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Hilsen til Loge nr. 119
Malis 10-års Jubileum

10-ÅRS MARKERING: Lillian Karin Nicolaisen er
OM i Loge Mali i perioden 2013 – 2015.

I dag feirer Loge nr. 119 Mali 10 år som selvstendig loge, og det er med stolthet og glede jeg
gratulerer vår loge og søstrene med 10-årsjubileet.
Jeg føler meg priviligert og ydmyk over å være Overmester i jubileumsåret og takker søstrene for
tilliten.
En stor takk til de søstrene som for elleve år siden startet Molde Rebekkaforening som senere ble
Loge nr 119 Mali. De har gjort en formidabel innsats for vår loge.
Likeså til vår moderloge nr. 32 Hild som gjorde det mulig.
Vi er så heldige å ha vår loges mest erfarne søstre aktive blant oss. De har lagt grunnlaget for vår loge
som vi både har ansvaret for og gleden av å videreføre. Tradisjoner er viktig, og den gode
søsterånden vil vi fortsatt ta vare på. Men samfunnet er i forandring og vi står sikkert overfor
utfordringer fra nye søstre. Vi vil fortsatt sette fokus på rekrutteringsarbeidet i årene som kommer,
og nye søstre ønskes velkommen til et godt søsterfellesskap i Loge Mali.
Som så mange andre yngre loger var økonomien en utfordring i startfasen. Men det har vært utført
en dugnadsinnsats av søstrene som det bare er å ta av seg hatten for. Tusen takk til dere alle som har
deltatt i dugnadsarbeidet og som fortsatt gjør det. Dugnadsarbeid er vi fortsatt avhengige av.
Loge Mali har etter 10 år vokst til en livskraftig loge med dyktige og aktive søstre. Logen er et kjært
møtested for ro og ettertanke, der det også knyttes nye og varige vennskapsbånd.
Jeg ønsker logen og søstrene hjertelig til lykke med 10-årsjubileet og fortsatt positiv utvikling i vårt
arbeid for logen og vår Orden.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Lillian Nicolaisen
Overmester
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EMBEDSKOLLEGIET I JUBILEUMSÅRET: Foran fra v. Storrepr. Ingrid Haram, OM Lillian Karin Nicolaise, UM Sissel Mouritsen og fung.
Eks OM Aud Sissel B. Kippersund. Bak fra v. Sekr. Else Marie Lemmichen Gulseth, Kass. Else Marie Bjørdal, Skattm. Aina Rita Greiner
Sæterog CM Margreet Boer.

Innledning
Loge nr. 119 Mali er blant de yngste Rebekkalogene i Norge etter 10 års eksistens. Vi kan derfor ikke
trekke de lange linjene bakover i tid når historien skal nedtegnes. Men logens ledelse hadde et ønske
om at det skulle skrives en 10-års beretning. Noe av begrunnelsen for dette et at alle
Chartermedlemmene fortsatt er aktive logesøstre. Med unntak av str. Brynhild Heen som dessverre
er gått bort, kan også de øvrige søstrene som stod i bresjen for stiftelsen av en ny loge i Molde, bidra
med å fortelle historien om det første 10-året. Vi har bevisst lagt stor vekt på forberedelsene i
forbindelse med stiftelsen av Molde Rebekkaforening og institueringen av Rebekkaloge nr. 119 Mali.
Redaksjonskomitèen har bestått av følgende søstre: Storrepresentant Ingrid Haram, Eks
Storrepresentant Turid Outzen, Eks Kass. Eli Britt Asprem, Eks Kapellan Kirsten Opdal og Eks DSS
Hanna-Kari Thue.
Det er mange søstre i Loge Mali som har gjort en stor og uegennyttig innsats som burde trekkes frem
spesielt, men redaksjonskomitèen har sett det slik: ” når ingen er nevnt er ingen glemt”.
Jubileumsskriftet er ført i pennen av redaktøren.
Molde, september 2014
Hanna-Kari Thue
redaktør
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Hvorfor en ny loge?
Det første frøet for å starte en ny loge i Molde ble sådd ved 25-års jubilèet i Loge Hild i 1989 av
daværende Rådspresident Guro Lie. I sin hilsningstale tok hun til orde for at Loge Hild hadde såpass
mange medlemmer at det var på tide å starte opp en ny loge. Det ble ikke gjort noe med saken den
gang, men for noen av oss ble det lille frøet innkapslet og vernet om i mange år fremover.
Frøet fikk ny næring da Loge Hild fikk oppnevnt ny Distrikts Stor Sire i sin midte. Det ligger i mandatet
til en DSS å sørge for vekst og utvikling i sitt distrikt. Det var flere av søstrene som så et behov for en
ny Rebekkaloge, bl.a. fordi Loge Hild i mange år hadde hatt et høyt medlemstall uten særlige
muligheter til å vokse seg større. Selv om det etter hvert blir mange eldre søstre i en ”gammel” loge,
var det veldig godt fremmøte i logen. Dette innebar også at det ble trangt om plassen spesielt på
ettermøtene, og noen synes de ikke lengre følte at de kjente alle sine medsøstre. Et vitalt argument i
Molde var at logene i fellesskap hadde anskaffet et nytt og kostbart Ordenshus med høy husleie og
dermed høy medlemskontingent. Ved å starte en ny loge ville det bli flere medlemmer å dele
utgiftene på. Det har også vist seg at på de steder der det skjer knoppskyting i form av nye enheter,
stimuleres både moderloge og den nye logen i positiv retning. I ettertid har det vist seg at en slik
vitalisering har en viss smitteeffekt også. Bare tre år etter institueringen av Rebekkaloge nr. 119 Mali,
ble Odd Fellow Loge nr. 151 Bolsøy instituert i Molde.
”Det er med smerte at et nytt barn blir født”. Så også denne gangen. Det er ikke noe nytt og spesielt
at det er visse motforestillinger når det skal dannes en ny loge, verken i Molde eller andre steder i
landet. For den trofaste søsteren kan det virke som om ”utbryterne” svikter sin loge ved å gå ut for å
skape noe nytt. Det blir ofte snakket om ”å dele” logen. Det stemmer selvsagt ikke siden det er et
krav om at det må 10 logemedlemmer til for å danne en rebekkaforening.

VÅRT ORDENSHUS: Odd Fellow Huset Molde AS gav også rom for å etablere en ny loge i Molde.
Dessuten ble det flere å dele utgiftene på.
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Den innledende fasen
Det første utspillet om tanken på å danne en ny loge ble tatt ved en uformell kontakt mellom DSS
Hanna-Kari Thue og OM i Loge Hild Karin Midthaug våren 2002. Da hadde Eks OM Turid Outzen sagt
seg villig til å ta på seg ledervervet om det skulle bli aktuelt å danne en rebekkaforening. Det var
viktig å høre søstrenes mening, og DSS orienterte om planene i et logemøte i Hild på høstparten
samme året. Det var selvsagt anledning til å diskutere og si sin mening på ettermøtet, og responsen
fra søstrene som tok ordet var ikke udelt positiv. Men som det ble sagt på møtet var det opp til
søstrene i Loge Hild om de ville være med på å bygge opp en ny loge i Molde. Sa søstrene nei; ble det
ikke noe av. Eventuell overgang til ny loge skulle selvsagt skje ved frivillighet.
Oppfordringen fra Den Norske Storloge var at vi burde komme i gang raskt. De ønsket også at tiden
fra rebekkaforening ble etablert til instituering av ny loge skulle være kortest mulig. All erfaring tilsa
at dette var den beste fremgangsmåten.

INNLEDNING: De
innledende møtene
ble holdt hos str.
Turid Outzen. Fra v.
bak, Hanna-Kari
Thue, Turid Outzen,
Inger Lise Pettersen,
og Ingrid Haram.
Foran Brynhild Heen,
Berit Korsbrekke og
Janne Bertheussen

Mandag 27. januar 2003 ble det avholdt konstituerende møte om Molde Rebekkaforening hos Eks
OM Turid Outzen. 14 interesserte logesøstre var til stede. OM i Loge Hild var invitert og møtte som
observatør. Det ble oppnevnt et interimstyre med følgende medlemmer: Turid Outzen, formann,
Berit Korsbrekke, viseformann, Ingrid Haram, sekretær, Janne Bertheussen, kasserer og Inger Lise
Pettersen, arkivar. 10 søstre undertegnet deretter søknad om opprettelse av Molde
Rebekkaforening. Disse var: Anne Turid Outzen, Berit Korsbrekke, Janne Bertheussen, Anna Elisabeth
Gilje, Eli Britt Asprem, Ingrid Haram, Aud Kirsten Opdal, Målfrid Røn, Inger Lise Pettersen og Brynhild
Heen.

6

Mange forberedelser
I månedene som fulgte var det hektisk møtevirksomhet og mange jern i ilden for interimstyret og de
søstrene som hadde bestemt seg for å være med å starte Molde Rebekkaforening. Møtested
heretter var Odd Fellow Huset i Strandgata, der møterommet i 3. etasje var reservert. Det ble
imidlertid ikke krevd inn husleie.
Å starte med blanke ark betydde også at det var lite av økonomiske midler. En kontingent på kr. 30,pr. medlem pr. måned gav selvsagt ikke den store uttellingen. Men oppfinnsomhet og entusiasme
manglet det ikke på. Alle ønsket å bidra for å skaffe startkapital til foreningen. Dermed ble det
bestemt at det skulle holdes garasjesalg hos str. Inger Lise Pettersen, og det ble samlet inn av
”overfloden” blant slekt og venner. Begivenheten fant sted 26. april 2003 med et ”hav” av
gjenstander. Dagen ble en strålende suksess, og i det fine været ble vaflene stekt utendørs og
kaffesalget gikk strykende. Resultatet av garasjesalget ble i overkant av kr. 13.000.

KLAR TIL DYST: Det var samlet inn lopper så det monnet og utvalget var stort. Salget var det ikke noe å si på, folk strømmet til i det
nydelige vårværet. Fra v. Ingrid Haram, Janne Bertheussen, Brynhild Heen, Målfrid Røn, Kirsten Opdal, Åshild Gribbestad og Berit
Korsbrekke.
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Molde Rebekkaforening

GLADE OG FORVENTNINGSFULLE: Her er alle medlemmene i Molde Rebekkaforening samlet på stiftelsesdagen. Som vi ser er alle i
godt humør med forventninger til det som skal komme. Fra v. bak: Inger Lise Pettersen, Margot Johansen, Jenny Talseth, Brynhild Heen,
Eli Britt Asprem og Lisbeth Røbekk. Andre rekke: Målfrid Røn, Janne Bertheussen, Inger-Gunn Tverli, Hanna-Kari Thue, Ellen Sommernes
og Tora Sunde. Foran: Anna Elisabeth Gilje, Kirsten Opdal, Turid Outzrn, Ingrid Haram, Olea Sølvik Godø, Åshild Gribbestad og Berit
Korsbrekke.

Mandag 26. mai 2003 ble Molde Rebekkaforening stiftet i Odd Fellow Huset Molde. Det var DSS
Hanna-Kari Thue som hadde fått oppdraget fra Den Norske Storloge å foreta stiftelsen. På dette
tidspunktet bestod Molde Rebekkaforening av 19 medlemmer som alle var søstre av Loge nr. 32 Hild.
Følgende styre ble enstemmig valgt: Formann Anne Turid Outzen, Viseformann Berit Korsbrekke,
Sekretær Ingrid Haram, Kasserer Janne Bertheussen, Arkivar Inger Lise Pettersen.
Gjester fra loger og leir fra hele distriktet var invitert til stiftelsesmøtet. Fra Loge Hild, som fra nå av
hadde fått rollen som Moderloge, var embedskollegiet og alle interesserte søstre ellers innbudt. Det
var stor oppslutning om arrangementet, og totalt deltok 91 søstre fra hele distriktet ved denne
sjeldne begivenheten. Det var mange lykkeønskinger med på veien videre fra embedsmenn og søstre
i alle logene og leiren i distriktet. Nå skulle arbeidet fram til institueringen av en ny loge begynne for
fullt.
Det var med stort pågangsmot og entusiasme styret og medlemmer i rebekkaforeningen tok fatt på
alle oppgavene.
Molde Rebekkaforening hadde fått aksept for mandag som møtedag, og kunne ta i bruk både logesal
og festsal. Det lå også i kortene at mandag ville bli den nye logens faste møtedag.
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Moderlogen
Loge Hild fikk som Moderloge mange oppgaver. Det er umulig å starte en ny rebekkaloge uten et
utstrakt samarbeid med logen som skal være ”mor” for den nye enheten. Siden Storlogen kom med
en sterk oppfordring om at tiden fra rebekkaforening til ny loge skulle være så kort som mulig, fulgte
nå en hektisk tid for både for det nye embedskollegiet i Loge Hild, med OM Sol Tande Knutsen i
spissen, og styret i rebekkaforeningen.
17. november 2003 hadde ledelsen i de to involverte partene et felles styremøte for å drøfte
praktiske oppgaver. Da var det allerede bestemt at institueringen av den nye logen skulle skje den
23. oktober 2004.
Saker som stod på dagsorden var felles bruk av utstyr, samt nyanskaffelser og vedlikehold. Praktiske
ordninger med hensyn til opptak og gradspasseringer av nye søstre i Molde Rebekkaforening ble også
diskutert. Loge Hild hadde gledelig nok hatt stor tilgang på nye medlemmer og et tett program for
vårterminen 2004, også når det gjaldt gradspasseringer. Det ville derfor bli nødvendig å arrangere
ekstramøter for at søstrene i rebekkaforeningen skulle få tildelt nye grader. På fellesmøtet ble det
dessuten fattet vedtak om samarbeidsformer og felles bruk av
utstyr.
”Styrene hadde en nyttig og god gjennomgang av de praktiske
problemene, som vil bli forsøkt løst til alles tilfredshet. Vi ønsker
hverandre lykke til med det videre arbeidet!”, står det i
protokollen for Molde Rebekkaforening.

GRATULASJONER: Daværende OM i Moderlogen, Karin Midthaug til v. overrekker de
tre rosa nellikene til formann Turid Outzen da Molde Rebekkaforening ble stiftet.

Hektisk aktivitet
I løpet av etterjulsvinteren 2004 var det mange flittige hender i arbeid i Molde Rebekkaforening.
Driftige søstre sydde regalier og antependier på løpende bånd. Søstre fra rebekkaforeningen deltok
også i et felles seminar for embedsmenn i Ålesund. Dette var et samarbeid mellom Distrikt nr. 4 og
18. Det var viktig at de som skulle bli embedsmenn i den nye logen var godt skolerte til å ta fatt på sin
viktige gjerning når den tid kom.
Til tross for ekstramøter for gradspasseringer i Loge Hild, anså foreningen det nødvendig å gå på
”frierføtter” til andre loger i distriktet. Dette ble først og fremst gjort for å avlaste Moderlogen for en
del arbeid. Forespørselen ble møtt med lutter velvilje både i Loge Frøya på Åndalsnes og i Loge Embla
i Kristiansund.
Siden det skulle holdes embedsmannsmøte i Kristiansund 13. – og 14. mars der alle loger i distrikt 18
var representert, ble det avsatt tid til innvielse av 7 nye søstre som skulle over i den nye logen. Det
var Loge nr. 106 Embla som hadde ansvaret for seremonien. Dette ble en høytidlig, fin og gledelig
opplevelse for alle som var til stede.
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Mali ble navnet
Da det skulle velges navn på den nye logen var det noen bestemte kriterier som ble lagt til grunn.
Navnet skulle ha lokal tilknytning, men ikke være navn på noen nålevende person. Det skulle også
være feminint. Søstrene ble oppfordret til å komme med forslag og det kom inn to. Mali etter
kulturpersonen Mali Furunes og Rose etter den berømte Molderosen som har gitt byen vår tilnavnet
”Rosenes by”. Det ble en veldig jevn konkurranse, og etter en skriftlig avstemning i
rebekkaforeningen ble resultatet 12 stemmer for Mali og 10 stemmer for Rose.
Nå hadde søstrene sagt sitt, men navnet måtte også godkjennes av Den Uavhængige Norske
Storloge. Følgende begrunnelse ble sendt inn og godkjent:
Loge Mali
Mali Furunes tilhører generasjonen av 1905. Hun stod i fremste rekke blant dem som ville kjempe
frem vår nasjonalkulturelle frigjøring. Sammen med Hulda Garborg og Klara Semb la hun grunnen for
folkedanstradisjonen i store deler av Norge. I mange år reiste hun fra nord til sør i landet som
instruktør for Norges Ungdomslag.
I 1928 kom Mali Furunes til Romsdalsmusèet i Molde, og ble
boende i Hammervollstua i 40 år av sitt liv. Hun tok vare på det
som fantes, og fra den dag hun kom, åpnet musèet for
offentligheten. Mali tok ikke bare hånd om Romsdalmusèet, hun
skapte liv i de gamle stuene.
BILDET: Mali Furunes, født i Vestnes i Romsdal 1888, død i Molde 1968, var et forbilde for
store og små.

-Romsdals sjel er gjemt her, sa hun en kveld på sine eldre dager –
hun stod i Eidestova og så opp mot de gamle værbitte husene. –
Her er opphavet til vår kultur og vårt særpreg. Nå er det opp til
oss å ta hånd om det.
Mali Furunes blir stående som en kulturinstitusjon både i Romsdal og Molde. Hun grunnla
Barneleikarringen ved Romsdalsmusèet, og er med rette blitt kalt barneleikarringens mor, siden hun
ledet sitt hjertebarn gjennom 40 år.
En juninatt fant hun på bunnen av en kiste et gammelt brudeliv som ble grunnlaget for
rekonstrueringen av Romsdalsbunaden. Hun bygde en bunad med romsdalsk rot, og drakt etter drakt
sydde hun til barneleikarringen. Mali Furunes skapte den første romsdalsbunaden, og den såkalte
Malibunaden har siden vært et kjært festplagg i Romsdal.
Fortsatt trår barneleikarringen i hennes fotefar på de grønne vollene på Romsdalsmusèet. En
ruvende kulturpersonlighet gikk bort da hun døde i 1968, og det er reist et eget minnesmerke over
henne på musèet som har fått navnet Mali-steinen.
-Et stykke romsdalsk historie er til ende. Bak det arbeidet Mali Furunes utførte, dypest i henne, levde ikke bare en vilje til å gi norsk ungdom nasjonale kulturverdier, men også de rene ånders
skatter som mennesket skal bygge et liv på, heter det i minneordet lektor Per Amdam skrev ved
hennes bortgang.
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Emblemet

Etter navnevalget på den nye logen skulle det nå lages et emblem/insignium som skulle symbolisere
Loge Mali. Av ulike årsaker ble det knapt med tid for å få utformet insigniet før institueringen. Men
så kom den lyse ideen om å spørre Eks OM Turid Outzens datter, som vi visste var flink til å tegne.
Clara Birgitte Outzen Sandberg tok utfordringen på strak arm, og hadde klart et utkast i løpet av få
dager. Rebekkaforeningen så for seg (vår) bunadskledde Mali med en bunadskledd jente ved hånden.
Disse to representerer fortid og fremtid.
Clara Birgitte laget et nydelig utkast av motivet med konturene av fjellkjeden ved Moldefjorden som
bakgrunn.
Vi kan også føle vennskapsbåndet mellom den unge og den voksne. De to er trygt forankret på de tre
kjedeledd, våre symboler for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Utkastet ble sendt Storlogen til godkjenning, som ble gitt uten problemer. Deretter ble emblemet
reintegnet og digitalisert av Storlogens heraldiker, bror Tor Emil Kaupang. Resultatet er en logenål
alle søstre i Loge Mali bærer med stolthet.
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En minnerik dag

CHARTERMEDLEMMER: Fra v. Storrepr. og fung. Eks OM Berit Korsbrekke, OM Turid Outzen, DSS Hanna-Kari Thue (2001-2010) str.
Janne Bertheussen, og UM Ingrid Haram

23. oktober 2004 var en dag alle søstrene i Molde Rebekkaforening hadde sett frem til. Da skulle
Loge nr. 119 Mali institueres i nærvær av søstrene i den nye logen og av inviterte gjester fra hele
distriktet. Bror Stor Sire og hans storembedsmenn var hovedgjester og sto for selve institueringen.
Det var mye planlegging foran den store begivenheten, og logistikken fra A til Å skulle stemme.
Dessuten er det mange formaliteter i forbindelse med instituering av en ny enhet.
Lørdag 23. oktober kl. 16.00 var alt klart og den høytidelige seremonien i logesalen kunne starte,
ledet av Stor Sire Harald Thoen og hans søstre storembedsmenn. Charterbrevet ble overrakt til
følgende Chartermedlemmer: Hanna-Kari Thue, Berit Korsbrekke, Turid Outzen, Janne Bertheussen
og Ingrid Haram.
Etter institueringen av Loge nr. 119 Mali foretok Dep. Stor Sire Britta Almaas innsettelsen av de
valgte embedsmenn for perioden 2004 – 2007, før logens første Overmester Turid Outzen, innsatte
de utnevnte embedsmenn og overtok ledelsen av logen. Det første ordinære logemøte i vår nye loge
var i gang.
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Det ble overrakt en del gaver inne i logesalen, blant annet fra Den Norske Storloge og vår Moderloge
Rebekkaloge nr. 32 Hild. Men den største overraskelsen var da Stor Sire Harald Thoen gikk frem til
vår nye Overmester og festet Loge Malis logenål på hennes kjolebryst. Dette kom helt uventet på alle
unntatt str. DSS som ble informert før møtet. Men saken var den at logenålen ble sendt med ilbud
hjem til Stor Sire fredag kveld før institueringen. Ingen trodde at logeemblemet skulle bli ferdig i tide,
men her hadde alle gjort sitt beste. Det hører også med til historien at str. OM Turid Outzen kvitterte
for ”gaven” ved å tildele og smykke bror Stor Sire med den vakre Mali-nålen under festmiddagen.

GAVE TIL STOR SIRE: OM Turid Outzen tildelte SS
Harald Thoen Loge Malis logenål. Han syntes logenålen
var svært vakker.

37 søstre i Loge Mali, inviterte gjester med bror Stor Sire Harald Thoen i spissen, totalt 72 i tallet,
kranset et vakkert dekket festbord, der alle deltakerne fikk et brodert bordkort – laget av en av våre
dyktige og oppofrende logesøstre. Taffelet ble ledet med sikker hånd av vår nye UM, Ingrid Haram. Et
utsøkt måltid med mange hilsener og gaver til Rebekkaloge nr. 119 Mali, med ønske om lykke til på
veien videre.
Søndag var det et eget opplegg for tilreisende gjester med omvisning på Romsdalsmusèet av direktør
Jarle Sanden. Han viste rundt i de gamle stuene der Loge Mali Furunes hadde vandret, og vi fikk et
kort resymè av hennes virke da vi stod ute ved Malisteinen. Det var deretter en enkel lunsj på
museet laget av våre driftige søstre. – Så var det slutt på en begivenhetsrik, spennende og flott helg.
Loge nr. 119 Mali kunne starte sitt arbeid på alvor.
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Bilder fra den store begivenheten

ALLE EMBEDSMENN SAMLET: bakerst Arkivar Brynhild Heen,CM. H.ass. Janne Bertheussen,OM.V.ass.Jenny Talseth, CM Inger Lise
Petttersen,UM v.ass. Lisbeth Røbekk, Ytre V. Karin Else Sletten, 2.rekke: OM H.ass. Kirsten Opdal, Insp. Åshild Gribbestad,UM h.ass.
Olea Sølvik Godø, Musikkans. Sissel Mouritsen, Kap. Målfrid Røn, Indre V. Inger-Gunn Tverli, Insp. Ass. Kari Andberg, 1. rekke: Skattm.
Tora Sunde, Storrepr. Berit Korsbrekke, OM Turid Outzen, UM Ingrid Haram, Kass. Eli Britt Asprem og Sekr. Anna Elisabeth Gilje.

TAKK FOR MAT: Storrepr. Gerd Fiva fra Loge Frøya
takker for et utsøkt måltid.

MALISTEINEN: Direktør for Romsdalsmusèet
Jarle Sanden, viser rundt og forteller om Mali
Furunes. Vi skimter Mali-steinen i midten.
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Sang til institueringen
23. oktober 2004

Vi ønsker alle og enhver
hjertelig velkommen her,
En ny loge er nå stiftet i vår Orden.
Loge Mali ble dens navn.
Den er kommet trygt i havn
- og i rekken ble vi nr. 119.
Arbeid ligger foran oss
Og for saken vil vi ”slåss”
Det er mange ting vi må få til å klaffe,
men med pågangsmot og lyst,
skal vi gå til denne dyst.
Det er litt av hvert vi fremover må skaffe.
Hild vår Moderloge er
og vi takker hver især.
For at vi får bli ditt barn,
det blir ditt andre.
Vi vil yte det vi kan og vi vet det går an,
for vår Orden skal vi ære og beskytte.
Loge Mali takke vil
for den hjelp som måtte til.
Vennskapsbåndet har for lengst vi alle knyttet.
Kjærligheten tror vi på
Sannheten den vil bestå.
Disse ord er av Ordenen beskyttet.
Forfattere: Turid Outzen, Janne Bertheussen, Berit Korsbrekke
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STOREMBEDSMENN: Bakerst; Stor Vakt Liv Jorid Totland, .DSS Hanna-Kari Thue, Stor Kap. Astri Vilberg, Stor Marsjall Wenche
Størseth. Foran Stor Sekr. Liv Berit Johansen, OM Turid Outzen, Stor Sire Harald Thoen, Dep. Stor Sire Britta Almaas og Stor Skattm.
Edith Felle.

LYKKEØNSKER: Her utbringes det en skål for den nye logen, fra v. Stor Sekr. Liv Berit Johansen, DSS Hanna-Kari Thue, Stor Sire
Harald Thoen, OM Turid Outzen og Dep. SS Britta Almaas.
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Den første tiden
Den intense fasen før stiftelsen var nå tilbakelagt og totalt 37 søstre meldte overgang fra Loge Hild til
Loge Mali. Alle innvielsene og gradspasseringene av søstre i regi av Molde Rebekkaforening som var
tiltenkt den nye logen, var øremerket fra dag en. Den lille flokken på 14 søstre var altså nærmere
tredoblet siden foreningen ble stiftet 26. mai 2003. Det sier noe om aktiviteten og arbeidet som var
nedlagt både av Moderlogen og styret i rebekkaforeningen.
Det første embedskollegiet i Loge nr. 119 Mali var sammensatt slik: OM Turid Outzen, UM Ingrid
Haram, Sekr. Anna Elisabeth Gilje, Skattm. Tora Sunde og Kass. Eli Britt Asprem. Den Norske Storloge
hadde gitt godkjenning for at Eks OM Berit Korsbrekke kunne ha dobbeltfunksjonen som
Storrepresentant og fung. Eks OM.
Også i tiden etter institueringen var Loge Mali avhengig av hjelp fra Moderlogen i forbindelse med
gradspasseringer. Søstre fra Loge Hild hadde viktige funksjoner i forbindelse med gradsspill – før den
nye logen kunne stå på egne ben. Selv om fremmøteprosenten i Loge Mali var bortimot 100 i starten,
manglet en kvalifiserte søstre i flere gradsspill. En illustrasjon på dette kan nevnes at da Logens
Styrkelse og Ekspansjon hadde sitt første møte 24. januar 2005, var 21 søstre opptatt i Loge Hild
overført den nye logen. I løpet av vårterminen fikk 9 søstre innføring i Troskapsgraden, og 13 søstre
gjennomgikk Utviklingsprogrammet for DHSG.
Loge Mali og Loge Hild holdt kontakten videre fremover, og helt siden en rebekkaloge i Molde ble til
to, har Hild/Mali i årene etterpå hatt felles Minneloger og Nyttårsloger, med veksling på hvem som
står som arrangør. Dette har vært viktige arenaer for å opprettholde kontakten mellom søstrene i de
to logene.
Den første virkelige store begivenheten etter institueringen av Loge Mali var da vår Storrepresentant
Berit Korsbrekke fikk tildelt sin velfortjente 40-års Veteran Juvel 30. mai 2005. Det var mange som
ville hylle søster Berit, og 32 søstre fra Hild kom på besøk. Selv om vår 40-års Veteran hadde vært
medlem av Loge Hild nesten hele sitt logeliv, sier reglene i Storlogen at Ve.Ju. skal tildeles i den logen
du er medlem i. Derfor var det ekstra hyggelig for jubilanten at så mange søstre fra Moderlogen var
til stede.

TO FLOTTE 40-ÅRS VETERANER. Str. Berit Korsbrekke og str. Agnes Engja ble
innviet i Loge Hild i 1965 med få måneders mellomrom.. Str. Agnes var til stede i
Loge Mali da str. Berit fikk sin velfortjente 40-års Ve. Ju.
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Rekruttering og medlemsutvikling
Selv om Loge Mali hadde et godt medlemsgrunnlag fra starten, var det selvsagt viktig at tallet på
søstre økte jevnt og trutt. Det er mange funksjoner som skal fylles i driften av en loge, både av
embedsmennene og det frivillige arbeidet som er helt nødvendig for at en loge skal fungere. I løpet
av 2005 ble det innviet 7 nye søstre. Den første 5-års perioden ble det opptatt 31 nye søstre i Loge
Mali. Dette sier mye om aktiviteten i gradsarbeidet og oppfølging av den enkelte søster gjennom
Utviklingsprogrammet. Logens Styrkelse og Ekspansjon hadde hendene fulle for å få loset alle
gjennom gradene på en god måte.
Det første informasjonsmøtet i egen regi ble avholdt 24. april 2006 med 30 søstre og 15 gjester til
stede. Senere er det holdt jevnlige informasjonsmøter. I 2009 ble det første felles informasjonsmøtet
med brødre arrangert i regi av vår loge. Den gang var det de to yngste logene i Molde som gikk
sammen, Loge nr. 151 Bolsøy og Loge nr. 119 Mali. I årene 2010 – 2012 var også Loge nr. 101 Fanne
medaktør på informasjonsmøtene. I 2012 var det Loge Mali og Loge Veøy som gikk sammen i felles
framstøt for å rekruttere nye medlemmer. Det
ble vekslet på hvem som hadde regien for
møtene.
Frem til våren 2014 viser statistikken at det har
vært en tilgang på 78 søstre i Loge Mali. I Løpet
av 10 år har noen falt ut av forskjellige årsaker,
to av våre søstre er dessverre døde. Pr. dato er
det 67 medlemmer i vår loge. Selv om
fremmøteprosenten har gått ned i løpet av 10
år, kan vi fortsatt glede oss over at den også i
2014 er på ca. 66 prosent.

INNVIELSE: Str. Anne Lise Brubæk Hoem i midten, ble innviet i Loge nr. 119 Mali 22.5.2005. Her flankert av OM Turid Outzen til v. og sin
fadder Anny Oterhals. Stående bak Eks Storrepr. I Loge Hild, Lisbeth R. Bentzen.

Logemøtene
Våre logemøter er som kjent todelte, det formelle og etiske innholdet i logesalen, og det mer sosiale
samkvemmet på våre ettermøter. Men å bla i Loge Malis protokoller gir et bilde av et logearbeid der
det etiske og sosiale er vevd tett sammen. Det har vært lagt vekt på etisk post i logens formelle
møter, men mange temaer på ettermøtene henspeiler seg også til våre etiske verdier. ”Drømmen om
det gode liv” var tittelen på et foredrag på et ettermøte.”Ta imot tiden, bruk den fornuftig og vær
glad i livet” er et annet eksempel. ”Ord om medmenneskelig forhold” er et allmenngyldig og viktig
tema. Flere av våre søstre har fortalt om sine yrker på ettermøter, vi har hatt sangkvelder og quiz for
å nevne noe. Ordensetikette og kleskoder for søstre har også vært tema. Dessuten har mange
eksterne foredragsholdere bidratt med interessante foredrag, mange som takk for økonomiske
bidrag fra logen. Logens ledelse har til enhver tid vært svært opptatt av at Loge Mali skal unngå
klikkdannelser. En ”metode” som med hell har vært brukt er at søstrene trekker lodd om hvilket bord
de skal sitte ved på ettermøtet. Dermed kan den enkelte bli bedre kjent med alle søstrene.
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Vi skal heller ikke glemme næringsnemnda og den store innsatsen denne gjør for å skape trivelige
ettermøter. Det er krevende å være medlem i denne nemnda også, men til gjengjeld bidrar den til at
søstrene som er med blir bedre kjent med hverandre. Næringsnemda er innfallsporten og det første
bidraget en uerfaren logesøster gir tilbake til sin loge, så kan det diskuteres hvor tidlig i sitt logeliv en
søster bør inn i dette arbeidet.
Sosialaften har vært faste innslag i logens møteprogram, og allerede fra starten av ble det vedtatt at
Loge Mali skulle avholde sosialaften med inviterte gjester annenhvert år. Det har vært praktisert og
den første sosialaften ble arrangert 20. november 2006 med til sammen 73 deltakere med godt
økonomisk resultat.
MALIDUKKEN :Str. Kirsten Opdal med
Mali-dukken, der hun oppfordrer
søstrene om å bidra med utstyr til
dukken. Her flankert av fra v. str. Berit
Korsbrekke og str. Inger-Gunn Tverli.

Begivenheter vi minnes
En ung loge har selvsagt ikke et hav av minner å vise til, men Loge Mali har hatt tildeling av to 25-års
Veteran Juveler i tillegg til 40-års Ve.Ju. til Eks Storrepr. Berit Korsbrekke. Først ute var eks Kass. Eli
Britt Asprem som fikk tildelt 25-års Ve.Ju. 14. mai 2007. 20. januar 2014 fikk str. Målfrid Røn sin
Ve.Ju. etter 25-års trofast medlemskap.

VELFORTJENT HEDER: Str. Målfrid Røn i midten fikk tildelt sin 25.års Ve.Ju i 2014, her flankert av OM Lillian Nicolaisen til v. og Storrepr.
Ingrid Haram til h.
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50-ÅRS JUBILEUM: OM Mette Brit Bjordal i Loge
Hild til v. og Loge Malis OM Lillian Nicolaisen til h. i hyggelig
samvær ved Moderlogens flotte jubileum.

SØSTERTREFF: Loge Mali og Loge Frøya på Åndalsnes hadde fellesmøte 7. mai i 2014. Søstrene (fra.v) Margot Johansen, Inger-Gunn Tverli,
Inger Lise Pettersen, Gerd Fiva og Sissel Mouritsen.

I mai 2009 ble Rebekkainstitusjonens 100-års dag behørig feiret med Festloge med ledsagere.
Samme år kunne Loge Mali markere sitt 5-års jubileum. Som en kontrast når det gjelder alder, kunne
Moderloge Hild feire sitt 50-års jubileum i mai 2014. Fire søstre fra Loge Mali deltok ved det flotte og
hyggelige jubileèt. Loge Mali var også representert ved 50-års jubileèt i Loge nr 19 Tacita i 2008, og
Loge nr. 84 Kalkens 25-års jubileum i 2012. Dessuten har Loge Mali og Loge Frøya på Åndalsnes hatt
to trivelige fellesmøter, senest på Åndalsnes i mai i år.

Sommermøter
Det er god tradisjon i våre loger å arrangere Sommermøter med utflukter av ulike slag, så også i Loge
Mali.
Alle logene i Molde, 5 i tallet, hadde i juni 2011 et felles sommermøte på Sekken med omvisning og
bespisning. Samtlige sommermøteri Loge Mali er også hyggelige begivenheter å se tilbake på. De har
vært arrangert på ulike steder, nå i vår på Skarstua.

SOMMERMØTE 2006: Søstre, med god hjelp av brødre i
Elnesvågen, tok vel imot oss alle til en veldig koselig avslutning av
vårterminen.

SOMMERMØTE 2010: ”En Edens hage” møtte søstrene i
loge Mali da str. Anny Oterhals åpnet dørene til sitt
sommerparadis på Bolsøya.
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Økonomi
Da Loge nr. 119 Mali ble stiftet, var Skattmesters beholdning før jul 2004 kr. 109.648,-. Det forteller
om en solid økonomi allerede ved institueringen. Da ble det gitt pengegaver, men mye av kapitalen
skrev seg fra søstrenes iherdige innsats i forkant gjennom utlodninger og garasjesalg. Det var også
gitt betydelige gaver fra enkeltsøstre til rebekkaforeningen, og i løpet av det første 10-året er det
blitt arrangert 7 loppemarkeder. Dette har vært en god inntektskilde for Loge Mali.
I forbindelse med etableringen av den nye Odd Fellow Logen nr. 151 Bolsøy, ble det arrangert felles
loppemarked. Inntekten ble delt mellom Loge Mali og broderforeningen. Brødre har ellers vært
viktige støttespillere ved alle loppemarkeder.
Matkjøring til eldre for Molde kommune ble også igangsatt raskt, og har gitt vesentlige inntekter til
logen. Sosialaftener hvert annet år har vært øremerket sosiale formål. Utlodninger på møter har
dessuten gitt klingende mynt i kassa. Det er verdt å nevne den store innsatsen et knippe søstre har
lagt ned gjennom sine arbeidsmøter i mange år. Her er det håndarbeid i ulike varianter som står på
dagsorden. Flittige hender har laget veldig mange flotte utlodningsgjenstander til glede for vinnerne.
Som eksempel på dette kan nevnes at på sosialaftenen i 2012 var det 60 større gevinster og 150
gevinster til åresalget, en god del av dette var håndarbeid.
Odd Fellow Huset Molde AS var i drift da Loge Mali ble etablert. Husleien som utgjør brorparten av
medlemskontingenten til logene i Molde, var lik og utregnet pr. medlem. Det som ikke var helt klart
fra starten var eierforholdet til OFH. Men i januar 2006 ble det inngått en aksjeavtale mellom Veøy,
Hild, Fanne og Mali. De tre aksjonærene overdro en aksje hver pålydende kr. 150.000 til Loge Mali
(vederlagsfritt). En avtale som på papiret var verd kr. 450.000. Det var en stor glede og lettelse for
den nystartede logen at avtalen kom i stand. Dersom en ny loge skulle betale dette beløpet i rede
penger, ville det blitt en meget vanskelig start.
Selv om logene i Molde i sin tid hadde Norges høyeste medlemskontingent på grunn av investering i
nytt hus, har det senere gått riktig vei. I løpet av årene er husleien redusert et par ganger, siste gang i
2013.

Sosialt engasjement
Utadvendt humanitært arbeid er en viktig del av Odd Fellow Ordenen, sentralt og lokalt. Fra loge
Mali var nyetablert i 2004 har sunn økonomi vært et fundament for driften. Dette har også vært
viktig ut fra den klare målsetting å gjøre en innsats for gode sosiale formål, ikke minst i
lokalsamfunnet.
Logen har også vært bidragsyter og gjorde en betydelig innsats i innsamlingen til Odd Fellow
Ordenens siste Landssak ”Sammen for barn i Malawi”. Aksjonen som gikk fra 2011 – 2013, var et
samarbeid med OFO og SOS Barnebyer om finansiering av en ny barneby i Afrika.
I forbindelse med Rebekkainstitusjonens 100-års jubileum i 2009 gikk alle logene i Molde (brødre og
søstre) sammen om en felles jubileumsgave til Krisesenteret i Molde på kr. 42.000.
Krisesenteret i Molde har ellers vært tilgodesett med midler flere ganger. Men også Råkhaugen
Dagsenter for unge demente har logen gitt bidrag til, samt til psykiatri/rehabilitering på Hjelset. Vi
kan også nevne at Demensforeningen har fått tilskudd. Det er også gitt bidrag til flere formål med
yngre mennesker som målgruppe. Det humanitære arbeidet vil selvsagt fortsette i årene fremover i
god Odd Fellow ånd.
Som takk for økonomiske midler har logen hatt besøk av noen som representerer mottakerne. På
denne måten får logens medlemmer et innblikk i det arbeidet som gjøres for de ulike målgruppene.
21

Loge Mali`s valgte embedsmenn i perioden 2004 – 2015
OM

UM

Sekr.

Skattm.

Kass.

2004-07 Anne Turid Outzen

Ingrid Haram

Anna Elisabeth Gilje

Tora Sunde

Eli Britt Asprem

2007-09 Ingrid Haram

Inger Lise Pettersen
Pettersen

Sigrun Mjelva
Talsethagen

Anny Helene
Pettersen

Aud Sissel Bergseth
Kippersund

2009-11 Sigrun Mjelva
Talsethagen

Aud Sissel Bergseth
Kippersund

Karin Elise Sletten

Anny Helene
Pettersen

Marie Norun Løkvik

2011-13 Aud Sissel
Kippersund Bergseth

Lillian Karin Nicolaisen

Liv Inger Janbu

Kari Andberg

Anne Martha Olsen

2013-15

Sissel Mouritsen

Else Marie Lemmichen
Gulseth

Aina Rita
Greiner Sæter

Else Margrete
Bjørdal

Lillian Karin
Nicolaisen

Storsrepresentanter
Berit Korsbrekke 2004-2009
Anne Turid Outzen 2009-2013
Ingrid Haram 2013-2017
Utnevnt Storembedsmann: Distrikts Stor Sire Hanna-Kari Thue 2001-2010

Avslutning
Det var et knippe erfarne søstre med lang fartstid i loge Hild som gikk i bresjen for å etablere en ny rebekkaloge i
Molde. Str. Berit Korsbrekke var den med lengst medlemskap og ble opptatt i Loge Hild 22.4. 1965. Hun var
Overmester i logen da Turid Outzen og Hanna-Kari Thue i oktober 1978 ble innviet i Ordenen. Disse tre søstrene har
det til felles at de har vært OM i Loge Hild.
Også andre som var med på laget hadde lang erfaring fra logearbeidet. Vi hadde alle gått en god skole i Loge Hild og
alt vi kunne om ordensarbeid hadde vi lært der. Et slikt grunnlag mente vi var en god ballast for å bygge en solid
grunnmur for en ny loge i Molde. Vi hadde en klar idè om at vi skulle ta med alt av det beste vi hadde lært inn i Loge
Mali.
Stor Sire Harald Thoen snakket i sin tid ofte om ”logens indre liv” -Det hadde vi som rettesnor, og var opptatt av at
alle søstrene virkelig skulle føle seg hjemme i logen fra første stund. Vi ville vise raushet og vennlighet, men også
stille krav til oss selv ved å gjøre vårt beste for at ”liv og lære ” skulle være i samsvar med hverandre.
Etter 10 års drift har grunnmuren fått et solid byggverk av flotte søstre. Loge nr. 119 Mali kan se tilbake på
begivenhetsrike år med stor medlemstilgang og solid frammøteprosent. Vi som er seniorer i logen, tar dette som et
godt tegn på fortsatt framgang og ekspansjon i et trivelig søsterfellesskap i vår kjære loge Mali. Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet er våre grunnverdier som logen fortsatt må bygge hele sin virksomhet på.
Redaksjonskomitèen gratulerer hjerteligst med 10-års Jubilèet!
Hanna-Kari Thue
Eks Distrikts Stor Sire
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