset Telemark,  

      til bruk av «Sykehusklovnene». 

10. Ved å bruke medlemsnummeret vårt                                                             

som står på medlemsbladet vårt.      

                                                                                       

  

 

 G.K.S.                                                                                                                      

Vi minner om Festlogen vår,  

7.februar 2015 

 

 

Som redaktør av Noraposten siden opp-

start i 2010, og med 11 utgaver, ønsker jeg 

nå avlastning. 

Jeg vil takke for samarbeidet med søstre-

ne, og ønsker lykke til videre med avisen. 

 

 Str. Inger Lise Tingberg Andersen 

Informasjonsmøte, 10. mars 2015 

Søstrene bør tenke på denne datoen og 

prøve  å invitere kjente som kan passe 

inn i vår orden. 

Vi minner om Juletrefesten 4.januar 

2015,  der vi i Loge Nora er arrangør. 

Meld fra til UM dersom du kan hjelpe 

 

Jeg vil herved takke alle søstrene for i år og ønsker med dette  alle mine søstre med familie  

en riktig god jul og et fredfylt og godt nytt år. 

 

Med søsterlig hilsen i V.K.S. 

Inger Isaksen 
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01.01  kl.17.00 Nyttårsloge □ Fidelitas arr. 

04.01  kl.17.00 Barnejuletrefest □ Nora arr.  

13.01  0 Arbm.  

27.01  0 Arbm. Regnskap. Rapport nevnder 

07.02  F□m/ledsager  Galla  Påmeld. 

13.02  Syng med oss  

10.02  0 Arbm. Instr.s.m.□Via Nova arr. 

24.02  0 Arbm.   

10.03  Info. møte Påmeld. 

24.03  −+ 

14.04  0 Arbm. N1 Søsterskilling 

28.04  ≡+ Galla  Påmeld. 

12.05  =+ N2 V 

17.05  kl.12.00 17.mai arrangement□ Nora arr. 

26.05  0+ Galla  Påmeld. 

09.06  □ Sommertur 

 

Rebekkatreff  kl.11.00 - 13.00 

28.01 - 25.02 - 25.03 - 29.04 - 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er blitt bedt om å skrive noen ord om det å være 

nytt medlem av Leieren. 

Første gang jeg ble kallet, sa jeg nei takk fordi jeg ak-

kurat hadde sagt ja til å bli ny CM i Loge 114 Nora. 

Vi har jo øvelse på samme dag som det er leirmøte,   

og jeg følte det ville være galt, hvis jeg gjorde en dår-

lig øvelse for så å gå i Leieren etterpå, i stedet for å gå 

hjem og øve til møtet i Logen dagen etter. 

Så ble jeg kallet på nytt rundt juletider 2013 og denne 

gangen sa jeg ja takk. Jeg var veldig spent på hvorledes 

det ville føles - øvelse først og så leirslaging i Pors-

grunn. 

Jeg ble tatt opp i februar så jeg har vært med i relativt 

kort tid, men jeg har en veldig positiv følelse hver gang 

jeg er der. Jeg mottar positive impulser hele vegen.  

Jeg treffer mange nye søstre fra ulike loger i Telemark 

og får både nye ideer og ny kunnskap om måter å gjøre 

ting på.  

Leieren skal jo være en videreutvikling av Logen og 

gjennom kontakt med andre søstre fra Telemarksloger 

ser jeg ting i større perspektiv. Jeg ser at ting kan sees 

og løses på flere måter enn jeg har tenkt på. I tillegg 

kan man utvikle vennskap med nye søstre. 

Leirslagingen i Logesalen foregår annerledes enn det 

vi er vant til fra egne Loger og det er flott å være med.  

Jeg gleder meg til fortsettelsen og til å bli "ferdig ut-

dannet" så jeg kan delta i alle ritualene.                     

Jeg anbefaler Leieren til alle søstre. 

 

Når dette leses er vi allerede i desember og det går at-

ter mot jul - forhåpentligvis en god jul for oss alle. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke for tilliten og for 

all den gode hjelpen jeg har fått fra dere Norasøstre 

dette året. Jeg er jo helt avhengig av hjelpen jeg får av 

dere! Tusen takk til kjøkkenkomiteene og alle dere 

andre som frivillig har stilt opp. 

Jeg er så glad for at dere finnes! 

Jeg vil til slutt få ønske alle søstre i Loge 114 Nora m/

familier en riktig god jul og et godt nytt år 2015. 

Vel møtt på nyåret! 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Anne-Mette Vold 

UM Inger Lise, Inger, Gry, Gunn Karin og Mette  


