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Sommer 2009

Sommer er tiden vi skal nyte, kroppens batterier lades ved at vi soler oss og slapper av. 



Kjære søstre!

Dagen er kommet hvor jeg skriver min siste leder. Om 
ikke lenge skal jeg gå på OM stolen for siste gang. 
Tiden er kommet for å sende staffet pinnen videre.
Det er både med glede og vemod at jeg nå går av 
som logens OM. Glede fordi 6 år som CM - UM - OM  
har tatt mye av fritiden (og litt av arbeidstiden) og lagt 
beslag på mye av den tiden som jeg ellers skulle delt 
med familie og venner. 
Vemod fordi det har vært en glede å være aktiv i loge nr 
2 Urania.

Jeg vil gjerne ta et lite tilbakeblikk på disse 2 siste årene 
som har gått.

14 NYE SØSTRE.
Logen har hatt en fin ekspansjon disse 2 årene, vi har 
tatt opp 14 nye søstre som har styrket vår loge. I tillegg 
har vi 2 søstre som står klare til å komme inn. Dette 
lover godt for fremtiden.

ØKONOMI.
Logens økonomi er styrket, dette er viktig med tanke på 
utfordringer i fremtiden. Det er også viktig at vi
skaffer oss handlingsrom som kan bidra til å styrke 
logen i fremtiden.

ÆREFRYKT FOR LIVET.
For en utfordring vi gikk til. Takk til dere alle for at vi fikk 
dette i havn. Det var virkelig en lagseier, hvor vi lærte 
hvor langt vi kan nå med samarbeid logene i mellom.

BULLETINEN
Jeg er stolt over hvor bra avisen vår er blitt. Og det 
gleder meg å se hvor flinke dere alle har vært til å bidra 
med stoff og innspill. Jeg håper virkelig at vår bulleteng 
vil bestå i mange år fremover. 

SÆRLOVEN.
Ny særlov er sendt ut til søstrene og skal opp til
behandling til høsten. Dette er et viktig arbeid som sier 
noe om hva vår loge skal stå for og hva som er viktig for 
oss.

MATRIKKELEN.
Den nye matrikkelen er klar til trykking. Vi har valgt 
å vente til de nye EM er utnevnt og nemndene er på 
plass, slik at den blir helt oppdatert når den kommer ut. 
Dette gjør det billigere for logen. Her vil jeg rette en takk 
til søster Nina som har gjort en kjempejobb. 

SAMARBEID.
Vi har hatt et godt samarbeid med flere loger. Geir fra 
loge Viken har spilt og underholdt for oss. Loge J. Mid-
delthon har vi hatt ball sammen med, og vi har fått både 
foredrag og logesang. Nærmest samarbeid har vi nok 

Overmester har ordet

hatt med loge Albert Schweitzer, bytte av
serveringshjelp, hjelp til trykking av bulletinen, besøk 
med spillet visdom, toleranse og handling er noen av 
tingene. 

Men selv om mye er gjort er det også utfordringer som 
ligger foran oss. Nye embetsmenn og nemnder skal på 
plass. Her er det viktig at søstrene påtar seg de opp-
gaver de blir spurt om. Det er også viktig at vi er flinke til 
å videreføre kunnskap til de som tar over. 
Nye tanker og ideer skal se dagens lys, og det er viktig 
at vi alle er opptatt av logens beste, slik skaper vi en 
god loge for søstrene.

Disse 2 årene har hatt sine gleder og sorgen. Logen har 
mistet to av sine kjæreste søstre ved at søster Ingrid og 
søster Lillemor gikk bort. Vi vil alltid minnes deres lune 
smil og godhet, og være takknemmelige for alt de har 
gjort for vår loge. 

Nå skal vi alle ha en velfortjent sommerferie, hvor vi 
kan bruke tid på familie og venner. Vi skal samle krefter 
til høsten og kose oss i sommervarmen. Vi har leid en 
liten leilighet i Spania hvor jeg skal være en del av
sommeren. En god bok, under en parasoll, en liten 
hvitvin, hvem vet. Jeg gleder meg.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg, ønske 
de nyvalgte EM lykke til og sende staffetpinnen videre til 
påtroppende OM Mona.
God sommer kjære søstre.

Søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kirsti Uhlmann
OM Loge Urania

Leder
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Rebekka institusjonen 100 års markering i Norge 29.mai 2009
Jeg har lyst til å dele med dere noe av det jeg opplevde på jubileumsfeiringen.

Ordensmedlemmene var invitert til innvielse av den for anledningen nybygde logesalen på Grand hotell kl 13.45.
Det var gjester fra inn og utland og alle de europeiske jurisdiksjonene var representert. Stor Sire med sine Stor 
Søstre Embedsmenn sto for innvielsen av logesalen. Det var en flott innvielse og en helt spesiell opplevelse å få 
være tilstede. Vi var skjønt enige om at logesalen var noe av det fineste vi har sett på lenge og at vi i
Stortingsgaten 28 burde hatt en lignende sal.

Etter vi var ferdige hadde vi en pause hvor vi fikk tid til å hilse på og snakke med brødre og søstre. Litt mat ble det 
også tid til for noen av oss som ikke hadde spist frokost. Så var det tid for festloge, den startet kl 16.00 og vi var 
183 personer som skulle inn i salen. Vi ble ført inn etter tur og orden, hele 8 innføringer ble det (glad det ikke var 
meg som var Stor Marsjall og skulle holde orden på alle sammen).
Igjen var det Stor Sire og hans Stor Søstre Embedsmenn som sto for det seremonielle.
Det var en flott seremoni med flott musikk og nydelig sang fremført av søster Wenche Hunsbeth Svindland (samme 
søster som synger på cd`ene våre) men en litt annerledes seremoni enn den vi brukte i logen fordi det var noen 
ektefeller til stede som ikke er Ordens medlemmer.

Så begynte banketten, først var det champagne før vi etter hvert gikk til bords.
Stor Sire ønsket alle velkommen og holdt en liten tale, så var det Hans Majestet
Kong Haralds Skål etterfulgt av Kongesangen og den norske Nasjonalsangen.

Anne Lise Gjøstøl Underholdt oss med sanger om vennskap, kjærlighet og sannhet en halvtimes tid, det var sanger 
som passet godt til denne anledning.
Vi satt ved runde ti manns bord og ved vårt bord var det ni søstre og bror Sverre Hjetland som var bordkavaler, han 
følte seg som hanen i kurven (etter eget utsagn) som fikk ha ni damer helt alene.
Så fikk vi etter hvert noe å spise, menyen bestod av and til forrett, til hovedrett fikk vi servert lam fra Lofoten som 
smakte aldeles fortreffelig. Desserten var et lite kunstverk i seg selv og prikken over i`en, alt selvfølgelig servert 
med nydelige viner til.
Talelisten var lang, men talene var gode og ønskene for den norske Rebekkainstitusjonen fremover var av beste 
sort. Søster OM i loge Sct.a Sunniva holdt også en særdeles god tale, så tiden ved bordet gikk nesten for fort, men 
det gjør den jo alltid i hyggelig selskap.

Stor Sire overrakte en statue av Sam.Jonson, det var Storlogens gave til 100 års jubileet som han håpet ville bli 
satt opp i A lobbyen på den ene plassen som er ledig der Resten av gave overekkelsene var til søstrene i loge Sct.
a Sunniva, de fikk overrakt en pengegave fra leirene og logene i distrikt 1 og 21 av OM Sonja Ytterstad som er 
leder av OM utvalget og som også holdt en fin tale på vegne av oss alle sammen. 
OM Anne Lise Holsve i Sct.a Sunniva takket til slutt for alle gavene og lovet at de skulle finne et godt formål å bruke 
penge gavene på som de hadde fått.
Så sang vi den nye sangen som var skrevet til Sct.a Sunniva for anledningen,
Deretter ble det takket for maten av den Finske Rådspresident Anneli Røllich.
Så var det tid for å trekke inn i salongene for kaffe avec.

Undertegnede forlot selskapet rett etter kaffen, dagen og kvelden hadde vært lang og begynte å merkes, og det var 
tid for ettertanke.

Stor Sire hadde skrevet en liten velkomst hilsen i programmet vi alle fikk da vi kom. (sitat)
Det er mitt håp at arrangementene her i Oslo blir en verdig markering av søstrenes 100 aktive år i Norge, og at 
samtlige gjester vil få et minnerikt opphold.
Jeg mener han fikk ønsket sitt oppfylt, det var et verdig arrangement, det var også en storslått fest Storlogen
arrangerte for søstre og brødre som representerte sine leire og loger.
Opplevelsene vi fikk denne dagen var mange og minnerike og jeg er stolt av den Norske Storloge og arrangement 
komiteen.
Tilslutt vil jeg få takke for at jeg har fått lov til å representere loge nr 2 Urania i denne anledning og føler meg utrolig 
privilegert som denne loges Overmester.

Håper jeg har klart å gi dere et lite innblikk i hva vi opplevde denne dagen og kvelden.

Søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Kirsti Uhlmann
OM loge nr 2 Urania.
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100 års jubileum
Mandag den 11.5 feiret vi Rebekka Ordenens 
100 års jubileum.
Vi fikk besøk av Loge nr 132 Albert Schweitzer 
og nr 56 Johan Middelthon og en fra nr 32 Viken 
som underholdt oss på ettermøtet, til sammen 
15 flott logebrødre!

OM Kirsti Uhlmann åpnet vår festloge som var 
pyntet med nydelige roser som igjen ga en 
vakker stemning til vårt jubileumsspill.

Torill E. Solli og Torhild Skyberg vandret rundt i 
salen og stilte spørsmål til Eks OM, UM og Kap 
om hvordan det hele startet. Førstnevnte spilte 
den eldre og sistnevnte den yngre.

Det hele begynte i Stavanger. Denne byen ble 
Den Norske Odd Fellow Ordenens arnested.
Stavangerkjøpmannen Gustav O Abraham-
sen ble den som satte det hele i gang. På sine 
mange reiser var han blitt kjent med Odd Fellow 
Ordenen som han fattet interesse for. Han fikk 
med seg seks andre personer og tok kontakt 
med den danske Stor Sire Petrus Beyer, som 
medvirket til at loge nr 1 Noreg fikk overlevert 
sitt fribrev den 26. April 1898.

Logen virket i kun 5 år, men frøet var sådd, og 
den 18. Februar 1908, ble på ny en loge stiftet. 
Denne gang i Kristiania. Det ble loge nr 1 Nor-
vegia med Høyesterettsadvokat Samuel John-
son som logens første OM.

Allerede 30 år etter Rebekkagradens god-
kjennelse i USA, ble den første Rebekkaloge 
stiftet i Norden, nemlig ”Caroline Amalie nr 1 
af København.” Danskene, spesielt Stor Sire 
Petrus Beyer, fikk stor innflytelse på Ordenens 
og Rebekkainstitusjonens opprettelse i Norge.

Den som har utført den mest ærefulle innsats 
for disse, var Samuel Johnson. I tillegg til å 
være den første OM i loge nr 1 Norvegia, ble 
han også den første OM i Rebekkaloge nr 1 
Sct.a. Sunniva, og han ble også Norges første 
Stor Sire.

Sam Johnson  tok  initiativet  til  å  danne  en  
Rebekkaforening i Kristiania. I løpet av våren 
1909 ble forberedelsene gjort, og alt ble lagt 

tilrette. Stor Sire Petrus Beyer og to av Den 
Danske Storloges representanter kom til Kris-
tiania, og i løpet av dagene 26-28 mai ble det 
foretatt innvielser og forfremmelser. Ritualet 
som ble anvendt, var utarbeidet av Sam John-
son og ble benyttet for første gang i Norden.

Fredag den 28. Mai 1909 ble Rebekkaloge nr 1 
Sct.a.Sunniva instituert av den danske Stor Sire 
Petrus Beyer og hans embedsmenn. Logens 
embedsmenn ble installert med Sam Johnson 
som OM og Dagny Kristensen som UM.
Grunnlaget var lagt. Tanken som melder seg i 
dag er takknemlighet. Takknemlighet overfor de 
fremsynte kvinner og menn som la grunnlaget 
for Rebekkainstitusjonen.

Det var historien. 
Da vi kom ut av salen sto 3 brødre fra loge nr 2 
Eidsvold med et glass musserende til oss.
Akershus Messingensemble spilte for oss. Det 
ble 17. mai stemning. Så gikk vi inn til et utrolig 
nydelig pyntet bord.

Vi ble servert terteskjell med fiskepudding og 
reker etc. og selvfølgelig god vin til.

Geir Ove fra Loge Viken underholdt ved bordet 
etter maten. Det blir alltid god stemning når han 
underholder.

Til slutt ble det servert kaffe og nydelige kaker.
Det ble litt sent, men det hadde vi regnet med. 
Det ble en hyggelig aften.

Med søsterlig hilsen
Brit



Ansvarlig redaktør OM Kirsti Uhlmann

Grafisk design  Tommy Strøm

Annonser  Mester Rammer
   
Trykk   Mester Rammer

Forside foto  Til Bergen - Sandro Vanni
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Kjære søstre av Loge nr 2 – Urania.
Vil på denne måten få takke for meg for denne 
gang. Det har vært spennende, utfordrende og 
informativt å få lov til å lage Urania Bulletinen 
for dere. Tusen takk til alle bidragsyterne som 
har sendt inn stoff til oss, uten dere ville denne 
jobben hvert umulig.
En liten utfordring/oppfordring til alle søstrene 
– send inn ditt bidrag for å hjelpe redaksjonen 
med å ha nok stoff til femtidige utgivelser. Nå 
som sommeren og ferie står for døren vil det jo 
være rikelig med både tekst og bilder fra ferie-
turer inn- og utenlands, som kan fylle bulletinen 
utover høsten og vinteren.

Selv kan jeg beskrive min perfekte sommer 
som følger: Tenk deg at du løper ned en bratt 
fjellskråning. Med ett blir du løftet opp og ut i 
luften. I løpet av sekunder er det hundrevis av 
meter mellom deg og bakken. Over deg svever 
en paraglider. Kroppen kribler av gledesrus. 
Glemt er alt annet, nå er det bare du, himmelen 
og   nytelsen  som  gjelder.  Du  er  i  ett  med  
elementene og lever ut menneskets største 
drøm ...du flyr!  Velkommen til himmelen.

Tommy - Loge 132 Albert Schweitzer

Vårherres klinkekuler 
Jeg drømte at Vårherre var en pode
med reven brok og skrubbsår på hver legg.
Jeg så ham klinke kuler med vår klode
i muntre sprett mot universets vegg. 
Han klinket, han var glad og det var sommer
og solen tente lys i farget glass.
Og tusen kloder rislet fra hans lommer
for i Vårherres lommer er det plass. 
Og klodene fikk danse, sveve, trille
til glede for hans hjerte og hans syn.
Så ble han distrahert, og glemte spillet:
En sommerfugl strøk vingen mot hans bryn! 
Å for en dag å fange sommerfugler!
Det vakreste av alt han hadde skapt.
På marken lå Vårherres klinkekuler
og følte seg alene og fortapt. 
Omsider kom han, trett som alle poder
når det er kveld og leken har vært sen.
Han lå på kne og samlet sine kloder.
Da så han at han hadde mistet en. 
«Den lille blå! Den minste av dem alle!»
Han lette under gress og sten og hekk.
«Og den som var så blank i solefallet!»
Men mørket kom, og kulen – den var vekk. 
Det var vår egen Jord som var blitt borte,
og natten lå der nattekald og våt.
Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte.
Og jeg kan ikke minnes om han gråt. 
Og vi som av den lille jord er båren
og tror at intet teller uten den,
får drømme at Han leter mer i morgen
og håpe at Han finner oss igjen. 
~ Erik Bye ~ 



Sekretærs spalte
Rettelser til adresselister:

Brit Iser
Folke Bernadottes vei 43, 0862 Oslo
Pr. 01.07.09

Erna Rødsrud
Folke Bernadottes vei 43, 0862 Oslo
Tlf: 22 23 01 42

Wenche Ødegaard
Nytt mobilnr. : 47 89 45 20

Jeg vil få ønske våre søstre  hjertelig til lykke 
med kommende fødselsdager.

28.05.09 Brit Iser   64 år
05.06.09 Guro Sveen   68 år
08.06.09 Tori-Lena Eikanger  76 år
09.06.09 Åse Ålovsrud   86 år
12.06.09 Torill Evjen Solli  59 år
13.06.09 Randi Gjervik  57 år
13.06.09 Nina Lange Holmen  72 år
22.06.09 Bjørg Smedby  89 år
25.06.09 Grethe Syversen  63 år
28.06.09 Gunvor Loe Andresen 66 år
28.06.09 Anne Maij Rosenlund 55 år
29.06.09 Jørunn N. Hammerø 70 år
01.07.09 Marit Wennberg  77 år
02.07.09 Ingebjørg M.Lippart  50 år
06.07.09 Karin Pedersen  62 år
08.07.09 Reidun Fritzvold  75 år
13.07.09 Elisabeth Thilesen  51 år
14.07.09 Mona Rasmussen  53 år
14.07.09 Randi Schønland  69 år
23.07.53 Wenche Ødegaard   56 år
31.07.09 Unni Hildebrand  67 år
01.08.09 Gerd Juell Johansen 86 år
12.08.09 Irene Gander Erichsen 65 år
19.08.09 Inger-Lill Bjerke   46 år
22.08.09 Anna Marie Knudsen 69 år
23.08.09 Marvel Dahl   89 år
23.08.09 Inger Olsen   66 år
03.09.09 Torhild Skyberg  60 år
09.09.09. Nelly Henriksen  88 år
15.09.09 Ann Helen Madsen  54 år
18.09.09 Else-Karin Fasting  77 år
22.09.09 Solveig Holm Lund  91 år
25.09.09 Brit Granli   92 år
27.09.09 Annelise Svalesen  76 år
28.09.,09 Guri Bremerthun  51 år

Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å 
ønske vår  nye søster hjertelig velkommen til 
Loge nr. 2 Urania.

Hege Sølvesen
Nedre Berglia 5, 1353 Bærums Verk
Tlf privat : 67 50 68 74
Mobil :      92 80 57 76
E-mail : hege.soelvesen@online.no

Til slutt vil jeg få ønske alle Søstre en riktig 
solfyllt og deilig sommer.
Håper så mange som mulig kan treffes på 
Herregårdskroa i Frognerparken i sommer.
Vi møtes kl.18.00 på følgende dager : 18 juni, 
2 juli, 16 juli, 30 juli og 13 august hvor vi har
avsluttning med rekeaften.

Wenche Ødegaard
Sekretær
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Dagen i dag

 Er en merkelig dag.
 Den er din.

Dagen i går slapp deg ut av hendene.
Den kan ikke få annet innhold,

Enn det du alt har gitt den.

Dagen i morgen har du ikke noe
Løfte på.

Du vet ikke om du kan regne med
Å råde over den.

Men dagen i dag er det eneste
Du kan være sikker på.

Den kan du fylle med hva du vil.
Benytt deg av det.

I dag skal du glede et menneske.
I dag kan du hjelpe en annen.

I dag kan du leve slik at noen
I kveld er glad for at du er til.

Dagen i dag er en betydningsfull dag

DEN ER DIN!
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At jeg gjennom verdens vrimmelen,
Får skue bitte lite grann av himmelen.

At jeg, når jeg slår opp øynene i tidlig morgen gry,
Får skue himmelen i en revne, i en sky.

At jeg, når jeg åpner døren ut,
For se litt himmel over høge nut.

At jeg, når jeg stille stanser opp,
Får se litt himmel gjennom fugle bandets topp.

At jeg, når jeg utpå trammen soper vekk litt snø,
Kan se et gjenspeil av litt himmel i det vesle frø.

At jeg, når jeg tar min frokost helt alene,
Kan se litt himmel i en tåre, den blanke, rene.

At jeg, når jeg vandrer ut i dagen,
Får se en himmel over, skjønn, betagen.

At jeg, når andre haster fort forbi,
Kan se litt himmel i en som har litt bedre tid.

At jeg, når jeg møter en som ikke er så bra,
Venter at han viser meg litt himmel, også da.

At jeg, når jeg kjenner liv og humør ikke er på topp,
Venter gjennom andre litt av himmel, så jeg skuer opp.

At jeg, når jeg kjenner kroppen ikke er så snill,
Venter at guds himmel over meg, skal være lys og mild.

Men kanskje, når jeg sitter slik og drømmer,
At jeg noe viktig stort forsømmer.

Kanskje det bør ligge i mine tanker,
At jeg lager litt av himmel rundt meg der jeg vanker.

Gud hjelpe meg, at jeg kan få det til,
Å lage litt himmel i mitt smil.

Og når jeg er i sammen med en søster eller bror,
At jeg da er et gjenskinn av guds himmel, klar og stor.

Og når jeg har noen ting å si,
Må det være ord det finnes himmel i.

Når en annen har litt bruk for meg,
Må jeg gjøre det litt himmelsk på hans vandringsvei.

Og når jeg i dagliglivets sysler, kommer så til kort,
Hjelp meg gud, at jeg da ikke skusler hele himmelen bort.

Men at det i mine fotefar,
Må finnes gjenskinn av guds himmel varm og klar.

Jørunn Nikoline Hammerø
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Undermesters hjørne

Nå sitter jeg her og lar inntrykkene efter gårsdagens tur (21.05.09 Kristi Himmelfartsdag) synke 
inn. Jeg hadde en fantastisk togtur gjennom Nordmarka med de gamle kongevognene.  En artig 
opplevelse å kunne føle seg som kongelig. 3-retters middag med ditto tilbehør av vin samt kaffe 
avec ble servert. Heldigvis var maten av nyere dato – med andre ord så var ikke den godt ut på 
dato.

Togvognene var ifra tidlig 1900-tallet og de var blitt tatt veldig godt vare på. Skulle vel bare mangle 
da de tilhørte vår kjære kongefamilie. Bare det å kunne stå bakerst på toget og nyte en røyk i stille 
natur, var en opplevelse for seg selv. Tror vel nesten at jeg tør si at dette var vel det nærmeste jeg 
kom den kongelige følelsen. Skog på alle kanter kun ispedd et lite tjern i ny og ned. Turen gikk ifra 
Sentralbanestasjonen spor 4 med kurs for Hønefoss. Vel fremme på Hønefoss snudde vi og turen 
gikk tilbake til Oslo via Harestua, Stryken, Movatn og inn til Oslo. Drøye 5 timer tok hele turen og 
det var meget fornøyd gjeng som takket for seg.

Men nok om dette. Nå står snart sommeren for tur. 25. mai er vårt siste ordinære logemøte hvor 
vi skal ha 2. gangs nominasjon og valg samt innvielse av 2 nye søstre. Helt ferdig er vi dog ikke 
– mandag 8. juni skal vi ha sommermøte. Vi skal ha en liten byvandring i regi av Leif Gjerland før 
vi ender opp ved Karpedammen på Akershus hvor vi skal spise og drikke godt og bare kose oss. 
Litt underholdning blir det helt sikkert også. Jeg håper virkelig å se dere alle sammen der.

GOD SOMMER ALLE MINE KJÆRE SØSTRE.

HUSK Å LADE BATTERIENE TIL HØSTEN. 

En riktig stor klem fra den alltid oppofrende UM Mona

Kjære søster OM og alle mine søstre
Jeg sender mine varmeste hilsener til søstrene med 
takk for all hyggelig oppmerksomhet i anledning 50 års 
dagen min.
Det satte jeg stor pris på.
Med hilsen i V.K.og S.
søster Nina Karlsen

Enkel Rekerett 

2 bokser reker
6dl seterrømme
2 pk majones

10 sp chilisaus
Litt saft av en sitron

1 stor løk
1 stor paprika

1 ½  slangeagurk
3 bokser shamignon i skiver

Rekene legges i:
1 ts hvitløk eller et fedd knust hvitløk

4 ss eddik
4 ss matolje
4 ss vann

Ca en halv time

Skjær alt i småbiter og bland alt sam-
men. Serveres med loff og varm ris.
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Hei kjære Søstre.
Her kommer en liten hilsen fra Franske-kysten, - nå som jeg snart vender nesen hjemover. 
Dagene flyr - ikke høyt - men stille og fredelig. Men hvis jeg spaserer 20 minutter innover langs 
stranden, er jeg plutselig ved den røde løperen foran Kultur-palasset. 

Akkurat i disse dager yrer det av mennesker med “merkelapp” på brystet, - de er deltakere på 
Filmfestivalen. Cannes er forvandlet, sandstrender og hoteller er blitt til enorme reklamer og 
party-telt, limo’er og private cruiseskip. Ser jeg en “stjerne” vet jeg det ikke, de er for nye og 
for unge... Hadde det vært mulighet for at Rock Hudson eller Tony Curtis kunne komme forbi, 
hadde jeg også kjent “stjernene”. 

Det fineste for meg denne våren, var 1 ukes malerkurs i Vence. Vi bodde og malte i Henri
Matisse sitt hjem. Helt fantastisk atmosfære. Vi stod rundt i en herlig have med våre staffelier og 
prøvde å skape noe i den gamle mesters ånd. 
Jeg skal ikke si noe om mine bilder og kvaliteten av disse. Men utrolig givende.
Kan anbefales, der går masse kurs gjennom året.

Men midt i alt dette får jeg tid til å tenke, - at jeg savner mine loge-kvelder og gode søstre. 
Heldigvis når jeg hjem til logens sommer-avslutning. Håper å treffe riktig mange av dere. 

Må alle søstrene ha en riktig god sommer.

Med søsterlig hilsen i V.K.og S.
Johanne (janne) Hauge

I hagen til Matisse-huset

Sett fra balkongen i 2.etg. i Matisse-huset
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Bryllup
Den 20de mai giftet vår søster Anne Maij seg med sin Per.

60 mennesker møtte festkledde og forventningsfulle opp på Lysaker brygge, der en buss ventet 
på å frakte oss til et ukjent sted.

Søster Kirsti Eriksen og bror Egil Noreng fra Logen var også med.
Stemningen på bussen steg i takt med påfyll i vinglassene.
Den ble selvfølgelig ikke for høy, da…….:o))

Turen endte på Hurumlandet, nærmere bestemt Filtvedt, hos den kjente kokken Sonja Lee.
Det var en flott restaurant som ligger idyllisk til helt nede ved sjøen.
På bryggen underholdt Finn Kalvik oss med kjente og kjære sanger mens vi ventet på bruden.

Brudgommen var med oss i bussen. Stoooor ble overraskelsen da et helikopter dukket opp, 
landet på bryggen og dronning Anne Maij steg ut.
Hun hadde på seg en nyyyydelig kjole. Den var offwhite med perler og diamanter og med en 
bolero med høy krage.  Hun var så vakker. Jeg måtte gråte en skvett.

En dommerkollega av Per stod for vielsen. To av barnebarna var brudepiker. Solen skinte, det 
blåste en del, men gift ble de.

Vi spiste i et stort telt. Det var buffet. Nydelig mat fra mesterkokken Sonja.
Det ble holdt mange flotte taler. Kirsti og jeg reiste oss opp og hilste fra alle i logen og utbrakte 
en skål for brudeparet. 

Etter maten gikk vi inn i en hyggelig ”stue” med peis. Det var behagelig da det begynte å bli litt 
kaldt ute. Der stod kaffe med avec klar, og brudeparet skar opp bryllupskaken. Deretter innledet 
de dansen. 

Stemningen var upåklagelig.

På slaget kl tolv stod bussen utenfor og vi ble
fraktet trygt hjem.
Det var veldig stille på bussen hm….
Hva kom det av?

Vi var alle enige om at dette var et fantastisk
bryllup og det ga mersmak.

Noen som tar utfordringen……………….???

Med søsterlig hilsen 
fra Brit
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Vi gratulerer søstrene Eva Larsen, Torgunn Haustreis, Kirsti Eriksen og Anne Maij Rosenlund 
med Den Høye Sannhets Grad den 27 april.
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HURRA FOR HJERNEN!
Siden hvor Unni skriver ”på siden”

Kjære Søstre.
Denne gang tenkte jeg å ta dere med tilbake til 1950 -årene. Jeg var tenåring og midt i SMØRØYET 
av begivenhetene. Ute på stjernehimmelen romsterte Bill Hailey, James Dean,  Elvis Presley,  
Tommy Steel samt Åge Samuelsen!!!
Vi samlet  på filmstjernebilder og tapetserte rommet med disse,  mens våre foreldre hysterisk 
forsøkte å spare de ”nye ” tapetene for dette var jo det store Obos 10.året.
Grammofonplatene ( steinkakene) og stiftene ble” oldis” mens vi lå på gulvet å sydde på oss 
Olabuksene. De voksne sparte til kjøleskap,  respateksbord og  teak  møbler.  Tv  var jo  ikke  
kommet, men radioen sto på Luxenburg og ga oss det” hotteste ”fra musikkens verden.
Ungdommen ble betraktet som om de hadde gått helt av hengslene, mens sannheten var at våre 
forbrytelser begrenset seg til epleslang, Blue Master og en ”langpils” på deling på lørdagskvelden! 
Det var ungdomstider det!
Ja  kjære Søstre, dere som var så heldige å få oppleve 50- årene vil sikkert kjenne mine skriverier 
om denne tiden.Dere andre kan bare misunne oss,  for vi var tilstede da verden snudde!!
Jeg skrev følgende i min dagbok da jeg var 14 år:

Så har vi kommet frem til 1956 og rock,
En revelusjon i tiden, mens de voksne danser tråkk.
Trange jeans og Kelly coat med bånner måtte til,
Hvordan skal jeg få til dette, jeg både må og vil.
Rosa leppestift som lyste og gule singelplater,
Blacky gjengen herjet Oslo´s fredelige gater.
Klinkekuler, dueringer det var livets spill,
Bikinien var kommet og hørte selvsagt til.
Stive underskjørt som knaste og heler lagd av glass,
En hvitmalt grind i hagen måtte melde pass.
Gutta fikk seg Jawa og vi ble eksosryper,
Sleik av Vaselin, det ble tidens typer.
Vi trente  tap step tap step en og to og tre,
Dansen hørte til for de som hengte med.
Så fikk vi hestehale og Coca-.Cola blikk,
Ved jukeboksen på snackbaren samlet vi vår klikk.
Så gassa vi til Hjulet, hadde Combispiller´n med.
I dødssvingene på Mosseveien gikk noen ungdom med.
Avisene fikk næring og vi fikk spalteplass,
Helst på første side i galskapens palass.
Dette var usømmelig for de sang Edelweiss,
Vi smugrøykte og småkysset til ”Smoke gets in your eyes ”
Vi dømtes nord og ned av den store hvite flokk,
Mens hele, hele verden var ”rock around the clock”.

God sommer i
i V.K.og S.
Med gamle minner fra Unni Hildebrand
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Kjære søstre
En kanskje glemt høytid, og som mange kanskje bare ser på som en ekstra fridag, er pinsen.

Pinsen er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus stod opp fra de døde på påskedagen
 (50.påskedag).  Dagen er til minne om at Den hellige ånd kom til apostlene. Dagen regnes som 
fødselsdagen til den kristne kirken.

Følgende er hva Det nye testamente i Bibelen skriver om pinsen og hvorledes Den hellige ånd 
steg ned til apostlene i form av ildtunger.:

Det er ca. år 30 etter Kristus. Folk fra alle kanter av verden er samlet til den tradisjonelle jord-
bruksfesten i Jerusalem. Språkene er nesten like mange som antall land i den da kjente verden. 
Pinse kommer av det greske ordet ”pentekoste”, som betyr den femtiende, dvs den femtiende 
dag etter påske. Innhøstingen er over, det skal feires. Alle disiplene er samlet. Denne pinsen blir 
spesiell, både for dem, og for folk i Jerusalem.

Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele hu-
set der de satt. Det viste seg for dem tunger, likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver 
enkelt av dem.  Da ble de alle fyllt  med  Den helllige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, 
alt ettersom Ånden gav dem å tale.

De som var tilstede fra andre folkeslag ble forferdet over at disse galileere kunne tale til dem om 
Gud på deres egne språk, men apostelen Peter forklarte det som et Guds under og forkynte til 
dem budskapet om at Jesus fra Nasaret var Guds sønn, menneskenes  frelser.

Denne forkynnelsen på første pinsedag blir betraktet som kristendommens tilblivelse, og Peter 
blir betraktet som den første pave.

Men, kjære søstre, pinse eller ikke, mat må man ha. Og ettersom man nærmer seg den lyse 
sommertid, så er det godt med litt lettere mat.

Grønn asparges med hollandaisesaus og parmaskinke
20 grønne asparges
4 skiver parmaskinke

Saus
5 eggeplommer
450 g klaret smør
0,5 dl. Hvitvin

Skrell den nederste delen av aspargesen og damp dem til
de er møre. Tiden varierer etter størrelsen på aspargesen.
Pisk eggeplommene stive over vannbad, ca. 3-4 min.
Spe deretter med klaret smør, litt etter litt. Tilsett hvitvin og
smak til med salt og hvit pepper. Sausen må må ikke kokes.
Anrett asparges, parmaskinke og saus på takkerken.

Til drikke passer det vel best med en Chardonnay.

Håper det smaker.
Søsterlig hilsen i V. K. og S.
Wenche H
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Før maten
Melodi : Kjærlighetsvisa

Urania har samlet sine kjære
Til taffel ved et vakkert pyntet bord
Det er så godt å bare være
Og kjenne på det fellesskap som gror
For alle er så hjertelig velkommen
Hvor varme gode tanker er vårt mål
Da reiser vi oss alle sammen
Og hever til en søsterskål.

Unni Hildebrand 2009

Etter Maten
Melodi: Kjærlighetsvisa

Så takker vi for denne stunden sammen
Og takker for det gode vi har fått
Om lyset slukker kjenner du vel flammen
Og håper at ditt hjerte har det godt.
For vi skal atter møtes her rundt bordet
Vi gir deg nå en kjærlig søster klem
Vi takker for alt det du gjorde
Og ønsker deg en trygg vei hjem

Unni Hildebrand

Skrubben Visa
Melodi : Så går vi rundt om en enebærbusk

Nå må du løpe for vi vil ha mat
Hent nå et fat,husk på salat
Fyll mer i glasset som jeg har betalt
Du ser vel at vi er tomme

Nå flyr du rundt med litt vin her og der
I sorte klær,sliten du er
Den dag skal komme at du sitter her
Når pliktenes tid er omme

Hele  moralen den er bare så
Vi passer på, at du skal få
Sitte å mase som vi gjør det nå
Å ser på de nye unge.

SISTE VERS SYNGES ETTER MATEN
Takker for maten ja den smakte bra
Nå ble du glad,men den skal du ha
Tro i din gjerning hvor alt gikk så bra
Hvor vi kjente hjerterommet

Unni Hildebrand 2009

Kjære Søstre!

Søster Unni Hildebrand har vært så snill å skrive tre nye sanger til oss. Setter de inn i Bulletinen 
så vi kan prøvesynge dem på sommermøtet. De vil bli satt inn i vår sangbok til høsten.

Kjære Unni, logen setter stor pris på sangene som du har skrevet til oss.

Søsterlig hilsen
Kirsti.

Vi gratulerer jubilantene med vel overstått feiring.
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Endelig kom den 3. boken som jeg har
ventet på lenge og jeg anbefaler trilogien: 
TIL MUSIKKEN 2004
ELVEN 2007
og DAMEN I DALEN 2009      

Bøkene er skrevet av Ketil Bjørnstad og han 
skriver fantastisk når det gjelder det språklige 
og lærerrikt når det gjelder å oppfatte / utøve 
musikk.
Jeg lærte mye!
Bøken handler om den unge Aksel Vinding. 
Han er musikkstudent og utøver og vi følger 
ham i hans kunstneriske utfoldelser.
Kvinnene er også en viktig del av A.V. liv, - og 
han knyttes både til de unge og de noe eldre. 
Det er spennende møter mennersker i mellom 
og som påvirker hans unge sinn.

MÅNEORKESTERE skrevet av Unni 
LIndell er så absolutt  helt anderledes  enn 
hennes krimbøker. Sistnevnte er blandt mine 
favoritter innenfor sjangeren, men denne ga et 
helt nytt og ennå bedre inntryll av forfatteren. 
Jeg sier bare : denne “legger du ikke fra deg 
før den er ferdiglest”!

Mimmi Knudsen
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Klubbaften den 24 april 2009 
med omvisning i Oslo Rådhus, 
middag på Skansen Restaurant 

og nachspiel ved ukjent adresse.
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Kjære alle søstre - med og uten strikkepinner !
Vi er kommet langt med vårt fellesprosjekt : 
LAPPE -/ LURE -/ STRIKKET PLEDD.
Nesten alle strikkelappene er nå ferdige og det 
ser så fint ut og dere har vært så flinke.!

Vi hadde nettopp et “oversiktsmøte” og da ord-
net vi fargenes rekkefølge/plassering. 
Her ser dere vårdelen som nå er under sam-
mensying.Vi vil bruke sommerferien til å få 
alle de 4 årstidslappene sammen og det er et 
ganske stort arbeid.
Men vi går på “med glede og krum hals” og 
gleder oss å vise dere resultatet til høsten.
Mimmi og Jeanette

Min drøm og mitt håp

JEG HAR EN DRØM OG ET HÅP:
at du og jeg skal få leve sammen - lenge, ja til vi blir gamle og grå. 
Til vi sitter sammen på en benk under løvehenget og snakker om hva vi har oppnådd i livet. Vi 
kan le overbærende av våre store triumfer og smile vemodig av skuffelsene. Vi har overvunnet 
livets ærgjerrighet og nådd en langt viktigere erkjennelse.
For du er du og jeg er jeg, og vi elsker hverandre.
Sammen har vi arbeidet oss frem til en dyp harmoni, i oss selv og i hinannen. Men dit har vi ikke 
kommet gratis. Det har kostet ustanselig kjærlighet og forståelse. Aldri resignasjon og passivitet.
For kjærligheten er en levende ting, som er med i den minste handling og det minste ord. Den 
må ustanselig skapes og skaper ustanselig tilbake. 
Den er alltid like ung og like aktiv og like sterk, selv om vi blir aldri så gamle og grå.
Derfor er det min drøm og mitt håp at vi skal få leve sammen til vi blir gamle og sitter under vår 
kjærlighets tre, mens gyllne blader langsomt daler ned for våre føtter.

Dette er skrevet av: Ragnhild Butenschøn.
Med søsterlig hilsen Guri Bremerthun

Kjære Søstre!

Med kjærlighet i hjertet
Er du alltid en vinner.
Da blir du ikke gammel
Selv om årene svinner.

Ønsker dere en deilig sommer med familie og 
venner, husk å ta godt vare på hverandre.
Sender med et lite dikt.

Søsterlig hilsen og en varm klem fra Kirsti

TA VARE
På vennene, ta vare på vennligheten, vis 
gjerne
Litt selv om du kan, dagen er blå
Og dagen er grønn, dagen
Er hvit – det er ikke annet
Enn livet det her, vi er alle borte – nå
Eller om litt, take it easy menneske
But take it, det er ikke
Annet enn virkelighet
Vet du, snart er 101 inne snart
Er 101 ute – jeg sier:
Vennlighet varer lenger, ta vare
På vennligheten, ta vare på
På vennene – hei hei! Ta nå
Vare på hverandre.

Jan Erik Vold - 1969
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SOMMERNØTTER    2009
1. Hva betyr uttrykket alfa og omega ?
2. Hva het skipsrederen som Sonja Henie var gift med?
3. Hva heter utslagsstedet i golf?
4. Hvilken tresort egner seg til å lage fløyter om våren?
5. Hva kalles den mest populære regattaen for seilbåter i Oslofjorden?
6. Hva heter Kristin Lavransdatters store kjærlighet?
7. Hva er det hardeste av alle stoffer i naturen?
8. Hva er det motsatte av inflasjon?
9. Hvilken konjakkprodusent har et vikingskip i logoen?
10. Hva het elven som var sentrum for verdens mest kjente gullrush?
11. Hva het rederiet som eide ” Titanic” ?
12. Hvem var Nanna i Norrøn mytologi?
13. Hvilken eventyrfigur er vennen til Wendy?
14. Hva heter øya på Helgelandskysten der TV serien ”Himmelblå” 
 spilles inn ?
15. Ved hvilken by munner Glomma ut i Oslofjorden?
16. Hva heter myntenheten i Russland?
17. I hvilken by står den berømte statuen Manneken Pis?
18. Hva er det offisielle navnet på filmprisen ” Oscar”?
19. Hvem sa ” Etter oss kommer syndefloden”?
20. Hvilken dikter representerte Norge ved åpningen av Suez Kanalen?

Dette er vår siste Quizz for denne gang
Brit takker for seg.
Det er ikke mange som svarer, men kanskje det noen andre i familien som tar utfordringen?
Det vanker alltid en premie for riktig svar som vil bli trukket ut på andre møte til høsten.
Jeg minner også på at de som har internett kan søke på google. Legg inn spørsmålet, og du får 
svar.

GOD SOMMER!

?
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