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Sommer, sommer, sommer

Leder - Overmester har ordet

Kjære søstre
Et semester er snart slutt, våren er i full blomst og et
Embedskollegie, nevnder og komiteer har gjort sin jobb i snart to år.
Det er vemodig å skrive dette, men nye krefter står for tur for å gjøre en innsats for vår
kjære Urania.
Disse to årene har vært fylt med masse inntrykk, mye jobb, mye moro og ikke minst
mange nye erfaringer.
Det har vært veldig lærerikt, og jeg har vokst veldig mye på dette.
Vi har vært igjennom innvielser, fått tilføyet flere ledd på vår kjede. Noe som er ekstra
hyggelig. Gradspasseringer. Alltid hyggelig å få tildele en søster en ny grad. Spente,
nervøse ansikter som ser alvorlig på en. Veterantildelinger. Søstre som har viet mye til
Logen, og får sin takk gjennom en høytidelig utdeling av en veteranjuvel. Jeg har
dessverre også måttet stå å informere om en søsters død. Ikke fullt så hyggelig, men en
del av livet.
Som dere skjønner så har dette vært to år fylt av både glede og sorg.
Til dere unge søstre som ikke har vært med så lenge, ikke nøl med å si ja til et embede.
Det er veldig givende, uansett hvilke embede dere blir spurt om. Alle embeder,
nevnder og komiteer er like viktige.
Jeg synes vi har klart oss bra. Dere har vært flinke til møte opp. Vi har hatt mange
hyggelige ettermøter. Noen av oss har vært og besøkt våre vennskapsloger i Danmark,
og vi avslutter med en historisk tur med omvisning på Eidsvollsbygningen.
Vi har hatt søstre som har fått i gang kulturgruppe med både operabesøk, teaterbesøk
og omvisning i kvadraturen.
Vi har også hatt noen fine klubbaftener med flere gode innslag.
Jeg vil oppfordre dere også videre til å stå på. Møt opp, bli på ettermøtene, kom med
innslag til komiteene. Vi trenger fremdeles flere søstre, så prøv å få med venner,
bekjente og familie og spre vårt budskap. Det er det som får vår Orden og vår Loge til
å ekspandere.
Til slutt vil jeg få takke for to flotte år, og så gleder jeg meg til å ta fatt på jobben som
fung. Eks OM.
En riktig god sommer til dere alle, så sees vi uthvilte og med nytt pågangsmot til
høsten.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Wenche Høgåsen
OM
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Kjære søstre!
Tiden er nå kommet for å takke for meg og overlevere stafettpinnen videre til vår nye Undermester.
Disse to årene har gått fort og det har vært både lærerikt og hyggelig. Mange koselige ettermøter og
klubbaftener sammen med dere. Håper dere har hygget dere.
At ansvar for vervene videreføres til andre søstre er sundt. Skifte gir rom for nye ideer og andre
måter å gjøre ting på.
En spesiell takk til Selskapskomiteen som har stilt opp til hvert møte, Søsterskillingskomiteen som
har hatt ansvar for våre Klubbaftener, og all støtte og bidrag fra Embedskollegiet.
Takk til alle søstrene som har deltatt på ettermøtene. Det er dere som har vært med og bidratt til all
hyggen. En spesiell takk til de søstre som har stilt opp med spill, sang og foredrag.
Jeg ønsker vår nye Undermester Ingebjørg Mundheim Lippart lykke til og ber alle søstrene ta vel
imot henne.

La oss se bakover med forståelse, framover med tro og rundt oss med
kjærlighet.
(Ukjent)

Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen,
det er den eneste glede.
(Arnulf Øverland)

Ønsker alle søstrene en fantastisk sommer!

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Reidun Bragne
Undermester
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Sekretærens
Spalte

Jubilanter sommeren 2015
08.06.1933
08.06.1963
09.06.1923
12.06.1950
13.06.1952
14.06.1945
25.06.1946
28.06.1943
29.06.1939
01.07.1932
02.07.1959
06.07.1947
08.07.1934
14.07.1956
14.07.1941
14.07.1940
18.07.1947
23.07.1953
30.07.1941
31.07.1942
12.08.1944
19.08.1963
22.08.1940
23.08.1920
03.09.1949
09.09.1921
15.09.1955
18.09.1932
25.09.1917
27.09.1933

Tori Eikanger
Jelena Sirevaag
Åse Ålovsrud
Torill Evjen Solli
Randi Gjervik
Irene Engstad
Grethe Syversen
Guvor Loe Andresen
Jørun Hammerø
Marit Wenneberg
Ingebjørg M. Lippart
Karin Pedersen
Reidun Fritzvold
Mona Rasmussen
Liz Thams Ruud
Randi Schønland
Inger Tangen
Wenche Ødegaard
Karin Britt Olsen
Unni Hildebrand
Irene G. Erichsen
Inger-Lill Bjerke
Anna Marie Knudsen
Marvel Dahl
Torhild Skyberg
Nelly Henriksen
Ann Helen Madsen
Else-Karin Fasting
Brit Granli
Annelise Svalesen

82 år
52 år
92 år
65 år
63 år
70 år
69 år
72 år
76 år
83 år
56 år
68 år
81 år
59 år
74 år
75 år
68 år
62 år
74 år
73 år
71 år
52 år
75 år
95 år
66 år
94 år
60 år
83 år
98 år
82 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

Nytt fra Storlogen:
Flom i Ngabu Malawi
I området der vi bygger Odd Fellow barneby, har det vært en fryktelig flomkatastrofe. Flommen har ødelagt
mange hjem og folk har mistet det lille de hadde. Det er familier i familieprogrammet som først og fremst er
rammet. 1800 barn og unge er blitt hjemløse. Bygningene i den nye Odd Fellow barnebyen er heldigvis ikke
rammet. SOS-barnebyer i Malawi har et nødhjelpsprogram i området for å bistå med mat og drikke og starte
gjenoppbyggingen av hus og hjem. Storlogen har bevilget kr 300.000,- fra Storlogens Humanitære Fond, for
umiddelbar innsats. Dersom enhetene kan, og ønsker å bidra i nødhjelpsarbeidet, kan beløp overføres til
Odd Fellow Landssak, øremerket «Nødhjelp Ngabu» kontonummer 1203 43 05313.
Bruk av sosiale medier
Sosiale medier, slik som Facebook og Twitter er kraftfulle påvirkningskilder som gir effekt langt ut over det
man i utgangspunktet kanskje hadde forestilt seg. Det er mange eksempler på hvor stor skade det er påført
enkeltmennesker og institusjoner/organisasjoner på grunn av uforvarende eller ubevisst bruk av disse
medier. Storlogen ønsker å høyne forståelsen av hva det kan gi av ringvirkninger dersom innlegg og
kommentarer ukritisk publiseres. Dette gjelder på det personlige plan så vel som for Ordenen. I
Ordenssammenheng er dette omtalt i Forskrift – Bruk av internett og hjemmesider. Vi ber om at denne
forskrift leses og følges.
Det har vært reist spørsmål om Minneloge og Festloge m/ledsager skal telle blant møtedager og føres i
Focus. Stor Sire har vært forespurt og svaret er: Ja - begge dager teller og skal føres i Focus.
Minner til slutt om datoen for opplæring av nye embedsmenn Søndag 23. august 2015 og i den forbindelse
erfaringsutvekslingen som må foregå forut for opplæringsdagen.
Da dette er min siste periode som Storrepresentant og derfor mitt siste innlegg, vil jeg takke for meg som
Storrepresentant i Loge nr. 2 Urania, det har vært 5 interessante og lærerike år.
God sommer ønskes dere alle!

Med søsterlighilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Gunvor Loe Andresen
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SOMMERENS BOK
En mann ved navn Ove av Fredrik Backman.
Dette er en roman om kjærlighet, riktig verktøy
og viktigheten av alltid å kjøre Saab.
Ove er 59 år, han kjører Saab. Folk kaller ham
«bitter» og «naboenes frykt». Men Ove er ikke
så bitter, grynter han. Han går vel bare ikke rundt
og gliser hele tiden.
Hver morgen går Ove sin inspeksjonsrunde rundt
i borettslaget.
Flytter på sykler og kontrollerer kildesorteringen, selv om det er flere
år siden han ble sparket som styreleder, i det som Ove selv bare
omtaler som «det der statskuppet».
En bok du ikke klarer å legge fra deg, boken preges av treffsikker
humor og høy gjenkjennelsesfaktor og du blir glad i Ove.
Du må bare lese den og den lånes ut.
Kan anbefales!

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Gunvor Loe Andresen
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Loge Uranias besøk til våre danske venneloger i Næstvedt og Nakskovhelgen 13.-15. mars 2015

Fredag 13. mars kl. 12.00 møttes 13 glade søstre på Gardemoen på vei til København for å besøke
våre venneloger Birgitte Gjøe i Næstvedt og Kæden i Nakskov.
Fra Kastrup tok vi tog via København med ankomst Næstvedt ca. kl. 18.00, hvor vi ble tatt imot av
søstre fra Birgitte Gjøe, som fraktet oss til hotell Vinhuset hvor vi skulle bo.
Kl. 19.00 var det 3-retters middag på hotellet sammen med søstre både fra Birgitte Gjøe og
tilreisende søstre fra Kæden i Nakskov, som ligger ca. en times biltur unna. Totalt var vi ca. 26
søstre tilstede.
OM i Birgitte Gjøe ønsket oss velkommen og det ble servert nydelig mat og praten gikk på norsk og
dansk. Uranias Eks DSS Elna Kjær Meyer takket for maten samt hyggelig mottagelse.
Lørdagen var det rundtur i byen Næstved v/Rasmus Nielsen, som avsluttet med lunsj på Restaurant
Monello.
Kl. 15.00 ble vi hentet med buss og kjørt til Kæden i Nakskov, hvor vi skulle overvære en innvielse
med etterfølgende festloge med middag. Fung. Eks OM Mona Rasmussen takket for hyggelig
velkomst under til beste for Logen. OM Wenche Høgåsen holdt tale ved middagen og overrakte
gaver til begge logene. Telysholdere i kunstglass fra Hadeland Glassverk, 6 stk. til hver loge.
Avsluttet med buss til hotellet kl. 22.30 fra Nakskov.
Søndag kl. 09.30 ble vi hentet i privatbiler og kjørte til Herlufsholm kloster og kostskole, hvor vi først
overvar en gudstjeneste i Herlufsholm kirke og etterpå var det guidet omvisning på området v/
tidligere pastor Eilif Christensen, en fantastisk guide. Kl. 13.00 var det lunsj i Odd Fellowlogen hos
Birgitte Gjøe. UM takket for maten og oppholdet.
Vi ble fraktet i privatbiler til togstasjonen og flyet hjem gikk kl. 22.15.
Alle var enige om at det hadde vært en fantastisk tur rik på opplevelser sammen med våre søstre i
de to vennskapslogene. Det ble avtalt gjenbesøk til Loge Urania innen en to års tid.
I V. K. og S
Storrepresentant

Gunvor Loe Andresen
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Et knippe bilder av søstrene som var på besøk i Danmark i mars måned.

Klare for avgang til København og med store
forventninger…

I godt selskap hygger man seg

Så har søndagen kommet og damene er klare for retur til
gamlelandet.
Sikkert fulle av inntrykk og mange gode minner.

Vi fikk en flott omvisning i denne gamle
middelalderbyen. Mot slutten av omvisningen,
kom jeg over dette kunstverket på en vegg på
et gammelt hus. Street Art kunstverket er en
stor kontrast til øvrig gammel bebyggelse,
men et morsomt innslag.

Fotograf Ingebjørg M. Lippart

Flere bilder fra besøket i de danske logene vil komme i billedkavalkaden til Jul.
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GJESSISME
I høst når du ser kanadagjess gjøre seg klar for sin reise sydover, når
du ser de former seg i sin karakteristiske V-formasjon – tenk da over
hva som ligger bak av erfaring og klokskap for å danne en slik
V-formasjon.
Når hver fugl flakser med vingene skaper den oppdrift for hver fugl
som kommer etter. Så ved å fly i V-formasjon kan hele flokken fly
71 % lengre enn hvis hver fugl fløy alene.

Kanskje kunne mennesker som delte samme syn og
hadde samme mål – nå målet fortere og bedre om de
samarbeidet.
Skulle en gås falle ut av formasjonen føler den omgående
en sterk motstand og kommer seg fort tilbake i flokken
og forstår fordelene ved å fly i flokk.
Hadde vi de samme sansene som en gås, ville vi også
arbeide med andre som skal samme vei.

Når lederen blir trett sakker den farten og en annen
gås flyr frem og overtar lederposisjonen.
Gjessene bak i flokken gir fra seg oppmuntrende lyder for at
lederen skal holde tempoet.
Når en gås mister krefter eller er såret og faller ut av
formasjonen, følger to gjess med og hjelper og beskytter den.
De er der til gåsen enten kan fly igjen eller er død, før de slutter
seg til en annen formasjon inntil de når igjen sin egen gruppe.

Hadde vi sansene til en gås ville vi også holde sammen og støttet
hverandre på samme måte.
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SØSTERSKILLINGSBASAREN 4. MAI 2015

Ivrige
loddkjøpere

Noen er sultne

Noen er forsynt

Noen
venter

Og spenningen stiger………

Det er nå det gjelder………….

Hvem blir den heldige?

Kveldens hovedgevinst gikk til
May Helen som fikk full pott denne gang,
Hun gleder seg nok til høstingen 

Og så var det summa samarium
da

Kveldens lykkeligste vinner var
nok likevel vår kjære Skattmester
Karin
Og summen ble hele
kr. 11.000
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Mandag 27 april samlet 24 Uraniasøstre seg på Christiania
Torg for en hyggelig rundtur i Kvadraturen.

Målet var å ta inn på Engebret men først skulle vi se gamle bygninger med historie som alle ligger på
Bankplassen. Vårt første teater, Christiania teater hadde tilhold på Bankplassen, skuespillerne hadde Cafe
Engebret som pauserom til alle døgnets tider, en cafe som har en uendelig flott historie mht. prominente
kunstnere som Grieg, Bjørnstjerne Bjørnson og hans sønn Bjørn (Nationaltheatrets første sjef) billedhugger
Bergslien og hans bror Knut m.fl. Den første kvinnelige skuespiller som besøkte Engebret var Åsta Hansteen
og Oda Krogh. Dette var på en tid hvor kvinner gikk på kafe og ikke på restauarasjoner som serverte alkohol.
Men en av de viktigste aktørene på Bankplassen (derav navnet) er Norges Bank. De har bygget 3 forskjellige
banker, den siste er Norges Bank og den mellomste er nå Samtidsmuseet, den første som ble bygget i 1836
huser i dag Forsvarsdepartementet.
Restaurant Det Gamle Rådhus var, som navnet tilsier,
Christianias første rådhus. I dag er det restaurant med
et godt kjøkken og nydelig lutefisk i den sesongen før jul.

Der hvor Riksteateret i dag holder til var det i begynnelsen et privat hus bygget
for en av Christianias kondisjonerte. Senere har det også vært «waisenhus»
for barn som hadde det vanskelig.

Akershus festning ble påbegynt i år 1300 av Håkon V Magnusson,
i år 1600 ble det bygget på til ca. halvparten av hva den er nå.
Akershus har alltid blitt pusset opp og tatt hånd om av våre
Myndigheter, dette i motsetning til flere flott bygninger
som i all tid har fått stå og forfalle. Men det brukes jo nå
bl.a. som representasjonslokaler for vår regjering ved statsbesøk.

Kvelden ble avsluttet på cafe Engebret med nydelig mat og vin – OG mye prat og latter som vi i Urania er
eksperter på. Tror jeg kan si at det ble et vellykket møte for alle.
I V. K. og S.
Liz Thams Ruud
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GRADSPASSERINGER

Vår flotte søster Tove Hagen
fikk sin II grad den i Loge nr. 130
Dråpen den 8. april

Her med sin stolte fadder, Inger Tangen

Mange av våre søstre var tilstede for å
overvære forfremmelsen

Vi gratulerer henne med forfremmelsen og ønsker henne lykke til videre i loge-arbeidet.
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Venner
Venner er noe man trenger
da dagen er trist og grå.
Venner er de som gir støtte
når veien blir tung å gå.
Venner er de som gir trøst
når man er nedfor og lei.
En venn er en som kan si;
Ikke gi opp, du har meg.
Venner er de som blir
når alle de andre går.
En venn er en som kan lytte
og smilende si: Jeg forstår.
Venner er de som kan gi
uten å kreve igjen.
En venn er en som er med deg
i glede og sorg veien frem.
Om du i disse linjer
kan kjenne deg selv igjen.
Så kan jeg bare si:
At du er en ekte venn.
Innsendt av Randi Schønland
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Sommerens gleder
Ja, tenk nå er vi her igjen. Solfylte dager og lange lyse kvelder venter oss, ungeskrål og latter skal
høres i stille kveldstimer. Um……. Masse dufter trekkes inn og sprer glede i sinnet.
Alt er så mye enklere om sommeren. Man står opp, slenger på seg et plagg eller to og vips så er man
klar.
Ingen tunge frakker og jakker, strømper og støvler, lue og votter. Det er bare et ord for dette,
DEILIG!
Sommeren er også den tiden på året da de fleste av oss får anledning til å oppleve, besøke andre
steder, se andres levesett og lære om nye steder. Det er jo sagt at vi om sommeren er mer mottagelig
for inntrykk enn ellers i året.
Nå er det tid for avslapping, ferie og samvær med familie og venner. Noen velger seg fjellet, noen
liker
seg ved fjorden mens andre igjen foretrekker å feriere i sydlige land. Uansett hvor så håper jeg alle
vil få en deilig sommer med sol og varme, men kanskje med en liten skur i ny og ne.
Vi vil jo alle nyte høstens avlinger av frukt og bær når vi kommer så langt, og så gjør det
underverker for håret da.
Det er tid for en god bok eller tyve, musikk hjemme eller konserter, et restaurantbesøk kanskje, for et
utsøkt måltid eller for å møte venner. Eller rett og slett bare sitte med en kaffe eller et glass vann ved
et utebord og nyte menneskevrimmelen. Det kan være svært interessant, morsomt og inspirerende.
Jeg har ofte tenkt når jeg passerer et slikt bord. Disse som ser meg når jeg går forbi merker seg nok
også mine særegenheter og får seg en god latter.
Sommer er tid for moro og glede!
Til slutt kjære damer vil jeg komme med en oppfordring:
Senk skuldrene, rett nakken, sett inn smilebøylen, smør kroppen og ta på solbrillene – nå er du klar
for sommerens gleder hvor enn du måtte være.

God sommer!

Jeanette Ajer
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SØSTERFORUM
Et par skiver med «bokmat» for hungrige lesehester

Boken: Uperfekt – våg å vis hvem du er
Handler om hvordan du kan befri deg fra
skam og perfeksjonisme og bli et helt menneske.
I denne banebrytende bestselgeren viser Brené Brown hvordan det å våge
å være seg selv og stå fram slik vi er med sårbarhet og skavanker, endrer
livet vårt for alltid.
Når vi tør å slippe kontrollen og strevet etter det perfekte, tro på at vi er
god nok som vi er og leve helt og fullt, vil vi føle mer empati, tilhørighet og
kjærlighet.
Vi befrir oss fra skam og blir gladere, helere og lykkeligere i samvær med
familien, vennene og kollegaene våre.
Brené Brown avdekker følelsene vi har omkring skam og sårbarhet og viser
hvordan de tærer på livsgleden – og hun gjør det på en måte som
går rett hjem med varme, humor og velrettede spark.
Boken bygger på forskningsarbeid gjennom de siste tolv årene
– erfaringer fra tusenvis av menn og kvinner som har valgt å
erkjenne og ta i bruk sin skam og sårbarhet for å utvikle seg som
mennesker og få det bedre med seg selv.
Jeg anbefaler boken på det varmeste, den er til ettertanke for både det ene og det andre i den verden vi lever i
dag.
Fra Ingebjørg

Silkeormen av Robert Calbrait
En utrolig medrivende kriminalroman med bra vendinger
rundt hvert hjørne. Silkeormen er den andre boken i den
kritikerroste serien med Comoran Strike og hans målbevisste unge assistent Robin Ellacott.
En underholdende roman der de mest engasjerende
skikkelsene verken er mordere eller offer, men derimot
detektivene som har utfordringen med å løse mysteriet.
Jeg synes boken er spennende og en bok jeg anbefaler,
Og har man ikke lest den første boken i denne serien,
Når Gjøken galer, anbefales også den på det sterkeste.
Fra Ingebjørg
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Søster Hetty s kjøkken foreslår

Suppegodt

Blomkålsuppe med persille og bacon
1 stk løk
2 stk hvitløkfedd
2 stk purre
1 ss olje
1 ts hakket timian
1 stort blomkålhode - delt i buketter
1 l kraft + litt vann
½ ss havsalt
200 gr bacon
1 kvast persille
Finhakk løk, hvitløk og den ene purren. Surr dette blankt i olje, ha
i timian.
Legg så blomkålbukettene i gryten.
Tilsett kraft og fyll på med van så det akkurat dekker blomkålen.
Kok til blomkålen er mør. Kjør suppen jevn med en stavmikser.
Smak til med havsalt. Kutt den andre purren i tynne ringer og
baconet i terninger. Stek bacon og purre og bland med forhakket
persille. Topp suppen med blandingen.
Hentet fra Mat og Vin

God sommer hilser
Søster Hetty
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Kjære søstre

Jeg er så glad og takknemlig når jeg skriver
dette – like før deadline for Urania Bulletinen
går ut!
Er nettopp kommet hjem fra Lovisenberg
Sykehus hvor de har hjulpet meg med ny
hofte.
Lovisenberg Diakonale Sykehus er en vakker
bygning med et flott parkanlegg. Det er bygget på Lovinsenbergløkka – tidligere
«Haugen-Tamburhaugen» ved Sankthanshaugen midt i Oslo.
Etter tidligere eiere ble den opprinnelige bygningen brukt som feriebolig for banksjef
Fridtjof Frølich fra ca. 1850. Fra ca. 1885 tilhørte den Diakonissesykehuset med
Cathinka Guldberg som første forstanderinne. Hun regnes også som landets første
sykepleier og «diakonissens mor».
Tomten hadde de den gang fått i gave av grosserer Oluf Kjær og slik man kjenner
bygningen nå er den fra ca. 1895. Målsettingen det ble arbeidet etter var
«menighetsmessig kjærlighetstjeneste og nestekjærlighet».
Gir dette gjenklang i Odd Fellows budord?
Lovisenberg Diakonale sykehus slik det fremstår nå ble etablert i 1993.
For meg ble det et godt sted å være i knapt en uke. Jeg møtte mennesker med stor
kunnskap, smil og omsorg i et fredelig miljø som ga trygghet. Vi møter alle heltene på
vår vei, og samtidig som jeg ønsker hver og en av dere en god sommer vil jeg dele
denne betraktningen om Hverdagshelter med dere.
God sommer hilser
Søster Anna Marie /Mimmi Knudsen
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Innsendt av Anna Marie/ Mimmi Knudsen
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Og slik har blomstene det i en verandakasse, som får kjærlighet og vann

Vi i redaksjonen har hatt et hyggelig møte med mye skravling, resultatet holder du 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 Sommer!
Redaksjonen har bestått av:

Jeanette Ajer
Anett Finbråten
Ingebjørg M.
Lippart Nina
Iljene Karlsen

Webansvarlig:
Fotograf:

Elisabeth Buntz
Randi Schønland og Anett Finbråten
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