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Andre saker i denne utgaven
• Storrepresentanten hilser
• Innvielse nye søstre
•  Gradspasseringer 
•  Jubilanter 
•  Øivind Aschjem: Trygt hjemme?
•  Telemark Odd Fellowkor på julemøtet 
•  Undermester hilser
• Nytt fra AS Sverres gate 9
• Oslo-turen 7. februar 

Kjære Urd-søster!
Vi er allerede godt i gang med 
møtene i vårterminen 2009. For 
kort tid siden ble regnskap og 
årsrapporter for 2008 fra valgte og 
utnevnte nevnder lagt fram.
      Regnskapet viste at vi har god 
styring på vår økonomi, vi har mid-
ler til utadvent sosialt arbeid og til 
å drive logen til beste for søstrene. 
Det var både gledelig og oppløf-
tende å lytte til årsrapportene fra 
nevndene. I de fl este nevndene har 
det vært høy aktivitet, og mange 
søstre har nedlagt betydelig innsats. 
Snart er det tid for nye nevnder. Der-
som du blir spurt om å være med i 
nevnder eller å påta deg andre opp-
gaver, anbefales du å si ja. Dette er 
berikende, lærerikt og nyttig. 
      2009 er et merkeår for oss Re-
bekkasøstre. Rebekkainstitusjonen i 
Norge er 100 år, og dette skal feires 
og markeres på følgende måte:
•  Storlogens feiring av jubileet 

fi nner sted i Oslo 29. mai 2009. 
Som Overmester i vår loge er 
jeg invitert, fordi Loge nr. 1 Stc. 

a Sunniva er vår moderloge. 
•  Jubileet skal også feires i hele 

landet. Vi skal ha festloge 26. 
mai 2009 sammen med Loge nr. 
24 Baugeid Dagsdatter. Vi vil 
få tilsendt eget jubileumsspill, 
samt diverse føringer for fest-
middagen. Dere vil motta brev 
med nærmere opplysninger om 
feiringen og påmelding. Sett av 
dagen allerede nå!  

•  Det skal gis en humanitær gave 
fra alle loger til Medisinsk For-
skningsfond.

•  Det er laget nydelige jubileumspins 
som kan brukes på logeantrekket i 
jubileumsåret og på øvrige antrekk. 
Den koster kr 60,-, og kan  bestilles 
hos Str. Kasserer. Vær en synlig 
Rebekka!

Vi har vært heldige som har fått 
mange nye medlemmer i 2008. 
Rekruttering er et kontinuerlig ar-
beid som vi også må ha fokus på i 
dette året. Det betyr at vi som Urd 
søstre fortsatt må ta ansvar for å 
rekruttere nye medlemmer, slik 

at vi kan gjennomføre våre vakre 
gradspasseringer. 
      Lørdag 7. februar hadde vi en 
hyggelig og innholdsrik tur til Oslo, 
en tur som styrket fellesskapet og 
samholdet mellom søstrene på en 
fi n måte. Les mer om turen i denne 
utgaven av Urd-posten.
     Jeg ønsker søstre og embeds-
menn en riktig god påske!

Med søsterlig hilsen 
i V. K. og S.
Anne Marie Moen Vollan 
OM 

Overmester har ordet

Øivind Aschjem fi kk overrakt 
blomster og kr. 5.000,- til nettverket 
Redde små (www.reddesma.no) til 
hjelp for utsatte barn. Se side 3. 
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Kjære URD-søstre!
En av Storrepresentantens opp-
gaver er å orientere og påse at an-
trekket er korrekt til de forskjellige 
typer møter.
Jeg minner om at ved galla skal det 
lange skjørtet/kjolen dekke anklene.  
Det skal ikke være lange splitter. 
Benytt sort, langt underskjørt hvis 
ikke splitten kan sys ned.
Når det skal brukes logeantrekk, 
betyr det kort antrekk.  Skjørtet skal 
dekke kneet når en sitter. Antrekket 
skal være enkelt og nøytralt. Belter 
med store spenner må unngås.

Storrepresentanten hilser Strømpene skal være sorte uten søm 
og mønster. Det skal benyttes sorte 
sko og hvite hansker/vanter.
Fordelen med oss er at vi ikke be-
høver å følge moten, og dermed 
ikke behov for å kjøpe nye antrekk 
så ofte.
Det vises til ”Nummererte sirku-
lærer” nr 4 og 25A som ligger i for-
værelset før hvert logemøte.
Jeg vil også minne om at fadderen  
har et ansvar for å rettlede.
Spør gjerne hvis noe uklart.

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.                                                                        

Anna Augestad

Gradspasseringer 

Innvielse nye søstre, fra v.: Liv Solveig Heldal Bjørnsen, Anne Marie Ålgårdstad, Rei-
dun Alfredsen og Eva Moland

Innvielse nye søstre

2. grads søstre, fra v.: Sidsel Marit Hartvigsen og Nelly Katinka 
Buschmann Myhre har fått Den Edle Kjærlighets Grad

3. grads søstre, fra v.: Ingeborg Planting Halvorsen,  Sissel 
Halvorsen og Elna Jonskås Olsen har fått Den Høye 
Sannhets Grad

08.01.  Else Solli  75 år
30.01.  Aase Auk Nilsen 80 år
13.02.  Liv Borgen Andersen 70 år
08.03.  Vesla Amundsen 75 år
13.03.  Laila Iren 
 Urtegård Vatle  50 år
17.04  Eva Moland   50 år
20.04. Gerd Rafl und  70 år
02.06  Gunn Auen
 Johannessen   60 år

Jubilanter 

Ny medlemsbok!
Har du meldt fra alle endringer til 
Str. sekretær? Frist: 01.04.2009
Husk også E-postadresse!
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Heldigvis er det 
godt og trygt i de 
aller, aller fl este 
hjem, både for barn 
og voksne. Likevel 
vet vi at 3-5% av 
barn og unge ut-

Øivind Aschjem: Trygt hjemme?
ikke er til å stole på. Når nære voksne 
utøver makt overfor barn eller andre 
voksne i form av fysisk eller psykisk 
vold. Det gjorde sterkt inntrykk på oss 
alle når han med barnas egne ord lot 
oss ta del i opplevelser som ikke er til 
å bære for noen. Han minnet oss om 
hvor rettsløse barn er – hvor prisgitt 
de er voksne. Barn velger ikke hvor de 
skal vokse opp, de må ta det de får. Og 
noen får det verste. Aschjems påstand 
er at det farligste stedet noen barn kan 
være, er å være hjemme. Han under-
streket i sterke ordelag at vi må alle ta 
vårt ansvar når vi har mistanke om at 
barn utsettes for eller er vitne til vold. 
Vi bør melde vår mistanke til barn-
evernet. Offentlige tjenestemenn har 
lovpålagt plikt til å melde fra.
    Skadevirkningene på voldsutsatte 
barn er alvorlige. Mange strever med 
ettervirkninger, traumer, etter opplev-

elsene, angst og depresjon i årevis. De 
negative erfaringene setter seg fast i 
kropp og sinn på en gnagende måte. 
For noen ruller fi lmen av vonde min-
ner i hodet kontinuerlig, uten fred. 
Mange blir ikke bedre før de har fått 
muligheten til å fortelle det aller ver-
ste. Det sies at fi lmen i hodet må tek-
stes for at følelsene skal få avlastning. 
Da er det viktig at det fi nnes voksne 
som tåler å høre om det verste og som 
kan hjelpe til å sette ord på, teks-te, 
de vonde opplevelsene. Tør vi å være 
slike voksne? Ved å ikke lukke øynene 
for det som skjer, kan vi faktisk utgjøre 
en viktig forskjell i et barns liv.
  Aschjems foredrag ble tanke-
vekkende for oss alle. Vi takker for at 
han har gitt oss innsikt i et vanskelig 
og fortsatt noe tabubelagt tema.

Berit Langlete

settes for vold fra nære voksne i løpet av 
barndommen. 
     Det var disse barna Øivind Aschjem 
ønsket å gjøre oss oppmerksomme 
på i sitt foredrag på ettermøte i logen 
27.01.09. Med utgangspunkt i sitt man-
geårige arbeid i stiftelsen Alternativ til 
vold tok han oss med inn i en smertelig 
virkelighet vi helst har lyst til å lukke 
øynene for. MEN DET MÅ VI IKKE! 
   Med referanse til den prisbelønte 
barneboken til Gro Dahle, ”Sinna 
Mann”, og til egne samtaler med barn, 
ga han oss innsikt i barns grusomme 
opplevelser når de nærmeste voksne 

Telemark Odd Fellowkor synger ved Loge 16. Urds julemøte 2008

Ved feiringen av Ordenens 100 års 
jubileum i 1998 underholdt et kor 
med medlemmer fra forskjellige 
dame og herreloger i vårt distrikt. En 
liten kjerne fortsatte videre, og koret 
har nå 32 medlemmer, derav 11 fra 
loge Urd. Navnet ble Telemark Odd 
Fellowkor.
Korets formål er å fremme interessen 
for korsang blant brødre og søstre. 
Dette gjøres ved å tilrettelegge 
øvelser, synge ved anledninger i 
logene og ved andre arrangementer.
Etter ønske fra logene synger derfor 
koret for eksempel ved julemøter, 

jubileer og ved utdeling av veteran-
juvel. Dessuten står besøk på alders-
og sykehjem på programmet.
Koret har de siste årene medvirket ved 
Loge Grenmars Allehelgenskonsert, 
en konsert åpen for alle. 
Hvert år arrangeres en ”Syng med 
oss” aften i Sverresgt. 9. Her kan man 
be med seg venner utenfor logene.
Koret har deltatt i Korfestivalen på 
Hamar i 2003 og i Stavanger i 2007. 
Nå forberedes Korfestival  i  Harstad 
i 2010.
Øvelsene foregår i Sverresgt. 9, tors-
dager fra kl.19-21.15. I tillegg kom-

mer lørdagsseminar(er) i året.
10-års jubileet ble feiret med 
kombinert seminar og sosialt sam-
vær på Raulandsakademiet.
Alle medlemmene kan ikke møte 
hver gang. Derfor trengs fl ere inter-
esserte.
Ønsker du å synge i et hyggelig og 
sosialt felleskap, ta kontakt med
korets leder Gro Lyngmo, Loge 
Konvall eller et av kormedlemmene. 
Dirigenten. Elena Fagervoll sørger 
for fremgang og kvalitet. 

Gerd Fløholm
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Undermester hilser

Kjære søstre!
UMs oppgave i logen er blant 
annet å ha ansvar for ettermøtene 
sammen med selskapskomiteen, 
legge til rette for at kvelden skal 

bli hyggelig og for at vi skal få noe 
godt å spise.
På noen av ettermøtene har vi 
faglig foredrag, andre ganger 
underholdning.
Kom gjerne med forslag eller 
ideer. Logemøtene er to-delte. 
Ettermøtene er viktige for 
fellesskapet mellom søstrene, og 
her får vi god anledning til å bli 
kjent med hverandre.

Godt oppmøte til søstermåltidene 
gir inspirasjon og glede. Det betyr 
noe at akkurat du er tilstede.
 
Med søsterlig hilsen i v.k.og s.
Synnøve Kiøsterud Brekka UM

Nytt fra 
AS Sverres gate 9
Styret for AS Sverres gate 9 holdt
informasjonsmøte 20. februar. 
Arkitekt Torunn Aksnes orienterte 
om planene for ny kjøkkenløsning. 
Kjøkkenet planlegges bygget i 
samme etasje som spisesalen. 
Tilbygget mot Hotell Vic blir på 
27 m2. Kostnadsrammen er be-
regnet til kr 2.350.000,- som skal 
fi nansieres med lån. Byggestart 
er planlagt til april. 
Fredag 17. april kl. 1900 avholdes 
generalforsamling for AS Sverres 
gate 9. Vi oppfordrer til fram-
møte for ytterligere informasjon 
om framdrift om renovering for 
vårt ordensbygg.

Presis kl 0830 var 50 forventnings-
fulle søstre klare for å sette kursen 
mot hovedstaden. 
Søstrene fra Ekspansjonsnevden 
hadde vært ekstra tidlig oppe. 
Innover på bussen vartet de opp 
med påsmurte rundstykker, boller, 
kaffe og te.
    I Ordenshuset i Stortingsgaten 
møtte Storarkivar og forretnings-
fører oss, og vi fi kk en fi n og interes-
sant omvisning og historikk om Odd 
Fellow-ordenen. Av alle søstrene 

som var med var det kun to som 
hadde vært her tidligere.
     Etter deilig lunsj på Thon Hotell 
Europa var det satt av tid til shop-
ping før Teater Dizzie  ble entret 
for showet Boeing, Boeing. Dette 
svarte absolutt  til forventnin-
gene. Mye latter og moro. Bussen 
sto klar kl 1900 og her ventet nok 
overraskelse. Nå ble det servert 
deilig pizza med mer! Takk til alle 
søstrene for en fl ott tur!
Marit Haraldsen

 
Logetur til Oslo 7. februar 2009

I Ordenshuset i Stortingsgaten står 
statuen av Rebekka laget av kunstneren 
Ferdinand Wyller


