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Årgang 8 

Kjære Urd-søster! 

 

8. september ble nye valgte og utnevnte 

embedsmenn installert. Som ny OM 

takker jeg for tilliten og gleder meg til 

den nye oppgaven som OM. Takk også 

til de embedsmenn som nå går av. Det er 

godt å ha dere å støtte seg til når vi nå tar 

fatt på en ny periode. 

Det er gledelig at mange av våre eldre 

søstre som ikke har så lett for å komme 

på møtene våre, stiller opp i mangfold på 

treffene våre i mai og desember. 5 mai 

var i samlet igjen, og her ble det mye 

latter, prat og sang! 

Sommermøtet vårt i Kil ble også en fin 

avrunding på vårterminen, selv om det 

sprutregnet  rett før avgang. Men turen  

til Wesselgården samlet 56 opplagte 

søstre. 

Loge nr 16 Urd sto også som arrangør av 

sommermøte i august. Her ble det re-

kordstor oppslutning. Det var mange  

som ville få med seg Prest Synnøve  

Skree Skjeldal som snakket om 

”Medmenneskelighet og toleranse”. 

Vi har ikke ligget på latsiden i høst 

heller. Vi har hatt gradspasseringer i 

2. og 3. grad. Sosialaften 13. oktober 

ga et flott resultat på 12.000 kr. 

Pengene skal gå til Raschebakken 

Dagsenter. Dette er et lavterskeltil-

bud til unge innenfor psykiatrien. 18. 

oktober arrangerte vår Distrikt Stor 

Sire Britt Lund kurs for de nye em-

bedsmennene. Kurset ble holdt hos 

oss i Sverresgate 9. 31. oktober had-

de vi en fin teateropplevelse i Oslo 

og 24. november skal vi ønske en ny 

søster velkommen. 8. desember har 

vi vårt tradisjonelle julemøte.  

Velkommen skal dere være! 

Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 

Wenche S. Bystrøm Haaland OM 

 

 

OM har ordet 

OM Wenche S. Bystrøm Haaland 

Embedskollegiet 2015 – 2017 

Vårt nye Embedskollegium: Foran fra v. Eks OM Margit A. Kittilsen, 

OM Wenche S. Bystrøm Haaland UM Sonja Dalene.  

Bak fra v. Sekr. Unni Stamland Kaasin, Skm. Turid Momrak Larsen, 

SR Ellen Brekke Strømsvaag, CM Nelly Katinka Buschmann Myhre 

26. mai OM Margit Agnethe Kittilsen takket 

kollegiet og alle søstrene for to fine år. 
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Eldretreff 5. mai 

 

Gradspasseringer 

Det var 19 opplagte søstre som samlet 

seg i selskapslokalet vårt 5. mai. Deili-

ge snitter og bløtkake sto på menyen 

og praten gikk om løst og fast.  Str. 

Lise Marie Gusfre og str. Anna Asdal 

underholdt med sang og musikk, og 

våre flotte søstre stemte alle i når vi 

avsluttet med Urd-sangen!  

Str. Solveig Haug takket på vegne av 

alle søstrene med disse ordene: 

”Dere skal vite at dere gir oss en glede 

i hverdagen. De fleste av oss er mer 

eller mindre skrantete, om det er hørsel 

eller bevegelsesvanskeligheter, så gjør det 

at vi ikke er så aktive i logen. Men dette at 

vi kan møtes og ha noen hyggelige timer 

sammen, gir oss mye, for det er ikke alltid 

du ser hva som skjer. Hva som skjuler seg 

bak et ansikt som ler. Kun munnen smiler, 

blikket er trist. En tristhet som skjuler, hva 

skulle jeg visst. Det hender vi trenger en 

utstrakt hånd. At du gir omtanke, det ska-

per bånd. Det koster så lite å gi av seg selv, 

du sover bedre når det blir kveld. Dette er 

noe å tenke på. Ta vare på livet, vi har det 

kun nå”. 

 

22. september ble str. Britt Ytterbø, Kari Omnes Egeland 

og Anne Ellingsen forfremmet til Den Edle Kjærlighets 

Grad. 

26. mai ble Str. Ann Kareen Øksdal og str. 

Kari Bjerkøen forfremmet til Det Gode Venn-

skaps Grad. 

27. oktober ble søstrene Tove Mette Pedersen, Unni Hansen, Hanne Gløsmyr  

Øverland, Eva Bjerketveit og Trine Svarstad forfremmet til Den Høye Sannhets 

Grad 
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Sommertur 2. juni 

 

Sommermøte 11. august 

Det var stort påtrykk for å få 

med seg Loge nr. 16 Urds 

sommermøte der Prest Synnø-

ve Skree Skjeldal sammen 

med musikerne Gudrun og 

Rune Klakegg sto på program-

met. Nevnd for Styrkelse og 

Ekspansjon sammen med Em-

bedskollegiet jobbet iherdig 

for å bli ferdige til å ta imot 

hele 91 søstre fra hele Gren-

land. Pastaskinke med godt 

brød til og hjemmebakte 

krumkaker med moltekrem 

smakte godt. 

Prest Synnøve Skree Skjeldal 

snakket om temaet 

”Medmenneskelighet og tole-

ranse”.  

Hun avsluttet med diktet til  

Stein Mehren: Jeg holder ditt 

hode. 
Presten er også en utmerket sanger, noe hun viste sammen med 

ekteparet Gudrun og Rune Klakegg som trakterte piano og 

trekkspill. Kjærlighet ble formidlet gjennom lidenskapelig  

sigøynermusikk. 

 

Jeg holder ditt hode 

i mine hender, som du holder 

mitt hjerte i din ømhet 

Slik allting holder og blir 

holdt av noe annet enn seg 

selv, 

Slik havet løfter en sten 

til sine strender,  

slik treet holder høstens mod-

ne frukter,  

slik kloden løftes gjennom 

kloders rom 

Slik holdes vi begge av noe 

og løftes dit gåte holder gåte i 

sin hånd. 

Sommerturen vår gikk til idylliske Kil 

og Wesselgården som er en liten restau-

rant rett utenfor Kragerø. Guiding gjen-

nom det fine, nesten sørlandske landska-

pet sørget lokal kjentmann Rolf Heimdal 

for. Etterpå var det dekket til 56 søstre 

på Wesselgården som eies og drives av 

et dansk ektepar. Herlig vertskap med 

gode hjelpere. De driver stort sett med 

kortreist mat som er så populært for  

tiden. Vi fikk servert nydelig gullasj- 

suppe servert i surdeigbrød.  

Underholdningen sto vi selv for med 

allsang og Lise Marie på trekkspill.  I 

det hele tatt når Urdsøstrene er på tur 

blir det ikke kjedelig! 

Her en liten billedkavalkade som taler 

for seg selv. 
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Jubilanter 

2015/2016 

Vi gratulerer! 

 

23.12.2015 Astrid Helene Halvorsen 65 år 

 

12.02.2016 Gerd Fløholm   80 år 

15.02.2016 Unni Stamland Kaasin 60 år 

23.02.2016 Bjørg Helene Sølland 70 år 

26.02.2016 Jorid Aabelvik  85 år  

 

Minneord 

Bursdager - vi gratulerer! 
Alterblomster 

Fire søstre har hatt bursdag. Wenche S. Bystrøm Haaland 

(70), Ingeborg Planting Halvorsen (70), Else-Liv Olsen (70) 

og Kari Fjeld Waag (60) 

Tre søstre har fått alterblomstene på ettermøtene: Unn Halvorsen 08.09, Vesla 

Amundsen 22.09. og Marit Haraldsen 13.10. 

Det var med vemod vi mottok 

budskapet om at vår kjære søster 

Eva Kristine Gosby døde 4. 

februar. Søster Eva Gosby var en 

blid og kjærlig søster som var 

godt likt. Hun var aktiv til 

hun flyttet til Australia. 

Etter at hun flyttet tilbake 

har hun ikke vært mye i 

logen. Hun var medlem i 

38 år og var svært glad i 

logen. Hun fikk tidlig 

Altzheimer og har vært 

syk i mange år. Når vi 

besøkte henne ville hun 

gjerne høre om logen, og 

medlemsbok og Urd-

posten var viktige binde-

ledd. Vi i loge Urd takker 

for vennskapet og vil  

huske hennes blide vesen. 

 

    

Søster Anne-Marie Tangen 

sovnet inn 20. august, 94 år 

gammel. Hun var en vennlig og 

menneskekjærlig søster med god 

kontakt med mange i sitt 37 år 

lange medlemskap i vår loge. 

Det siste møtet hun var til stede 

var installasjonen for to år siden. 

Mange av oss husker godt hen-

nes blide og stolte ansikt når 

hennes fadderbarn, str. Wenche 

Bystrøm Haaland, ble installert 

som UM. Det var en stor dag for 

vår avdøde søster. Selv om hel-

sen satte en stopper for å komme 

på møtene den siste tiden, så 

fulgte hun oss via samtaler med 

søstre som besøkte henne og via 

Ny medlemsbok 
Vi minner om at vi tar nye  

bilder av søstrene på møtet  

12. januar. Møt opp kl 1730. 

 
Trines klippekringle 
1 kg hvetemel  

200 g sukker 

200 g meierismør  

1ts kardemomme 

3 pk tørrgjær  

6 dl helmelk  
Deles i fire stykker.  

Kjevles ut med hendene.  

Sukker og kanel  i midten.  

Pakk sammen. Klipp opp og ta til 

annenhver side. 

 Stekes 190 -200 grader 10 -12 min. 

Melis på toppen. Hm, deilig! 

Urd-posten. Vi takker for 

vennskapet og bevarer kjær-

ligheten og de gode minnene 

til vår søster Anne-Marie i 

våre hjerter. 

    


