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Andre saker i denne utgaven
• Storrepresentanten hilser
• Innvielse ny søster
•  Gradspasseringer 
•  Jubilanter 
•  SOS barnebyer
• Overrekkelse 25 og 50 års 

Veteranjuvel
• Overrekkelse av 

Storrepresentantnåler
•  Logetur til Aalborg
•  Nytt fra AS Sverres gate 9

Kjære Urd-søster!
Vi har nettopp hatt nominasjon og 
valg av nye embedsmenn. Jeg er  
sikker på at vi har valgt et 
kollegium sammensatt av dyktige 
og engasjerte Urd-søstre, slik at vi 
kan se fram til høstens installasjon 
med trygghet og forventning. 

Samtidig som de nye embedsmenn 

er valgt, kommer erkjennelsen av 
at min tid som Overmester i Loge 
nr. 16 Urd snart er over. 
Jeg takker valgte og utnevnte 
embedsmenn for en meget god 
innsats, for fellesskap og samhold 
i vår embedsperiode. Jeg vil også 
benytte anledningen til å takke 
dere for tillit, oppmuntring og 
støtte. 

Jeg vil gjerne takke alle søstre som 
trofast kommer på logemøtene; 
takk for alle gode ord og sosialt 
samvær. 
Det har vært mange hyggelige 
utfordringer ved å være logens 
Overmester. Men jeg tillater meg 
å si at jeg i blant har vært skuffet 
over at det er noen søstre som vi 
sjelden eller aldri ser på møtene. 
I mange tilfeller kjenner vi til at 
det er sykdom og andre personlige 

grunner som er årsaken. Er det 
lenge siden du har vært i logen, så 
skal du vite at vi savner deg blant 
oss. Vi er alle en like viktig del av 
vår søsterkjede!

Snart skal fl ere embedsmenn 
utnevnes. Mitt håp og mitt ønske 
er at vi greier å fordele logens opp-
gaver på så mange som mulig. Det 
er gjennom aktiv deltakelse i 
Ordensarbeidet vi høster lærdom 
om logens indre liv. Og det er 
trivelig å bidra til beste for
fellesskapet i logen.
Heldigvis er vårterminen ikke over 
ennå, og jeg ser fram til å møte 
mange av dere på sommerturen til 
Brekkeparken tirsdag 9. juni 2009. 

Med søsterlig hilsen 
i V. K. og S.
Anne Marie Moen Vollan 

Overmester har ordet

Sommertur til Brekkeparken 
tirsdag 9. juni
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Kjære URD-søstre!
Jeg vil takke de valgte og utnevnte 

Storrepresentanten hilser
embetsmenn for godt utført arbeid i 
denne terminen. 
Som SR synes jeg at alle embets-
menn har utført sine plikter på en 
korrekt og fi n måte.
Når vi nå får nye embetsmenn til 
høsten, er det viktig at de setter seg 
inn i sine plikter og leser lovene og 
aktuelle sirkulærer.
I forrige distriktrådsmøte ble vi 
minnet om betydningen av rekrut-
tering, og da særlig også yngre 
medlemmer.
Vi har bruk for eldre og yngre, men 
det er en kjensgjerning at vi har en 
ganske høy alderssammensetning 

Innvielse av ny søster, Signe Turid Momrak (til v.) og fadder Brith Ask

Innvielse ny søster 10. mars

1. grads søstre,  
fra v. Heidi Sunde fra loge nr. 114 Nora, 

Ingebjørg Sørensen og 
Inger Johanne Sahlsten Hansen, fra loge 

nr. 16 Urd

02.07. Gerd Semb  75 år

08.07. Gunvor Marie Næss 70 år

30.07. Brith Ask  60 år

09.08. Torunn Robertsen 75 år

15.08. Aase Berg-Nilsen 80 år

18.08. Astrid Nestegard 70 år

02.09. Kari Nenseter  60 år

03.09. Berit Sylvia Fjeldstad 80 år

Jubilanter 

i vår loge.  Vi trenger derfor yngre 
medlemmer.
Jeg vil særlig utfordre våre nyere 
søstre som kanskje har aktuelle 
kandidater i sin bekjentskapskrets. 
Dersom du føler deg usikker på 
hvordan du går fram, er du velkom-
men til å spørre logens OM eller 
SR.
Med dette ønsker jeg alle søstrene 
med familier en riktig GOD SOM-
MER!

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.                                                                        

Anna Augestad

Gradspasseringer – Besøk i loge nr. 114 Nora 
Tirsdag 24. mars var loge nr. 16 
Urd invitert til å ha felles møte med 
loge nr. 114 Nora i Skien. Vi hadde 
en meget hyggelig kveld, der tre 
søstre ble forfremmet til det gode 
vennskaps grad. 
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SOS Barnebyer

Overrekkelse av 25 og 50 års Veteranjuvel  28. april

I Aldeas Infantiles SOS, Bogota, 
Colombia, fi nner vi barnebyen som 
vi i loge nr. 16 Urd  sender årlig kr. 
2400 til. Vi har nettopp fått brev 
med årsrapport for 2008 fra denne 
barnebyen. De er så takknemlig 
for støtten fra oss og alle logene 
i Norge. I 2008 tok de inn 22 nye 
barn/ungdommer. 14 gutter og 
8 jenter spesielt fra to regioner 
i Amazonas og Cundinamarca. 
Barna som bor i disse byene har 
fortsatt kontakt med familiene, og 
de her i barnebyen for å få utdan-
nelse og hjelp/støtte til ting som vi 
tar som en selvfølge her i Norge. 
I 2008 fullførte 10 ungdommer 
videregående utdannelse, og de vil 
nå være klar for arbeidsliv eller 
gå videre på universitetet.  I 2009 
vil 40 ungdommer fra barnebyene 
fullføre sin utdannelse på teknisk 

skole og fremtiden vil da fortone 
seg lys for dem og deres familier. 
Det arbeides med helseopplysnin-
ger til familier og barn/ungdom 
fra The Social Center i barnebyen. 
Dette senteret samarbeider med 
myndighetene i landet og blir 
respektert for sitt arbeid. Flere 
forslag fremmet fra senteret blir 
nå implementert i den offentlige 

Eks DDRP Vesla Amundsen foretok den høytidelige tildelingen av 50 års veteranjuvel til str. Ruth Hasle og 25 års veteranjuvel 
til Eks OM Jorid Aabelvik. Fra v.: OM Anne Marie Moen Vollan, Ruth Hasle, Vesla Amundsen og Jorid Aabelvik
Foto: Ingebjørg Sørensen

forvaltning. Kvinner blir tatt med 
i arbeidet med å bedre barnas op-
pvekstvilkår. Da vil de selv også 
få bedret sin situasjon og alle nyter 
godt av det. 
Hjelpen kommer godt frem til de 
rette personer, som bruker våre 
midler på en forbilledlig måte!  

Else-Liv Olsen
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Overrekkelse av Storrepresentantnåler

Nytt fra 
AS Sverres gate 9
Generalforsamling for 
AS Sverresgt. 9 ble avholdt 
fredag 17. april. Styreleder Per 
N. Holter ønsket velkommen og 
orienterte om renoveringen av 
bygget. Det forventes at bygge-
arbeidene kan starte i løpet av 
mai måned med en ferdigstillelse 
1. desember. Et nytt kjøkken har 
fått første prioritet.

Nytt styre:
Leder: Rolf Nilsen
Nestleder: Frank A. Andersen
Kasserer: Kjell O. Myrseth
Sekretær: Kerstin E. Aas
Styremedlem: Svein M. Larsen

Ny valgkomité:
Berit Lindøe, Rolf S. Grønn-
bakken, Bergljot Ree Hognestad 
med varamedlem Yngve Trydal.

 Logetur til Aalborg i april 2010
Vi har mottatt hyggelig brev fra

 Loge nr. 14 Ruth i Aalborg. 
Vår vennskapsloge inviterer oss på 

besøk fra fredag 16. april til søndag 18.april 
2010. Nærmere detaljer vil vi motta 

senere når de kjenner tidspunkt for ankomst 
og avreise. Embetskollegiet har besluttet å 

takke ja til invitasjonen, og vi ber dere 
allerede nå merke dere tidspunktet. 

Anne Marie Moen Vollan 
OM

Vesla Amundsen, Solveig Haug, Turid Knudsen og Kari Thorsen har fått overrakt Storrepresentantnålen for sin 
innsats som vår loges storrepresentant/rådsrepresentant. 

Fra v.: Solveig Haug, OM Anne Marie Moen Vollan og Vesla Amudsen. 

Over: Turid Knutsen. 
Til høyre: OM Anne Marie Moen 
Vollan og Kari Thorsen
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