
 

 
 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Våren er her og småfuglene med den 
 
Nå er det tid for å glede seg over det deilige lyset og solen som titter inn og avslører at 
vinduene trenger en håndsrekning. Mens eddikvannet suser over rutene kan vi samtidig  
ta en prat med naboer og forbipasserende som nå spretter frem fra alle kanter.  
     
Våren er vel den beste tiden på hele året. Da kommer alt til liv, knoppene skyter og vi 
blir igjen omgitt av all verdens deilige lukter og farger. 
  
Gjør plass i vinduskarmen, nå er det på tide å så blant annet erteblomstene. Og den 
som er så heldig å ha en terrasse eller hageflekk kan jo virkelig utfolde seg fremover nå, 
få litt jord under neglene og søle på knærne. 
 
Vårhilsen fra damene i redaksjonen 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 

Loge nr 2 – Urania – Stiftet 18. april 1913
Utgave nr. 26– Vår 2015 



 
 

 
 
 

Leder - Overmester har ordet 
 
 
 
 
 

 
Kjære søstre 
 
Et nytt år er godt i gang, og vi har allerede hatt både en 2.grad og en 1.gradspassering. 
Vi begynte med Nyttårsloge, og det er en flott tradisjon og et nydelig møte som jeg håper 
loge Urania fortsetter med også i fremtiden.  
Denne våren kommer til bli en veldig travel tid. Vi skal ha Nominasjon av nytt 
Embedskollegie, og nytt av i år er at valgte nemder skal nomineres på våren.  
Når dette kommer ut, har vi også hatt vår Venneaften som jeg håper bærer frukter. Vi 
trenger nye søstre, og Kollegiet og Styrkelse & Ekspansjon har jobbet hardt med dette og 
fulgt det nye opplegget til Storlogen. 
Men, kjære søstre, dere må hjelpe til alle sammen. Vi trenger mange nye søstre for at vår 
kjære Urania skal kunne bli 100 år til.  
Vi må bli flinkere til å spre vårt budskap, flinkere til å komme på møter. Fra jul har det 
vært ganske lavt antall søstre på møtene, og enda færre på ettermøtene. Det er trist å stå på 
overstolen å se så mange tomme plasser. Ettermøtene har også båret preg av dette.  
Jeg har prøvd å motivere dere, men det er de samme som kommer hver gang, og de samme 
som går hjem etter møtet.  
Er innholdet i møtene våre kanskje ikke så spennende, lite som skjer på ettermøtene? Jeg 
håper dere kan komme med en tilbakemelding på hva dere ønsker.  
Når jeg nå er inne i min siste periode som OM, ønsker jeg sterkt å få se flere søstre tilstede 
i salen. Jeg ønsker også å få prate litt med alle sammen på ettermøtene. 
Når denne lille formaningen er skrevet, så håper jeg vi får et fint vårsemester. Vi skal som 
sagt ha nominasjon, spennende det også, og vi skal ha en flott og spennende Klubbaften 
med tur i Kvadraturen med en lett bespisning på Cafè Engebret. Dette tror jeg blir veldig 
bra.  
Vi skal ha Søsterskillingsbasar, som jeg også håper bringer inn litt til oss selv. 
Jeg tror våren blir veldig spennende, interessant og koselig, og jeg håper dette kan bringe 
oss mer sammen, og at vi kan få med dere som ikke møter så ofte. 
Jeg vil med dette også samtidig ønske dere en riktig god påske. 
 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Wenche Høgåsen 
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Undermesterhjørnet     
 
 
 
 
 
Kjære søstre! 
 
 
Vi er godt i gang med år 2015 der vi har hygget oss og  
nytt god mat og drikke på ettermøtene. 
Noen søstre er stadig på reise, noen bundet av  
forskjellige forpliktelser, men så ofte dere har  
anledning vær med oss og bidra til felleskap og hygge.  
Det vil også glede selskapskomiteen som pynter for  
dere.  
 
 
 
Det nærmer seg sommermøte med raske skritt og i år skal vi på tur utenfor Oslo. Turen går til Eidsvoll hvor 
vi skal ha omvisning i Eidsvollsbygningen. Vi skal nyte god mat på Kafè Standpunkt i publikumssenteret 
Wergelands Hus, med en bokhandel naturlig integrert i lokalet. Det vil også bli anledning til å besøke 
Museumsbutikken som er en opplevelse i seg selv. Det vil bli ordnet transport. 
 
Nærmere informasjon vil bli gitt om påmelding, transport, egenandel og meny. Det vil være bindende 
påmelding.  
 
Sett av søndag 7. juni til en opplevelsesrik dag med søstrene.  
 
Eidsvoll 1814 

 
 
 
Ønsker alle søstrene en fin vår og håper på god deltakelse resten av semesteret. 
 
 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Reidun Bragne 
Undermester 
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Sekretærens 
Spalte 

 
 
 
Jubilanter våren 2015 
 
04.04.1959   Nina Iljena Karlsen 56 år 
08.04.1924   Ella Edin   91 år 
08.04. 1939  Kari Anne Middelbo 76 år 
11.04. 1920  Ger Ellen Due  95 år 
12.04.1946   Eva Torill Haavik  69 år 
24.04.1940   Torgunn Haustreis 75 år 
24.04.1950   Vigdis Hjartholm  65 år  
24.04.1948   Sissel Juell Thorsen 67 år    
26.04.1934   Kari Andersen  81 år 
30.04.1963   Sidsel Katralen  52 år 
05.05.1937   Eva Hjèrten  78 år 
08.05.1945   Tove Britt Hagen 70 år 
18.05.1961   Kirsten Røisli  54 år 
30.05.1944   Anne-Lise Watz  71 år 
05.06.1941   Guro Sveen  74 år 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vil du støtte oss med din Grasrotandel? 
Org. navn: Loge nr. 2 Urania 
Org. nr. 989 035118 

 
Vi tar sjansen, og sier på forhånd tusen takk  
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Storrepresentanten informerer 
 

  
 
Storrepresentanten informerer 
 
Åremålslisten. 
Da er en gammel tradisjon gått over i historien. 
Fra og med 2015 er det blitt bestemt, vedtatt i logen, at vi går bort ifra ordningen med åremålslisten.  
Heretter ordner Embedskollegiet med en blomsterhilsen til de som har jubileum. Kostnadene dekkes av 
Søsterfondet. Fortrinnsvis skal blomstene overrekkes på nærmeste logemøte etter dagen. Dette for å 
spare fraktkostnadene.  Søstre som er på sykehjem vil få blomstene sendt.   
Logen vil herved overbringe en takk til søstrene Randi Schønberg og Tove Mårteig som i de senere årene 
har tatt hånd om åremålslisten i hver sine perioder, de har samlet inn penger, skrevet kort og ordnet 
med blomstene.   
Randi hadde arbeidet med åremålslisten i mange år inntil Tove tok over for noen år siden. 
En stor takk til dere begge to. 
Venneaften 
Minner om Venneaften den 23. mars 2015.  Dersom dere trenger flere invitasjonsbrev ta kontakt med 
str. Sekretær.  Vi håper på fullt hus og stormende jubel. 
Nytt fra Storlogen 
Norsk Odd Fellow Akademi – Symposium Tromsø 2015. 
Symposiet avholdes i år i Tromsø 5.-7. juni 2015. Årets symposium vil fokusere på våre verdier og 
ritualer. For program og påmelding til symposiet; gå inn på Ordenens nettsider. Symposiet vil bli avholdt 
på Tromsø nye hotell: Clarion Hotel The Edge.  Symposiet gir inspirasjon og impulser til nytte og glede. 
Tiltaleformer i logen 
Det har vært en del spørsmål rundt rettigheter og tiltaleformer for tidligere valgembedsmenn i loger. I § 
9-5 i Lov for Loger står det om rettigheter etter avsluttet valgperiode. Når en valgt embedsmann har gjort 
tjeneste i sitt embede gjennom hele valgperioden, eller i minst halve perioden hvis den må avbrytes på 
grunn av personlige årsaker godkjent av logen, er vedkommende berettiget til for resten av sin 
medlemstid i Ordenen å ha embedstittelen med forstavelsen «Eks». Benevnelsen Eks for tidligere valgte 
embedsmenn i logen brukes kun ved nominasjon og valgmøter. I logesalen og ved måltider tituleres alle 
logens eks valgembedsmenn med bror eller søster. Unntak er tidligere OM som tituleres Eks OM som 
også gjenspeiler seg i det regaliet de bærer - Eks OM regaliet. Tilsvarende prinsipp gjelder også i leir. 
 
Minner til slutt om datoen for opplæring av nye embedsmenn Søndag 23. august 2015. 
 
God Påske ønskes dere alle 
Med søsterlighilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Gunvor Loe Andresen 
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VÅRENS BOK 
 

Her får vi historie, politikk og innsikt i livet i  
Sørstatene i 1920 årene 

 
 
         
 

 

Livet i Catfish Alley 
dramaroman av  
Lynne Bryant 
 
 
En uønsket oppgave får uante følger…………. 
 
Roxanne Reeves er med i en komite som arrangerer byvandring i Clarksville, Mississippi. 
Da hun får i oppgave å gi en omvisning i det tidligere afroamerikanske samfunnet, er hun 
først skeptisk. Hva i all verden kan være interessant ved det? Motstrebende går hun med 
på det og finner ut at hun trenger en guide. 
 
Grace Clark var i mange år lærer ved den svarte grunnskolen, og den eldre kvinnen sier 
seg villig til å hjelpe Roxanne dersom hun kjører henne rundt og skriver ned historiene. 
Grace tar henne med til Catfish Alley, til hus som er falleferdige eller borte nå, men som 
har så mange historier knyttet til seg.  
 
Mens Roxanne lytter til Grace, får hun øynene opp for mennesker som i alle år har vært 
usynlig for henne. Hun forflyttes tilbake i tid, til 1931, da en hvit manns hat mot Graces 
bror, Zero, førte til hendelser som forandret deres liv for alltid. 
 
Livet i Catfish Alley handler om raseskillet i 1920-tallets så vel som nåtidens Mississippi, i 
samme tradisjon som boken Barnepiken. En svært engasjerende historie. 
 
 
Kan anbefales! 
 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Gunvor Loe Andresen 
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HVORFOR SKAL JEG SI JA TIL Å TA ET EMBETE? 
 
Huff, hva er dette for et spørsmål, vil helt sikkert noen si til seg selv. Det har vi da ikke tid til og det tør jeg da ikke. 
Nei glem dette!!! 
 
Men mine kjære søstre – tenk dere om to ganger. Hva kan komme godt ut av å ta på seg et embede? 
Jo, det er mye. Du kan i de fleste tilfelle vokse som person, bli mer selvsikker, tørre å stå frem – bare for å nevne 
noe. 
 
Nå har jeg vært så heldig å være OM, men det jeg nå skal skrive litt om kan også kopieres til alle de andre 
embedene. 
I min periode som OM, så ble det knyttet evige vennskapsbånd mellom de som var OM samtidig. (Jeg var loge nr 2. 
Uranias OM i perioden 2009 – 2011). I dag skriver vi 2015, og vi treffes fortsatt. Vi besøker hverandre privat – 
forsøker dette 3 til 4 ganger i året (går selvfølgelig på omgang). Årlig reiser vi også et sted – det være seg 
innenlands for å besøke norske loger eller leire -. Eller vi legger turen utenlands for å besøke utenlandske leire. Vi 
har vært i Stockholm, København og høsten 2014 besøkte vi Island og Reykjavik.  
 
Det er denne siste turen vår jeg skal skrive litt om. For ordens skyld så må jeg jo legge til at gruppen vår faktisk også 

har et navn:  XO (Fantastisk navn spør du meg).  
 
Vi var ni Eks OMere fra Oslo som reiste til Island torsdag 11. september 2014 for å delta på et leirmøte. Vi var alle 
OMere samtidig i distrikt 1 og 21. Vi ble svært godt mottatt i 
Rebekkubudir nr. 1 Torhildur v/HM Gudrun Skuladottir.  
12 matriarker ble opptatt i Troens Grad og det var 110 
matriarker til stede. I Reykjavik er det fem loger og en leir som 
holder til i Odd Fellow Huset sentralt i Reykjavik. I nord og øst 
på Island er det ytterligere to leire med flere loger. Det er god 
oppslutning om Odd Fellow på Island og det er kø for å bli 
opptatt i logene. Leirmøtet startet kl. 11.00 lørdag formiddag. 
På eftermøtet var vi gjester og påspandert deilig lunsj og det 
var oppvisning av gamle tradisjonelle islandske drakter. Det ble 
en interessant og hyggelig formiddag. Ved 15:00-tiden var det 
hele over og vi kunne rusle tilbake til hotellet å skifte fra Galla 
til mer anvendelig klenning. Dermed hadde vi hele 
eftermiddagen og kvelden til fri disposisjon. 
 
For øvrig reiste vi rundt på Island i en leid folkevognbuss og opplevde den barske islandske naturen.  Nå kan dere 
gjette hvem som var sjåfør for denne gjengen med eks OMere – helt korrekt det var meg. Vi besøkte Thingvellir der 
det første tinget foregikk på Island i år 930. Her møttes representanter fra hele landet og vedtok lover. Stedet 
fungerte også som en domstol. Thingvellir står på UNESCO`s verdensarvliste. Stedet befinner seg mellom det 
euroasiatiske og det amerikanske kontinentet. Platene glir sakte fra hverandre med 7 mm i året og danner en 
sprekk i landskapet. Dette lager et spektakulært landskap.  
 
 
 
Videre dro vi til Gullfoss 
som er et flott syn med sine utallige nivåer og fosser. Til 
slutt så vi Geysir som har utbrudd opptil 30 meter i 
høyden. Utbruddene er forårsaket av damp som presser 
vannet fra dypet til overflaten. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
Før vi satte kursen for Norge igjen søndag 14. september, 
avsluttet vi med et bad i den Blå Lagune som er et bad laget 
under åpen himmel og som er oppvarmet av varme kilder.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Temperaturen var ca. 38 grader i vannet mens det var 8 grader i luften. 
En spesiell opplevelse og en spesiell lukt. Svovellukten var til tider ganske så intens.  
Restaurantene i Reykjavik er en gourmetisk opplevelse og vi nøt hummersuppe, fisk og skalldyr mm servert på 
fancy tallerkener og fat. Vi var alle svært fornøyd med en kjempefin tur da vi satte turen hjem med Iceland Air. 

 
 
 
 
 
 
 
Allerede nå planlegges ny tur i 2015. Vi er nemlig de reisende OMere 
som definitivt vil fortsette med dette. Hvor vi skal og når, er i 
skrivende stund usikkert, men vi snakket om Gotland, Spania og 
selvfølgelig Norge. 
 
Nå håper jeg at denne reiseskildringen kan gi flere av mine 
Uraniasøstre det lille løftet som skal til for å takke ja til et embede. 
Det er utrolig fint å kunne sitte på en av de valgte eller utnevnte 
stolene. Bare prøv det selv….. 
 
 
 

 
 
 
Søsterklem fra Mona 
fung eks OM 
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Påskekos! 
 

Hvorfor feirer vi egentlig påsken? 
Det er lett å glemme i vår travle hverdag. Hvor noen ekstra fridager settes av til familie og 

venner, god mat og mye kos. Ingenting galt i det men jeg tenker det er viktig å ikke glemme 
hvorfor vi feirer denne høytiden. 

 
 

     
 
 

Påsken er kristendommens viktigste høytid.  
Den blir feiret til minne om Kristi død og oppstandelse. 

 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skikken med påskeegg går tilbake til middelalderen å henger sammen med fasteskikker og 

med velsignelse av det kommende årets grøde. 
 

 
 

Hilsen søster Ingebjørg 
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VENNSKAP 
 

 
 

Vennskap er som to stoler 
Som står tett sammen 
For en hyggelig prat. 

 
 
 

 
 

 
       Vennskap er som en herlig dag – 
       Uten spesiell grunn 
       Til å bli husket, 
       Men det blir den. 

 
 

 
 

                
 

     Vennskap er som en 
         Regnbue mellom hjerter. 

 
 

 
 

 
Hva skulle jeg gjort, 

     Uten en venn som deg?  
 
Hilsen søster Mona     
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GRADSPASSERINGER  
 
 

 
 
       
     Kirsten Røisli 
     fikk sin II grad 
     den 9. februar 
 

 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  Ester Alrek fikk sin I grad 
  den 23. februar 

 
 

På spørsmålet om hvordan hun opplevde  
forfremmelsen svarte hun: 
 
Det var høytidelig og meget sterkt, og det 
gjør noe med deg. 

  
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 
Vi gratulerer dem med forfremmelsen og ønsker dem lykke til videre i loge-arbeidet. 
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Søster Ingebjørgs kunstblikk 
 

Nasjonalmuseet! 
 

I 2020 åpner det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. 
 

Museet ønsker vår støtte og oppfordrer oss til å bli venn eller medlem. 
Kontaktinformasjon er: venner@nasjonalmuseet.no eller telefon 21982000. 

 
 

   
 

Det er mange medlemsfordeler som bl.a. gratis adganger på Nasjonalgalleriet,  
Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og  

Nasjonalmuseet – Arkitektur. 
Invitasjon til utstillingsåpninger og mye mer. 

 
Det er et variert og spennende program med utstillinger denne våren. 
Utstillingen den 11.juni av” Hannah Ryggen” Verden i veven kl. 18.00  

ser spennende og interessant ut.  
Hannah Ryggen (1894 – 1970), hennes tepper fremstår som visuelle  

reaksjoner på verdenspolitikken. 
 

Jeg oppfordrer dere alle til å gå inn på nettsiden http;//www.nasjonalmuseet.no  
Jeg er sikker på at her er det noe for enhver smak. 

 
 

Hilsen fra Ingebjørg 
 
 

 
Utstillingen «Nålens Øye» på Kunstindustrimuseet 22. februar til 16. mai 2015.  
 

Nålens Øye viser samtidsbroderier, broderi i fri teknikk, men også broderier hvor 
man strengt har fulgt et mønster. Her møtes det helt morderne og det meget 
tradisjonelle, sting i alle varianter satt sammen til det mest utsøkte, men også til det 
rareste. Bare fantasien setter grensen for hva du ser. 
Hva får man f.eks. ut av en sementblander?  Du vil ikke tro det før du får se det! 
 
Jeg ønsker dere alle et trivelig besøk i utstillingen 
 
Hilsen 
Jeanette 
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PÅSKEHAREN       

Et eventyr fra gresk mytologi  
 
Kjempen Orion var en jeger som ikke sparte noen dyr, men drepte alle han kom over. Han ville utrydde 
alle dyrene på jorden, derfor skapte han frykt og redsel der han for frem.  
 
En vårdag hadde en liten fugl laget redet sitt i gresset og lagt eggene sine der. Da kom Orion og trampet 
ned og knuste både redet og eggene til den lille fuglen. Fuglen gråt og sørget over eggene sine. Vårens 
gudinne Ostara hørte det og spurte hvorfor den lille fuglen gråt så sårt. – Orion har trampet i stykker ale 
eggene mine og jeg tør ikke legge nye så lenge han er i nærheten. Jeg skulle ønske jeg var et annet dyr, 
sa den lille fuglen, - jeg skulle ønske at jeg var både rask og lur slik at jeg kunne lure Orion. Det synes 
Ostara vel om, og hun skapte fuglen om til en hare. Haren hoppet og bykset rundt og takket for at han 
var blitt forvandlet. Men Orion fortsatte å drepe alle dyr han kom over.  
 
Haren ble en dag kjent med en liten og en stor bjørn. Sammen bestemte de seg for at de ville forsøke å 
drepe Orion. De ba jordens mor Gaia om hjelp, og hun sendte den en skorpion. En dag mens Orion sov, 
stakk skorpionen ham og han døde.  
 
Gudinnen Artemis så hva som hadde hendt, og hun sørget så over Orion at hun ville gjøre ham udødelig 
på sin måte. Hun satte ham opp på stjernehimmelen som et stjernebilde. Skorpionen og de to bjørnene 
fikk også hver sin plass på stjernehimmelen. Den lille haren fikk leve videre på jorden, men etter sin død 
ble den plassert ved Orions føtter på himmelen. Da Orion var død jublet alle dyrene, nå kunne de leve i 
fred for den slemme jegeren.  
 
Neste vår ble harepusen trist og lei seg, han savnet å kunne legge egg slik som før. Dette fikk Ostara 
høre, og hun ville glede den lille haren. – Du skal få en gave av meg, sa hun. – Hver vår skal du kunne 
legge tre egg, et rødt, et grønt og et blått. Da ble haren glad igjen, og slik har det seg at haren legger egg 
til Påske. 
 

God Påske alle mine søstre! 

i V. K. og S 
Jeanette Ajer 
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SØSTERFORUM 

Et knippe med god «bokmat» for hungrige lesehester 

 

 

Barna fra toget 

Molly Ayer, 17 år, har bodd i 12 forskjellige fosterhjem. Hun er blitt jult opp, hun har måttet sove i 
en iskald vinterhage, og en fosterfar lærte henne å rulle jointer. Nå har hun blitt dømt til 
samfunnsstraff for å stjele en bok fra biblioteket. 

Hun skal hjelpe Vivian Daly, en 91 år gammel dame, å rydde loftet. Vivian kjenner seg selv igjen i 
Molly. Hun ble selv foreldreløs etter en brann. Sammen med hundrevis av andre barn ble hun satt 
på et tog til New York og fraktet til Midtvesten. Alt ble tatt fra henne, til og med navnet hennes, og 
hun ble flyttet fra familie til familie. Hun har forsøkt å fortrenge alt det vonde, men under 
ryddingen på loftet vekkes minnene til liv. Molly bestemmer seg for å hjelpe Vivian med å finne 
svar på spørsmålene som har tynget henne hele livet. 

 

 
Febertreet   
en roman av   
Jennifer McVeigh 
Sør-Afrika, 1880 
En kvinne forblindet av lidenskap, Et land herjet av grådighet,   
Et valg med katastrofale følger 
Etter sin fars plutselige bortgang er Frances Irvine nødt til å emigrere  
til Sør-Afrika for å gifte seg med en mann hun ikke elsker. Overgangen fra 
sosietetslivet i London er stor og Frances har vanskeligheter med å tilpasse seg  
det enkle livet på den sørafrikanske prærien. Hun dras mellom fornuft og 
lidenskap, og tankene hennes hjemsøkes av den sjarmerende og mystiske 
mannen hun lot seg forføre av på reisen fra London. 
1880-tallets Sør-Afrika er et land herjet av grådighet. Samtidig har naturen og 
omgivelsene en rå ubesudlet skjønnhet over seg. En kopperepedemi tvinger 
Frances til å isolere seg ved en diamantgruve og hun blir dratt inn i en ubarmhjertig verden av grådighet og 
utnyttelse. Frances må ta sitt livs vanskeligste valg – et valg som kan få katastrofale følger. 
 

 

Camilla Läckberg har gjort det igjen. 

I løvetemmeren får du spenning fra perm til perm. Vi befinner oss som vanlig i Fjällbacka og det er 
en veldig kald januar, og Erica Falck og Patrik Hedström har fått en ny sak. En pike forsvinner på vei 
hjem fra rideskolen. Hva har skjedd?                                                                                                                              

Paralelt med denne saken holder Erica på å grave i en gammel sak om en familietragedie, som førte 
til at en mann døde. Mannens kone, som ble dømt for drapet, nekter å si noe.                                                              

Hva er det hun skjuler? 

Ha en spennende Påske! 

  

 
 

14



 

 
Alle mine Uraniasøstre. 

 
Kunstkatalogen for Stamhuset og Seniorboligen er nå ferdig (så langt) etter vel 2 års arbeid 

              og nesten 3 år etter at” tanken slo ned i mitt hode” om at alt det fine vi omgir oss med 
              måtte vi SE og BRUKE mer! 
 
              Det har vært et spennende, omfattende arbeid med mye å hente frem i saler, små rom, 

kroker og kriker. Vi har fotografert, målt, brukt lupe og hentet opplysninger på internett og 
 bibliotek. Storarkivar Knut Aslak Wickmann og jeg har hatt et inspirerende samarbeid og jeg 

              har møtt mange behjelpelige søstre og brødre. 
 
              Jeg håper dere søstre vil se på katalogen og komme med kommentarer. Vi tar imot 
              alle innspill enten det er opplysning om kunsten, kunstnere, oppsettet (lay out) eller 
              det generelle inntrykket du har. 
 
              Planen videre er å få en fotograf til å ta nye bilder, vurdere størrelsen på disse, 
              plasseringen på katalogsiden og å tilføye kommentarene dere måtte komme med m.m. 
 

Kos dere med katalogen og det flotte innholdet ønsker søster Mimmi Knudsen. 
 

 
 

15 



Søster Hetty s kjøkken foreslår 
 
 
 

Godt til påskematen 
         
VERDENS BESTE BRØD 
 
Verdens beste brød er en enkel oppskrift som stammer fra USA og er kjent som «No-knead bread» 
(Eltefritt brød). Brød som stekes i en støpejerns gryte får en helt unik og sprø overflate. 
 
Le Creuset rund støpejerns gryte 24 cm/4,2 l. 
 
Forhevelse 2 x 10 min 
Heving 12-24 timer 
Tilberedning 45 min         
 
Ingredienser 
6 dl vann 
En klump gjær på str med en ert 
1 ss salt 
2 ss honning 
625 gr hvetemel (en del kan erstattes av grovt mel avhengig av hvor grovt brød du ønsker) 
1 dl solsikkekjerner til å drysse i gryten ved steking 
 
Fremgangsmåte 
 
1 Rør sammen gjær og vann. Tilsett salt, honning og mel og rør rundt med rørskje. Deigen kan tilsettes pinjekjerner,    
    gresskarkjerner, rosiner eller krydder etter ønske. Deigen skal være veldig myk og våt. 
 
2 Sett deigen til heving natten over (minimum 12 timer) 
 
3 Vend deretter deigen 3 – 4 ganger med en rørskje og sett den til heving igjen et par timer i bollen. 
 
4 Forvarm støpejerngryten på en rist i ovnen, og sett ovnen på 250 grader. Dette tar 10 – 15 min. Når ovnen (og    
   gryten) er varm, drysser du solsikkekjerner i bunnen av gryten. Du kan også bruke havregryn eller andre kjerner i    
   stedet for solsikkekjerner. 
 
5 Hell den myke deigen direkte fra bollen og ned i den varme gryten. Stek først brødet i ovnen med lokket på i 30    
    min., deretter senker du temperaturen i ovnen til 210 grader, og steker brødet videre i 15 min. uten lokk 
 
6 La brødet hvile i minst 30 min før det skjæres ut 
 
VIKTIG: PAKKES INN I LINHÅNDKLE IKKE I PLAST! 
 
Det er viktig at gryten er helt tett, slik at dampen ikke slipper ut. De fleste støpejerns grytene fra Le Creuset har 
stålknott som tåler opp til 200 grader 
 
 Håper det smaker til påskematen! 

 
 Hilsen søster Hetty  
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Klesklypen har (blant mange) vært husmorens beste venn gjennom årtider. 
Den ble oppfunnet på 1800 tallet og har siden kommet i mange forskjellige utforminger 
og materialer. Men nå har tørkestativ og tørketrommel overtatt og klesklypen er ikke så 
nødvendig som før. 
Skjønt nødvendig! Her sitter søster Torhild og hviler seg på benken – ja hviler seg  
på nettopp en KLESKLYPE! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KYLLINGER, HØNER OG HANER TIL PÅSKE 
Høyde ca. 13 cm. 
4 trådet ullgarn i passende farger. 
Legg opp 24 m. på pinner nr. 3.5 
Strikk 5 p. rettstrikk med grønn farge. 
Strikk 6 p. glattstrikk med oransje farge. 
Fell 1 m. i begynnelsen og slutten av neste p. 
Stikk 3 p. glattstrikk. 
Gjenta disse 4 p. 6 ganger til det er 12 m. igjen. 
Skift til gul farge. 
Fell 1 m. i begynnelsen og slutten av neste p. 
Strikk 1 p. 
Gjenta disse 2 p. 4 ganger til det er 4 m. igjen. 
Skift til rød farge. 
Strikk 3 p. til nebbet og fell til 3, 2 og 1m. 
La trådendene være så lange at du kan sy sammen 
ytterst i kanten med farge mot farge. Fest trådene ved 
å knyte dem sammen og putt endene inni kyllingen. Med den røde tråden syr du” sløyfer” til kam og sorte perler, 
eller sort garn, til øyne. Variasjoner over denne lille familien får du ved å bruke andre farger, tynnere/tykkere 
garn, færre /flere m. og p. antall og kanskje litt mønsterstrikk! Putt synt. vatt eller silkepapir inni slik at de står 
støtt. 
 
LYKKE TIL OG GOD PÅSKE ønsker Mimmi. 
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    Påske, hva forbinder vi med den? Hyttetur med hvite fjell, skiturer med appelsin-pause, peiskos,    
    påskeegg? For noen ja, mens andre foretrekker bylivet i en stille by, kanskje med kirkebesøk,  
    museumsbesøk eller rett og slett en rusletur i byen vår.  
    Uansett er den en fin tid til hygge med familie og venner, ta inn masse gode inntrykk, lade opp   
    batteriene og gjøre seg klare til en ny sommer. 

 
 
Vi i redaksjonen har hatt en ny økt og kommet frem til det resultatet du nå holder i hånden nå. 
Vårt ønske er selvfølgelig at her skal være noe for enhver smak. 

 
Vil du være med å forme Bulletinen? Vi tar imot forslag og innslag. Ønsker du å dele dine erfaringer fra 
egen eller annen Loge – Send det til redaksjonen jeanette@ajer.no 

 

Vår egen søsterside ønsker vi også post til. 
Er du noe du vil dele, ønsker hjelp til eller ønsker å hjelpe med. Kom med det. Det nærmer 
seg sommer, kanskje noen lure tips til hagen, hytta eller båten ligger der ute og venter på 
å bli formidlet. 

Vi i redaksjonen ønsker dere alle en riktig God Påske!  

Redaksjonen har bestått av: Jeanette Ajer 
Anett Finbråten 
Ingebjørg M. Lippart 
Nina Iljene Karlsen 

 
Webansvarlig: Elisabeth Buntz 
Fotograf: Randi Schønland og Anett Finbråten 
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