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Det er flott med nyttårsforsetter!
Det er da veldig bra at folk én gang i året forstår at de har makt over sitt eget liv.



Kjære søstre!

Vinteren er her, om få dager går vi inn i
julehøytiden. Nå om dagen er det hektisk og høy 
aktivitet. Full fart på jobben, finanskrise til tross. 
I tillegg skal julen planlegges, det skal vaskes og 
pyntes til jul og julegaver skal kjøpes.

Men kanskje bør vi sette oss ned og tenke litt over 
hva året har gitt oss, i glede og i sorg. Hva har vært 
viktig for oss, hva har hatt innflytelse på våre liv.
I vår Loge har nye søstre kommet til og Logen har 
vokst, men søstre er også blitt borte, vi har mistet 
vår kjære søster Ingrid, som vi alle vil savne.

Glede og sorg går ofte hånd i hånd. Naturens gang 
er jo slik at noe må dø for at nye skudd skal komme 
frem, slik fornyer naturen seg. Georg og jeg skal 
bli besteforeldre for første gang i nyttårshelgen. En 
liten jente skal se dagens lys. En ny generasjon skal 
frem, og vi gleder oss.

Det har vært et hektisk år også i Loge sammen-
heng, nå tar vi fri noen dager. Vi skal pleie familie 
og venner. Men husk også å pleie deg selv, pust ut, 
les en god bok, senk skuldrene, ta deg tid til å være 
der for dine nærmeste. Husk at det er ikke alltid i 
de ryddigste hjem det er størst hygge.

Kanskje kan følgende lille setning bli julens motto. 
DE STØRSTE GLEDENE I LIVET ER DE VI 
DELER MED ANDRE. 
Kanskje kjenner du også et menneske, som
heller vil ha litt tid sammen med deg, enn en flott 

Overmester har ordet

dyr julegave. I det siste har jeg hatt mye møter på 
kvelden, det har Georg også, vi har fått lite tid til 
hverandre. Når vi er hjemme igjen på kvelden er 
begge slitne. Kjenner du deg igjen ?

Vi gleder oss til en jul med tid sammen til å være 
kjærester igjen , kanskje den beste julegaven vi kan 
få.

Kjære søstre, jeg ønsker dere alle en jul dere kan se 
tilbake på i årene som kommer å si:
Den julen vil jeg alltid huske for da hadde jeg tid til 
det som var viktig for meg.

En god og fredfull jul til deg og dine med ønske 
om et riktig godt nytt år.

Så sees vi til nyttårs loge 5 januar, Vel møtt alle 
sammen.

Søsterlig hilsen i V. K. og S.

Kirsti Uhlmann
OM Loge Urania

Leder
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Noen ord til ettertanke i en travel førjulstid

Seks veier til det gode liv

Å høre det positive som blir sagt,
Fremfor det negative.

Å legge merke til det som blir gjort,
I stedet for det som ikke gjøres.

Å huske de gode stundene og ikke
Lagre de onde.

Å gi Omsorg,
Ikke bare vente å få.

Å le av bagateller,
Ikke gremme seg over dem.

Å fremelske det beste i hverandre,
Livet er kort og gledene kan være mange.

Ukjent forfatter



Bruken av juletre mener man stammer fra
Tyskland på 1500 tallet. Det første juletreet i Norge 
ble antakelig tent i Christiania i 1820. Rundt 1890 
var juletreet vanlig i hele landet.

Juletreet skal tradisjonelt være et eviggrønt tre, som 
skal symbolisere ”Det evige liv”. Det mest vanlige 
var og er - å ha gran eller furu. Det er fremdeles 
tradisjon for enkelte å hogge treet selv noen dager 
før jul.
Stjernen der oppe i toppen ble tidligere laget av 
glitter eller papir - den skal symbolisere stjernen 
over Betlehem. 
Stjernene med elektrisk lys kom først i Amerika 
– det var i 1892. Til Norge kom de ca 50 år senere.
Lysene på juletreet er i dag for det meste elektriske. 
Men da jeg var ”liten” hadde vi levende lys på 
treet. Lysene skal symbolisere at Jesus er verdens 
lys.
Den første jultrepynten ble laget av siv/strå eller 
papir. De fl este av oss har vel – litt gammelt – og 
litt nytt på vårt tre. I dag er det jo også ”in” f. eks å 
ha kun èn farge på julepynten.
Kulene symboliserer jordkloden. Kanskje det er 
slik at de skjøre kulene kan sammenlignes men 
hvor sårbar jorden er?
Kurvene var ofte hjerteformet. De symboliserer 
– ”Jesu kjærlighet til menneskene”. Da jeg var liten 
var det alltid spennende med innholdet i kurvene. 
Der var det mye hjemmelaget godt, og de ble et-
terfylt hele julen. 
Lenkene på treet – kanskje mer brukt før enn nå? 
De skal symbolisere solidaritet og samhold. Lenk-
ene spenner om hele treet og viser at julens evan-
gelium er for alle.
Juletreet ble en tradisjon samtidig som Norge ble 
selvstendig. 
Kanskje er det derfor vi bruker – eller brukte – det 
norske fl agget på treet? 

Juletreet
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Juleblomst
Juleglede (Begonia x cheimantha) 
Julegleden har langt på vei blitt utkonkurrert av 
julestjernen, fordi sistnevnte lettere trives i våre 
velisolerte boliger. Men for mange er fremdeles at 
julegleden “Juleblomst nr. 1”. Den trenger mye lys, 
men ikke direkte sol. Den vil ha det kjøligere enn 
julestjernen og må ha vann regelmessig. 

Dersom man vil øke mengde og lengde på blom-
stringen kan den settes 50 - 60 cm. under en lampe 
med 60w pære. Denne tennes i skumringen og står 
på noen timer, slik at plantens “dag” forlenges. 

Det er ganske lett å ta stiklinger av rotskudd eller 
toppstiklinger. Etter blomstring skjæres planten 
godt tilbake og gis en hvileperiode.

Jeg vet ikke hva som har skjedd, men mine jule-
gleder fra 1999 har stort sett blomstret det meste av 
tiden etterpå.

Frogner Beauty Center
Etterfyll negler kr. 450,- til alle Logesøstre

Eckersbergs gt 31 0266 Oslo
Timebestilling Brit Iser tlf 91381798 - 22441844
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Undermesters hjørne
Ja tenk, kjære søstre, nå har vi straks lagt bak oss 
nok en termin. Dette har vært en termin med både 
gleder og sorger. Heldigvis har det vært mest glede 
– men vi kan jo ikke komme forbi at vi har mistet 
en utrolig kjær søster – Ingrid Bjerke. Hun var en 
søster som betydde veldig mye for mange oss og det 
er faktisk uvirkelig at hun ikke er blant oss mer. Men 
– dette er faktisk livets gang og en fattig trøst er at 
Ingrid nå har det godt og fredelig. For alle oss som 
er igjen så må livet bare gå videre.
Om ikke mange ukene så setter julehøytiden inn for 
fult. Juleselskap med familie og venner står nesten 
på rekke og rad. En høytid de fl este av oss setter 
meget stor pris på. For mange er det noen velfortjente 
fridager med mye god mat og sikkert også mye god 
drikke. Når det nye året starter, så er vi uthvilte og 
fornøyde og vi kan starte på en ny termin i logen. 
En termin hvor vi heldigvis går mot lysere tider 
og efterhvert også kan fi nne frem vårtøyet vårt… 
Gjett om JEG ser frem til det. Men før vi kommer 
så langt, så skal det skje mye i logen – gradspas-
seringer, innvielse, arbeidsmøter, klubbaftener og 
formiddagstreff – og sist, men ikke minst – 

Logeball 28.januar i Stortingsgaten 28
kl 18:00 – 02:00.

 Se innbydelsen lenger ut i bulletinen. Ikke nøl mine 
kjære søstre – her er det bare å melde seg på.
Når dette nå er sagt, så skal vi ikke glemme å ta vare 
på hverandre. Husk at vennskapet må pleies for at 
det ikke skal forsvinne. Vi må selv gi noe for at vi 
også skal få noe tilbake. Ikke glem dette mine kjære 
søstre. En aldri så liten telefon til en søster du ikke 
har sett på lenge, koster veldig lite men det kan bety 
veldig mye for henne. Husk dette når vi nå går julen 
i møte og et nytt år er i startgropen. Det fi nnes

Ansvarlig redaktør OM Kirsti Uhlmann

Grafi sk design  Tommy Strøm

Annonser  Speilet
   Frogner Beauty Center
   Mester Rammer

Trykk   Mester Rammer

Forside foto  Julemotiv - Sandro Vanni
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Hvorfor vi henger opp strømpe på peisen 
.....

I følge legenden oppsto skikken med å henge 
opp strømpe på peisen opprinnelig med St. 
Nicholas. Det ble sagt at han ofte hjalp til 

med å skaffe medgift til fattige unge piker. I 
et tilfelle kastet Nicholas en liten skinnpose 

med gullpenger inn gjennom vinduet der jenta 
bodde. Posen landet i en av jentas strømper, 

som var hengt opp til tørk på peisen.

faktisk mennesker i vårt samfunn som kanskje ikke 
har så mange rundt seg. Tenk på dette når du selv 
velter deg i overfl od…

Avslutningsvis vil jeg takke dere alle sammen for en 
fantastisk høsttermin. En ekstra stor takk til jentene 
i ”Skrubben” for den innsatsen de gjør. Tenk bare på 
alle de fl otte bordene de har dekket for oss.
En riktIg GOD JUL  til dere alle og tusen takk for et 
fl ott år vi har hatt sammen i 2008. Håper at alle vil 
få et GODT NYTT ÅR I 2009.

Loger nr
1. Norvegia, 2. Urania, 56. Johan Middelthon 

og 132. Albert Schweitzer

inviterer søstre og brødre med følge til 
logeball i Stortingsgaten 28

Lørdag 24. januar 2009, 
klokken 18.00–02.00

Vi samles i logesalen 18.30 
til et kort program ved

Loge nr. 132. Albert Schweitzer

Antrekk galla
Gjester kan møte i smoking 

eller mørk dress

Bindende påmelding
senest torsdag 8. januar

til Lars på:
ball@logeball.no

mobiltelefon 928 31 233
Eller til din loges UM

         Kuvertpris 

    kr. 450,–
Dette inkluderer

Forrett
Hovedrett

Rødvin til maten 
og kaffe etter 

maten

Velkommen!

BAREN ÅPNES 
ETTER MIDDAGEN

TA MED VENNER

DANSEN BLIR 
TRADISJONELT INNLEDET 
MED POLONESE!

FØR VI GÅR TIL BORDS 
BLIR DET SERVERT 
EN FORFRISKNING

DA
NS T

IL LEVENDE MUS IKK

Logeball
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Sekretærs spalte
Rettelser til adresselister:

Kari Anne Middelbo
Ny -post: kamiddelbo@live.no

Solvor Sundland
Mobiltelefon: 90 98 17 75

Eva Kopreitan Larssen
Telefon: 22 46 72 73

Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å ønske 
våre 2 nye søstre hjertelig velkommen til
Loge nr. 2 Urania.

Guri  Tina Bremerthun
Landingsveien 60, 0767 Oslo
Mob. 92 01 57 25
E-post: guri85@c2i.net
Overflyttet fra Loge nr. 30 Sigrid Undseth
Opptatt i vår Loge 13.10.2008

Kari Marie  Bjermo Lohne
Gullkroken 7, 0377 Oslo
Tlf. 22 50 73 55 Mob.  41 52 21 43
E-post: kari.lohne@getmail.no
Overflyttet fra Loge nr.85 Regnbuen
Opptatt i vår Loge 10.11.2008

Jeg vil få ønske våre søstre  hjertelig til lykke med 
kommende fødselsdager.

17.12.08 Margareth Flakstad  54 år
18.12.08 Wenche Neuberth Allen 63 år
19.12.08 Tove Mårteig   66 år
21.12.08 Jorun Andvord   65 år
24.12.08 Wenche Høgåsen  58 år
25.12.08 Reidun Bragne  59 år
26.12.08 Liv Krigsvoll   74 år
08.01.09 Ingeborg Stedt   86 år
21.01.09 Karin Hagberg   84 år
31.01.09 Karen J. Skofteland  76 år
01.02.09 Jeanette Ajer   55 år
06.02.09 Thordis Tellefsen  78 år
13.02.09 Kirsti Uhlmann  49 år
22.02.09 Arnhild Evjen Debritz  85 år
02.03.09 Inger Haraldsen  51 år
04.03.09 Torill Rye Lier   55 år

De varmeste gratulasjoner til søster Jørunn
Hammerø som ble tildelt 25 års Veteranjuvel 
mandag 24.november 2008.

Jeg meddeler herved at søstrene
Sigrun Voigt Medbøe og
Elfi Spæren
har meldt seg ut av vår Loge.

Wenche Ødegaard
Sekretær

Til sist vil jeg gjerne få minnes vår søster 
Ingrid Bjerke som gikk bort mandag 

17.november 72 år gammel, med noen 
ord av dikteren Erling Christie.

Kjære, jeg sier deg :
Døden er ingen søvn
Døden er ingen avskjed.
Uendelig nær er ditt smil, dine henders
Gave av jordisk ømhet
Uendelig nær er du alltid her
Er de døde bestandig her og nu
I evig lys over hverdagens skritt
på jorden.

Vi lyser fred over hennes minne.
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25 års veteranjuvel

Mandag den 24 november ble vår søster Jørunn Hammerø hyllet og overrakt sin 25 års veteranjuvel.
Det ble en flott kveld. Torill Solli førte som alltid jubilanten stilfullt inn i salen.
Lillemor stod for overrekkelsen av juvelen sikker og verdig som alltid.
Jørunn hadde en nydelig sort lang kjole med lange hvite hansker til.
Det ble en uforglemmelig seremoni.
Da vi kom ut av salen, stod våre blide brødre fra Albert Schweitzer med et glass sherry som Jørunn hadde 
spandert på oss.
Vi hadde 5 gjester på besøk som hyllet Jørunn. Det var 3 stk. fra Holmestrand og 2 fra Regnbuen.
Geir fra loge Viken var som så mange ganger før og underholdt oss med sang og musikk. Det ble også 
allsang og fin stemning.
Vi gikk deretter inn til et nydelig dekket festbord, og ble servert
kalveschnitzel med stuede erter og poteter. Det smakte veldig godt
for sultne mager.
Um Mona Rasmussen hadde mistet stemmen og eksom. Gunvor L.
Andresen tok over.
Det ble mange fine taler til Jørunn, og hun holdt en tale selv og takket for
den flotte seremonien og hyggelige ord som hun ble meget rørt av.
Vi forlot middagsbordet og fikk kaffe og nyyyyydelig ostekake i salongen.
Jubilanten gikk hjem med armene fulle av blomster og gaver.
Vi vil få takke alle som gjorde dette møte så uforglemmelig!

Med søsterlig hilsen i V. K. og S.
Brit Iser
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Møteprogram våren 2009

05.01.2009 KL.19.00  B  NYTTÅRSLOGE GALLA
12.01.2009  KL.18.30    GRØNNE SAL KLUBBAFTEN
19.01.2009  KL.19.00  A  INVIELSE GALLA
02.02.2009  KL.19.00   D  ARB.MØTE  ÅRSREGNSKAP
09.02.2009  KL.12.00  B  FORMIDDAGSTREFF
16.02.2009  KL.19.00  B  1.GRAD RAPPORT NEVNDER
23.02.2009  KL.18.30    GRØNNE SAL KLUBBAFTEN
02.03.2009 KL.19.00  B  ARB.MØTE INSTRUKSJON
16.03.2009  KL.19.00  A  2.GRAD
23.03.2009  KL.12.00  B  FORMIDDAGSTREFF
30.03.2009  KL.19.00  B  SØSTERSKILLING
20.04.2009.  KL.18.30    GRØNNE SAL KLUBBAFTEN
27.04.2009  KL.19.00  C  3.GRAD OG NOMINASJON
04.05.2009  KL.18.30    GRØNNE SAL KLUBBAFTEN
11.05.2009  KL.19.00  A  Festloge 100 års jubileum rebekka
18.05.2009  KL.12.00  B  FRMIDDAGSTREFF
25.05.2009  KL.19.00  B  NOMINASJON VALG
08.06.2009       SOMMERMØTE EGET PROGRAM
31.08.2009. KL 19.00    25 ÅRS VETERANTILDELING

Soveig Holm Lund fikk overrakt blomster og 
10’ern til sin 90 års dag som var
den 22 septmber 2008.

Annelise Svalesen fikk overrakt blomster og 
10’ern til sin 75 års dag som var
den 27 septmber 2008.

dddddddddddddddddddd
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Julebord på Da Capo den 27 nov. 2008
Er det jul allerede? Det kjennes ikke sånn ut. Det er + 10 grader og fønvind. Klarer vi å få til julestemning 
mon tro??  Loge Urania er jo kjent for å klare det meste. Vi får se.

Les denne spennende historien om 18 blide og positive damer som ankom Da Capo kl 19.

Vi ble møtt av en utrolig hyggelig betjening. Vi satt ved to bord. Ti stk på det ene og åtte på det andre. 
Alle kunne velge fra menyen hva de ville spise. De som ville prøve å få litt julestemning valgte pinnekjøtt 
med poteter og kålrabistappe eller juletallerken med ribbe, julepølser, medisterkaker osv. Det smakte 
ekstra godt med en øl og gammel Oppland til. De som hadde gitt opp å få inn julestemningen valgte biff, 
kylling osv med selvfølgelig god rødvin til.

Det ble fort god stemning rundt bordene. Vi forflyttet oss rundt for det var jo alltid en plass å sitte siden 
omtrent halvparten røyker. De var i alle fall heldig med været.

To av våre kommende nye søstre, Elisabeth og Gerd var også tilstedet. De gleder seg til å bli innviet i vår 
loge. Det var så koselig at så mange ”nye” søstre kunne være med. Kari L og Guri har meldt overgang til 
loge Urania. Det virket som de aldri hadde vært i en annen loge enn vår. 

Det var fire staute karer som underholdt oss med litt lett jazzmusikk.

Guri var en tur på dansegulvet. Hun kunne svinge seg kan dere tro! Kanskje vi kan tipse TV2 at vi har 
funnet et talent til neste ” Skal vi danse” sesong.

Da de spilte og sang ” Ain`t she sweet”, satt vi alle med et smil om munnen og nynnet med.

Stemningen stiger(ikke julestemningen)! Det eneste som fikk oss til å tenke på jul, foruten julematen, var 
Lillemor og Janne som begge stilte i flotte, stilige røde antrekk.

Etter hvert begynte de første å bryte opp. De som ennå ikke ville hjem, kunne bli med på allsang med 
kjente og kjære julesanger. Men vi som prøvde å bite oss fast i bordet, måtte innse at kvelden var over da 
de spilte og sang ”I want to og home” to ganger.  Utrolig koselig kveld!! Loge Urania er topp!! 

PS: Det skjedde ingen skandaler som vi vil dele med dere som ikke var der!

VELKOMMEN NESTE ÅR!

Med søsterlig hilsen i V. K. og S.
Brit

Bilder på neste side
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Bilder fra julebordet
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Kjære søstre
I dag vil jeg dele med dere, og sette fokus på 
vennlighet, ved hjelp de flotte ord som Per Arne 
Dahl, sentrumsprest I Trefoldighetskirken har 
skrevet. Han har en fast spalte i Aftenposten hver 
søndag som heter Under åpen himmel
For de av dere som ikke er kjent med han spalte, 
kan jeg anbefale den på det varmeste, han setter 
fokus på ting som angår oss alle på en flott måte.
Sakset av søster Nina Iljena Karlsen

Jeg skulle overnatte på et alminnelig greit norsk 
hotell, og ble tatt imot av resepsjonsansvarlig som 
bad om å få se Visa-kortet mitt før hun hadde hilst 
og sagt noe som helst. Likevel tok jeg sjansen på å 
sondere om det var mulig å få en enkel matbit. Å, 
nei du. Kokken hadde gått hjem for lengst, og det 
er da grenser for hva vi kan tilby!!!! Dersom det 
hadde eksistert et annet hotell i nærheten, ville jeg 
selvsagt vært underveis dit umiddelbart.

VELKOMMEN. 
Livet er for kort til å bli ødelagt av sure kvinner 
eller tverre mannfolk uten serviceinnstilling, hva 
enten det er i hotellnæringen eller i en annen sam-
menheng. Vi kan alle ha en dårlig fag, men vi er 
alle sammen betalt for å gjøre et arbeid hvor vi på 
en eller annen måte viser vanlig folkeskikk og en 
smule godhet. Jeg har rett og slett begynt å boiko-
tte folk som ikke viser et minimum av velvilje og 
vennlighet.

Hvor annerledes var det ikke en forsommerdag på 
Vestlandet. Flere ganger har jeg forelest på dette 
konferansehotellet, og hver gang har jeg ønsket at 
kona mi hadde vært med og opplevd dette vakre 
stedet. Og denne gangen var hun med. Kvinnen i 
resepsjonen kom og tok oss imot, henvendte seg til 
henne og sa:- Vi kjenner mannen din fra tidligere. 
I dag er det ekstra hyggelig at du er med, velkom-
men til oss Anne Dahl! Og jeg tenkte: De har til og 
med har merket seg navnet hennes!
Vi ble orientert om stedet og fikk høre: - lov oss 
å si ifra om det er noe dere trenger. Vi er her for 
deres skyld!

Vi ble slått av vennligheten og rørt over gjest-
friheten, og nøt senere en treretters middag for 
to. Den utenlandske kelneren hadde glimt i øyet, 
og en vennlighet som var passe pågående. Anne 
kommenterte ”at dette er den beste sausen jeg noen 

gang har smakt” og fikk straks kelnerens respons;- 
hyggelig det, men vent til du får desserten! Som 
om ikke det var nok, kom han tilbake før desserten 
med et lite brev fra kokken til Anne:- Her er opp-
skriften på den sausen du elsket. Og slik fortsatte 
det to dager til ende. Siste kvelden da de andre 
gjestene hadde forlatt spisesalen, spurte jeg kel-
neren om han kunne sette seg et par minutter så vi 
kunne få takket han og spurt han om noe vi lurte 
på:- Hva er hemmeligheten bak den gjestfriheten 
og vennligheten vi har opplevd her disse dagene? 

Vår venn, kelneren, svarte:
For 16 år siden døde dette hotellets sjef fra sin 
kone og tre små jenter. I samme øyeblikk bestemte 
kona seg for å overta ledelsen av hotellet. Hun dro 
på studietur til Brussel, og på flyplassen ble hun 
fanget av en stor poster. Those who care wins. Den 
som bryr seg vinner. Og det ble hotellets visjon, 
som hun bestemte seg for å plante i hotellets ansat-
te, og sause inn veggene med gjestfrihet, så gjester 
kunne sanse og merke at det sitter noe bærekraftig 
i veggene.

Sats på kjærligheten. Det er novemberkorte 
dager, på slutten av et høstsemester med rystelser 
på mange plan. Det er mye vi ikke rår med i en 
usikker virkelighet. Men noe kan vi satse på. Det 
Bjørnstjerne Bjørnson kalte ”kjærlighetens gjen-
skapermakt”, og som han føyde til ”Bliver den bare 
prøvet”. Dette har hotelleieren og hennes folk tatt 
på alvor. Dermed har hun vist en vei som uansett 
lønner seg og gir gode frukter, om tidene er gode 
eller dårlige. 
De som bryr seg vinner.
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En stjerne skinner
Nå er den hellige time
  Vi står i stjerneskinn
Og hører klokkene kime
  Nå ringes julen inn.

Refr: Englene synger høyt i kor
 Synger som fred på vår jord
 Verden var aldri helt forlatt
 En stjerne skinner i natt

En nyfødt kjærlighet sover
  Nå er Guds himmel nær
Vår lange vandring er over
  Stjernen har stanset her

Refr: Englene synger……

Se himlen ligger og hviler
  På jordens gule strå
Vi står rundt krybben og smiler
  For vi er fremme nå

Refr: Englene synger…..

Her kan vi drømme om den fred 
  Som vi skal eie engang
For dette barn har himlen med
  Og jorden fylles med sang
 
Refr: Englene synger:….

Sosialaften 2008

Kirsti og Anne Maij slapper av i sofaen.

Her koser vi oss.

Glade søstre.

Suppebordet med kokebok fra Frelsersarmeen var 
hovedgevinsten på Sosialaften.

ÅRETS RESULTAT
Vi fikk inn 25.769,- kroner.
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En ganske alminnelig Jul i en ganske alminnelig familie for en god del år tilbake.
Forventningene ligger i luften. Det nærmer seg Advent.

Dette var den gang man hadde høytidlig åpning av julegatene og butikkenes juleutstillinger.
Det har seg slik at denne familien også er med og driver en butikk i byen. Og tradisjonen tro så er det 
store forventninger forbundet med årets juleutstilling. 
I familien har det i flere dager vært intens aktivitet og tankevirksomhet. Faren i familien forsvinner lørdag 
etter stengetid og dukker ikke opp igjen før ved frokost søndag.
Alle vet at dette er en spesiell dag og at de senere på dagen skal pynte seg for å gå og se på butikkenes 
Juleutstillinger og delta på åpning av byens Julegater. Før Julegranen skal tennes 
til musikk fra Janitsjarkorps og Frelsesarmeens musikkorps. SÅ er det kafebesøk med varm sjokolade og 
krem. Kan noen bedre ha det?

I hjemmet vil det også skje saker og ting i ukene fremover. 
Først kommer de to damene med stramme skaut på hodet og et meget strengt ansikt.
Nå er det alvor! Gardinene forsvinner og støvet virvler rundt i stuene.
Det er ikke trygt noe sted verken for folk eller dyr, noe vi har flere av.
Neste dag når man kommer fra skolen, blir man møtt av en merkelig lukt, en blanding av våt
tapet, salmiakk og grønnsåpe. Tak og vegger får gjennomgå og vinduene skinner igjen om kapp. Så blir 
alle metallgjenstander offer for oppmerksomheten. Her blir det polert, gnikket og gnudd og ingenting står 
lenger på sin vante plass. Teppene får heller ikke være i fred. Ut i snøen med dem. OG DA blir det store 
gamle huset til noe kaldt og guffent, men heldigvis bare for et par dagers tid.

Så når alt er rent og ikke til å røre, da er vi unger igjen inne i varmen.
Nå er det matstellet. Her skal lages sylte og sild, og så skal det bakes (alle syv slag) og litt 
til. Nå blir man møtt av helt andre dufter etter skoletid. Nesten så man får lyst til å smake.
Åh nei, men det er ikke lov! Kun skrapkakene kan dukke opp på kaffebordet etter middag.

Nå er alt klart for Julegaver. Ønskelistene skrives og leveres høytidelig til de voksne. Det er mange håp og 
drømmer i disse listene. Husk dette var den gang man fikk de store tingene kun til Jul eller fødselsdager, 
ikke som i dag hvor alt strømmer inn hele året.
Så var det egeninnsatsen - julegaver til søsken, foreldre og venner. Skal hilse og si at lommepengene, som 
man hadde slitt for, fikk ben å gå på. Nøysomhet var ikke bare en dyd, men en reell nødvendighet.
Hemmelig skulle det være. Ikke lett i et hus med ni fastboende og syv nysgjerrige. Pakker ble stappet 
under senger og inn i alle små avlukk. Noe som bidro til å skjerpe jakten for å ”bare å kjenne på”. 

Når vi så kom til kvelden før kvelden med TV og litt attåt var alle slitne, men også meget klare for den 
store dagen, med mat og gaver og alt som ellers hørte med.
Men først POTETENE OG GRØNNSAKENE. Her skulle det skrelles og pilles. Når den nærmeste familie 
teller ca. 25-30 personer er dette ikke en jobb for pyser. Alle barna MÅTTE
hjelpe og det helt til fingrene så ut som rosa rosiner.
Til slutt stupte vi i seng, men fikk vi sove – åh nei det var simpelthen en umulighet. For hva ville mor-
gendagen bringe? 

Først var det på med stakken og sølvet for kirkegang. Både stemningsfullt og lærerikt. 
Så ble Julen ringt inn og alle samlet seg i stuen.
 
Bare tanken på den uendelige lange middagen – voksne hadde jo den gang en tendens til hva vi kalte 
uthaling. Nissen kom jo ikke med gavene før alt var ryddet og kaffe og kaker stod på 
bordet. Pussig at det alltid var et mannlig familiemedlem som bare måtte…… Og så kom nissen. Var man 
heldig fikk man det høyeste ønske oppfylt. Hvis ikke, hadde man uansett hatt en minnerik dag. Og nat-
tesøvnen var det ingenting i veien med natt til 1. Juledag. 

God Jul til dere alle

Jeanette
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Fadderbarn Suraj-kumar i Nepal
Kjære søstre
Vi har fått takkebrev fra vårt fadderbarn Suraj-kumar i Nepal. Denne gangen tok det lang tid og takken 
gjelder fotballen m. pumpe som jeg sendte ”for lenge siden”!
I alle fall er det hyggelig at vi tilskrives og jeg viser dere her en bit av originalbrevet. Helt 
uforståelig for meg (og sikkert for dere også!), men billedlig vakkert!  Jeg er takknemlig for at jeg får det 
oversatt og denne gangen får dere lese den engelske utgaven.

Mimmi K.
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HURRA FOR HJERNEN!
Siden hvor Unni skriver ”på siden”

Kjære mine søstre!
Nå som julen står for dør, tenkte jeg å skrive om en selvopplevd ”julehistorie”.

Dette er tilbake til 1990 hvor jeg var salgssjef for et totalt mannsdominert firma og mitt arbeid besto 
blant annet i å være med mine selgere ut i felten! Det var like før jul og vi befant oss på reise i Hallingdal 
og skulle derfor tilbringe noen dager på Pers Hotel. Julebordsesongen var i full gang og vårt møte ved 
adkomst i resepsjonen ble litt spesiell. Ved innsjekkings-skranken, før oss i køen, sto det en tropp med 
mongoloide og hjerneskadde fra en institusjon i Oslo-området og som skulle holde julebord. Foruten en 
delegasjon pleiere og ditto følge, var det helt tydelig en som utpekte seg som sjefen for de viktige person-
ene. Hans navn var Bjarne.

Bjarne var ikke mongoloid, men bare hjerneskadd som han forklarte meg. Han kom nemlig fykende med 
det samme jeg kom inn og erklærte samtidig at jeg måtte være verdens vakreste jente, tross en alders-
forskjell på en hel generasjon. Jeg måtte jo pent forklare at jeg ikke var på julebord, men på jobb – noe 
som Bjarne rynket hele sitt blide ansikt av og ikke helt kunne akseptere. Da vi efter dagens arbeid skulle 
innta vår middag, kom Bjarne omgående ilende med et særdeles stort smil. Min selger storkoste seg over 
situasjonen og en historie han kunne servere på neste salgsmøte. Bjarne var nemlig sjefen, fordi, han 
hadde spist pølser med Kongen på slottet og var trommeslager i Dissimillis. Han var derfor stjerne og 
”kjendis”!!

Det var et polsk orkester som stod for underholdningen på Pers denne julen – noe som de mongoloide 
satte særdeles pris på. De hadde nemlig en sangerinne med svart kort skjørt!! Det var bare gutter i troppen 
og 90 % av disse trakterte dansegulvet liggende rundt scenen for å få et glimt av herligheten til sangerin-
nen. Men IKKE Bjarne! Han satt nemlig, uten en millimeters klaring inntil en undrende salgssjef, men 
med armen forsiktig plassert rundt mine skuldre. Det ble noe rent, ærlig og ærverdig over denne kvelden 
og jeg kunne gå til sengs, fulgt til døren, med et galant kyss på hånden. 

Neste morgen satt Bjarne alene i resepsjonen da vi skulle til frokost. Han kunne jo ikke spise uten meg sa 
han – med stor selvfølgelighet! Og Bjarne satt på samme sted da jeg kom fra jobb, til middag osv. de neste 
to dagene. Bjarne oppførte seg meget galant, uten noen frekkheter, store ærlige øyne som fikk meg til å 
føle at jeg var verdens vakreste og beste. 

Det var ikke noe sne på Gol på dette tidspunktet, noe som var ganske uvanlig og derfor ikke noe som min-
net om at det snart var jul, utenom hotellet da! 

Så kom siste kveld før Bjarne skulle reise hjem – noe han meddelte meg meget skånsomt med store tårer 
trillende nedover kinnet – så i dag var det dagen hvor han skulle ”spandere”.! Han sto med en stor pose 
potetgull under armen og føyk sporenstreks til Cola-automaten før han danderte det hele rundt våre føtter 
i salongen. Jeg fikk til gjengjeld lov til å kjøpe et glass rødvin til ham, (med pleierens velsignelse), for alle 
hadde observert Bjarne´s beteende disse dagene. Jeg hadde under tiden snakket litt med disse, som rådet 
meg til ikke å opprettholde kontakten for både Bjarnes og min skyld. Noe jeg fikk store forklaringer på 
og som jeg ikke hadde kunnskap om., Men jeg skulle få sende en liten julegave, som efter Bjarne´ ønske 
var en plate med Dansbandet. Bjarne inntok scenen denne kvelden og bak slagverket sang han ”Gulbrune 
øgon” til Unni. Noe han for øvrig skulle gjøre til meg nyttårsaften på radio hvor han skulle være gjest 
sammen med Krister Sjøgren. Like før jeg måtte gå til sengs denne kvelden, tok Bjarne hånden min, dro 
meg ut av salongen, ned trappe og ut av inngangen på Pers. Skjelvende i min hånd så han opp mot him-
melen hvor det kom noen snedryss dalende og med store øyne og nikkende hode sa han: ”Se Unni – se, se 
– nå titter Prøysen ned på oss”!!! 
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Jeg fikk mange tanker efter dette og siden jeg skriver litt på en selvbiografi (på rim) vil jeg dele dette med 
dere!

48 år  TIL BJARNE JULEN 1990

Deg kan jeg alderig glemme, du vet ikke selv hva du gav
en dyp og hendgivende varme, med kjærlighet helt uten krav.
Ditt navn som utviklingshemmet, kan aldri forringe din sjel
noen biter var borte, men kjærlighetsbiten var hel.
Den gav du meg så fullstendig, så ren og helt uten tvil
Så jeg blant de såkalte normale, ble rystet av amorens pil.
For i min normale verden, med alle bevingede ord
der skulle jo ord bli til gjerning, i takt med en hjerne som gror.
Men inne i denne hjernen, som har fått stempel som ”normal”
der sitter også sviket, og utnytter etter behag.
Fordi du manglet den biten, du ble som en ren diamant
som skar meg langt inn i hjertet, en gang i mitt liv og forsvant.
Jeg sitter igjen med et minne, så selv om din terskel var lav
Den sanneste kjærligheten, den var det du som meg gav

TAKK BJARNE…!

Men jeg er ikke så ”sikker” på hvem av oss som har den beste hjernen for menneskeheten!

i V. K. og S.
GOD JUL fra Unni.

PS: Bjarne sang ”Gulbrune øgon” for meg på radio nyttårsaften.

Et godt råd fra en søster kommer,
for nå er det vinter og ikke
sommer.
Mørket og kulden føler vi
og det å ”bli sett” har alt å si!

Vi blir borte i mørket på gate og 
vei, det er vanskelig for bilister 
å få øye på deg - men løsningen 
er en liten brikke som du i både  
høyre og venstre lomme kan 
stikke.

Sleng dem ut i mørket når du går
og bilføreren et lite lysglimt får!

Det er så enkelt og koster så lite
og kan redde liv – det skal du vite.

BRUK REFLEKS
ønsker Mimmi K.
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ODD FELLOW REISE
DANMARK - HOLLAND - TYSKLAND

FRA 14. SEPTEMBER T.O.M. 22 SEPTEMBER 2008

Søndag 14. september møttes vi på bussterminalen 
i Oslo for å ta bussen til Gøteborg hvor vi skulle 
møte resten av  Odd Fellow deltagerne. Det var:

Lif-Sofie Henstad og Randi Pettit fra St. Sunniva, 
Ellen-Mari Wilborn fra Constantia sammen med 
sin nyforlovede Bjørn Martinsen og Oddhild Grali 
fra 106 Embla/Kristiansund  (hun hadde tatt natt-
toget helt alene!) Karin Hagberg og Kari Anne 
Middelbo fra Urania.  I Sarpsborg kom:

Ellen Røsholdt fra 64 Else/Fredrikstad
Rut Aarsland, Jorunn Larsen og Mari Økland fra 50 
Kjeden/Sarpsborg
Kari Skadsheim fra 31 Cecilia/Mysen sammen med 
sin mann fra Håkon Håkonsson.

I Gøteborg kom fra Norge:

Klara Danielsen og Steivor Fossli-Olsen fra 98 Is-
soleie, Narvik
Irene Huseby fra St. Sunniva/Oslo med mannen 
Fridtjof fra Thomas Wildey. (Han fikk skadet kneet 
sitt den 2. dagen slik at de to var ikke med på 
resten av turen).

Vi var i alt 17 fra Norge, et par fra Danmark og et 
par fra Finland og resten fra Sverige - tilsammen 
60 personer inkl. sjåfør og “kjøkkenpersonalet”.

I Gøteborg var vi invitert til omvisningen i logen 
med påfølgende middag.  Det var en fantastisk 
vakker loge med flotte lysekroner i alle rom.  Lo-
gen var i 4 etasjer med en flott logesal.  Imponer-
ende bygning!

Dagen etter tok vi Stena line til Fredrikshavn hvor 
vi fikk en deilig lunsj ombord.  Ellers ble det en del 
shopping da turen tok 3 og en halv time!

Deretter gikk turen til Holstebro hvor vi skulle ov-
ernatte i 2 netter.  Først fikk vi en omvisning i selve 
Holstebro som var meget interessant.  Der måtte de 
bl.a. rive en gammel kirke -fordi den var blitt for 
liten .  Dette var for 100 år siden.  Kirken ble bygd 
i nord/syd retning istedet for sør/øst fordi det ikke 
var plass til den “den riktige veien”!

Om kvelden var det “guttas” tur til å gå i logen.  Vi 
“jentene” skulle spise middag på hotellet, men det 
ble noe komplisert da betjeningen trodde det var 
mannfolkene som skulle spise - de var kun 18 mot 
oss 32!  Dermed hadde de dekket på til altfor få!  
Men da maten endelig ble servert, var den så herlig 
at alt det andre ble glemt.

Tirsdag 16. sept. var det sightseeing i Limfjor-
dområdet.  I en liten by - Kive - var vi invitert 
til omvisning i logen med etterfølgende kaffe og 
hjemmebakt kake.  Logen var ny - alt på ett plan,  
Logesalen var vakker og intim.  En logebror for-
talte alt om stjernehimmelen.  Vakkert og interes-
sant.

Etterpå dro vi ut mot kysten og så de praktfulle 
sandstrendene.  Vi hadde lunsj ute i det fri med her-
lige danske smørbrød og vin!  Vi besøkte strand-
ingsmuseum St. Georg til minne bl.a.om de engel-
ske linjeskipene HMS St. George og HMS Defence 
som  gikk ned under en orkan i des. 1811.
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Om kvelden var vi invitert av loge nr. 4 Erica til 
å overvære en innvielse.  Vi var 32 søstre og med 
deres medlemmer var vi 92 søstre tilsammen.  Vi 
fikk kaffe og smørbrød først og en hyggelig prat før 
vi ble geleidet inn i logesalen.  Ritualene var veldig 
forskjellig fra våres selv om teksten var lik.  De 
hadde også ballotering - som var total forskjellig 
fra vår!  Men vi hadde mye å lære som vi gjerne vil 
bringe videre til vår loge.

Etter innvielsen tok hver dansk søster en av oss 
og geleidet oss inn i spisesalen.  Vi fikk servert 2 
retters deilig middag med vin.  For enkelhets skyld 
hadde de samme pris på øl, vin og sodavann, nem-
lig kr. 10,-,  Fin ordning!  Vi ble påspandert midda-
gen av logen!

Dagen etter var en lang dag!  Vi sto opp kl. 05.00 
fordi bagasjen måtte være ferdig kl. 05.30.  Vi 
hadde en lang reise foran oss.  Vi skulle fra Hol-
stebro til Arnhem i Holland - ca. 9 timers busstur.  
Der skulle vi være kl. 16.00 da hollenderne hadde 
et spesielt opplegg for oss.  Vi fikk servert kaffe og 
kaker ombord på bussen.  Vi hadde et helt fantas-
tisk “kjøkkenpersonal”.  Det var spesielt to som ut-
merket seg.  Den ene var kona til buss-sjåføren og 
den andre var en logesøster.  De hadde en spesiell 
kaffemaskin med verdens beste kaffe, de hadde 
bakt forskjellige kaker, det var iskaldt drikke å få. 
Det var bare å bestille!  Vi betalte selvfølgelig for 
alt vi drakk, men det var jo billig da.

Da vi kom frem til hotellet - som var helt prak-
tfullt - sto det 2 representanter fra logen.  De 
hadde ventet på oss lenge så vi måtte skifte raskt 
til loge-antrekk.  Da vi ankom logen i Arnhem sto 
alle brødrene og søstrene der og håndhilste på hver 
enkel.  Dette var en liten loge i 2 etasjer.  Utenfor 
spisesalen var det en liten terrasse.  Der hadde 
de satt opp et “partytelt” og satt frem all verdens 

nydelig mat - både kaldt og varmt.  Etter måltidet 
gikk alle logesøstrene opp en bratt trapp og ble vist 
inn i logesalen - som var meget liten.  Det var kun 
tillatt å være 50 personer i salen p.g.a. brannfaren.  
Da vi var 32 søstre var det derfor noen holland-
ske søstre som ikke kunne være med under møtet.  
Dette var et vanlig arbeidsmøte så alle de holland-
ske søstrene kom i høyst private klær. De brukte 
kun sort antrekk ved gradspassering.  

Herrene hadde møte i samme sal etterpå.  Imens 
hadde vi innlegg i hvordan vi gjorde det i våre 
respektive  loger - spesielt i Norge og Sverge.  Da 
herrene var ferdige, var vi alle samlet i spisesalen 
til noe å drikke.  3 av  “våre” brødre hadde med seg 
trekkspill og gitar.  Det ble en ualminnelig hyggelig 
kveld!

Arnhem forbindes med mye krigshistorie. Dagen 
etter  besøkte vi  krigskirkegården og Airborne 
museum med minner fra slaget ved Arnhem.  Det 
gjorde sterkt inntrykk på alle.

Så gikk ferden til Tyskland og Mosel-dalen.  Der 
besøkte vi en vinbonde som guiden og bror Gunnar 
Jivegård fra Wasaborgen/Vadstena - kjente godt fra 
før.  Der fikk vi først omvisning i vinkjelleren og 
siden var det vinsmaking .  Først 4 forskjellige (en 
rød og 3 hvite) før lunsj og 4 etter (bare hvite).  Vi 
var alle i ekstra godt humør da vi entret båten som 
skulle ta oss med på Mosel.  Det var en flott tur i 
strålende solskinn.  Det var et flott skue å se alle 
vinrankene oppetter åssidene - mil etter mil.

Vi vendte tilbake til vinbonden om kvelden for 
å spise middag.  Det var bondens “tur” til å ha 
vinfest.  Det var en masse mennesker og “ompa”-
musikk.  Veldig tysk, men riktig trivelig!
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Ettersom vi overnattet på et hotell ved Luxemburg 
flyplass (det eneste hotellet som kunne ta imot 60 
gjester på kort varsel), fikk vi  sightseeing i Lux-
emburg city dagen etter.  Byen som landet selv, er 
ikke stor. Gamlebyen som var omringet av en mur, 
hadde mye historie.  Landet hadde ikke noe forsvar 
slik at landet var blitt okkupert både under 1. og 2. 
verdenskrig.  Derfor meldte de seg inn i Nato ett-
terpå!

Ferden videre gikk nordover gjennom Tyskland og 
Rhindalen.  Der var vi atter på vinsmaking på en 
flott restaurant ved Rhinen.  Besøkte også Koblenz 
der Mosel og Rhinen møtes - også kalt “Tysklands 
hjørne”  Der sto en kjempestatue av keiser Wilhelm 
1.  Alt virket veldig pompøst på oss!

Vi fikk også tid til enda et besøk hos en vinbonde 
før vi dro til hotellet vårt i Wetzlar . Hotellet var 
aldeles fantatisk med nydelig mat!  Vi hadde en 
meget hyggelig kveld og ble kjent med enda flere 
av våre søstre og brødre.

Dagen etter dro vi til Hildesheim hvor vi besøkte 
loge Roland som er den eldste logen i Tyskland.  
Der ble vi hjertelig mottatt. Logesalen var veldig 

liten, men intim.   Vi fikk servert lunsj med øl 
og akevitt!  Til gjengjeld spilte “gutta” våre på 
trekkspill og gitar til alles fryd.  Etterpå tok overm-
esteren oss med på omvisning i byen.  (han snakket 
kun tysk, men vi klarte å forstå mesteparten ved 
hjelp av fakter)  Byen var blitt totaltbombet under 
krigen, men gjenoppbygd etterpå.  2 av bygningene 
sto på Unesco’s bevaringsliste!

Derfra dro vi til hotellet like utenfor Hamburg.  Det 
var også et meget flott hotell med god mat.  Dette 
var den siste kvelden.  En av brødrene var veldig  
flink til å spille piano.  Med så mange sangglade 
mennesker ble det en ualminnelig hyggelig kveld.

Så var det siste dag, og vi skulle fra Hamburg helt 
til Oslo.  Det ble en lang reise, men vi rakk bussen 
fra Gøteborg til Oslo.  Etter å ha sagt farvel og fått 
og gitt en masse klemmer, satte vi oss i bussen til 
Oslo hvor vi ankom ved 10-tiden om kvelden.

Det var en helt fantastisk tur. Vi opplevde utrolig 
mye.  Selv om vi ikke kjente noen fra før, ble vi 
fort kjent .  Vi hadde jo en ting til felles, nemlig 
Odd Fellow.  Vi hadde en fantastisk guide - broder 
Gunnar - som hadde mye å fortelle om de forskjel-
lige stedene, - han var meget kunnskapsrik - kom 
med mange morsomme historier -  ingen vi var 
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flau over å høre! Sjåføren vår var også flott.  Han 
hadde en fantastisk stemme og sang mer enn gjerne 
- enten solo eller til allsang.  Det var også flere som 
leste historier og anekdoter.  Det var aldri kjedelig!   
Men turen var også slitsom - tidlig opp, pakke 
koffert, lange avstander, mye kjøring, men når en 
er sammen med så mange hyggelig folk og de som 
sto for det var slike humørspredere, var det utrolig 
hvor fort vi kom frem til de forskjellige stedene.  
Det var slik en vellykket tur at neste gang vil det 
bli kamp om plassene!
 

Med hilsen i V. K. og S.. fra
søster Karin Hagberg og Kari Anne Middelbo

Odd Fellow Koret
Odd Fellow Koret i Oslo er en gruppe sangglade søstre og brødre som gjerne vil stå til tjeneste med å un-
derholde på ettermøter og ved andre anledninger. Vi er et blandet kor med både damer og herrer og synger 
da 4 stemt.
Situasjonen i dag er at koret er hvilende, det vil si at vi ikke kan opptre. Grunnen er at flere medlemmer er 
sluttet og derfor har vi ikke nok sangere på alle stemmer. Særlig er det mannnsstemmene bass og tenor 
som er for få, men også damer er velkommen. Vi har ingen andre krav til sangere enn at de kan møte til 
øvelser “så ofte du kan”. Vi har for tiden gående en verve kampanje men interressen er sørgelig liten, og 
når en spør får man til svar at “jeg har ikke sang stemme” men den holder jo godt i loge sangene. 
Så kom å prøv, og ta med mennene så har dere også noe felles. Neste år kan vi feire 90 års jubileum men 
det er opp til deg å gjøre det mulig.

For mer informasjon ring meg på tlf: 907 97 843.

Vennlig hilsen
Nils Svanqvist
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Et annerledes dikt om advent som jeg vil 
dele med søstrene.

Med søsterlig hilsen Nina I Karlsen

Advent är mörker och kyla,
i världen är det krig och kallt.

Man drömmer om fred och om vänskap
men bråkar och slåss överallt.

Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber.

Förbarma dig Gud över jorden
all nöd, all förtvivlan Du ser.

Advent är väntan på Kristus:
Kom Herre, kom hit i tid

och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid.

Margareta Melin

Legenden om Julelyset

Vanen med å plassere lys i vinduene i
desember stammer antagelig opprinnelig fra 
førkristen tid, som en del av vinter-solfesten. 

Denne legenden viser hvordan den kristne 
kirke forandret skikken til å representere lyset 

og freden i Kristus.
Det var en gang for lenge siden, en gammel 

skomaker og kona hans som bodde i Østerrike. 
Selv om de var veldig fattige delte de alltid det 
lille de hadde med andre. Hver aften satte de et 
lite lys i vinduet i den lille stua si, som et tegn 

på gjestfrihet for alle veifarende som måtte 
trenge ly for natten.

Gjennom årene ble den lille landsbyen deres 
plaget av krig og hungersnød. Men som om 

en ukjent kraft vernet dem, led skomakeren og 
kona hans mindre enn de andre i landsbyen.

Så en julekveld samlet landsbyboerene seg for 
å diskutere de vanskelige forholdene de levde 
under. “Det er noe spesielt med skomakeren 
og kona hans”, sa en. “De slipper alltid unna 
ulykkene våre. Hva er det de gjør annerledes 
enn oss andre? “La oss sette lys i vinduene 

våre. Kanskje det er det som verner dem fra alt 
det vonde”, sa en annen. 

Den natten var den tent lys i vinduet i alle 
hjem, og så - før solen sto opp, kom en bud-
bringer med store nyheter til landsbyen; Det 

var fred! Da takket landsbyboerene Gud for å 
ha gitt dem fred, og sverget at de alltid skulle 

sette lys i vinduet på julaften.
Og denne nydelige skikken spredte seg ut over 
verden. Og hver julaften lyses verden opp av 
millioner av lys med sitt budskap om kjær-

lighet, glede og fred.

FRISØR - HUDPLEIE - SPA
Hel spapakke kr 750,-

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god jul

Hår Extension

ÅPNINGSTIDER:  MAN - FRE 9.30 til 19.00
   LØRDAG  9.30 til 15.00
   SØNDAG  etter avtale

Maridalsveien 46 - Tlf.: 22 71 93 41
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Litt om Julens historie.

Jul er både navnet på den opprinnelige, hedenske midtvinters-feiringen i Norden og den 
kristne høytiden og festen til minne om Kristi fødsel. I vesteuropeisk tradisjon er datoen 
for juledagen 25. desember, mens den for eksempel i Den gresk-ortodokse kirke feires 
den 6. januar.
Jul var opprinnelig et fellesnordisk navn på den store norrøne midtvinterfesten, jòlab-
lot, som ble feiret omkring vintersolverv. ”Juleblot” eller ”midtvintersblot ble markert 
midtvintersnatten 12. til 13. januar med en feiring i hjemmet. Den strakte seg ofte over 
flere dager. Deretter fortsatte man med ritualer i fellesskap med andre mennesker. Det 
ble kanskje ofret dyr, og det ble drukket øl til gudenes ære for å fremme årsvekst og fred.
Det er uenighet om selve innholdet i de gamle nordmenns hendenske julefeiring.

Julen er første gang beskrevet i en kvae til Harald Hårfagre fra rundt år 900 der det heter 
å ”drikke jul”. Med ekstra god mat og juleøl hyllet man gudene og solens gjenkomst i den 
mørkeste tiden på året. Juleølet skulle være av sterkeste sort så det kunne bli en skikkelig 
rotbløyte.
Øldrikking etter et bestemt rituale var en viktig del av den gamle norrøne julefeiringen. 
Etter kristendommens innføring i Norge drakk man ikke lenger til de gamle gudene, men 
til Kristus og Jomfru Maria. Minnedrikkingen var sett på som et vesentlig innslag i jule-
høytiden, og det var faktisk slik at loven påla folk å brygge øl til jul.

Siden Norge allerede hadde en midtvinterfest, var det ikke noe 
problem når Håkon den Gode fastsatte at juledagen skulle 
være 25. desember.
Den gamle norske julefeiringen ble omformet og gitt et nytt 
innhold. Det ble blant annet innført 3 ukers julefred og dette 
bidro til at kirken ble, med sine mange gudstjenester i julen, 
det samlende midtpunkt for våre forfedres feiring av Jesu 
fødsel.

Med kristningen av Norge og med gammel norsk folketro ble 
julen også en tid for frykt. Det ble noen steder malt tjærekors 
over dørene for å holde onde vetter fra folk og fe.
Enkelte mener at man holdt festen for de døde, som på vinte-
rens mørkeste tid vendte tilbake til sine gamle bosteder. Det 
er derfor man, helt opp til vår tid, har bevart sikkken med å 
la lys brenne julenatten og la mat stå fremme. Sengene sine 
lot man stå tomme slik at de døde kunne bruke dem. Selv lå 
man på gulvet natten mellom julaften og juledagen. De døde 
kom tilbake i flokk julenatten - det er denne flokken man kalte 
Åsgårdsreia.
Disse trosforestillingene skriver seg fra 1600-tallet og sagnene 
om de dødes gudstjeneste er kjent over hele Europa.
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Vise kvinner i advendtstiden

Vet du hva som hadde skjedd, 
hvis det hadde kommet tre vise kvinner 

i stedet for tre vise menn?

De hadde spurt om veien,
kommet i tide,

hjulpet til ved fødselen,
rengjort stallen,

laget mat,
bragt med seg praktiske presanger og 

”Det hadde vært fred på jorden!”

Ikke bare sol og luksus…………..
Hva er det som gjør at vi reiser mer enn noen gang? 
Økonomiske, reisetekniske, geografi sk kunnskap og tid nok  må tas med i
oppsummeringen av elementer som gjør det mulig for oss å reise så mye og
så langt som vi gjør.
Også vi søstre og brødre, matriarker og patriarker er en del av dette.
Ikke så rart kanskje? 

Om vi skulle driste oss på et reiseforslag; for eksempel EGYPT, hva forbinder du med det?
I de senere år er det mange som forbinder det med badeliv og snorkling blant eksotiske fi sker. Og sant 
nok, det fi nnes i rikelig monn.
Men en reise til Egypt er også en reise i den bibelske historien, en forståelse for og om kunnskap og  dan-
nelse.

Så bli med til Egypt –  på en dannelsesreise – i Moses sine fotspor – og til noen av oldtidens fantastiske 
byggverk..

Foruten et utrolig stabilt, varmt klima og luksushoteller, har Egypt mange opplevelser å by på for oss 
nordboere.
Jeg skal ikke underslå at bading i 25-28 graders vann og soling er av vesentlig interesse. Dette fi kk vi da 
også i fullt monn i løpet av 2 uker i november i Sharm el Sheikh. 
Stedet ligger helt syd, på spissen av Sinaihalvøya. Rødehavet ligger utenfor. Innover på Sinaihalvøya
ligger ørkenen. Mange tror at den ørkenen består av bare sand, men virkeligheten er fjell, fjell og atter 
fjell – langt over 2000 m høyde. Ikke rart ar Mosess vandring med Israelsfolket varte i mer enn 40 år. For 
å komme til Mosesfjellet måtte vi kjøre buss 23 mil innover i Sinaiørkenen. Vel fremme ved
Katarinaklosteret er vi ved basen  og vår egentlige tur kan starte.

Til Mosesfjellets topp – eller fjellet Horeb – som Mosebøkene forteller om: 
I nattens mulm og mørke la 3 matriarker og tilsvarende antall patriarker ut på turen til toppen hvor

Moses mottok Herrens stentavler med de 10 bud. 
Fjellet vi besteg var over 2500 m høyt. Heldigvis 
hadde fremsynte menn innsett at turen til fots ville 
bli for strabasiøs for oss. Derfor besteg vi
førstedelen av fjellet med hver vår kamel som 
brakte oss nesten til topps. 
En opplevelse i seg selv å ri på kameler. 
Siste del i tynn luft tok hardt på oss, men vi vant 
over stive lemmer og dårlig pust og nådde toppen 
før soloppgang! – Og hvilken soloppgang!
Fantastisk! Med fjellene rundt oss på alle kanter 
var det nærmest magisk..
Turen ned igjen foretok vi for egen maskin, men 
tro ikke at det var uproblematisk. Etter en natt uten 
søvn og i ulendt fjellterreng var det viktig å vite 
hvor vi satte ned foten!. Og fra hvilken høyde vi 
hadde ridd på kamelene!. Godt det var mørkt da vi 
red oppover. 
Ved foten av fjellet kom vi tilbake til Sta. Katari-
naklosteret  et kloster/kirke/moske hvor faktisk 3 
religioner møter – jødedom, islam og kristendom. 
Tankevekkende. 
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Etter sagnet er det også her den brennende busk 
befant seg og som i dag lever i beste velgående.
En magisk tur for patriarker og matriarker.
Etter rehabilitering i sjøen og på solsenger i flere 
dager, la vi så ut på neste tur:  
Kl. 0300 sto vi opp for å bli hentet til flyplassen 
medbrakt frokosteske. Etter under 1 times flytur 
landet vi i Kairo. Med egen engelsktalene guide og 
egen buss ble en liten eksklusiv gruppe på
elleve personer fraktet rundt i Kairo og omegn hele 
dagen.. Mange opplevelser ventet oss: Pyramidene, 
Sfinxen, Det arkeologiske museum, marked og 
basarer. 
Pyramidene er imponerende og fortsatt er det en
uløst gåte hvordan man klarte å bygge disse 
enorme byggverkene. Opprinnelig var jeg sikker på 
at det måtte voldsomt med slaver til for å få disse 
opp, men nå viser det seg at man brukte ikke slaver 
i det hele tatt. 
Dette var organisert arbeide med lønn og det hele. 
En gulrot den gangen var at arbeiderne til
pyramidene fikk en grav i en egen gravlund nær 
ved. Det var ærefult og riktig i henhold til datidens 
tro. 
Kunnskap sto sentralt og utgjorde nøkkelen til 
hvordan Faroene fikk skapt alle disse fantastiske 
byggverkene.
Etter denne tiden ble Egypt invadert av både 
Persere, Grekere og Romere. Okkupasjonsmaktene 
holdt kunnskap nede i århundrer etter århundrer 
helt opp til vår tid. Dette har gjort at Egypt i dag, 
på mange måter, fremstår som et uland. Mye tyder 
på at de er seg dette bevisst og er i ferd med å riste 
av seg støvet.
Reis dit for å se og oppleve selv, det er spennende 
både historisk og Ordensmessig.
Og om ikke annet kan du jo bade og sole deg.

PS. Ingen av oss ble syke, men bruk alle anbefalte 
preventive forholdsregler. Vi spiste alt som ble 
tilbudt oss på hotellet og restaurantene i Sharm. 
Etter sigende er det dørhåndtak, gelendere og ikke 
minst penger som inneholder den bakterieflora som 
vi ikke har og ikke tåler. Vask hendene kontinuerlig 
og i hvert fall før du tar i noe du skal spise. I tillegg 
brukte vi en desinfiseringsgelé på hendene før hvert 
måltid. Dette er å få kjøpt på apoteket her i landet.

hilsen i V. K. og S.

Elna
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Norsk:
Svensk: 
Dansk: 
Islandsk: 
Finsk: 
Engelsk: 
Tysk:
Fransk:
Spansk:
Italiensk:
Gresk: 
Russisk: 
Arabisk: 
Kinesisk: 
Japansk: 
Vietnamesisk:
Koreansk: 

- God jul
- God jul
- Glædelig jul
- Gledileg jol
- Hyvaa joulua
- Merry Christmas
- Fröhliche Weinachten
- Joyeux nöel
- Feliz navidad
- Buone feste natalizie
- Kala christouyenna
- Pozdervlyayu s prazdnikom rozhdestva is novim godom
- I’d miilad said oua sana saida
- Gun tso sun tan’gung haw sun
- Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
- Chung mung giang sinh
- Sung tan chuk ha

GOD JUL PÅ MANGE SPRÅK

Jul – igjen!
Det er mange aspekter ved jul.
Fra den gledelige til den ensomme, og den vonde.
Noen av oss har opplevd dem alle.

Hjem til jul – Hjem til jul. Denne parolen er grunnfestet i nordmenns hjerter. Ekstra togavganger og full-
bookete fl y, det er mange av oss som skal ”hjem til jul”.
Julen er en tid full av tradisjoner – hedenske, kristne og de som er særegne for den enkelte familie. 
Tradisjonene har en merkelig makt, og det er ofte mødrene som er deres voktere. ”Hjem til jul – det er 
hjem til ’a mor, den myke, lyse hjemmekosen midt i vintermørket og kulden.”
Slik var innledningen på det Tollef Larsson skrev om tre julaftner han måtte tilbringe i fangenskap i 
Dachau. Han skriver videre: ”Det ga på mange måter julen en ny dimensjon, en samholdsdimensjon 
utover den snevre familie.”
Fra Julaften i 1944 er det bare to ting han husket: En emaljebolle med brun saus og et par kjøttstykker 
og sangen ”Å eg veit meg eit land…”. Det var helt usedvanlig med brun saus. Et under mot bakgrunnen 
av den daglige vassne, ubestemmelige suppa og den beskjedne brødskalken. Og mens de sang ”med dei 
fi naste band” kom tankene til dem der hjemme. De visste ikke engang hvor de var eller om de var i live. 
De var alle spent på hvem som ville komme først, de allierte med befrielsen, eller lusa med den dødelige 
tyfusen. Tollef var en av de heldige, han kom hjem. Flere av hans kamerater gikk under for den dødelige 
tyfusen. For syv år siden var jeg sammen med Tollef på tur med ”De hvite busser”. Tollef var med som 
sannhetsvitne. Vi ”busset” rundt i Europa i ni døgn, og kom tilbake til Oslo den 10. september 2001. Jeg 
hadde kjøpt med meg et nett fra turen hvor det sto ”Travel for peace”, og dette brukte jeg på jobb 11. 
september. 
Etter angrepene på Pentagon og World Trade Center i New York ble med ett verden en annen.
Men det var jo julen jeg skulle skrive litt om. 
Jeg vokste opp på landet. Trygt og godt sammen med mor og far, farmor og farfar. Det kan skrives mye 
om dette, men det jeg husker aller best fra ”Min barndoms jul” er lukten av jul, julekurvene på juletreet 
med hjemmelagt godt og nøtter. Det var vakre kuler, lenker med det norske fl agg og levende lys på treet.
”Min barndoms jul” det var mengder av hvit sne. Det var kaldt – stjerneklart og sneen knitret. 

Søster Kari Ulrichen



Julenøtter
1. Hva står forkortelsen IQ for?

2. Hva heter Norges lengste jernbanetunnel?

3. Hvem var britisk statsminister før Winston Churchill?

4. I hvilket land lå Karen Blixens afrikanske farm?

5. Hva kalles en beholder (eller eske) som inneholder all verdens sykdommer og ulykker?

6. Hva betyr musikkutrykket ”Crescendo?”

7. Hva er det norske navnet på bildet som i mange land kalles ”La Gioconda”?

8. Grenser Finnmark fylke mot Sverige?

9. Hvilket klesplagg er blitt kalt en ”fadermorder”?

10. Hva het emiratet som ble invadert i 1990 som førte til Golfkrigen?

11. Hva heter USA`s mest kjente operascene?

12. Hva heter Afrikas største by?

13. Hva het kjærlighetens gudinne i romersk mytologi?

14. Hva kalles etterkommere etter finske innflyttere i Nord-Norge?

15. Hva betyr det latinske ordet ”credo”?

16. Hva er insomnia?

17. Hvilken norsk forfatter har skrevet romantrilogien ”Medmenneske?”

18. Hvor gikk Norges første jernbane, som ble åpnet i 1854?

19. Hvilket nordisk land grenser bare til ett land?

20. Hvem forestiller statuen foran Slottet i Oslo?
  

Svarene sendes Brit Iser, Urania innen den 19 januar 2009
Den heldige vinner av julenøttene vil få en premie.

?
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Her fi nner du oss.
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Trondheimsveien 176     22 22 12 60
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Jessheim       63 98 48 12
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