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De synger rolig Julen inn og ønsker fred til hvert et sinn.
Når Deilig er Jorden toner inn er det ikke tørt på noens kinn.

God Jul!

LEDER – OVERMESTER HAR ORDET

Kjære søstre!
År 2015 nærmer seg slutten, det er adventstid, og mitt første halvår som Overmester er
tilbakelagt. Det har vært lærerikt og hyggelig, men til tider krevende i kombinasjon
med jobb og andre plikter.
Mye har skjedd denne høsten med både innvielse og gradsplasseringer. Det har vært
mye å sette seg inn i. Mange hyggelige ettermøter, Klubbaftener, kulturkvelder og
annet. Takker alle som har bidratt på forskjellige områder i dette semesteret, og
søstrene for oppmøte til våre møter. Jeg håper 2016 blir et bra år der mange nye søstre
strømmer til Urania. Vi sees i det nye året for ny innsats, nye opplevelser og hyggelige
logemøter. Ber alle søstre om å være med oss så ofte dere har anledning.

Graden av vår tro, er graden av vår bønn.
Styrken i vårt håp, er styrken i vår bønn.
Varmen i vår gavmildhet, er varmen i vår
bønn.
«Carlo Carretto»

Ønsker dere alle en hyggelig og avslappende julehøytid. Vi trenger alle en pause fra
hverdagens plikter. Noen søstre er i en vanskelig livssituasjon med sykdom eller
kanskje savn. Forsøk å finne styrke i julehøytiden sammen med familie og venner.
Vi sees i januar der vårt første møte er Nyttårsloge.
Ha en fredfull og fin julefeiring!

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Reidun Bragne
Overmester
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Kjære alle mine søstre.
Det har vært et nytt spennende halvår i nytt embete med mange nye spennende
oppgaver og utfordringer.
I løpet av høsten har vi fått inn flere forskjellige innspill fra søstre om hva vi kan gjøre
for å forbedre møtene våre, både logemøtene og ettermøtene. Vi i embetskollegiet
jobber videre med flere av forslagene og vil ut over våren komme nærmere tilbake til
dette. Vi mottar gjerne flere innspill og det kan enten sendes til oss på email, du kan
ringe eller snakke med oss i logen.
Selskapskomiteen består av en flott ”bukett” med damer som virkelig har stått på
denne høsten for å gjøre ettermøtene våre hyggelige, vakre pyntete bord, servering
og mye annet. Flinke kakebakere er de også. En stor takk til dere alle og en god hjelp
og støtte i mitt arbeid som Undermester.
I tillegg er det flere andre søstre som også har bidratt inn på ulike måter og gjort noe
til det beste for alle søstrene i logen.
Kjøkkenet har et stort utvalg av mange forskjellige spennende retter. Og utover våren
kommer vi til å prøve ut ulike andre alternativer, vi kommer ikke bare til å ha
smørbrød der det normalt sett har vært naturlig. Det er alltid spennende å prøve ut
noe nytt også på matfronten.
Jeg ønsker og håper at dere alle har lyst til å bli med i logen, komme på møtene våre
og også være igjen på etter møtene. Det er fullt mulig å ta en kopp kaffe,
mineralvann eller et glass vin for dem som ikke ønsker å spise. Det viktigste er at vi er
sammen, bli bedre kjent med hverandre og knytte vennskap og bygge felleskap blant
søstrene.
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Undermester Ingebjørg Mundheim Lippart
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Sekretærens Spalte

Jubilanter høsten 2015/våren 2016
02.12.49 Elna Kjær Meyer
04.12.36 Inger Jarodd
06.12.39 Laila Halseth
18.12.45 Wenche Allen
19.12.42 Tove Mårteig
24.12.50 Wenche Høgåsen
25.12.50 Reidun Bragne 65 år
26.12.34 Liv Krogsvoll

66 år
79 år
76 år
70 år
73 år
65 år

09.01.58 May Helen Bernhoft
18.01.65 Anett Finbråten
21.01.25 Karin Hagberg
31.01.33 Karin I. Skofteland

58 år
51 år
91 år
83 år

01.02.54 Jeanette Ajer
22.02.43 Inge Lis Bratland
25.02.93 Nathalie K. Katralen

62 år
72 år
23 år

06.03.37 Diddi Mona Mørk
06.03.54 Kirsti Eriksen
13.03.43 Elisabeth Bunz 73 år
17.03.44 Sølvi Røse
21.03.46 Johanne Hauge
26.03.48 Hetty Trøan
28.03.43 Kari M. Lohne

79 år
62 år

Det var en verdig 2. gradspassering for søster
Ester Alrek 30. november 2015. Vi gratulerer
med Den Edle Kjærlighets Grad!
Skuespillet var flott og rørende, og jeg er
alltid like imponert over søstrene som er
skuespillere. Musikkansvarlig spilte nydelig
musikk gjennom logemøtet og det passet
spesielt godt til graden med Sissel Kyrkjebø
sin sang «Kjærlighet»! Undermester og
kjøkkenet hadde sammen funnet en spennende
italiensk salatrett til ettermøtet. Maten, taler
og annen underholdning fra søstrene gjorde
ettermøtet til en fest.

81 år

14. desember er det Veteranaften og vårt tradisjonelle julemøte i salen, etterfulgt av underholdning av operasangerinne Gjøril Songvoll.
Dette blir årets siste logekveld.
Vi starter opp igjen 11. januar 2016 med
Nyttårsloge, galla antrekk og vårt tradisjonelle
nyttårsspill. Det blir flere møter med gradspasseringer i vårsemesteret og en ny søster
innvies i februar. Venneaften 4. april er en unik
anledning til å invitere venner og familie til vår
Loge. Viktig logemøte for rekruttering!

72 år
70 år
68 år
73 år

Jeg ønsker alle søstrene God Jul og Godt nytt år!

Med søsterlig hilsen
I V.K. og S. Elisabeth Buntz
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NYTT FRA STORREPRESENTANTEN:

I skrivende stund har jeg ikke noe spesielt nytt å informere mine kjære Urania-søstre om – men
fortvil ikke – det kommer 
Jeg tenkte jeg ville gi dere litt info om Storrepresentantens plikter og gjøremål i stedet. Om jeg ikke
tar helt feil, så er det vel de færreste av dere som vet hva jeg gjør.
Virkefelt.
Storrepresentanten innehar Ordensenhetens høyeste embede, og er bindeleddet mellom egen
enhet, Distriktsrådet, Distrikts Stor Sire og Storlogen. I egen enhets møter er Storrepresentanten
underordnet OM/HM/HP.
Alle Ordensmedlemmer har gjennom sin Storrepresentant rett til å fremme forslag til behandling i
Distriktsrådet, som gjennom de nevnte representanter skal underrette Ordensenhetene om
beslutninger vedrørende felles aktiviteter. Storrepresentanten er ikke Storembedsmann, men
medlem av Storlogen.
Plikter.
• Påse at Ordenens lover og forskrifter blir bekjentgjort, brukt og overholdt i egen loge/leir.
Ved eventuelle overtredelser rapportere forholdet til Stor Sire gjennom DSS.
• Påse at ritualer blir fulgt og utført på foreskreven måte.
• Leder for nevnd for Styrkelse og Ekspansjon og medvirke til at Utviklingsprogrammet i egen
enhet fungerer etter Storlogens intensjoner. (Her vil S&E ta en gjennomgang på et
eftermøte.)
• Møte så ofte som mulig for å holde seg underrettet om alle saker av betydning for logen,
samt delta i alle kollegiemøter.
• Å holde Distriktsrådet løpende orientert om utviklingen i egen enhet, samt rapportere i egen
enhet fra Distriktsrådets møter.
• Medvirke til at enhetens handlingsplaner følges og oppdateres.
• Storrepresentant i loge skal fremme forslag til kallelse til leir, og Storrepresentant i leir skal
delta i vurdering av disse, jfr. § 2‐2 i Lov for Leire.
• Tildele 25‐års Veteranjuveler.
• Påse at enhetens regnskap med revisjonsberetning blir sendt DSS innen 15. februar, og
videre påse at alle kontingenter og bidrag til Storlogen betales innen de fastsatte frister.
Møter.
Storrepresentant valgt som delegat til Storlogemøter skal møte med ubundet mandat og avgi sin
stemme etter personlig vurdering og overbevisning. Etter deltagelse i Storlogemøtet, orienterer
Storrepresentanten om aktuelle saker i Distriktsrådet og i egen enhet. I utførelsen av sitt embede er
Storrepresentanten i Distriktsrådet og Storlogen, kun bundet av Ordenens lover og forskrifter.
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Forholdet til Storlogen.
Storrepresentanten skal påse at Ordensenhetens eventuelle forslag til Storlogen får den riktige
behandling iht § 1‐7 i Lov for Loger, og § 1‐7 i Lov for Leire, og at forslagene blir rimelig begrunnet.
Storrepresentanten skal på anmodning bistå Storlogens embedsmenn under utførelsen av deres
oppdrag.
Ja dette var litt om mine plikter – men utrolig nok så er dette bare en del av det jeg har å pusle med.
Jeg er så heldig – og da mener jeg heldig – at jeg sitter i en av prosjektgruppene som er opprettet i
forbindelse med rehabiliteringsprosjektet i Stortingsgaten 28. Den gruppen jeg er medlem av har
som formål å tenke ordenen. Hvordan ser vi for oss midlertidige lokaler – hva er det minste felles
multiplum vi trenger. Hvor mange logesaler, utstyr til disse, beliggenhet i forhold til offentlig
kommunikasjon, drakter i forbindelse med gradspill, og mye mye mer. I tillegg så skal vi også tenke
på våre nye, permanente lokaler. Hva trenger vi her – arkivplass, røykerom, antall logesaler,
garderober osv.
Er det noen av mine søstre som har noen spørsmål, ideer til utforming, osv, så er det bare å ta
kontakt. Prosjektgruppen er veldig glad for innspill.
Nå skal jeg ikke trette dere mere med kjedelig, men dog interessant stoff. Dere får alle sammen ha
en riktig fin og fredfull jul. Samtidig vil jeg takke dere for alle hygge vi har hatt i året som ebber ut.

GOD JUL OG ET FREDFULT GODD

NYTT ÅR I 2016.

Stor klem fra
Mona
Storrepresentant
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Julens Bok
Kjære søstre

Jul i Norge av Ann Helene Bolstad Skjelbred
forteller oss om juletradisjonene her i landet
både i fortid og nåtid.
Hvilke tradisjoner vi holder fast ved og nye
ting vi tar i bruk.
Hvilke forberedelser gjør du til Jul?
Hva spiser du til Jul ?
Her er det masse informasjon, innhentet
fra det ganske land, men også mange
morsomme fortellinger.
Hvor kommer skikkene fra;
Julematen, juletreet og ikke minst julegavene?
Nyt – les og lær!

Jeanette
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Jule - Kjøkkenet foreslår
Godter til Første dags lunsj
Enebærsild
Skjær 3 utvannede kryddersildfileter i pene biter og legg dem i en bolle.
Knus 2 ss enebær i morter og kok dem opp sammen med 1 ¼ dl eddik 7 %,
2 liter vann, 2 dl farin og 5 allehåndekorn.
Avkjøl laken og hell den over fisken.
La det ligge et par dager før servering.
Sursild
Skjær 3 kryddersild fileter i pene biter, skjær 2 store løk i tynne skiver.
Sild og løk legges lagvis på et glass, sammen med 1 ts grovknust pepper.
Bland 1 d eddik 7 %, 2 dl vann og 1 ½ dl farin, røres til farin er oppløst.
Hell laken over silden og la den trekke minst en dag.
Kan pyntes med løkringer og laurbær.
Gravlaks
Tørk av 1 kg laksefilet og gni kjøttsiden inn med salt, 1 ¼ dl farin og
1 ts grovknust pepper. Dryss dill over og dekk til med aluminiumsfolie.
La laksen stå kjølig, + 8-10 grader i et par tre døgn, snu den to ganger
om dagen og hell over laken som danner seg i folien. Hell gjerne på
litt Cognac.
Grov potetstuing og flatbrød hører med.
Fylt lefserull
Kjøtt fra 2 krabbeskall
1 kg reker, pilles
Kjøres i kjøkkenmaskin til en mos
1-2 løk, finhakket, blandes i.
Dette settes i kjøleskap.
1 pk majones blandes inn rett før servering
Smak til med pepper – ikke bruk salt
Massen smøres på store lefser, som rulles og deles i passende biter.

Til dessert foreslår jeg
Bær som røres inn i krem eller iskrem
Gi gjerne en «likør-stenk» på toppen.

Ha en smakelig førstedags lunsj!
Jeanette
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Edvard Munchs Skrik er velkjent for ”hele verden”.
Her i Oslo finnes flere skrik –

Løs denne mini- quizen så ser du hvor de befinner seg!
Bygningen ligger i sentrum, Sonja Henies plass.
Bygningen ble påbegynt i 1988 og ferdigstilt i 1991.
Den er bygget for store konserter og andre arrangementer.
Bygningen kan huse 9700 personer.
Bygningens ytre fasade består av teglsten fra Alna teglverk, Strømsvn. Oslo (nedlagt).
Den dekorerte fasaden er et samarbeid mellom billedkunstner Guttorm Guttormsgaard (1938- ) og
keramiker Søren Ubisch (1952-) og det er trykkfragmenter av Rolf Nesch (1893-1975) som ble
benyttet til preging av teglkledningen.
I 2004 mottok bygget Oslo kommunes pris for god byarkitektur.
Søsterlig hilsen i adventstiden Anna Marie / Mimmi .
Svar nederst på siste side!
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GRADSPASSERING

Mandag 30. november fikk søster Ester Alrek sin II grad.
En flott kveld med musikk av både Janne og Inge Lis.
Et dikt fra Inge Lis Bratland fikk du også med deg.
Tanker
Ta tid til tanker,
tanker til tiden som går så fort.
Hva har du opplevd, hva har du gjort?
Har du nydt en vakker soloppgang,
lyttet til fuglenes morgensang?
Sett bølgene danse en vakker vals,
hatt armen rundt din elskedes hals?
Lyttet til musikk og vakre toner,
mere verd enn millioner av kroner?
Opplevd den mørke nattehimmel,
med tusenvis av stjerner i uendelig vrimmel?
Da har du det beste i livet å forstå;
At din lykkeligste tid er akkurat nå!
Inge Lis
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Julen – Hm…… Hva var det nå dette handlet om igjen?
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives
i manntall. Denne første innskriving ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.
Og alle dro for å la seg innskrive, hver i sin by.
Josef dro fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea til Davids by Betlehem, siden han var av Davids
hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var
der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en
krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett stod en
Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa
til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede for hele folket: I dag er det født
en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: dere skal finne et barn
som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som
lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds
velbehag!
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn
til Betlehem for å se på dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av
sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som
var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men
Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.
Ja, sånn var det…….

God Jul til dere alle!
I V. K. og S
Jeanette
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Når en pepperkakebaker – baker pepperbakekaker………….
Vil du være med å forme Bulletinen? Vi tar imot forslag og innslag.
Ønsker du å dele dine erfaringer fra egen eller annen Loge – Send det til redaksjonen
jeanette@ajer.no
Vi benytter anledningen til å minne om Sirius ukene i 2016.
Våre uker på våren er uke 10 og uke 21. Til høsten skal vi ha uke 33 og uke 40.
Det er bare å sette av dagene og melde seg på til Jeanette eller Karin P.

Vi i redaksjonen ønsker dere alle en God Jul og et Godt nytt år!
Redaksjonen har bestått av:

Jeanette Ajer
Anett Finbråten
Ingebjørg M. Lippart
Nina Iljene Karlsen

Webansvarlig:
Fotograf:

Elisabeth Buntz
Randi Schønland og Anett Finbråten

Spektrum
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