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Kjære Urd-søster! 

Vel møtt til et nytt logeår alle sammen! 

Siden sist har det vært stor aktivitet i 

logen vår. Den årlige mannekengoppvis-

ningen som Sosialnevnden står ansvarlig 

for samlet mange søstre og loddsalget 

fikk ben å gå på. Vi har vært på Oslo 

Nye Teater og sett forestillingen Hypo-

konderen. Turen i oktober ble kombinert 

med et besøk i Storlogen der Stor Arki-

var Knut Aslak Wichmann og Dep. Stor 

Sire Toril Grundtvig Skougaard tok godt 

i mot oss.  

Vårt årlige julemøte 9. desember samlet 

fullt hus og det var stor stemning. Sang 

og musikk ved Anna Asdal og Lise Ma-

rie Gusfre og feststemte søstre som koste 

seg med god julemat og godt drikke. 

Førjulstreffet for eldre søstre hadde også 

stor oppslutning. Hyggelige formiddags-

timer der skravla gikk og vi sang jule-

sanger sammen med Anna Asdal og Lise 

ved pianoet. 

Nå har vi et nytt år framfor oss med 

nye muligheter. 5. januar hadde vi 

instruksjon sammen med Baugeid 

Dagsdatter. Her deltok også vår nye 

DSS Britt Margrethe Lund.  

Loge nr. 16 Urd skal være med i et 

prosjekt hvor det gjøres endring i 

gjennomføringen av vår årlige infor-

masjonskveld, som vi nå vil kalle 

vennaften. De to viktigste endringe-

ne er at venneaften gjennomføres 

som en helt vanlig logekveld. Ingen 

eksterne embedsmenn deltar. Det er 

logens OM som orienterer om Orde-

nen, og orienteringen foregår i loge-

salen. De skal deretter delta i søster-

måltidet. Venneaften er 24. februar 

og vi håper  det blir mange gjester 

hos oss på denne kvelden og at søst-

rene stiller opp. 

 

Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 

Margit Agnethe Kittilsen OM 

 

OM har ordet 

Innvielse 25.11.2014 

OM Margit Agnethe Kittilsen 

25. november ønsket vi tre nye søstre velkom-

men til vår loge. Vi gleder oss til å bli bedre 

kjent med dere. 

Fra venstre: Kari Bjerkøen, Ann Kareen Øksdal og  

Åse Johansen 

Førjulstreff 02.12.2014 

Se på denne flotte ”buketten” med blide søstre da! Vi koste oss med snitter og 

bløtkake og praten gikk livlig rundt bordet. Tre rosa nelliker ble også godt mot-

tatt. 
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Utadvendt sosialt arbeid 

Oversikt 2013-2015 

2013 

Fiansiering av SOS-barneby i Malawi Fase 3 kr  8.210 

Barneverntjenesten i Porsgrunn 

- Trivseltiltak for barn    kr 20.000 

Helse– og aktivitetssenteret avd. Meieri- 

Gården      kr  3.000 

Leve Telemark 

- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord kr 10.000 

SOS-barnebyer 2 fadderskap: 

Kr 2.700 og 3.000     kr  5.700 

2014 

St.Hansåsen sykehjem 

- Trivseltiltak for demente    kr 15.000 

SOS-barnebyer 2 fadderskap:   kr   5.700 

2015 

Kirkens SOS Telemark    kr  10.000 

Frelsesarmeen Porsgrunn    kr  10.000 

SOS-barnebyer 2 fadderskap   kr    5.700 

Trivsel på sykehjemmet 

Virksomhetsleder Kari 

Omland tok imot sjekken 

som OM Margit A.  

Kittilsen og SR Unn  

Halvorsen overrakte på St. 

Hansåsen sykehjem 20. 

januar i år. Vår loge har 

allerede et samarbeid 

med sykehjemmet der vi 

stiller med to søstre en 

gang i måneden og  

hjelper til med med  

Trivseltiltak på  

avdelingen. 

Sosialaften 14. oktober 2014 

Det svingte av våre flotte mannekengsøstre 

da de boltret seg på catwalken med lekre 

nyheter fra Søster Classic A/S i Porsgrunn. 

Sosialkomiteen sto for tilberedning og serve-

ring av salater m/brød, kaffe og kake. Flotte 

gevinster og stort loddsalg førte til at vi fikk 

inn hele 15.000 kr.  Og som vi har sett var 

det St.Hansåsen sykehjem i Porsgrunn som 

kunne glede seg over pengene. Logen vår 

startet  våren 2014 et samarbeid med St. 

Hansåsen for å hjelpe til med å gjen-

nomføre utflukter og aktiviteter for pasi-

entene. Det er søstre fra Nevd for Styr-

kelse og Ekspansjon og Nevnd for Hjelp 

og Støtte som har trådd til, men det er 

fritt fram for de som ønsker å gjøre en 

jobb. Det er flere aktiviteter som det er 

Søstrene Randi Skottner Engh, Nelly Katinka Buschmann Myhre, Synnøve Kiøsterud Brekka, Ingebjørg Davidsen og Unni Stamland Kaasin hadde flere 

klesskift. Her er den mer sporty delen. 

behov for. Felles turer ut, både med 

sykehjemsbuss og til små spaserturer ut. 

Til jul var det for dårlig vær, men da ble 

det tid til små juleforberedelser som 

pasientene satte stor pris på. Det er ikke 

så mye som skal til for å skape trivsel. 

Være til stede for andre settes alltid pris 

på. 
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Tildeling av Veteranjuvel i Loge nr. 16 Urd 25 års Veteranjuvel 

Søster Marit Haraldsen, innviet i vår loge 

24.10.1989, mottok sin 25 års veteranju-

vel på vår loge 28.10.2014. 

Storrepresentant Unn Halvorsen ledet den 

høytidlige og verdige seremonien og til-

delte søsteren juvelen for 25 års trofast 

medlemskap. 

Etter tildelingen gikk søstrene ned til et 

nydelig dekket bord. Her ble det servert 

wienerschnitzel og karamellpudding som 

smakte nydelig. Søstrene Lise Marie Gus-

fre og Anna Pauline Lia Asdal underholdt 

med et potpourri med vakre sanger og 

nydelig pianospill. Veteranen selv holdt 

tale og fortalte at hun hadde vært spent, 

forventningsfull og litt nervøs for dagen, 

men at hun nå var glad, ydmyk, rørt og 

veldig stolt. Hun satte stor pris på alt som 

var gjort i stand, fra den høytidlige hand-

lingen i logesalen, og her i festsalen. Hun 

satte fine ord på sitt første møte med Loge 

nr. 16 Urd som foregikk på selveste FN-

dagen 24. oktober. 

Søster Grethe Halvorsen takket for maten. 

Det ble en fin  og minnerik kveld for Vete-

ranen og alle søstrene som var til stede. 

Søster Marit Haraldsen 

Teatertur og besøk hos Storlogen, Oslo, 18. oktober 
Stor Arkivar Knut Aslak Wich-

mann og Dep. Stor Sire Toril 

Grundtvig Skougaard tok vel i 

mot oss og viste oss rundt i de 

fire logesalene i Storlogens 

Hus i Stortingsgaten som 20 

loger og leirer har til sin dispo-

sisjon. Dep. Stor Sire Toril 

Skougaard Grundtvig tok søst-

rene med på vandringsgangen 

som er i bruk når nye søstre blir tatt opp i 

Ordenen. Stor Arkivar Wichmann hadde 

mye å fortelle i museet og gjorde oss opp-

merksom på billedhogger Ørnulf Bast sitt 

flotte verk over døren til Storlogens Hus. 

Verket symboliserer Vennskap, Kjærlighet 

og Sannhet. Før vi så forestillingen Hypo-

konderen på Oslo Nye Teater fikk vi  

servert nydelig buffetmidag på Cafe  

Europa. Alt i alt en veldig hyggelig logetur  

 
Våre hyggelig vertskap i Storlogen 

 
Julemøte 9. desember 

Vi er klar for årets julemiddag 

Gjett om søster Ingjerd Holmberg ble glad da hun 

vant søster Elna Jonskås Olsens flotte dukke med 

hjemmestikket tøy! 

Dette skal smake! 

UM Wenche Bystrøm Haaland ønsket 

velkommen til vår tradisjonelle julemid-

dag 9. desember. Her er det alltid fullt hus 

og stor stemning takket være god serve-

ring fra våre brødre. Som alltid finner vi 

Lise Marie Gusfre ved pianoet og Anna 

Asdal tryller fram flotte sanger. 

Sosialkomiteen med leder Liv Solveig 

Bjørnsen i spissen hadde det travelt med 

trekning av gevinster, og mange søstre var 

storfornøyd etter som gevinstene ble truk-

ket. Vi fikk inn kr 29.000 på loddsedlene 

og aftentrekningen. Et flott resultat. Tusen 

takk til alle som bidro med flotte gevins-

ter. Søster Jorid Aabelvik  fikk alter- 

blomstene denne kvelden. 

Søster Kristbjørg Ellefsen 

vant flotte nisser. 
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Vi gratulerer! 

 

23.01.2015 Ellen Brekke Strømsvaag 70 år 

12.02.2015 Annikken Knive Lassen 60 år 

08.03.2015 Aase Marit Næss Nilsen 80 år 

13.03.2015 Eva Bergestig    75 år 

15.03.2015 Heidi Ditlefsen Tunge 75 år 

19.03.2015 Gunvor Øren   70 år 

Minneord 

Det var med vemod vi mot-

tok budskapet om at vår  

kjære søster Kari Thorsen 

hadde sovnet inn 18.11.14. 

Hun var en av våre veteraner 

og ble opptatt i OF Ordenen 

for vel 50 år siden. Logen var 

hennes andre hjem der hun la 

ned utrolig mye arbeid. En 

pliktoppfyllende søster som 

også var medlem av utvalg 

og komiteer i en lang rekke 

år. Vi husker hvor flink hun 

var til å skrive og fremføre-

utallige flotte prologer, taler 

og morsomme takk-for-

maten-taler. Hun fikk sin 50 

års veteranjuvel på syke-

hjemmet. Det ble en høytids-

stund for henne og oss som 

var til stede, hvor vi fikk 

hyllet henne for hennes inn-

sats og hun avsluttet med å 

takke for alt logen har betydd 

for henne. Siste gang jeg var 

på besøk, noen dager før hun 

døde, ville hun som vanlig vite 

hvilket møte vi hadde hatt og 

skulle ha. Om stemmen var 

svak, så var fortsatt med: Hils 

alle søstrene mine fra meg, da 

vi tok vårt siste farvel. Vi i 

Loge nr. 16 Urd takker for 

vennskapet. 

  SR 

Det var med stor sorg vi i Loge nr. 

16 Urd mottok budskapet om at våre 

kjære søster Berit Sylvia Fjeldstad 

var gått bort 28.12.14 vel 85 år gam-

mel. Vi visste jo at hun ikke hadde 

vært så frisk den senere tiden, men 

det ble likevel trist. Alder har ingen-

ting å si når noen går bort. Berit ble 

tatt opp i vår loge for 36 år siden, så 

hun har et langt logeliv bak seg. 

Hun var en aktiv søster som møtte 

så ofte hun kunne. Vi var glad i hen-

ne, og vi vet at også hun var glad i 

logen og søstrene. Hun passet på at 

nye søstre ble tatt godt vare på. Hun 

var også opptatt av å få med nye 

søstre, og det er ikke lenge siden 

 

hun sto på for en av våre 

nyeste søstre. Noen av 

oss besøkte henne på 85

-års dagen, noe hun sat-

te stor pris på. Berit var 

alltid blid og koselig. 

Vi i Loge Urd takker for 

vennskapet og bevarer 

kjærligheten til vår av-

døde søster Berit i våre 

hjerter. 

  OM 

Bursdager - vi gratulerer! 

Str. Ingebjørg Davidsen fylte 70 år 

15. september 

Str. Elsa Sørie fylte 85 år 24. oktober. 

Tre søstre som fikk alter-

blomstene på ettermøtene: 

Kari Marie Glittum 23.09., 

Brith Ask, 28.10. og  

Synnøve Kiøsterud Brekka 

25.11. 

Alterblomster 


