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Årgang 9 

Kjære Urd-søster! 

Vi er allerede godt i gang med møtene i 

vårterminen 2016. For kort tid siden ble 

regnskap og årsrapporter for 2015 fra 

valgte og utnevnte nevnder lagt fram. 

Regnskapet viste at vi har god styring på 

vår økonomi. Vi har midler til utadvendt 

sosialt arbeid, og til å drive logen  til 

beste for søstrene. Det var gledelig å 

lytte til årsrapportene fra nevndene. Det 

er god aktivitet, og mange søstre har lagt 

ned en betydelig innsats. Takk til dere 

alle sammen. 

9. februar hadde vi instruksjon sammen 

med Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter. 

DSS Britt Margrethe Lund holdt  

instruksjonen. Hun syntes det var flott at 

så mange søstre stilte på møtet.  

Vi kunne også glede oss over at hele 61 

søstre kom på Venneaften 23. februar. 

Det er viktig for logen vår å vise sam-

hold, og rekrutttering er nødvendig for at 

logen skal bestå. Det var 11 gjester 

som kom på møtet vårt. Søster Kari 

Omnes Egeland fortalte under søster-

måltidet om sitt første møte med 

logen. Eks DDRP Vesla Amundsen 

supplerte med sine erfaringer. 

Ellers er vi godt i gang med forbere-

delsene til besøk av våre danske 

søstre i Loge nr. 14 Ruth 30.04.-

01.05. Sett av dagene allerede nå. 

Vi minner om Søsterskillingen på 

neste møte 8. mars. Husk utlodning-

en og gå gjerne flere sammen om en 

gave. 

Da ser vi fram til hyggelig møter i 

vårterminen. 

 

Med søsterlig hilsen i 

V. K. og S. 

Wenche S. Bystrøm Haaland 

OM har ordet 

OM Wenche S. Bystrøm Haaland 

25 års Veteranjuvel 

Str. Sissel Gro Hasler, innviet i vår loge 11.09.1990 og str. 

Synnøve Kiøsterud Brekka, innviet 08.01.1991, mottok sin 

25 års Veteranjuvel på vårt logemøte 12.01.2016. Storrepre-

sentant Ellen Brekke Strømsvaag ledet den høytidlige og 

verdige seremonien og tildelte søstrene Juvelen for 25 års  

trofast medlemskap. 
Etter tildelingen gikk søstrene ned til et nydelig dekket fest-

bord. Det ble servert stekt laks m/tilbehør og karamellpudding 

til dessert. Til ære for jubilantene underholdt Nicolae Bogdan 

fra Kulturskolen, Porsgrunn. Han hadde satt sammen et potpur-

ri i musikkens verden og trakterte både piano og fiolin. OM 

Wenche Bystrøm Haaland gratulerte søstrene og takket dem for 

arbeidet de har lagt ned i logen. Syn-

nøve Kiøsterud Brekka talte på veg-

ne av veteranene og hva logen har 

betydd for dem. Str. Anett Næss Nil-

sen Oksum, holdt tale til fadderbar-

net sitt Sissel og str. Kari Fjeld Waag 

talte og hilste fra fadderbarna til Syn-

nøve. Str. Marit Haraldsen rundet det hele av med takk for ma-

ten. En strålende og minnerik kveld for alle som var til stede. 
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Sosialaften 13. oktober 2015 

Fem feiende flotte damer fra Sosialkomiteen stilte som mannekenger og viste høstens mote fra Madame Bellato. Det var mange spennende 

detaljer i smykker, skjerf og tilbehør. Fru Voxen i Madame Bellato ledet mannekengene trygt gjennom kvelden. Søstre med venner og be-

kjente, 90 til sammen, koste seg med deilig salat, kaffe og kaker som Sosialkomiteen sto for. Flotte gevinster og godt loddsalg førte til at vi 

fikk inn kr 12.000.  

Her er mannekengene våre samlet etter endt dyst. Bak 

fra venstre Tove Kolstad, Gunvor Tonheim, Marit Ha-

raldsen. Foran fra venstre Ellen Ødegaard og Elisabeth 

Finchenhagen 

Pengene vi fikk inn på Sosialaften gikk til Raschebakken Dagsenter i Pors-

grunn. Raschebakken Dagsenter er et lavterskeltilbud til unge innenfor psy-

kiatrien. Pengene skal gå til trivsel-/aktivitetstiltak o.l. Her ser vi en fornøyd 

driftsleder Christer Ugelstad motta gaven av Wenche S. Bystrøm Haaland, 

Margit Agnethe Kittilsen og Liv Solveig Bjørnsen 

Vi ønsker str. Hege Simonsen velkommen i Loge nr. 16 Urd. Hun ble inn-

viet i vår loge på møtet 24. november. Fadder er str. Astrid Helene Halvor-

sen. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg. 

Innvielse av ny søster 
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Teatertur til Oslo 31. oktober 2015  

 

Lørdag 31. oktober dro 38 forvent-

ningsfulle søstre til Oslo. Første stopp 

på programmet var et besøk på Norsk 

Folkemuseum, Bygdøy hvor museets 

nye utstilling skulle vise et utvalg av 

folkedrakter fra ulike steder i Norge. 

Dessverre var ikke utstillingen komp-

lett, men vi tok oss en vandretur rundt 

på museumsområdet og så mange 

gamle og flotte bygninger.  

Musikalen Mary Poppins var bare 

helt fantastisk! Her fikk vi en herlig 

blanding av god musikk, nydelig 

sang, fantastiske danse- og skuespill-

prestasjoner, blandet sammen med 

spektakulære kulisser lyssatt på abso-

lutt beste måte for å skape den rette 

stemningen. Med en knallbra mix av 

humor, spenning, action og herlige 

overraskelser. 

Etterpå koste vi oss med god mat og 

drikke på Thon Hotel Café Europa. 

Eldretreff  1. desember 2015 

Mye latter, prat, sang og musikk 

satte sitt preg på eldretreffet i 

desember. Her fikk sangfuglene 

virkelig utfolde seg. Pianoet vårt 

er virkelig en god investering 

fastslo Vesla. Gerd Fløholm 

takket for hyggelig samvær og 

god mat og drikke. Hun fortalte 

litt fra den gang Ninettene holdt 

på. Så her ble det mange gode 

minner.  

Lise Marie Gusfre og Liv Rohde i flott duett. 

Eva Simonsen, Gerd Johnsen og Annelise Hansen koser 

seg med kaffe og snitter. 
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Bursdager - vi gratulerer! 

Alterblomster 

Jubilanter 2016 
Vi gratulerer! 

 

 

 
09.03.  Gro Baarnes Eriksen  50 år 

12.03.  Anne Marie Sundsaasen  70 år 

22.03.  Hege Simonsen   60 år 

07.04.  Torild Anholt   60 år 

27.04.  Kari Frøshaug Bjørnebo  75 år 

12.05.  Eva Simonsen   90 år 

01.06.  Grete Arnestad   70 år 

03.06.  Randi Skottner Engh  70 år 

Søstrene Hanne Øverland (50), 

Kirsten Søby (70), Inger Johanne 

Sørensen (75), Peggy Strøm (85), 

Ruth Ulberg (85), og Solveig Haug 

(85) har rundet år. Her er de flotte 

søstrene sammen med vår OM 

Wenche Bystrøm Haaland 

Tre søstre har fått alterblomstene på ettermøtene: Åslaug Selland, 24.11.15, Gunvor Næss, 12.01.16 og Lise Marie Gusfre, 26.01.16 

 

Ekstra Rebekkatreff 

 

Leder i Rebekkatreff, 

Ellen M. Ødegaard 

melder at det blir et 

ekstra Rebekkatreff 

fredag 1. april. Sett det 

av i kalenderen. 


