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Kjære Urd-søster! 

 

Vi er nå inne i siste del av vårterminen 

og vi har foretatt nominasjon og valg av 

nye embedsmenn. Vi er i ferd med å 

avslutte perioden 2013-2015. Det har 

vært to berikende år med mange fine 

begivenheter. Jeg vil gjerne takke valgte 

og utnevnte embedsmenn for god inn-

sats, for fellesskap og samhold. Takk for 

oppmuntring, tillit og støtte. 

Takk alle søstre som trofast kommer på 

logemøtene, takk for gode ord og sosialt 

samvær. 

Vi hadde vår venneaften 24. februar. Et 

nytt konsept der ingen eksterne em-

bedsmenn deltar. Søster Trine Svarstad 

fortalte under søstermåltidet om sitt  

første møte med logen. Hennes ord er 

gjengitt på side 2 i Urd-posten. På møte 

13. mai kunne vi ønske Margareth  

Klevan velkommen til vår loge. Vi håper 

hun vil trives i Loge nr. 16 Urd. 

Heldigvis er ikke vårterminen helt 

ferdig ennå. 26. mai skal søstrene 

Kari Bjerkøen og Ann Kareen  

Øksdal tildeles Det Gode Vennskaps 

Grad. På ettermøte får vi besøk av 

Bryns Blomster som gir oss tips om 

stell av sommerblomster. 

2. juni går vår årlige sommertur. Vår 

lille reise går til idylliske Kil og 

Wesselgården utenfor Kragerø. 

Vi minner også om sommermøtet 11. 

august som vår loge er ansvarlig for. 

Vi har vært så heldige å få prest  

Synnøve Skree Skjeldal til å komme 

og snakke om toleranse og medmen-

neskelighet. Hun vil også ha med seg 

to musikere, så her blir det sang og 

musikk. Dette gleder vi oss til. 

Da ønsker jeg alle søstrene en riktig 

god sommer. 

 

Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 

Margit Agnethe Kittilsen OM 

 

OM har ordet 

OM Margit Agnethe Kittilsen 

Søsterskilling 24.03.2015 

På ettermøte 24. mars sto Søsterskil-

lingen på programmet. Mange flotte 

gevinster og stor pågang for å kjøpe 

lodd. Resultatet var da også 10.000 kr.  

Vi har mange søstre som er flinke i 

håndarbeid så takk til alle som gjør en 

innsats og takk til alle som har med 

gaver. 

Leder i Søsterskillingen Ellen  

Brekke Strømsvaag, sammen med 

gode medhjelpere sørget for smidig og 

hurtig trekning. 

Kristbjørg Ellefsen var heldig å kunne ta med 

seg alle påskekyllingene. 

Unni Stamland Kaasin har trukket vinnerloddet, 

mens Ingebjørg Davidsen fortsatt venter på 

gevinsten. 

Jeg vant påskeegget sier Anne Marie Vollan 
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Venneaften 24.02.2015 

 

Etter søstermåltidet fortalte str. Trine 

Svarstad om sitt møte med logen vår. 

Vi gjengir her utdrag av hva Trine 

fortalte. 

Jeg var her første gang for to år siden 

på en lignende vennekveld. Min gode 

venninne Gitte Teigen Hesmyr ville 

ha meg med, da hun mente dette var 

noe for meg. Jeg er skeptisk for nye 

ting og tankene gikk til yngre dager 

da jeg serverte litt på Odd Fellow. 

Døren inn til logesalen så vi på som 

noe veldig ”skummelt”. Derfor måtte 

jeg legge fra meg alle negative tanker 

og møte med et åpent og nysgjerrig 

sinn. 

Jeg fikk et godt førsteinntrykk da jeg 

kom inn i logesalen. Følte meg av-

slappet. Det var en rolig og fin atmo-

sfære der jeg kunne senke skuldrene 

og glemme hverdagens kjas og mas. 

Ettermøtet var trivelig med mange 

flotte logesøstre som gjorde det beste 

for oss nye. 

Etter denne kvelden gikk jeg hjem i tenke-

boksen. Tok noen runder med meg selv. Fra 

opplysningene jeg fikk skjønte jeg fort at 

det var viktig å møte ofte for å bli kjent. Jeg 

bestemte meg ganske raskt for å bli med, 

men var fortsatt litt ”feig” og ventet til høs-

tens innvielse. 

Gitte, som den gangen ikke hadde fått 3. 

graden, ordnet det slik at Anna Augestad 

kunne være min fadder. Det var god 

”match” fra første stund. Hun ble en god 

støttespiller som har lært meg mye. Hun 

skulle også være fadder til Tove Mette Pe-

dersen. 

Det første en ”lærling” lærer å kjenne er 

Selskapskomiteen. Der var jeg så heldig at 

Gitte var leder. Så jeg ble raskt kastet inn i 

den, men det har bare vært positivt. Her blir 

man  sammensveiset med alle de nye søstre-

ne samtidig som man blir bedre kjent når 

man går rundt og serverer. 

Det foregår sosialt samvær også utenfor 

logen. Sommerturer og teaterturer gjør at 

det er lettere å bli kjent. Jeg vil gjerne trek-

ke frem turen til søsterlogen vår Ruth 

i Aalborg som jeg som ny var så hel-

dig å få bli med på. En kjempetur 

hvor vi ble ble godt kjent med hver-

andre på en litt annen måte når man 

er sammen i flere dager. 

En liten oppsummering: Jeg føler jeg 

lærer noe nytt for hver gang  jeg er 

her, trygghet, samhold og ikke minst 

masse flott vennskap. 

ORD OM LIVET 

Når hjertet er villig finner det tusen 

muligheter 

Når hjertet er uvillig finner det tusen 

unnskyldninger 

   Trine Svarstad. Aktiviteter på ettermøter 

På ettermøte 28. april viste OW’s Korsett-

salong fra Skien siste nytt i badetøy og 

undertøy. Her de flotte mannekengene 

Wenche, Hilde, Hilde og innehaver Berit 

Solberg Ottar.  Her var det noe for enhver 

smak og stor stemning blant søstrene. 

På ettermøte 10.03. underholdt unge sang-

elever ved Vangens Operastudio i Pors-

grunn og Skien videregående skole. Fra v. 

Anna Kortner, Edward Mustad, leder  

Vegard Bakke og Alexander Brandt 

På ettermøte 14.04. takket medlem 

av Frelsesarmeen i Porsgrunn og 

vår logebror Finn Bjørnø for penge-

ne og informerte om Frelsesarme-

ens arbeid. 

Innvielse 

På logemøte 12. mai kunne vi ønske en ny loge-

søster velkommen til Loge nr. 16 Urd, Margareth 

Klevan. Hun er søster til str. Tove Kolstad. Vi 

ser fram til å bli kjent med deg Margareth. 
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Tildeling av 25 og 40 års Veteranjuvel 10. mars 

Under en høytidlig seremoni i logesalen ble Str. 

Bjørg Helene Sølland og Svea Eivor Lillian 

Versvik tildelt sin 25 års veteranjuvel. Str.  

Kristbjørg Ellefsen fikk tildelt sin 40 års veteran-

juvel. Vår Distrikt Stor Sire Britt Lund ledet den 

flotte seremonien. 

Etter tildelingen gikk søstrene ned til et nydelig 

dekket festbord. Svinestek og karamellpudding sto 

på menyen. Overmester Margit Agnethe Kittilsen 

gratulerte jubilantene og overrakte tre rosa nelli-

ker. Hvert enkelt medlem er i kraft av sin person-

lighet, bakgrunn og erfaring en viktig og verdifull 

del av vårt fellesskap. Kristbjørg takket for nyde-

lig seremoni og gode minner. Bjørg og Svea tak-

ket for en fantastisk stund i logesalen. En flott 

opplevelse. Når de begynte i logen visste de ikke 

hvordan en logesal så ut. Sterkeste minnet er nok å 

se søsterringen. Bjørg takket fadderene og kunne fortelle at det er 

45 år siden på dagen at Solveig Haug, Bjørgs fadder, ble opptatt 

som medlem. Vesla Amundsen hadde tatt fadder Aslaug Johansen 

plass for Kristbjørg, Solveig Haug og Sveas fadder Grethe  

Bjørnstad gratulerte alle jubilantene. 

Eva Rørtveit fra Sct. A. Sunniva og gjest til Bjørg syntes det var 

stort å oppleve tildeling av både 40 og 25 års veteranjuvel. Str. 

Liv Solveig Bjørnsen rundet det hele av med en flott takk for  

maten tale. 

Vegard Bakke, operasanger og sangpedagog, underviser unge 

sangelever ved Vangen Operastudio i Porsgrunn og Skien videre-

gående skole. Han hadde med seg 16 år gamle Anna Kortner, 

Alexander Brandt og 15 år gamle Edward Mustad. Alle bidro med 

nydelige sanger fra Sound of Music, Le Miserable, Oh Danny 

Boy. Vegard Bakke ved piano. Alt i alt en flott ramme for jubilan-

tene våre.  

Gradspasseringer 

24.03. ble str. Anne Ellingsen, Kari 

Omnes Egeland, Britt Ytterbø og Bente 

Loretzen forfremmet til Det Gode 

Vennskaps Grad 

14.04. ble str. Dorit Bugge Urgård og Unni 

Hansen forfremmet til Den Edle Kjærlighets 

Grad 

28.04. ble str. Anniken Knive Lassen, Anna Pau-

line Lia Asdal og Gunvor Tonheim forfremmet til 

Den Høye Sannhets Grad. 



URD-posten 

Medlemsavis for 

Rebekkaloge nr. 16 URD 

Sverresgt. 9, 3916 Porsgrunn 

Foto: Ingebjørg Sørensen og  

Anne-Lise Hafredal 

 

Kontakt redaksjonen: 

Anne-Lise Hafredal 

URD-posten 

Jubilanter 2015 

Vi gratulerer! 

 

 

 

17.06.2015 Synnøve Almendingen  75 år 

24.06.2015 Inger Johanne Sørensen  75 år 

08.07.2015 Wenche Bystrøm Haaland  70 år 

14.08.2015 Toril Dalevold Thorsen  60 år 

16.08.2015 Ingeborg Planting Halvorsen 70 år 

17.08.2015 Kari Fjeld Waag   60 år 

31.08.2015 Marit Kjeldsen   90 år 

31.08.2015 Else-Liv Olsen   70 år 

12.09.2015 Solveig Margaret Haug  85 år 

15.09.2015 Ruth Helen Ulberg   85 år 

02.10.2015 Kirsten Søby    70 år 

07.10.2015 Eva Alvhild Nebelung  70 år 

18.10.2015 Sissel Gro Hasler   70 år 

21.10.2015 Peggy Strøm    85 år 

02.11.2015 Hanne Gløsmyr Øverland  50 år

  

SR har ordet 

Jeg må rette en stor takk til 

dere alle for at jeg fikk mu-

ligheten til å være vår loges 

Storrepresentant i den fire-

års perioden som snart er 

endt. Da jeg startet tenkte 

jeg, fire år er da lenge å være 

i et embede, men disse årene 

har løpt av sted. Det har vært 

en lærerik og utviklende tid, 

og ikke minst har jeg hatt 

gleden av å følge to fine og 

arbeidsomme kollegier som 

har hatt som mål å gjøre alt 

til beste for logen vår. Håper 

også at jeg har evnet å gi 

støtte og hjelp til em-

bedsmennene. 

Nå er straks vårterminen ved 

veis ende, men først skal vi 

ha Sommertur til Kilsfjorden 

ved Kragerø, og vi har også 

ansvaret for Sommermøtet i 

år. 

På første møte i høstterminen 

skal det være installasjon av 

nye embedsmenn. La oss alle 

huske på at det har stor betyd-

ning for embedsmennene at vi 

kommer til våre logemøter. 

For det er medlemmene som 

gir Kollegiet vårt styrke, det er 

vi søstre som skal motivere 

dem i deres arbeid. I Hand-

lingsplanen vår har vi som mål 

å ha fremmøte på over 50 %, 

og det har vi faktisk hatt på 

flere møter denne våren. La 

oss fortsette med det. Hver og 

en av oss kan bidra med å 

møte så ofte vi kan. Ja, vi kan 

også spørre en logesøster som 

vi treffer og ikke har sett på 

en stund om hun vil komme, 

kanskje gjøre en avtale. Ters-

kelen for å komme blir høyere 

jo lenger tid vi er fraværende. 

God søsterånd er at vi holder 

sammen. Vi må bruke omtan-

ke og nestekjærlighet, for det 

er hele logens oppgave at 

medlemmene trives, ikke bare 

kollegiet og fadderen. 

Ingen skal behøve å sitte på et 

ettermøte og føle seg alene. 

Vi må se oss om og forvisse 

oss om at alle blir inkludert. 

Det er selvsagt logesøstre som 

er gode venner i hverdagen, 

men vi behøver ikke å søke 

sammen rundt bordet. 

Bursdager - vi gratulerer! Alterblomster 

La oss handle som Den 

Gyldne Leveregel sier: Gjør 

mot andre det du vil andre 

skal gjøre mot deg. 

Med dette ønsker jeg alle 

mine søstre en riktig god og 

avslappende sommer. 

   Unn 

Søstrene Heidi Ditlefsen 

Tunge (75), Gunvor Øren 

(70), Eva Bergestig (75), 

Astrid Nestegard (75)  og 

Aase Marit Næss Nilsen 

(80) har rundet år. 

Fire søstre har fått alterblomstene på ettermøtene: Astrid Egner 24.03., Anne-

Lise Hafredal 10. mars, Torild Anholt 28. april og Gitte Teigen Hesmyr 14. april 


