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Forord	  

I 1985 følte man at det var grunnlag for en ny Rebekkaloge i 
Harstad, og Loge nr. 23 Laboremus ble igjen moderloge. Det året 
feiret Laboremus sitt 25. års jubileum. Den 3. juni samme år ble det 
avholdt konstituerende møte med sikte på å starte Harstad 
Rebekkaforening. 

Initiativtagerne var Liv Thorbergsen, Mally Mathisen, Marit Berg, 
Olaug Svenning, Turid Døsen, Gunhild D. Olsen, Liv Solhaug, 
Torgunn Johnsen, Aase Røkenes og Elsa Strøm, samtlige 3. grads 
søstre fra moderlogen. 

Det ble utarbeidet søknad om godkjennelse av Harstad 
Rebekkaforening som ble undertegnet av samtlige ti søstre, og 
sendt til Det Norske Rebekkaråd. Allerede på konstitueringsmøtet 
ble man enige om at den nye Rebekkalogens navn burde være  
Gjertrud. Dette ble endelig fastlagt på foreningens  første ordinære  
møte den 30.09.1985 at logen skulle hete Gjertrud Rasch. (Dette 
ble senere endret til Gjertrud  Rask). Som  logens charter-
medlemmer ble valgt: Liv Thorbergsen, Mally Mathisen, Marit 
Berg, Turid Døsen og Liv Solhaug. 

Når det nu skal skrives en beretning til Logens 25 års jubileum er 
det naturlig og riktig å sende en varm takk til de ti søstre som i 
1985 tok initiativet, og ikke minst arbeidet med og danne en ny 
Rebekkaloge i Harstad. 
 

Liv Solhaug 

Chartermedlem og Eks. OM 
	  

	  

	  

	  

	  

	  



Hilsen	  fra	  Stor	  Sire	  

Kjære søstre i Rebekkaloge nr. 81 Gjertrud Rask                    
I anledning logens 25 års jubileum sender jeg Den 
Norske Storloges hilsen og gratulasjon. Vi takker 
for et godt samarbeid gjennom 25 år.                     
Rebekkaloge Gjertrud Rask har gjennom disse år 
vært en livskraftig og stabil loge med en god 
medlemsutvikling. Jeg vil gi uttrykk for Ordenens 
takk til alle de som gjennom mange år har nedlagt et stort arbeid 
for logen og Ordenen. Vårt mål er at logen skal gi hver søster 
kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel 
kan bidra til et bedre samfunn. Mitt håp er at Rebekkaloge Gjertrud 
Rask sine embedsmenn og søstre også i årene som kommer vil ha 
dette mål som grunnlag når de skal føre logens arbeid og 
tradisjoner videre. Skal logen nå dette mål er en avhengig av 
kvalitet i arbeidet. Kvalitet i fremførelse av ritualer og spill, Det 
seremonielle arbeidet må være preget av opplevd kvalitet og 
høytidelighet. Det betyr at vi må perfeksjonere fremførelsen av 
ritualene. Kvalitet betyr også at vi holder på antrekk, opptreden og 
etiketten. Stil og verdighet bør være logens omdømme. Det er ikke 
bare i logesalen vi må ha kvalitet som mål; informasjons-møtet, 
hjemmebesøket, ettermøtet og ikke minst samværet søstrene 
imellom må være preget av kvalitet. Vi lykkes den dagen en søster, 
nyinnvidd eller veteran, tenker etter en logeaften; Dette var et godt 
møte. I kveld opplevde jeg noe positivt. Logen er en givende del av 
mitt liv. 

På Den Norske Storloges vegne takker jeg søstrene for godt utført 
arbeid og derved en livskraftig jubilant. En spesiell takk til 
embedsmennene gjennom disse år. Dette er mitt håp at 
Rebekkaloge nr. 81 Gjertrud Rask også i fremtiden vil bidra til 
fortsatt utvikling for søstrene i logen og derved for Odd Fellow 
Ordenen i Norge. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet                                                   

Morten Buan, Stor Sire 



Hilsen	  fra	  Overmester	  

Jeg er stolt av og takknemlig for å være Overmester i 
Rebekkaloge nr. 81 Gjertrud Rask i dette 
jubileumsåret. 

Først og fremst vil jeg rette en takk til våre veteraner 
som tok initiativet til å stifte vår loge. Det store 
arbeidet de den gang utførte, er det solide grunnlaget 
for logens vekst og fine fremgang. Jeg takker vår 
moderloge, Rebekkaloge nr. 23 Laboremus, for godt samarbeid. 
Jeg takker også for den gode erfaringen våre søstre fikk for å kunne 
starte en ny loge. 

Dernest vil jeg rette en stor takk til alle våre søstre, valgte og 
utnevnte embedsmenn som gjennom alle disse år har gjort en 
formidabel innsats for vår loge. 

Med god tilvekst av nye søstre, et trivelig miljø, godt samhold og et 
betydelig sosialt og humanitært arbeid i samfunnet, føler jeg meg 
trygg på at vårt logearbeid og at vår loge har en lys fremtid. På 
denne bakgrunn vil jeg ydmykt takke dere alle mine søstre for god 
søsterånd. Og det er mitt sterke ønske for vår loge og Ordenen at vi 
viderefører vårt fantastisk gode arbeid også i fremtiden. 

Til slutt vil jeg oppfordre dere alle til å leve som vi lærer og være 
mot andre som du vil at de skal være mot deg, samt etter evne 
etterleve verdiene om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Lykke til i 
jubileumsåret! 

Med søsterlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Tordis Solheim 

Overmester 
	  

	  

	  



Prolog	  

Telefon er en unik oppfinnelse.                                                        
En samtale her ble vår opprinnelse.                                         
Mellom Mally og Turid ble ideen skapt.                                           
En ny loge var for våre føtter lagt. 

En ny loge var løsning for oss. Vi diskuterte hvordan det skulle 
gjøres. Vi var medlemmer i Rebekkaloge nr. 23 Laboremus over 
flere år, med delte meninger. Det var mange som var med da vi 
fortalte vår beslutning. 

Konstituerende møte ble holdt 3. juni 1985. Initiativtager var 10 
3. grads søstre: Liv Thorbergsen, Mally Mathisen, Marit Berg, 
Olaug Svenning, Turid Døsen, Gunhild D. Olsen, Liv Solhaug, 
Torgun Johnsen, Elsa Strøm og Aase Røkenes.  

Styret ble konstituert og søknad om å bli Rebekkaforening ble 
underskrevet av alle 10 søstre. Søknaden ble sendt Det Norske 
Rebekkaråd. Etter hvert ble det klart hvem som skulle bli 
chartermedlemmer og følgende søstre ble valgt; Liv Thorbergsen, 
Mally Mathisen, Marit Berg, Turid Døsen og Liv Solhaug. 
Stiftelsesdagen var 18. september1985. 

Den 15. februar ble det født et barn her i Hvedings gt. 4, moren het 
Rebekkaloge nr. 23. Laboremus og barnet het Rebekkaloge nr. 81 
Gjertrud Rask. Det ble en smertefull fødsel både for mor og barn, 
men det fine med oss Rebekkasøstre er at vi tar lærdom av våre 
handlinger. Vi arbeider innad med oss selv og problemene blir 
maktesløse og døde. For: 

Vennskap er som blomster, de trenger varme, pleie.          
Kjærlighet gir trofasthet på alle dine veie.                              
Sannhet er det fineste et menneske kan eie. 

Vi ble instituert som loge den 15. februar 1986 og vi var 32 
medlemmer. Det var en del søstre som døde fra oss den første 
tiden. Vår sterke og modige chartermedlem Eks. OM. Mally 
Mathisen, vår første Hovedmatriark i vår første Rebekkaleir i 
Nord-Norge, døde fra oss allerede 3. juli 1989. 

Vår første Overmestermester Olaug Svenning, døde i oktober 1991. 



Kjære Olaug.                                                                                     
Vi startet vår loge for vi ville ha deg med helt til toppen hvor du 
hørte hjemme.                                                                                  
Nå kan vi ikke høre, men kun minnes din gode milde stemme.      
Ditt varme vesen, din behagelige måte,                                            
at du er borte er en ufattelige gåte. 

Men med ukuelig mot og kraft bygget vi opp en stor flott og 
viljekraftig loge. For de gode møter alltid motstand, de beste gir 
aldri opp. 

Vårt navn Gjertrud Rask er kalt opp etter en arbeidsom kvinne fra 
Vebostad i Kvæfjord. Hun var bondedatter og vant til å arbeide i 
fjøs og stue. Dette kom vel med da hun giftet seg med Hans Egede, 
Grønlands Apostel. Han var 21 år og hun var 34. De giftet seg og 
fikk 4 barn. Gjertrud døde i 1735. Hun døde på Grønland etter å ha 
arbeidet utrettelig for å berge barn under koppe-epedemien der. 
Hans Egede skrev disse minneordene: 

Den berømmelse jeg kan gi henne, rekker ikke til den høyde som 
hennes kristelige dyder fortjener. 

Vår loge arbeidet videre og vårt kjære chartermedlem Liv 
Thorbergsen kjøpte inn egnede stoffer og sydde nydelige drakter 
som i dag fortsatt er i bruk i all sin prakt. Alt var gitt med et godt 
hjerte. 

Gjennom vårt logearbeide skal vi arbeide for å bety noe for 
hverandre. Det skal være et felleskap hvor du og jeg, begge hører 
hjemme. Et felleskap hvor begge blir hørt – og begge hører. Vi er 
mange som er du for hverandre. Måten å nå fram på kan være så 
mangt. Litt omsorg, omtanke, kanskje et vennlig ord. I en av våre 
vakre sanger heter det blant annet: 

Et vennlig ord om kjærlighet deg er på tungen lagt,                      
det eier mer enn du selv vet en vennlig tryllemakt. 

 

 

 



Til alle våre logesøstre: 

Vennskap, kjærlighet og sannhet er for oss,                        
ledetråden i det liv vi ønsker oss.                                                 
Hver og en vil takke for alt det vi får,                                     
samvær, glede, vennskap kjært for det vi sår. 

Kjære søster det er to i hver av oss                                                  
la det gro i hjem, familie kast loss.                                                  
Vi vil gjerne sprede glede hvor vi går,                                       
hjelpe venner, alle, til en bedre vår. 

Turid Døsen 

Eks. Storrepresentant 
	  

Avskrift	  av	  søknaden	  sendt	  Rådet	  for	  å	  få	  godkjent	  
navnet	  på	  logen:	  

Harstad Rebekkaforening hadde sitt første møte etter stiftelsen den 
30. september 1985. Navnet på den fremtidige logen ble da 
diskutert og søstrene var enige om å foreslå GJERTRUD RASCH. 

“Gjertrud hvis siste stavelse betyr styrke”. Vi tenker på Gjertrud 
Rasch, født i vår nabokommune Kvæfjord i 1673, som datter av 
daværende lensmann Niels Rasch. Ingen leksika har noen omtale 
av henne. Vi har derfor hentet vår viten i Kåre Holts 
dokumentarroman om hennes mann,” Grønlands apostel”, Hans 
Egede. Gjertrud fulgte sin mann til Grønland, men ikke uten 
forutgående motstand. Hennes mann betegnet henne da også som 
en kvinne med meget sterk vilje, “ ikke svakere enn min egen”. 
Hun var 13 år eldre enn han, og omtales som arbeidsom, klok og 
med stor sans for konsekvenser. Hennes troskap og ansvar for 4  
barn gjorde at hun snudde om og fulgte sin mann til Grønland. Der 
var hun sin mann til uvurderlig støtte, ofte hans eneste, både i hans 
forkynning og under den store koppe-epidemien som rammet 
Godthåb. Lokalhistorisk skal hun være omtalt som datidens 
Florence Nightingale. Gjertrud døde i Godthåb 21.desember 1735. 
Året etter forlot Hans Egede Grønland. Han brakte med liket av sin 
hustru i en beket kiste, og gravla henne på Nikolai kirkegård i 



København 9. august 1736. Et relieff av henne er avduket på 
hennes hjemsted i Kvæfjord.Vi nevner til slutt at navnet fikk 
enstemmig tilslutning av søstrene. 

PS! Senere ble Rasch endret til Rask (kopi av brev undertegnet av 
Gjertrud selv hvor hun skriver Rask,  ble sendt oss av Egede 
Instituttet). 

	  

Harstad	  Rebekkaforening	  

Forordet til dette jubileumsskrift forteller om de 10 søstrene som 
møttes til et konstituerende møte 3. juni 1985.  

Følgende ble valgt til styre i foreningen: Formann Olaug Svenning, 
Nestformann Liv Thorbergsen, Sekretær Gunhild D. Olsen, 
Kasserer Liv Solhaug og Arkivar Torgun Johnsen. 

Søknaden om å kunne bli Rebekkaforening ble underskrevet av alle 
10 søstrene og sendt til Det Norske Rebekkaråd. Etter hvert ble det 
klart hvem som skulle bli chartermedlem og følgende ble valgt: Liv 
Thorbergsen, Mally Mathisen, Marit Berg, Turid Døsen og Liv 
Solhaug. 

Søknad om møtedag annenhver mandag for foreningen , ble sendt 
til AS Hvedingsgt. 4. Navn på den nye logen ble foreslått til 
Gjertrud. Eks. OM Mally Mathisen hadde forslag til embedsmenn i 
den nye logen: 

Eks. OM Marit Berg, OM Olaug Svenning, UM Gunhild D.Olsen, 
Sekr. Turid Døsen, Sk. M Aase Røkenes. 

De øvrige skulle velges/utnevnes ved en senere anledning. 

Som finansiering til de mange innkjøp, ble det vedtatt at de 10 
søstrene skulle stå ansvarlige for et kortsiktig lån (brukskonto). 

Det første konstituerende møtet viser en flokk flittige søstre, som 
arbeidet målbevisst og ryddig. Fremdriften mot stiftelsesdagen 18. 
september 1985 var god. 



På stiftelsesdagen for Harstad Rebekkaforening ble seremonien 
ledet av DDRP Gunvor Harr som innsatte de valgte embedsmenn. 
Dørvakt på dagen var Liv Bruun Eriksen. 

Gjester var Dep. Stor Sire for Nord Norge Jetmund Mehus, OM 
Marit Berg 23. Laboremus, Formann Junni Arntzen fra Narvik 
Rebekkaforening og 29 søstre hvorav 24 var medlemmer i den 
nystartede foreningen. Ved taffelet var Gunhild D. Olsen 
toastmaster. Flere fine taler ble holdt. Dep. Stor Sire Mehus 
fremførte en meget god og tankevekkende tale. 

I alt ble det avholdt 8 møter i foreningen: Det første den 30. 
september 1985, det siste den 3. februar 1986. Navnet på den nye 
logen ble endelig fastsatt til Gjertrud Rask, og vårt emblem er 
utformet etter et bilde lånt oss av Edvard Ruud.  

Målrettet arbeid og effektivitet førte til at alt var klart til 
instituering av ny loge i Harstad. Rebekkaloge nr. 81 Gjertrud Rask 
skulle få se dagens lys lørdag den 15. februar 1986 kl 17.00. 

Utlodninger og mange gaver fra søstrene gjorde at foreningen kun 
hadde en underbalanse på ca. 1.300 kroner. Med utestående 
fordringer på ca samme beløp vil det si at foreningen var gjeldfri. 
Vi var klar for å danne loge. Alt var betalt. Arbeidsoppgavene til 
den minnerike helgen i 1986 ble fordelt. Alle hadde sine plikter. 
Det siste vi gjorde var nærmest å rundvaske alle rom. Klubblokalet 
i første etasje i Hvedings gt. 4 var nylig tatt i bruk. 

Det var stolte søstre som kunne ønske sine gjester velkommen. 

Marit Stafseth 

Eks. Sekretær 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Chartermedlemmene	  i	  

	  Rebekkaloge	  nr.	  81	  Gjertrud	  Rask	  

Foran fra 
venstre: Marit 
Berg, Liv 
Thorbergsen og 
Mally Mathisen. 

Bak fra venstre: 
Liv Solhaug og 
Turid Døsen. 

	  

	  

	  

	  
	  
Historien	  om	  Rebekka	  

At bibelens Rebekka er blitt valgt som symbol for den kvinnelige 
delen av Odd Fellow Ordenen, er nok ingen tilfeldighet. Rebekka 
var en sterk og klok kvinne, med høy moral, en hengiven og lydig 
datter, og med stor tillit til Vår Herre. 

Da Elieser, som var Abrahams adoptivsønn, fant henne ved 
brønnen og la fram sitt viktige ærend, samtykket hun med en gang, 
da hun hørte at det var Vår Herres vilje og ønske. 

Rebekkas farmor, Milka, og broren Laban ville at hun skulle vente 
i ti dager med å reise. Men Rebekka ville dra av sted allerede neste 
dag, fordi Elieser var utålmodig. Han tenkte hele tiden på gamle 
Abraham, som satt spent og ventet i teltet sitt, langt derfra. 

Vi skal huske at Abraham hadde jo ingen garanti for at Elieser ville 
finne det han var sendt ut for å lete etter: Nemlig en hustru til 
sønnen Isak, av sin egen slekt. 



Til selskap på turen til sitt nye hjem, hadde Rebekka med seg en 
søster og sin fostermor. Etter en strevsom reise, kom de endelig 
fram til Abrahams leir, hvor Isak kom dem i møte. 

Og der møttes de !                                                                                                   
Hun, en usedvanlig vakker, ung kvinne, nærmest en tenåring etter 
vår målestokk. Han, en vakker, barket, erfaren og voksen mann på 
hele førti år. 

Da Rebekka fikk vite at denne mannen var Isak, hennes tilkomne 
husbonde, nølte hun ikke. Hun dro sløret foran ansiktet, og gikk inn 
i hans telt. 

Hverdagen i dette lille samfunnet var ikke lett, og slett ikke for en 
ung kvinne som Rebekka. Hun måtte på stående fot overta en stor 
husholdning etter Sara, med fremmede mennesker rundt seg og 
andre skikker enn dem hun var vokst opp med. 

Disse problemene taklet hun forbausende bra. Men hun hadde et 
stort problem, som virkelig plaget henne. Hun ble ikke med barn! 
Dette gikk veldig inn på henne. Hennes tillit til Herren ble av og til 
rokket ved. Herren hadde jo lovet henne at hun skulle bli stammor 
til en stor slekt, og det stolte hun på. Hun tillot ikke Isak å ta en 
medhustru, slik som Sara hadde gjort. 

Etter tyve års ekteskap ble Rebekka gravid og hun fikk tvillingene 
Esau og Jakob. Vi vet jo at med Jakob økte slekten og ble 
mangfoldig. Alle husker vi Jakobs tolv sønner. 

Etterkommere av Esau ble også mangfoldige. Den delen av slekten 
bar navnet edomittene. 

Rebekka var ingen helgen. Hun gjorde ting som ikke alle er like 
begeistret for. Hun utsatte seg for kritikk, både av sin samtid, og av 
historien. Men, hun hadde en mening med alle sine viktige 
avgjørelser, og handlet i overbevisning om at det hun gjorde var til 
beste for etterslekten. 

Liv Thorbergsen  

Eks. OM                                                                                                                               

(skrevet våren 1982 ) 



Institueringen 

Lørdag 15. februar 1986 ble Rebekkaloge Nr 81 Gjertrud Rask 
instituert, en dag fylt av høytid og glede. 

Til stede på institueringen var Det Norske Rebekkeråd, DDRP 
Gunvor Harr, Deputert Storsire for Nord Norge Jetmund Mehus, 
Distriktsdeputert Storsire Arne Fagerhaug, 4 brødre , 42 gjestende 
søstre og 29 søstre fra Nr 81 Gjertrud Rask. Møtet ble åpnet av 
Rådspresident Guro Lie. Øvrige Rådsembedsmenn var: Eks 
Rådssekretær Amanda Thumann, Rådsskattmester Ellen Flakstad, 
Rådsmarsjall Inger Schøne, Rådskapellan Ingvild Samuelsen, 
Rådsvakt Turid Diskerud, DDRP Gunvor Harr og Rådsrepresentant 
i Reb.loge Nr 54 Bølgen Erna Werner Paulsen. Som organist 
fungerte søster Helmi Ellingsen fra Reb. Loge Nr 74 Aurora.                                                                                            
Fribrevet ble overrakt chartermedlemmene ved Eks. OM. Liv 
Thorbergsen. En vakker sang ble fremført av søstrene Gladys 
Pettersen, Helmi Ellingsen og Junni Arntzen. 

Deretter ble følgende installert: 

                   Fung. Eks OM                    Str. Marit Berg 

                   Overmester                         Str. Olaug Svenning 

                   Undermester                       Str. Gunhild D. Olsen 

                   Sekretær                              Str. Turid Døsen 

                   Kasserer                              Str. Liv Bruun Eriksen 

                   Skattmester                         Str. Aase Røkenes 

Deretter satte OM Olaug Svenning inn de øvrige embedsmenn: 

                   Kapellan                             Str. Torgun Johnsen 

                   Ceremonimester                  Str. Liv Solhaug 

                   Inspektør                             Str. Karin Ytterstad 

                   Indre vakt                            Str. Bjørg Evjenth Norman 

                   Ytre vakt                             Str. Marit Stafseth 

                   OM h. ass.                           Str. Anna Kristiansen 



                   OM v. ass.                           Str. Marit Pettersen 

                   UM h. ass                            Str. Anny Berntzen 

                   UM v. Ass             Str. Svanhild Hansen 

                   CM h. Ass   Str. Hergun Holst Johansen 

                   CM v. ass        Str. Olga Bruun 

                   Arkivar   Str. Aireen Rolness 

                   Organist   Str. Solbjørg Lind 

 

Rådspresident Guro Lie sa noen velvalgte ord etter vel utført 
seremoni, bl.a. : Trivsel har hver enkelt søster plikt til, og å være 
aktiv og våken og gi av sitt eget. Hun ønsket : Hell, lykke og 
fremgang i det godes tjeneste for den nye logen. Etter flere hilsener 
og gaveoverrekkelser ble logen lukket. Loge Nr 81 Gjertrud Rask 
var nå en realitet. 

Etter  dette ble det avholdt festmiddag i det nye klubblokalet i 
1. etasje i AS Hvedingsgt. 4. Menyen var Vågsfjordsalat, 
lammestek og sitronfromasj.  

OM Olaug Svenning holdt en tale hvor hun bl.a. redegjorde for 
hvorfor logen vår heter Gjertrud Rask. Eks OM Liv Thorbergsen 
leste sin prolog skrevet til denne anledningen. Det var en hyggelig 
kveld med taler, gaver og hilsninger. Gjertrud Rask-sangen, 
forfattet av Odd Olsen, ble sunget for første gang. 

Dagen etter kjørte vi buss til Hans Egedes Minne på Elgsnes, der vi 
overvar høymessen. Lunsjen ble inntatt i logelokalet. Alle var  
tilstede. Ei lang og innholdsrik helg var over.  

Marit Stafseth 

Eks. sekretær 

	  

	  

	  



Det	  første	  embedskollegiet	  1986	  –	  1987	  

Foran fra venstre: 
UM. Gunhild D. 
Olsen, OM. Olaug 
Svenning og Eks. 
OM. Marit Berg. 

Bak fra venstre: 
CM. Liv Solhaug, 
Sekr. Turid Døsen, 
Kass. Liv Bruun 
Eriksen og Skattm. 
Aase Røkenes. 

	  

	  

	  

Logens	  arbeid	  gjennom	  25	  år	  

En ny loge trenger erfaring og innsats av alle medlemmer. Reb. 
Loge nr 81 Gjertrud Rask var godt forsynt med slike søstre. 
Annenhver mandag var avsatt til møtedag. Og fremmøteprosenten 
var høy. Ved vårt første ordinære møte, den 24. februar 1986, var 
21 søstre tilstede, derav en gjest. 

Arbeidet i logesalen, godt ledet av OM Olaug Svenning, ble utført 
med stil og verdighet. Alle gjorde sitt ytterste for at møtene skulle 
bli en god opplevelse for søstrene, og logen vokste. Vi fikk nye 
søstre. Gjester kom på besøk, en stor glede for en loge. Kapital til å 
kjøpe vår aksjeandel i A/S Hvedingsgt. 4 klarte vi også å skaffe 
tilveie. 

Det er en stor sorg hver gang en søster dør. I vår loge står det 
mange tomme stoler. Men minnene om de som satt der, lever. Vi er 
evig takknemlige for den tiden vi fikk sammen. 

Samholdet blant logesøstrene er viktig. Det er noe vi bør ha i minne 
hver gang vi møtes. Ettermøtene med kaffe og kaker, eller et taffel 
til ære for en søster, er en del av dette. Sommermøtene arrangeres i 
logelokalet eller ute i distriktet annenhver gang. I løpet av 25 år har 



vi vært mange steder rundt om i distriktet.  Her lærer vi  søstrene å 
kjenne på en ny måte. 

Ved besøk i Gjertrudstova har vi vært med på avdukingen av Karl 
Erik Harrs maleri av Gjertrud. En annen gang traff vi biskopen på 
Grønland, en fargerik og hyggelig dame. Hun var i Harstad i 
anledning et Hans Egede-jubileum. Vi snakket om Gjertrud og om 
ull av moskus. Vi skulle så gjerne hatt bedre tid, for her var det 
mye å lære. 

Det utadvendte arbeidet  i vår loge er todelt, i form av arbeid og av 
pengestøtte. For beboere på sykehjem har vi i mange år arrangert 
en tur på vårparten, servering og underholdning inkludert. 
Beboerne er  blitt mindre mobile. Så i samråd med bestyrerne, lager 
vi nå til arrangement på sykehjemmene. Kaffe, kaker,  musikk og 
sang hører med. I tillegg til en utlodning. 

For friske eldre gjør vi hvert år en innsats på ”Solfesten” på 
Trondenes. Vi dekker, serverer og rydder etter oss. 

Kirkekaffen på Hans Egedes Minne en fredags kveld hver sommer, 
er også vårt ansvar. I Gjertrudstova føler vi oss hjemme. Hvert år 
arrangerer vi  juletrefest for barn, i samarbeid med Loge Nr 118 
Tore Hund. Til stor glede for alle fremmøtte.                                                                                           
Vi føler at både gamle og unge blir ivaretatt. I tillegg har vi et 
sosialt arrangement, julemessa. Her lages det produkter (bakevarer 
og håndarbeid) for salg og utlodning. Nær familie, venner og 
øvrige ordenssøsken er invitert. Det meste av inntekten blir i sin 
helhet delt ut ved vår årlige bevilgning like før jul. En reserve 
holdes igjen til planlagte arrangement utover våren. 

Av summen går en god del til lokale foreninger. Vi støtter også 
landssaker, fremsatt sentralt. I årenes løp er det gått ut betydelige 
beløp. Og at gavene trenges og settes pris på, vet vi i form av 
takkebrev og foredrag holdt på våre ettermøter. 

Det innadvendte arbeid er svært viktig. Det vektlegges i arbeidet 
med utviklingsprogrammet. Og det sies på hvert møte av s. 
Kapellan. Vær mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Som 
Eks. Rådspresident Guro Lie sa i sin tale ved institueringen:  



Trivsel har hver enkelt søster plikt til, og å være aktiv og våken og 
gi av sitt eget.  

Målene er høye for vårt arbeid, og vi har alle et forbedrings-
potensiale. Logen har vokst jevnt og trutt i de årene som har gått. I 
2007 ble vi moderloge til Loge nr 124 Hinnøy.  

I dag er vi 114 medlemmer. 

Vårt mål for loge nr 81 Gjertrud Rask er å vokse i et tempo der vi 
klarer å ta oss av de nye søstrene på en skikkelig måte. Til beste for 
Logen og for ordenen. 

 

Marit Stafseth 
Eks. sekretær 

	  

	  

Embedskollegiet	  i	  jubileumsåret	  

Foran fra venstre: Eks. OM. 
Vivian Strand Nilsen, 
Storrepr. Gunn Lauritzen, 
OM. Tordis Solheim og UM. 
Astrid Simonsen.	  

Bak fra venstre: Kass. Käte 
Ytterstad, Skattm. Klara 
Myreng, Sekr. Lisbeth Dybvik 
og CM. Eirin Bornø.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Logens	  fremtid	  

Som Storrepresentant har jeg et ønske at vi skal 
videreføre og styrke det gode arbeidet i Odd 
Fellows ånd, både i innadrettet og i utadrettet 
arbeid.  

Utadrettet ved å fortsette med å besøke 
sykehjem. Dette i samarbeid med Odd Fellow 
logene. 

Videre samarbeid med Trondenes menighet med solfest for eldre 
på Stiftsgården og kirkekaffe i Gjertrud-stova ved Hans Egedes 
Minne. 

Juletrefest for barn, er også et verdifullt tiltak for å styrke 
samholdet mellom søstrene og deres familier. Et arrangement som 
vår Loge og Loge nr. 118 Tore Hund samarbeider om.  

Det årlige sosiale arrangementet med julemesse, er også et viktig 
bidrag både for det indre liv i logen og det utadrettetede arbeidet. 
Det styrker samholdet mellom søstrene med et så stort 
arrangement,  som gir mulighet til sosiale bevilgninger  til gode 
formål hvert år. 

Det er også viktig at tidligere og nåværende embedsmenn og søstre, 
er med på å hjelpe fremtidige søstre og embedsmenn i å ta vare på 
våre tradisjoner og ritualer. 

Å søke å få gode foredrag på ettermøtene, slik at logen fortsatt er 
en berikelse både i logesalen og på ettermøtene. 

I et samfunn i stadig forandring er det godt å ha Logen som et 
ankerfeste, til beste for logens søstre og familiene. Logen skal være 
et godt sted å komme til i en hastig hverdag. Det skal gi oss styrke 
til å være et godt medmenneske, med Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet i våre hjerter.   

Med søsterlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Gunn Lauritzen 

Storrepresentant  



	  

	  

Døde	  søstre 

Følgende søstre har gått bort i løpet av de siste 25 år: 

Mally Mathisen (1989) 

Olaug Svenning (1991) 

Erna Nordvoll (1992) 

Elsa Strøm (1992) 

Anne Lisbeth Knutsen (1993) 

Junn Henny Johansen (1994) 

Unni Westerberg Grøtte (1999) 

Anna Kristiansen (2007) 

Svanhild Hansen (2008)	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Distrikts	  Stor	  Sire:  Gunhild D. Olsen (2001-2005) 

Råd/Storrepresentanter: Mally Mathisen (1986-1989), Marit Berg (1989-
1995), Gunhild D. Olsen (1995-1999), Turid Døsen 1999-2003, Torlaug 
Karlsen (2003-2007), Gunn Lauritzen (2007-2011) 

Embedskollegier	  1986	  –	  2011	  

ÅR Eks Om OM UM SEKR SKATTM KASS 

1986-
87 

Marit Berg Olaug 
Svenning 

Gunhild D. 
Olsen 

Turid Døsen Aase Røkenes Liv Bruun 
Eriksen 

1987-
1989 

Olaug 
Svenning 

Gunhild D. 
Olsen 

Turid Døsen Bjørg Evjenth 
Norman 

Marit Stafseth Marit 
Pettersen 

1989-
1991 

Gunhild D. 
Olsen 

Turid Døsen Liv Solhaug Airen Rolness Ingeborg 
Rydeng 

Anny 
Berntsen 

1991-
1993 

Turid 
Døsen 

Liv Solhaug Bjørg Evjenth 
Norman(1991-
04.1993)/Airen 
Rollnes(04,1993-
1993) 

Torlaug 
Karlsen 

Karin Jensen Judith 
Olsen 

1993-
1995 

Liv 
Solhaug 

Turid Døsen Ingeborg Rydeng Marit Stafseth Janne Karin 
Dahle 

Olga 
Bruun 

1995-
1997 

Turid 
Døsen 

Ingeborg  
Rydeng 

Torlaug Karlsen Gunn 
Lauritzen 

Tordis Solheim Aud 
Madsen 

1997-
1999 

Ingeborg 
Rydeng 

Torlaug 
Karlsen 

Anny Berntsen Janne Karin 
Dahle 

Sissel Johansen Siri Døsen 

1999-
2001 

Torlaug 
Karlsen 

Anny Berntsen Gunn Lautitzen Solveig 
Ytterstad 

Elva Steinsvik Bjørg 
Aune 

2001-
2003 

Anny 
Berntzen 

Gunn 
Lauritzen 

Sissel Johansen Marjorie 
Stenhaug 

Elisabeth S. 
Johnsen 

Rigmor 
Berg 

2003-
2005 

Gunn 
Lauritzen 

Sissel 
Johansen 

Siri Døsen Astrid 
Simonsen 

Torill Hogstad Tone 
Svenning 

2005-
2007 

Sissel 
Johansen 

Siri Døsen Vivian Strand 
Nilsen 

Ester 
Bäckstrøm 

Eirin Bornø Gerd 
Røkenes 

2007-
2009 

Siri Døsen Vivian Strand 
Nilsen 

Tordis Solheim Tone 
Svenning 

Klara Myreng Kari Mette 
Nilsen 

2009-
2011 

Vivian 
Strand 
Nilsen 

Tordis 
Solheim 

Astrid Simonsen Lisbeth 
Dybvik 

Klara Myreng Käte 
Ytterstad 



 

	  


