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Andre saker i 
denne utgaven:

• Storrepresentanten hilser
• Nytt fra Sverresgate
•  Hva brukes 

kontingenten til
•  Gradspasseringer 

Vennskapsgraden
•  Suksess for 

Sosialkomiteen
•  Kjære søster, vi skulle 

så gjerne sett deg på alle 
logemøter!

• Terminliste våren 2009
• Oslotur 7. februar 2009 

Kjære Urd Søster!
Det er med glede jeg skriver mitt 
første innlegg i vår nyetablerte 
medlemsavis. Avisen skal være et 
kontaktpunkt, særlig med søstre 
som av ulike grunner ikke kommer 
på møtene våre. 

 Takk til medlemmene i ”Nevnd 
for medlemsavis” for at dere har 
tatt fatt på oppgaven!  
     Vi lever i et hektisk samfunn 
der det er mye som konkurrerer om 
vår oppmerksomhet og ikke minst 
om vår tid. Tilbudene er mange, ja 
det vrimler av tilbud. Hvorfor skal 
vi da egentlig bruke tiden på Odd 
Fellow Ordenen og vår loge?      
      Hvorfor skal vi dra på lo-
gemøter gang etter gang, år etter 
år, når det er så mange muligheter?
Svaret for meg er at det er fordi 
Ordenen gir meg noe av verdi. 
Noe varig som består i alt som er 
skiftende. Ritualene gir innspill til 
refl eksjon, musikken vekker tanker 
og følelser. Og ikke minst felles-

skapet med søstre som bryr seg om 
det samme som meg. Dette er noe 
å ta vare på kjære medsøstre!
     Hvis du synes det er et tiltak 
å komme på logemøtene, særlig 
i mørketiden, så anbefaler jeg at 
du leser innlegget om transport i 
denne utgaven av avisen. 
     Vi gleder oss over mange nye 
søstre det siste året, det er viktig 
for logens vekst. Jeg ber alle søstre 
om å støtte våre nye medlemmer, 
slik at de nye fi nner seg godt til 
rette og føler seg velkomne i Loge 
nr. 16 Urd. 
Med søsterlig hilsen
 i V. K. og S.
Anne Marie Moen Vollan
OM 

Overmesteren har ordet

Gavesjekk på kr 15.000 til Sykehjemmet

Else-Liv Olsen, Anna Augestad og Anne Marie Moen Vollan var stolte og glade over 
å kunne overrekke en sjekk på kr 15.000 til Lindrende enhet på Frednes. Marit Meder, 
Hildegunn Larsen og Nina Enoksen takket for støtten. Les mer på side 3.  
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Nytt fra 
Sverresgate
Generalforsamlingen for 
Sverres gate 9 har vedtatt en 
tiltaksplan delt i en utvendig 
og en innvendig plan. Taket 
over spisesal må forsterkes, 
ny takstein legges, enkelte 
vinduer byttes ut og utven-
dige vegger gis ny behan-
dling. 

Innvendige planer er ny 
kjøkkenplassering i bygget, 
nye toaletter, nytt 
handikaptoalett og egen 
garderobe i 1.etg. for per-
soner med problemer med 
trapper. Egen heis i trapp 
opp til salongene. Alle disse 
innvendige planene er for-
slag som styret arbeider 
videre med. 

I tillegg er det forslag om 
å se på muligheter for 
utvidelse av koldtkjøkkenet i 
1.etg. mot Hotell Vic. 

Huset vårt i Sverresgate 9 er et kjent og kjært møtested for oss, men 
huset er gammelt og modent for en større renovering. På generalforsam-
lingen i AS Sverresgate 9 ble det vedtatt å ta opp et lån på 4 MNOK til 
renovering/oppussing. Finansieringen av dette er beregnet til en økning i 
husleien på kr 250,- pr. medlem pr. år, og regnestykket blir:
Husleie    kr 1.000,- pr. medlem pr.år
Tilskudd begravelsesfond  kr    110,- pr. medlem pr.år
Kontingent/tilskudd fond storlogen kr    290,- pr. medlem pr.år
Sum     kr 1.400,- pr. medlem pr år
Dette vil gi ca. kr 100,- pr. medlem år til dekning av andre kostnader. 
Derfor måtte kontingenten økes. Kollegiets forslag var i utgangspunk-
tet å øke kontingenten tilsvarende husleieøkningen med kr 250,- pr. år. 
Søstrene mente imdlertid at vi like gjerne kunne øke til kr 2.000,- pr. år. 
Dette ble enstemmig vedtatt. Vi håper alle blir fornøyde og stolte når 
huset er ferdig pusset opp.  Ellen B. Strømsvaag

Hva brukes kontingenten til?

Kjære URD-søstre!
Som Storrepresentant (SR) er det 
hyggelig å kunne skrive innlegg i 

Storrepresentanten hilser
URD-Posten. SR innehar orden-
enhetens høyeste embete, og er 
bindeleddet mellom egen enhet, 
Distriktsrådet, Distrikt Stor Sire og 
Storlogen. 

SR har mange oppgaver. SR skal 
bl.a. møte så ofte som mulig, også 
i Leiren for å holde seg underret-
tet om alle saker av betydning for 
logen, samt å delta i alle 
kollegiemøter.

Som SR er jeg opptatt av hvordan 
vi har det i vår loge. SR er fast 
medlem av Nevnd for Logens Styr-
kelse og Ekspansjon. 

Emb.kollegiet  er opptatt av at los-
jemøtet skal bli et godt logemøte. 
(I losjesalen og på ettermøtet.) 
Vi i Loge URD er heldige i så 
måte. Emb.kollegiet jobber godt. 
En annen viktig oppgave er arbeid.
 
Jeg vil med dette få takke OM 
og søstrene for god innsats med 
rekrutteringen av nye medlemmer.  

Dette er noe vi kan være stolte av. 
Vi håper på mange fi ne logemøter 
og med et godt fremmøte fra 
URD-søstrene.

I vennskap, kjærlighet og sannhet.                                                                        

Anna Augestad

Gradspasseringer - Vennskapsgraden

Unni Stamland Kaasin (fra v.), Jorunn Pedersen og Laila Urtegård Vatle har passert 
vennskapsgraden
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Sosialnevnda med Lise Gusfre i 
spissen inviterte til Sosialaften 

Suksess for Sosialkomiteen

30. september. På programmet sto 
mannekengoppvisning  med klær 

fra Go’duften (Fru Hansen), P.P. 
senteret og smykker fra Martinsen 
Gull og Sølv. 

Søstrene i Sosialnevnda serverte 
hjemmelaget salat, og praten gikk 
livlig ved bordene. Mannekenger 
var søstrene: Lita Hansen, Liv 
Rohde, Sissel Halvorsen, Marit 
Haraldsen og Ellen Strømsvaag.
Hele 83 personer var til stede 
denne kvelden og loddene gikk 
unna. Trekningen av 45 gevinster 
gikk kjapt og greit. Hele beløpet på 
14.800 kr skal tildeles Lindrende 
enhet ved Frednes Sykehjem. To 
representanter fra Frednes Syke-
hjem fortalte om Lindrende enhet.

Vi har fått høre at mange av 
søstrene fant veien til P.P. senteret, 
til Go’duften (Fru Hansen) og 
Martinsen Gull og Sølv. Så det var 
nok mye som falt i smak!

Lise Gusfre

Søstrene Sissel Halvorsen , Marit Haraldsen, Ellen Strømsvaag , Liv Rohde og Lita 
Hansen var mannekenger. 

Fra v.: Søstrene Lise Gusfre og 
Synnøve K. Brekka, og Marit Meder og 
Jorunn Dalevold fra Lindrende Enhet 
ved Frednes Sykehjem

Gaveoverrekkelsen ga fi ne omtaler i avisene!
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URD-POSTEN
Medlemsavis for 

Rebekkaloge nr. 16 URD
Sverresgt. 9, 3916 Porsgrunn

Kontakt redaksjonen: 
bergljot.ree.hognestad@gmail.com
tlf. 35 50 14 03 - mobil 911 98 457

Fargeglade blader har danset rundt 
oss i luften en tid nå. Sommeren 
er slutt, og vi belager oss på lange, 
mørke kvelder fremover. Det er 
ekstra hyggelig å møte medsøs-
tre til godt logearbeid og sosialt 
samhold. Vi vet at det kan være 
vanskelig å komme seg av gårde 
til møtene. Det kan være mangel 
på egen transport eller den kjente 
”dørstokkmila” som kan være 
lang og tung å komme over på 
egen hånd. Noen kvier seg for å gå 
frem og tilbake til møtene alene 
i mørket. Avtale om følge eller 
samkjøring til og fra, kan bidra til 
at fl ere får muligheten til å møte 
på logemøtene. Det er viktig for 
vår loge at nettopp du deltar på 
møtene, ikke glem det!
     Vi arbeider med å organisere 
en hente- og bringetjeneste blant 

søstrene, både til fots og med bil. 
Målet er at ingen søstre skal sitte 
hjemme på logekvelder fordi de 
mangler transport til møtene eller 
kvier seg for veien på grunn av 
mørket eller glatt føre. 
     Vi trenger derfor kontakt med 
søstre som kan delta i hente-/
bringetjenesten. De som er interes-
sert - ta kontakt med en av søstrene 
nevnt nedenfor. Vi ønsker oss 
kontaktpersoner i de fl este aktuelle 
områder.

Kontaktpersoner: 
Margit Agnethe Kittilsen,
tlf. 905 54 113
Berit Langlete 
tlf. 959 68 706

Hilsen Nevnd for Logens
Styrkelse og Ekspansjon 

Kjære søster, vi skulle så gjerne sett deg på 
alle logemøter!

Terminliste 
våren 2009
1. januar 
Kl 17 Nyttårsloge
9. januar
Kl 17 Barnejuletrefest for 
Porsgrunnslogene
13. januar 
O Arbm.    
27. januar 
O Arbm. Regnskap. Rapport 
nevnder
10. februar 
= + 
24. februar
= + 
10. mars 
O+ Galla. Påmelding
24. mars 
- + Besøk til nr. 114 Nora
21. april 
18.30 N1 25 Ve.Ju og 50 Ve.Ju. 
Galla. Påmelding
12. mai 
O Arbm. N2V Søsterskillingen
26. mai 
F  (Rebekkalogens 100 årsjubi-
leum. Galla. Påmelding.
Sammen med nr. 24 Baugeid 
Dagsdatter. 
9. juni 
Sommertur

Rebekkatreff 
fredag kl. 11.00 – 13.00: 
30. januar, 27. februar, 27. mars 
og 24. april  

Else Liv Olsen, Sekr.
Tlf. priv. 35 55 05 49  
Mob. 974  67 430

Tur til Oslo lørdag 7. februar 2009,
påmelding innen fredag 5. desember 2008

Lørdag 7. februar arrangerer vi tur til Oslo
0830 Start med buss fra Odd Fellow, Sverresgt., Porsgrunn
1100 Omvisning i lokaler og museum, Ordenshuset, Stortingsgt., Oslo.  
 Storarkivar og forretningsfører møter oss
1330 Enkel lunsjbuffet på Thon Hotel Europa
1630 Broadway-suksessen Boeing, Boeing på Teater Dizzie
 Umiddelbar retur til Porsgrunn
Pris for hele turen kr 880,-. Vi har 50 billetter. Bindende påmelding 
snarest og senest 5.12.2008 til: 
Unn Halvorsen, tlf. 35 96 00 29, mobil 415 14 524 
Gerd M. Fløholm, tlf. 35 51 12 22, mobil 474 03 812. 
De som skrev seg på som interesserte 28.10. må også melde seg på!


