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Veteranjuveler i
Loge Cecilia
Side 5-7

3-riksmøte
i Mysen
Side 12-14

Tiden i Logen med
tidens sjel
L E D E R

Det er interessant at stadig flere mennesker i vår tid reiser spørsmålet
om hvilke verdier som kan gjøre vårt liv mer meningsfylt. Hvor går
våre veier? Hva søker vi? Hvor vil vi hen? Ifølge Søren Kierkegaard
forstås livet best baklengs, selv om det må leves forlengs. Eller å si det
med franskmannen Joubert: ”Man bør behandle fortiden med respekt
og nåtiden med mistro, hvis man vil være sikker på fremtiden.” Men
også fremtiden gjennom deltagelse i fellesskap gir gleder, og oppsamlet erfaring og kunnskap gir her muligheter for langt større klarsyn.

Vi lever jo fortsatt i en tid hvor menneskene er mest opptatt av det
som kan måles, veies og telles. Den har vært mer opptatt av bananfluas formering og fordøyelsesbesvær enn av geniets skaperkvaler og andre, mer usynelige verdier. Og alle mennesker har fått del i vitenskapens fremskritt gjennom populariserte fremstillinger – slik at vi alle er
blitt en slags halvstuderte røvere. Mange av de mysterier som gjør livet verd å leve er kommet i bakgrunnen.

Menneskene har også skaffet seg religionserstatninger i tro på forskjellige politiske systemer. Med troen på naturen, atomforskning og dataalderen , trenger mennesket samtidig en bedre etikk og moral for å beherske og bruke de nye tekniske fremskritt. Det haster med å fremelske det enkelte menneskets moralske og filosofiske egenskaper. Dette
er nødvendig hvis man skal skape grunnlag for varig fred og en ny og
bedre framtid. Og kanskje burde vi i lovgivningen og gjennom oppdragelsen og i kulturpolitikken også få frem karakteregenskaper som
menneskelighet, ærlighet, toleranse og nøysomhet? Det er formodentlig alene gjennom dyrking av menneskets mer åndelig-moralske og
ideer, at kommende generasjoner kan få mer herredømme over teknikken og større mulighet til å oppnå et mer meningsfylt liv.

På grunn av at livet ikke har artet seg som en samlet komposisjon,
men springende med innblikk på mange områder, er dette blitt spredte livsbetraktninger med mange løse ender.

Hva vi er, er resultat av hva vi tenker. (Buddha)

Tor Glasø

Kjære lesere av Nore-Nytt
Vi håper dere har funnet mye godt lesestoff i vårens utgave av «meldingsbladet».
Har dere tanker om stoff med nye innfallsvinkler, eller
om det er en type artikler dere savner i Nore-Nytt, så er
det svært positivt om dere lufter dette for redaksjonen.
Så gleder vi oss alle til en lang sommer med
mye god sol og varme, og til de små og store opplevelser
som hører sommeren til.

Riktig god sommer!
Svein Oshaug, Halvor Kure, Helge Rindal
Toril Natrud, Astrid Lindegaard, Grete Sørby
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SEKRETÆRENS SPALTE

Ny søstre våren 2016

25.01.2016 Kari Juel Brauer
25.01.2016 Ellen Synøve Nordby

Jubilanter høsten 2016

09.07.1941
19.07.1936
31.07.1931
05.11.1946
22.11.1941
24.11.1921

Laila Fimland
May Rakel Loe Trippestad
Gunvor Helene Egeberg
Wenche Ekeberg
Anne Lise Holme
Ingeborg Evensen

Nye brødre våren 2016

Rigmor Løes
Anne Lise Foss
Kari Ymbjørg Tallaksrud
Randi Karlsrud

Veteranjuveler høsten 2016

75 år
80 år
85 år
70 år
75 år
95 år

26.09. Solveig Remøe Gundelsby

Jubilanter høsten 2016:

Bjørn Opjordsmoen
Bjørn Smeby

17.09.1956
14.11.1941
31.12.1946

Nils Henrik Olsson
Rolf Gunnar Lavén
Kåre Mons Bye

Veteranjuveler høsten 2016:

21.11

75 år
80 år

Jan Erik Kjølstad

80 år
80 år
85 år
90 år

50 år

Vi gratulerer!

SEKRETÆRENS SPALTE

18.02. Jan Gudbrandsen
18.02. Bjørnar Andreassen
28.04. Ole Morten Molvik

28.08.1941
12.09.1936

05.12.1936
08.12.1936
24.12.1931
28.12.1926

25 år

60 år
75 år
70 år

Vi gratulerer!

Grasrotandel ved spill i Norsk Tipping

Til medlemmene i Cecilia

Til medlemmene i Håkon Håkonsson

Loge Nr. 31 Cecilia er registrert i Frivillighetsregisteret i
Brønnøysund. Vi deltar også i grasrotandelordningen.

Loge Nr. 62 Håkon Håkonsson er nå registrert i
Grasrotandelordningen.

Logens organisasjonsnummer er: 988 920 053.
Skattmester

Logens organisasjonsnummer er: 989 036 262.

Logen oppfordrer sine medlemmer om å begunstige logen ved spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnummer
ved kjøp av spill som f.eks Lotto/tipping.
Når organisasjonsnummeret er registrert på spillkortet i
Norsk Tipping går dette automatisk hver gang medlemmet kjøper et nytt spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrotandelen) av
spillbeløpet til vår loge.

Logen oppfordrer sine medlemmer om å
begunstige logen ved spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnummer ved kjøp av spill som for eksempel Lotto/
Tipping. Når organisasjonsnummeret er registrert
på spillkortet i Norsk Tipping går det automatisk
hver gang medlemmet kjøper spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrot-andelen)
av spillbeløpet til vår loge.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Inger Pauline Thomassen til minne

Søster Inger Pauline Thomassen
døde16. november 2015, 69 år
gammel. Inger var født i Stjørdal
i Nord Trøndelag. Der vokste
hun opp med mor, far, bror og
søster. Hun utdannet seg til barnepleier.
Hun giftet seg med Rolf Rogde
Thomassen. Han arbeidet i Luftforsvaret og det ble flytting både
til Andøya og Nes på Romerike
og til sist Trøgstad i 1977. Da
hadde de to gutter. Det tredje
barnet, ei jente, er født i Trøgstad. Inger jobbet på fødeavdelingen på Askim Sykehus i
mange år. Da fødeavdelingen ble
nedlagt skiftet hun yrke.
Inger var glad i å lese og opptatt

av bøker. Hun fikk jobb i bokhandel på Mysen og senere ble
det jobb i Rakkestad. Der fikk
hun mulighet til å gå bokhandlerskolen i Oslo. Hun arbeidet i
Rakkestad til hun gikk av med
pensjon.
Inger fikk en alvorlig kreftsykdom og døde etter bare fire uker.
Søster Inger Pauline ble tatt opp
i vår Loge 31 Cecilia 08.12.2014.
Hun fikk oppleve logen vår
knapt et år. Vi er mange som
savner Inger. Aller mest er det
Rolf, barna og de åtte barnebarna.
Vi lyser fred over str. Inger
Pauline Thomassens minne.
Tove Granli

Vår gode bror Jan døde
29.11.2015 etter at sykdommen
hadde tært på han i en 2 års tid.
Jan vokste opp på Vammaveien i
Askim, flyttet videre opp til
Høyendal i 1955 og senere til
Kirkerudbakken. Jan ble 78 år.
Han var meget sosial, utadvendt
og en omgjengelig person. Hans
interesse for idrett preget oppveksten, hvor fotball og håndball
var nærmest hans hjerte. Jan
hadde fartstid fra Forsvaret – Befalskole og ble senere tilknyttet
HV. Forsikring ble likevel hans
levevei.

I 1960 giftet han seg med Berit
og di fikk tre barn.
Jan ble først opptatt i Odd Fellow på Ski og senere overflyttet
til Nr. 62 Håkon Håkonsson i
Mysen. Jan var raus som menneske og en samarbeidsorientert
ressursperson som ikke var opptatt av å fremme seg selv. Vi minnes med ærbødighet og takknemlighet en høyt respektert og
lojal bror som var positiv,
romslig, snill og omtenksom.
Våre tanker går til Berit, barn og
barnebarn som har mistet sin
kjære.
Asbjørn Alstadsæter

Jan Ivar Thon til minne

Logenes nevnder for Omsorg
(Tidligere nevnd for sykebesøk)

Søstre og brødre: Nevndene er avhengig av at dere melder fra når dere vet om medlemmer
som er syke eller vil sette pris på et besøk eller en telefon fra logene.

Loge Cecilia – Nevnden for 2015 – 2017 er:
Str. Inger Lise Haugen (leder) Trøgstad 414 23 606
Str. Vigdis Bye
Askim
974 85 230
Str. Turid Mohrsen
Mysen
995 05 858
Str. Wenche Ekeberg
Trøgstad 480 69 158
Str. Berit Karlstad
Askim
916 17 001

Loge Håkon Håkonsson – Nevnden for 2015–17 er:
Fung. Eks OM Per-Olav Eek (leder)
Mysen
952 29 640
Eks OM Hans Kr. Foss
Skiptvet 950 67 997
Bror Arne Henning Sørby Trøgstad 69 82 50 89
Bror Tor Glasø
Mysen
907 23 898
Bror Øyvind Svendsby
Slitu
913 61 830

4

Bror Per Karlsrud til minne

Han sitter ikke lenger på min
høyre side i logesalen. Vi hadde
ikke alltid sittet ved siden av
hverandre, men vår begges tilstedeværelse i i Logen var følbar.
Det er vel slik med oss alle at enkelte mennesker gjør sterkere
inntrykk enn andre. Det være
seg i form av hjertelighet, vennlighet, hjelpsomhet el. annet.
Det er tre brødre som står for
meg som sikre veivisere i mitt
Logeliv. Den ene var bror Leif
Andresen som ble min fadder.
Den andre var bror Arne Støen
som var Overmester ved min
innvielse i Ordenen. Den tredje
var bror Per Karlsrud som var
blandt dem som besøkte meg før
min innvielse. Og han skulle bli
min mentor i mitt logeliv. En
stort bedre rettleder kunne man

neppe få. Per var så totalt uselvisk i sin livsførsel og væremåte.
For ham var ordspråket – Vær
mot andre slik du vil at andre skalvære mot deg – ikke bare en ordflom, men en livsrealitet.

Per fikk den begravelsen han
kunne ønske seg, omgitt av Logebrødre i hele kirkerommet. Ja,
også til mindestunden på Nore.
Det ble en vakker dag både for
Per og oss andre.
Ingen taler vel finere om kjærlighet enn apostelen Paulus i sitt
første brev t:il korinterne, og
rent avsluttningsvis kan nevnes: – nå blir de stående disse
tre.TRO, HÅP og KJÆRLIGHET,
men størst blandt dem er kjærlighet.
Og var det noe Per fikk anledning til å dele med seg, så var

det sin store kjærlighet til sin
Randi og sin kjære familie.
Han døde den 23. desember
2015.
Vi lyser fred over bror Per Karlsruds minne.
Frank Lind

Mandag, 14. mars ble en virkelig ”storfest”
i Loge nr. 31 Cecilia!

Våre to veteraner str. Ellen H.
Nuttal og str. Anne Kristine Løken, fikk tildelt sine ”juveler” for
henholdsvis 25 og 40 år som trofaste og aktive søstre.
Etter vakker seremoni i logesalen,
kunne vi alle nyte deres fellesskap ved nydelig dekket middagsbord med smakfull og delikat mat. I vårt fellesskap denne
kvelden var også 12 søstre fra vår
vennskapsloge Selma Lagerløf i
Karlstad, samt søstre fra Loge
Kjeden i Sarpsborg.
DSS Unni Beate Bergsland var
første taler, og hun innledet med
å takke for langvarig og lojalt
medlemskap, og sa at ”reflekterte
og positive søstre som våre to nyslåtte veteranjuveler er av stor
betydning for å ta vare på ordenens fundamentale element. Bær
deres juveler med stolthet”.
Str. OM la i sin tale vekt på verdien av ”tjeneste med iver og trofasthet”, og uttrykte stor tak-

Bak fra v.: Lena Utsigt Karlsen, Grete Korterud, Liv Berit Johansen og
Reidun Lie Larsen. Foran: Ellen Haarr Nuttall, Unni Beate Bergsland og
Anne Kristine Løken.
knemlighet og stolthet for våre to
”juvelsøstre”!
Str. Ellen takket for 25 år: ”En
flott reise! Jeg ønsker at vår loge

skal utvikle seg, få nye søstre og
at søsterånden i vår loge fortsatt
skal være god! La oss vandre videre sammen i Rebekkas ånd”.

oppdra de foreldreløse
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Andrea og Thea fra Askim videregående spilte og sang for oss.

Str. Anne Kristine takket for 40
år: Jeg har blitt bedre kjent med
meg selv gjennom logens ritualer! Jeg er veldig glad for alle flotte personligheter jeg har blitt
kjent med gjennom logen, jeg føler meg beæret!”
Begge våre jubilanter ga uttrykk
for takknemlighet for en vakker
gjennomført seremoni og kveld,
og avsluttet sine taler med overrekkelse av en Rebekka-statue, til
bruk både inne og ute.
Andrea og Thea fra Askim
videregående skole, musikklinjen, underholdt med nydelig
sang og klaverspill.
Str. A. Svenson fra Loge Selma
Lagerløf takket for kjærligheten
de ble møtt med hos oss og poengterte at kjærligheten bygger
på vennskap. Våre nye veteranjuveler ble gratulert med hver sin
nydelige blomsterbukett.
Etter middagen kunne vi nyte
nydelig marsipankake til kaffen,
gitt av str. Ellen og str. Anne
Kristine! Dette ble en stor og
minnerik kveld for alle oss som
var heldige å få være til stede!
Turid Stokstad

40 års veteran
Anne Kristine
Løken

Den 14. mars ble str. Anne Kristine Løken tildelt sin 40 års Veteranjuvel og jeg ble av Nore-Nytt
bedt om å intervjue henne i sakens anledning.

Vårt vennskap har sin opprinnelse nærmere 50 år tilbake i tid.
Vi fant begge våre ektefeller på
Mysen. De tilhørte samme venneflokk og vi jentene fant raskt tonen og knyttet nære vennskapsbånd. Vi giftet oss med 1 års
mellomrom og fikk barn i samme
årstrinn på skolen. Familiene
trivdes godt sammen på turer i
skog og mark og i hverandres familieselskap. Vi har fulgt hverandre nært både i glede og sorg
gjennom alle år.

Anne Kristine ble født i Varteig i
1946. Hun vokste opp på gård
med to eldre brødre. Etter barneskole i Varteig og realskole i
Sarpsborg, følte hun lyst til å «utvide horisonten». Valget ble å
jobbe på en av Englands mest fasjonable internatskole, Harrow
School. Et lærerikt og fasinerende
år. Tilbake i Norge, gikk hun et
halvt år på Risum Husmorskole
for å kvalifisere seg til opptak
ved Østfold Sykepleieskole i
Fredrikstad. Hun var ferdig utdannet etter 3 år. Pliktåret tok
hun i Sarpsborg. I 1967 traff hun
sin blivende mann, Carl Petter
Løken. De giftet seg i 1969 og bosatte seg på Mysen. Her bygde de
seg hus og skapte seg et smakfullt og gjestfritt hjem for seg og
sin familie. De fikk 3 barn og etter hvert 8 barnebarn hvorav 7 lever.

Anne Kristine fungerte som helsesøster i Eidsberg i en årrekke, et
arbeid hun trivdes med og var
godt likt av alle både store og
små. Hun er glad i mennesker og
har et åpent og omsorgsfullt forhold til alle. De siste 13 år har
hun fungert som vikar ved
Distrikts Psykiatrisk Senter ved
Edw. Ruud.
Anne Kristine og Carl Petter er
flittige brukere av sitt sommerparadis på Kråkerøy. Her samles
slekt og venner til hyggelige
sammenkomster og her dyrkes
sjølivets gleder. De er også aktive
turorienterere, skiløpere og plukker av alt naturen har å by på.
Ekteparet Løken er reiselystne.

Anne Kristine takker for Juvelen.

Med en sønn med familie bosatt i
Mellom Amerika har det blitt
nesten årlig besøk dit. I 1998
pakket de ryggsekkene sine og
dro «Jorda rundt på 88 dager», en
minnerik tur.

Anne Kristine er samfunnsengasjert. Hun stilte som frivillig sikkerhetsvakt på Lillehammer i OL
i 1994. I 7-8 år har hun hatt sommerjobb i hjemmesykepleien i
Nordland og Finnmark og er blitt
veldig betatt av denne landsdelen. Også politisk har hun hatt
sin tørn og satt en periode i Kommunestyret for Høyre.

På spørsmål om hvordan det
hadde seg at hun ble en Rebekkasøster for 40 år siden, fikk jeg følgende forklaring. Da Anne Kristine tok sitt pliktår i Sarpsborg,
ble hun kjent med Turid Diskerud. Hun fikk av henne innblikk i
Odd Fellow ordenens arbeid og
grunnsetninger og syntes dette
harmonerte godt med eget livssyn. I 1976 ble hun opptatt i Rebekka Loge nr. 31 Cecilia med str.
Turid Diskerud som fadder. Hun
har likt seg godt i logen og aldri
angret på at hun tok dette valget.

Jeg takker for en hyggelig «mimrestund» og ønsker vår nybakte
40-års veteran alt godt i årene
som kommer.
Grete Korterud

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Ordensvita Anne-Kristine Løken:
Fadder: Turid Diskerud

Innviet
08.03.1976
Den Høye Sannhets Grad
23.10.1978

Embeder i logen:
OM V.ass.
Indre Vakt
CM V. ass
CM H.ass
CM V.ass

25 års Ve.Ju.
40 års Ve.Ju.

1981-1983
1989-1991
1993-1995
1995-1997
2007-2011

12.03.2001
14.03.2016

Tildeling av 25 års
Veteranjuvel i
Loge nr. 31 Cecilia

Mandag den 14. mars 2016 ble
Storrepresentant Ellen Haarr
Nuttall tildelt 25 års Ve.Ju.

I den anledning har undertegnede hatt en prat med henne. Siden
Ellen er innflytter til Mysen, vil
jeg gjerne høre litt om hennes
bakgrunn.

Hun ble født i Stavanger og vokste opp med en far som var Frimurer og en mor som var Rebekkasøster. Broren Per Martin var 5
år eldre, men omkom dessverre i
ulykke bare 21 år gammel.
Ellen vokste opp i en idrettsfamilie, og hun var med i friidrett,
speider`n, spilte althorn i musikkorps, og kastet håndball, og
klubben var Viking. Hennes mor
var med og stiftet Viking for damer.
Etter examen artium i 1964 gikk
hun 1 år på husmorskole i Stavanger. I 1966 startet hun på sin
sykepleierutdannelse i Drammen. Den ble fullført i 1969, og
deretter var det 1 pliktår i Drammen. I 1970 møtte hun David
som var engelsk. De giftet seg og
flyttet til Askim. Der jobbet Ellen
på Askim sykehus i ca. 1 år. Så
flyttet de tilbake til Drammen

Ellen hjemme hos seg selv sammen med sin Collie.
hvor Ellen jobbet som lærer på
sykepleiehøgskolen i ca. 4 år. I
denne tiden ble de to døtrene
født: Katharina er 44 år, skriver
musikk og bor i Stockholm. Miriam er 42 år og jobber i barnevernet i Ås og bor i Askim. Mens
jentene var små, bodde de en periode i både Skottland og England. Til Mysen kom familien i
1978. Ellen har jobbet som sykepleier i både Askim, Eidsberg og
Trøgstad. Hun har også tatt spesialutdannelse i geriatri ved Diakoni-høgskolen.

Ellens mor ble tidlig enke og kom
ofte på besøk til Mysen. Siden
hun var Rebekkasøster, var hun
flere ganger på møte i loge Cecilia, og hun ble Ellens fadder for
25 år siden. Ellen trivdes i logen,
men strevde litt siden mor var så
langt borte. Men gjennom arbeidet som sykepleier, ble hun kjent
med andre sykepleiere som også
var logesøstre.
Moren ble etter hvert pleietrengende, og det betydde at Ellen ofte
måtte reise til Stavanger. Logen
ble derfor nedprioritert, og da
moren døde, følte Ellen at det var
vanskelig å komme tilbake til logen.
Så en dag ringte vår nå avdøde
eks.OM Anne Kirsti Kristiansen
og spurte Ellen ville bli CM. Det
takket hun ja til og var det i 4 år.

BESØK DE SYKE
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Deretter fulgte embedene som
UM – OM – Eks.OM og i 2015 ble
hun valgt til logens Storrepresentant. Perioden er på 4 år.
Utenom logen har Ellen og også
David en stor lidenskap, hunder
av rasen skotsk fårehund, bedre
kjent som «Lassie-hund». Mange
har de hatt opp gjennom årene,
og nå er det Bowie, snart 6 år,
som er «sjefen» i huset.

Tusen takk for en hyggelig prat,
Ellen, og jeg ønsker deg lykke til i
ditt videre logeliv.
Lena Utsigt Karlsen

Ordensvita Ellen Haarr Nuttall:
Fadder: Synnøve Haarr.
Innviet i Ordenen
25.02.1991
Den Høye Sannhets grad
27.03.1995
Embeder i logen:
CM H.ass
Ytre Vakt
CM
UM
OM
Fung. Eks. OM
Storrepresentant

1997-1999
2001-2003
2005-2009
2009-2011
2011-2013
2013-2015
2015-2019

Innviet i Leir nr. 2 Borg 23.02.2000
Barmhjertighetens grad
24.04.2002
Tildelt Storlogegraden 15.03.2014

25 års Ve.Ju.

14.03.2016

Søstertreff

”Vårt Søstertreff på Villa Nore
skal gi oss krefter og humør
en livlig prat rundt kaffebordet
er tegn på trivsel og vigør.
Men våre treff skal ei kun være
et møtested til velbehag,
her skal vi drøfte, lytte, lære,
bli inspirert til neste dag.”
(Utdrag fra vår "søstersang"
skrevet av Randi og Dagfinn
Arnesen i 2009).

Våre møter blir alltid innledet
med denne kjære søstersangen,
og til avslutning synger vi "En
deilig dag".

I 2015 har vi hatt 8 møter, og det
har vært ca 20 søstre til stede på
hvert møte. På vårt populære julemøte tok vi imot hele 26 søstre,
det var gledelig!

På våre møter serveres det kaffe,
snitter og kake. På julemøtet ble
det servert risgrøt med tilbehør
og fersk kringle. Vi betaler kr.
50,- for bevertningen og i tillegg
får vi et lodd som blir trukket på
gevinster vi har hver gang. Gevinstene har søstrene med hver

sin gang og spenningen er til å ta
og føle på når gevinstene skal
trekkes! På julemøtet ble alle
oppfordret til å ha med hver sin
julepakke. Disse ble blandet på
de julepyntede bordene og alle
søstrene fikk trekke hver sin, dermed gikk alle hjem med julegaver (Vi blir aldri for gamle til å
fryde oss over gevinster og pakker).

vi kan treffes og "skravle".
På julemøtet fortalte søster Rigmor historien om hvordan julesangen "Jordmor Mathea" ble til,
og sangen ble også sunget. Videre
fortalte søster Lena en nydelig
historie som Astrid Lindgren har
skrevet om julens budskap.
Vi har også hatt to besøk av str.
OM som har orientert om oss forandringer i logen og annet. Slikt
besøk er populært.

Dette året har vi ikke benyttet
eksterne krefter til å kåsere for
oss, vi fant ut at det var mye
interessant våre egne søstre har å
dele med oss fra sine liv. På et
møte fortalte Boja om sin barndom og oppvekst på gården i Askim, på et annet møte fikk vi høre
på søster Martha, videre fortalte
søster Mette om sitt liv og søster
Anne Lise har gitt oss sprudlende
små historier fra sitt liv. Disse historiene har gitt inspirasjon til livlige diskusjoner og andre små
fortellinger. På hvert møte er det
også noen som leser vakre dikt
eller små morsomme historier. Vi
synger også en del, men inntrykket er at den største gleden er at

Så må det nevnes at i møtet i
mars takket søster Anne Jorun av
som leder etter en flott innsats i 6
år. Str. Anne Lise ble så ønsket
velkommen og ønsket lykke til
som ny leder.

Våre treff er ment å være et tilbud til eldre søstre eller andre
som av ulike årsaker ikke kan
delta på kveldstid på våre ordinære losjemøter, men HUSK AT
ALLE ER VELKOMNE KJÆRE
SØSTRE!

Vennlig hilsen i V.K.S
For styret i Søstertreff
Kari Aasgård

Årsberetning Seniorklubben 62 Håkon Håkonsson
Styret har bestått av:

Formann:
Hans Chr. Foss
Sekretær:
John Altenborn
Kasserer:
Halvor Kure
Styremedlem:

Revisor:
Valgkomite:

Magne Kviserud
Tormod Høilund
og Per Chr.
Frøshaug.

Ved årets slutt er vi 39 medlemmer, og det har blitt avholdt 10
møter, med bra frammøte. I løpet
av året er 3 av våre medlemmer
falt fra, Paul Evensen, Jan Ivar
Thon og Per Karlsrud.
Det har i løpet av året kommet 7
nye medlemmer, som vi håper vil
trives sammen med oss.

enterte, før møtet ble avsluttet
med et hyggelig måltid på Bakergården kafe.
Året ble som vanlig avsluttet
med en hyggelig førejulssamling
hos May og Arne Sørby.

I februarmøtet fortalte Odd Buraas fra sin tur til midtvesten i
USA, og viste bilder.
Ved marsmøtet hadde vi invitert
enkene etter våre avdøde brødre,
og 11 damer møtte opp i et ufyselig vær. Det ble en hyggelig formiddag, som våre gjester ga utrykk for at de satte pris på, og at
det burde gjentas.
Og i maimøtet hadde vi besøk av
Rolf Dillevik fra Mysenelvas venner, som fortalte om elveprosjektet.
27 aug. Var vi invitert til hytta til
Signe og Odd Martin Skarpholt,
og selv om været ikke var det
beste, hadde vi en hyggelig formiddag hos vertskapet.
Novembermøtet var invitert til
Ørje Tollstasjon, hvor br. Nils
Henrik Olsson viste rundt og ori-
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Vi har i løpet av året markert 70
årsdagen til Per Olav Eek, Per
Ola Halvorsen, Per Chr. Frøshaug og Per Erling Fladberg ved
våre møter gjennom året, hvor de
har stått for serveringen.
I løpet av året har seniorklubben
som vanlig vedlikeholdt uteanlegget, og br. Kjell Wilhelmsen
har satt opp gelender ved trappa
til Torggata, etter initiativ fra enkene til våre avdøde brødre.

John Altenborn, sekretær

•

SANNHET

Festbord hver gang

Sterke damer i farta
Privatnevnda i Cecilia
møtes hver søndag før
logemøtet for å gjøre
alt klart til ettermøtet.
Er det galla blir det
ekstra mye og tungt
arbeid. Bordene skal
flyttes og det skal
dekkes langbord.
Bordene er tunge og
tralla, som Kjell har
laget, er nødvendig
for å få gjort dette
uten skader på armer
og rygg.
Søstrene i privatnevnda er en effektiv gjeng
som har satt seg som
mål at alt skal være
mest mulig perfekt.
Aktiviteten er på topp
og alle trår til med
oppgavene.
Bordene blir forvandlet til det flotteste festbord i løpet av noen
korte søndagstimer.

Mette Iversen med «kaffetralla».

Signe
Elisabeth
Riiser og
Mette
Iversen.

Hanne B.
GramJohannessen
og Mette
Iversen bak
henne.
Christina Strande ordner med kaffen.

I hvit skjorte, svart sløyfe og svart bukse

Gjennom året får vi forespørsel
fra Loge Cecilia om å være servitører, rydde- og oppvaskhjelp
ved julemøte, nyttårsmøte og
3-riksmøte.
På denne måten får alle søstrene
delta på disse tradisjonsrike møtene og ha en hyggelig opplevelse og ikke minst god service.

Vi møtes i god tid før maten skal
serveres og planlegger/diskuterer hvordan mat og drikke skal
settes fram i samarbeid med UM.
Bordene er da ferdig dekket av
søstrenes privatnevnd. Det er
mye å lære om borddekking og
servering for oss gutta på «kjøkkenet».
Villa Nore har et flott kjøkken og
vår oppgave sammen med kokkene er å servere maten riktig,
det er viktig at den har riktig
temperatur. Varm mat skal jo

Til venstre er det
briefing før
møtet og under
er brødrene i fint
driv med
serveringen.

helst være varm. Så står vi på
rekke og rad med maten klar og
strømmer ut til damene.

Det en hyggelig jobb og mye humor på «kjøkkenet» og vi blir
godt kjente og det blir alltid mye
god mat på oss.
Oppvasken kan bli ganske krevende. Men med god innsats og

god humør går det både greit og
fort. Det kan bli lange dager når
det er varm mat med brun saus
og desserten er riskrem med rød
saus.
Så vet vi jo at damene stiller opp
for oss gutta i neste omgang.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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De nye gamle eller de gamle nye
Eks-overmester-aften.
31.03.2016.

Torsdag 31. mars var det Eks
OM-aften og deres tur til igjen å
innta alle stolene og gjennomføre
logemøtet med gradpassering til
den edle kjærlighets grad for bror
André Vincent Dagsland.

Logen hadde denne aftenen besøk av to brødre fra loge 103 Lister og hele 18 brødre fra Loge 79
Roald Amundsen. Samlet var vi
70 brødre som deltok på møtet.

Stemningen var noe spent blant
Eks OM før møtet startet, men da
stolene var besatt senket roen
seg. Det ble et høytidelig møte og
en verdig gradpassering.
Ettermøtet ble som vanlig ledet
av UM Knut Arne Bodal.

Undermester innledet ettermøtet
med å takke for flott frammøte og
for et høytidelig og godt gjennomført Eks OM-møte. Han gratulerte vår nye bror med den edle
kjærlighets grad og sa at det var
spesilet hyggelig med besøk når
det var Eks OM-aften med gradspassering. Spesielt hyggelig syntes han det var med så tallrikt besøk fra Loge 103 Lister og Loge
79 Roald Amundsen.

Overmester Per Holger Andersen
fra Loge 79 Roald Amundsen ga
utrykk for at det var spesielt hyggelig å besøke oss. Han syns sermonien hadde vært fantastisk
flott og høytidelig. I deres loge
har de hatt Eks OM-aften i
mange år, en gang i hver valgperiode. De legger det også til en
gradspassering. De hadde bare
gode erfaringer med dette og vil
fortsatt ha det som tradisjon. De
har litt færre medlemmer enn oss
(62), men alltid godt frammøte
(30-35). For øvrig satser også de
på å verve flere medlemmer og
har lykkes med å få flere nye
unge medlemmer.
Han avsluttet med å rose

Her er Eks OM’ene som foresto kveldens ceremoni i Logesalen. Fra venstre
Hans Kristian Foss, Vidar Kjærheim, Harald Rømuld, Rune Johan Bye og
Kåre Mons Bye. Foran sitter Jan Grefslie og Johan Hvalshagen.

UM Knut Arne Bodal ønsker velkommen til bordet.
gjennomføringen av møtet og
sermonien med gradspassering
og sa: «Det er veldig hyggelig å
være på besøk – og det er like
hyggelig å få besøk –, og vi ønsker et fortsatt godt samarbeid.»

UM introduserte Br Lillestrand,
vår dyktige organist, som spilte
«What a wonderful world» på piano.
Møtet ble avsluttet i salongen
med kaffe og konfekt.

OM i Loge 79 Roald Amundsen, Per
Holger Andersen til venstre, så vår
egen OM Per Chr. Frøshaug og den
nye andregrads bror André Vincent
Dagsland.

Vår organist Jørn Lillestrand underhold med å fremføre en kjent melodi
som avslutning på måltidet.

BESØK DE SYKE
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Motevisning i Villa Nore

Tirsdag 5. april var Villa Nore fylt
med ca 200 forventningsfulle damer som ville se på vårens moter.
Fem av logens egne søstre stilte
opp som mannekenger i motevisningen som er et samarbeid
mellom Loge Cecilia og Madame
Klær som har forretning i Mysen.

En etter en kom de flotte damene
inn og vandret rolig gjennom forsamlingen slik at alle fikk sett på
de forskjellige plaggene. Alt var
smakfullt satt sammen med både
jakker, bukser, skjørt, kjoler med
tilhørende smykker og skjerf.
Mannekengene var dyktige og
utvalget av klær de viste fram
var spennende med årets nye
friske farger. Lette stoffer, tynne
jakker, jeans, marineblått og korallfargede topper preget årets
kolleksjon. Det virket som flere
av mannekengene kunne tenke
seg å ta med flere av antrekkene
hjem.

Arrangementet var gratis, men
det ble solgt lodder i pausen og
med over 70 gevinster gikk salget
unna. Logen fikk inn ca 15000
kroner, som samlet skal gis videre til et veldedig formål.

Motevisningen var ledet av daglig leder Eivind H. Hansen i Madame Klær som han driver sammen med sin kone. Han hadde

Et utvalg antrekk som ble vist frem av «våre» mannekenger.

med seg flere «påkledersker»
til hjelp for de lokale mannekengene. Åge Martinsen
underholdt med rolig musikk
og skapte hyggelig stemning
sammen med en munter konferansier. Forretningskonseptet til Madame Klær er klassiske kvalitetsklær til aktive,
voksne kvinner. De reiser
også rundt på institusjoner,
sykehjem og pensjonistforeninger ol. hvor de presenteAntrekkene ble ledsaget av musikk og en
rer kolleksjonen.
«Logebygningen i Mysen er et munter konferansier.
fantastisk flott lokale å ha slike
avslag hos Madame Klær de nesarrangementer i, så vi kommer
te dagene.
gjerne igjen», sa Eivind Hansen.
Svein O
De frammøtte ble fristet med 25%

Mannekengene ble til slutt takket med stor applaus.

HJELP DE TRENGENDE
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3-riksmøte i loge 31 Cecilia

Hvert annet år i slutten av april
er det tradisjon hos oss å treffe
våre kjære søstre i vennskapslogene nr 12 Dagmarkallan fra
Ekenes i Finland og fra nr 23 Cecilia fra Nykøping i Sverige. Vi
alternerer på hvor vi skal treffes,
og i år var det vår tur i Loge 31
Cecilia å ønske velkommen til
3-riksmøte.
Lørdag 23. april ankom våre finske søstre med fly på Gardermoen. De ble hentet av vår str. Bjørg
Skjenneberg og kjørt til Mysen
hvor vi tok i mot dem i vårt festpyntede Villa Nore. Det ble en
varm gjensynsglede fordi mange
hadde vært her før og mange av
oss har vært i Ekenes. Vi spiste en
deilig lunsj sammen før vertinnene tok med seg sine gjester hjem
og resten ble kjørt til Smaalenene
Hotel for avslapping.
Våre svenske søstre kom med
egen buss og reiste direkte til hotellet.
Festlogen skulle starte kl 18, og
søstrene kom tidlig for å bli møtt
med taffelmusikk, tente lys og
varme på peisen. Det ble igjen
stor gjensynsglede da vi møtte
våre svenske søstre.
Bordene var dekket av privatnevnden og festkomiteen. Blomstene på bordet var vakkert og
omtenksomt arrangert av søstrene Laila og Anne Lina Fimland
med tre rosa nelliker som senter
for alle dekorasjonene. På småbordene i salongen var det pyntet
med hvitveis!

Det ble servert «mingle-vin».

Alle gjester og våre egne søstre
var fulle av beundring for de vakre bordene!
Logesalen fyltes kl. 18 og festlogen ble gjennomført vakkert og
høytidelig under ledelse av vår
OM Eldbjørg Frøshaug.
Før vi satt oss til bords etter logemøtet, fikk vi igjen glede av bror
Øyvind Hansens taffelmusikk og
våre kjære brødre i Loge Håkon
Håkonsson som serverte oss et
glass «mingle-vin».
Str. UM Inger Stenshol ba så alle
gjester og egne søstre om å finne
sine reserverte plasser ved bordet
og søster OM Eldbjørg Frøshaug
med Stor-embedsmennene finne
sine reserverte plasser ved hovedbordet.
UM ønsket alle velkommen til
bords og presenterte aftenens
meny:

Forrett: Marinert laksefilet med
skalldyrsaus og toast
Hovedrett: Svinefilet Oscar med
Charonsaus, soppstuing og
grønnsaker
Dessert: Karamellpudding
Pianist Hansen var fortsatt ved
flygelet og spilte til våre sanger.
Vi startet med alle de tre nasjonalsangene.
Stemningen var veldig god hele
tiden og plutselig reiser Kapellan
Gunilla Ankersvard (fra Loge 23
Cecilia i Nykøping) seg og vil utbringe en skål for alle kvinner! –
For uten kvinner blir det ingen
barn, sa hun!
Praten gikk og latteren satt løst
og vi spiste velsmakende mat
som våre brødre serverte.

OM Eldbjørg Frøshaug var første
taler.

Det var god stemning rundt festbordet.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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3 ungdommer fra Askim vgs underholdt for oss.

ÖM Marita Lessenius på talerstolen.

Første festtaler var OM Eldbjørg
Frøshaug som først mintes historien med Eks Rådspresident
Guro Lie og Sonja Strøm fra Nykøping som ble enige om å starte
vennskapsloger! Hun understreket viktigheten av logens idealer
om vennskap og samhold som
grunnpilarer for å bli bedre mennesker. Vi utfører ritualene litt
forskjellig, men viktig med båndene som knyttes mellom oss og
danner en kjede. Så framførte
hun et dikt om vennskap.
Neste festtaler var ÖM Marita
Lassenius: Hun syntes det var
«underbart» å være her igjen.
Mange minner om 3-riksmøter
som påvirker oss. Venner man
kan stole på og dele alt som er
viktig i livet – det er ingen selvfølgelighet. Selv over grensene

Vår DSS Unni Beate Bergsland
snakket om fellesskap på tvers av
landegrensene.

går vennskap som får næring
hvert annet år! Hun håpet flere
søstre etter hvert får sjanse til å
være med på dette! Takk til Loge
Cecilia, takk til UM Inger, takk til
Bjørg som kjører oss! På gjensyn
om to år! Hun overrakte et stort
hvitt lys og ga oss en gave til vårt
sosiale arbeid pluss en bok!
DSS Unni Beate Bergsland fikk
ordet og hun takket for innbydelsen og understreket hvordan
festlogens ritualer og samholdet
og fellesskapet som vi bygger
hvert annet år er til logens fremme og gode virke! Fellesskap på
tvers av landegrensene!
Så fikk vi underholdning av tre
flotte, unge musikere fra musikklinjen på videregående skole i Askim: Syver Minge og Herman
Kristoffersen (begge piano) og
Rebekka Nyhus Teigen (sang). Vi
fikk både Prøysen-sanger, klassiske «Clair de lune» av Debussy og
«Norsk dans nr 2» av Grieg! Veldig bra!
Sangen «Vennskap» ble sunget
og deretter fikk igjen vår OM ordet: Hun følte ydmykhet og takknemlighet over dette feststemte
bordet og gleden som viste seg
rundt bordet! Hun takket privatnevnden for dekking av bord og
UM Inger som har hatt ansvaret
for hele arrangementet. Hun
overrakte så en gave til UM fra
alle søstrene som takk. Festkommiteen ble så kalt fram for å motta vakre blomster som takk fra logen. Til slutt kom søster Bjørg
Skjenneberg fram og mottok
blomster for sin innsats som sjåfør under arrangementet.
ÖM Gunn Berglund fra Loge nr
23 Cecilia takket så for alt fra en
varm velkomst til god mat og felleskapet våre tre loger imellom.

Hun fortalte så om en tur på Hardangervidda hvor de ikke fant
sitt hotel. En mann fikk se dem
og av han fikk de overnatting.
Hun understreket hva omtanke
og generøsitet betyr!
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
beriker våre liv – eller «hur»?
Vi fikk en gave og en bok om deres Odd Fellow-hus.
Vi sang vi igjen: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
UM overrakt en flott blomsterbukett til vår pianist Øyvind Han-

ÖM Gunn Berglund hilste og takket.
sen, og en rose til hver av de 10
servitørene våre!
Deputert Rådspresident Regina
Landén fra Finland takket for
ALT! Det var første gang hun var
her, men vil komme tilbake! «Koselig med flotte søstre», sa hun!
Taffelet ble hevet og kaffe med
marsipankake ble servert i salongen.
Midt i all latter og glede tar Kapellan Gunilla Ankersvard
mikrofonen og med stor humor
sier at hun vil «lage litt god stemning her». Men hun sier også at
siden hun er kapellan, må hun få
lov å være litt seriøs. Hun ber oss
tenke over alt som skjer i verden
og ber oss synge med henne
«I natt jag drømde».
Det ble vakkert!
Etterpå fortalte Eks OM Ellen
Nuttaall en humoristisk historie
om Rebekka-figuren som hun

HJELP DE TRENGENDE
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hadde fått med seg fra England i
sommer.
Det nærmet seg sen kveld og vi
dannet søsterkjeden og sang vår
avskjedssang før alle takket hverandre for en strålende dag og en
flott aften.
Søndag morgen var det avreise til
Solbergfoss med buss fra Villa
Nore.
Olav Zakariassen, forfatter av
historiebøker om Askim, ga oss
historikk underveis om Solbergfoss’ opprinnelse og drift. «Geografi er forutsetningen for historien», sa han og fortalt om hvordan
naturen hadde laget sprekk i fjellet og laget vannveien til Askim
slik at Askim ble en folkerik og
rik kommune på grunn av de tre
fossene og kraftstasjonene som
oppsto. Vi fikk alle hver vår brosjyre og kan lese mere selv. Solbergfoss er et vakkert sted og vi
gikk en tur og beså oss. Det hadde nok vært bedre med vannføring i fossen og varmere i været,
men søstrene var glade og syntes
det var et fint sted!
På turen tilbake fra Solbergfoss
stoppet vi ved Tenor kirkeruiner
hvor str. Rigmor Løes fortalte om
stedet. Ved Eidsberg kirke fortalte str. Bjørg Skjenneberg litt historikk.

men til Nykøping om 2 år.
OM Eldbjørg Frøshaug sa at det
er en tid for alt. En tid for velkomst, en tid for avskjed. Hun
takket for alt som ble gitt og for
alt vi fikk!
Til slutt en stor takk til Svein Hellerud som har hjulpet oss med all
trykking av program, sanger og
bordkart – og takk til str. Åse Karin som alltid er på pletten som
fotograf, denne gangen sammen
med bror Svein Oshaug!
Reidun Lie Larsen
Deputert Rådspresident Regina Landén fra Finland ville gjerne komme
tilbake ved neste anledning.

Tilbake på Nore ble vi igjen mottatt med blomster og lys på bordene og varm gulasj-suppe og
Foccaccia. Kaffe og rester av marsipankaken smakte også veldig
godt. Takk igjen til privatnevnden!
UM Anna Maria Niskanen fra
Dagmarkallan takket for maten,
for fellesskapet og for vertinnene
som tok imot dem privat! De
hadde hatt det så koselig! Hun
håpet på godt felleskap igjen om
2 år i Nykøping.
OM Gun Berglund fra Nykøping
takket også og ønsket velkom-

UM Inger Stenshol ønsket alle vel
hjem etter lunsjen på søndag.

Alle søstrene samlet ved Solbergfoss kraftanlegg. Innfelt til vestre: O. Zakariassen gir oss historien. Til høyre: interesserte søstre samlet seg også ved informasjonstavlen på Spydebergsiden av Solbergfoss.
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Rakfiskaften i Loge Håkon Håkonsson
20. november 2015.

For andre gang i Håkon Håkonsson sin historie ble det innbudt til
rakfiskaften på Villa Nore.
Denne gangen ble det lagt til en
fredagskveld, forrige år var det
torsdagskveld.
Dette var en positiv forandring i
og med at dagen etter er fridag
for de fleste i forhold til jobb.

Bror UM Knut Arne Bodal og
Bror Ola Skadsheim hadde ordnet med rakfisken og alt det gode
tilbehøret.
Det var rikelig med mat og vi
kunne forsyne oss to ganger – og
noen tre ganger.
Det var et vellykket måltid!
Aftenen samlet 48 brødre.

Denne andre gangen det ble arrangert rakfiskaften, gjør at når
det blir arrangert på nytt for tredje gang i 2016 – ansees det for å
være en tradisjon.

Her forsyner brødrene seg rikelig av fatene. I forgrunnen er det Knut Ekhaugen og
Helge Rindal som forsyner seg.

Helge R

Et vellykket måltid avsluttes med kaffe i
salongen.

Når maten var fortært var det tid for «oppgjør». Ved bordet nærmest ser vi fra venstre Finn Hunstad, Eks OM Per-Olav Eek og Bjørn Smeby samt Terje Ekhaugen
som innkasserer.

Søstrene fra Loge Cecilia stiller alltid opp
og hjelper til med serveringen og kjøkkentjenesten. Så vanker det takk og klemmer
til slutt.

Frist for levering
av stoff til Nore-Nytt
nr. 2-2016
er 15. oktober.

hjelp dine medmennesker der du kan
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JUBILANTER

Du forteller at logemøtene har
beriket deg, og du har møtt så
ofte du har kunnet. – Og var lei
deg da du måtte skofte et møte.

Det var også viktig for deg at din
mann var en Odd Fellow, så dere
kunne dele det Fellesskapet.

På hjemmebesøk
hos str. Marit
Kolstad

Nå skal jeg gå en etasje opp for å
få en prat med mitt store forbilde,
Str. Marit Kolstad som fyller 95 år
2. febr. Vi bor nemlig i samme
blokk i Askheim.

Når det gjelder Loge nr. 31 Cecilia, har Str. Marit vært med helt i
fra starten, og kan idag se tilbake
på 57 år som logesøster, og var en
av Chartermedlemmene i denne
nye loge.
Hun fikk innvielse i Loge nr. 17
Unitas i Halden i 1959, fadder var
Str. Martha Solberg.
Str. Marit forteller at det ble
mange turer til Halden i all slags
vær og på svingete veier. Men det
var en spennende og morsom tid.
Det ble en sammensveiset gjeng.
Str. Svanhild Støen hadde systue,
og der sydde de alle draktene til
spillene og broderte antependiene som henger på stolene.
Str. Marit var med da de fikk
Charterbrev 17. nov. 1962, og det
ble starten på Loge nr. 31 Cecilia.
Hun var logens første sekretær,
og senere mange år som arkivar.
Inntil logen fikk eget hus, ble møtene avholdt i Festiviteten.
Str. Marit var også med å starte
Søstertreff 7. mars 1994 som sekretær/nestleder.

Str. Marit er ei helt ekte Askimdame, født på Tornerud, flyttet til
Vammaveien, senere til Hoen
Gård på Eidsbergveien. Her bodde hun helt til hun giftet seg med
Olaf Kolstad. Så ble det flytting
sammen med mannen til Kolstad
Gård, hvor også datteren Mona
ble født.
Senere bygde de hus sammen
med foreldrene på Høyendalveien. Etter noen år solgte de her,
og flyttet tilbake til Kolstad Gård.
Her ble hun boende til mannen
døde for 20 år siden. Gården ble
overtatt av barnebarnet, og Str.
Marit flyttet da til Sentrum i Askim.

Du har enorm vilje, er livsglad.
Ser ikke problemer, bare muligheter.
Selvstendig.
Du er en sann Rebekka med en
indre skjønnhet, hjelpsom og setter andre foran deg selv.

Tusen takk for et hyggelig møte.
Jeg gratulerer med dagen, og ønsker deg en koselig feiring på
Smaalenene Hotel sammen med
familie og gode venner.
Takk for alt du gir og alt hva du
har vært for oss i Loge nr. 31 Cecilia.
Astrid Lindegaard

Ingrid Bakkene
90 år

Str. Marit var også en «moderne»
kvinne. De fleste på den tiden var
hjemmeværende husmødre. Men
etter ca 6 år, begynte hun i bokholderiet på Askim Gummivarefabrikk.
Etter ca 2–3 år der, begynte hun i
Øvre Smaalenene og kan se tilbake på 30 år i avisen.

Jeg er interessert i å vite hvordan
hun ser tilbake på de 95 år.
Hun sier tiden har gått veldig
fort, hun føler seg priviligert, hatt
et godt liv, mange opplevelser,
bor godt og har en liten, men god
familie som tar vare på hverandre.
Jeg nevner at hun er velsignet
med god helse, og har tatt vare
på den! Hun tilføyer at det er viktig å leve normalt, spise vanlig
kost med grovt brød, drikke melk
og være i bevegelse. Str. Marit
har hatt sin egen medisin.
Jeg vet du ikke liker skryt, men
dette er bare fakta slik jeg kjenner
deg.

Str. Ingrid, ble født 18. april 1926
i Askim, hvor hun har bodd i alle
år med sin familie. Hun ble innviet i Loge Nr. 31 Cecilia 24. januar 1972, med sin gode, men avdøde venninne Inger-Lise Tørholen
som fadder.
Ingrid forteller at hun har vært
glad i logen sin, og at den har betydd mye for henne i alle år. Hun
har vært aktiv i flere forskjellige
nemder, og også vært med i spill.
Men på grunn av sviktende helse
har hun ikke møtt de siste årene.
Ingrid var også med i Leir Nr. 2
Borg, hvor hun ble tildelt alle
gradene, men meldte seg ut etter
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noen år, da hun synes kjøreturen
ble for slitsom.

Hennes 40-års veteranjuvel ble
tildelt 25. januar 2012 hjemme på
Torget, på grunn av helsen.
Vi gratulerer str. Ingrid med 90årsdagen, og ønsker henne alt
godt i kommende år!
Vigdis Bye

Solveig Johansen
85 år

Navnet Sol passer godt på denne
kvinnen som sprer lys og varme til
sine medmennesker.

Den 8. januar fylte str. Sol Johansen, eller str. Sol som vi alle kjenner henne som, 85 år.
Hun opplevde krigsutbruddet og
dermed også hele krigen. Hennes
far seilte da ute og hun selv, broren og moren ble evakuert til
Øystese i Hardanger.
Der gikk hun på nynorsk skole
og lærte å sette pris på denne
målformen og der fikk hun også
respekt for nynorsken. Noe som
har gagnet henne hele livet.

Etterat faren kom hjem igjen fra
sjøen, flyttet de tilbake til en leilighet i Bergen hvor hun fullførte
resten av skolegangen.
I hjembyen var det flere av familien som bodde og der opplevde
hun gode familieforhold. Dessuten reiste hun mye sammen med
faren og fikk se og oppleve
mye.Så jeg hadde en fin barndom
og ungdom, forteller hun.
Etterat hun giftet seg med Gunnar flyttet de til Setermoen i
Nord-Norge hvor han tjenestegjorde i Hærens forsyningstropper.
Jobben bidro til mye reising og
Sol var i denne tiden mye alene.
Men militærfruene hadde et godt
samhold til tross for dårlige boforhold de første årene. Men
etterhvert flyttet de inn i en god
leilighet og begge døtrene ble
født der oppe. Da sistemann
skulle komme til verden reiste de
7 mil igjennom snøstorm for å
komme til fødeklinikken i
Narvik!
Familien trivdes godt der oppe i
nord, men da Sols foreldre begynte å bli gamle søkte mannen
seg sørover.
De flyttet i 1966 til Fjellveien i
Mysen. Sønnen ble da født i Askim i 1967.
Som den engasjerte kvinnen Sol
er, kastet hun seg inn i skolepolitikken.Der ble hun kjent med
flere logedamer. Str. Unni Gangnes var på denne tiden OM og
ble etterhvert Sol sin fadder. Hun
var en utrolig flink og flott fadder
som også tok meg med til andre
loger, sier Sol. Det var en lærerik
tid.
Logen trengte drakter og str.
Martha Kind, str. Mary Præsthus
og str. Esther Børresen stod i bresjen for dette arbeidet og gjorde

REDAKSJONSKOMITE I NORE-NYTT

en fantastisk jobb. Str. Sol og flere
andre deltok også.
Logen har betydd og betyr mye
for meg, sier str. Sol. Jeg føler
meg aldri alene. Jeg har fått
mange gode venner som jeg vet
varer livet ut. Men det som uroer
meg litt er all foandringen. Ikke
bare i verden, men også i logelivet. Vi lever i en heseblesende tid
hvor alt skal gå så fort. For meg
er det viktig og holde på det
gamle. Logen er en gammel institusjon hvor vi bør holde på høytidligheten.
Og være 100% tilstede.
Informasjon til de som overtar
verv og oppgaver etter andre
syntes jeg det er en plikt å gi videre. Det vil gi mere trygghet og
sikkerhet, sier hun bestemt.
Dessuten syntes jeg det er viktig
å ta seg tid til ettermøtene, sier
hun.
Etter oppfordring ifra str. Miriam
Christensen, som den gang var
OM, var str. Sol med på å starte
Søstertreff.
Str. Sol liker å synge og har vært
med i viseklubben Lars i over 40
år!
Med barn og barnebarn spredt
rundt omkring blir det mye reising.
Etter mange år i eget hus ble det
for tungvint og for vanskelig å bo
der. Derfor valgte str. Sol og mannen og flytte til en lettstelt leilighet nede i Mysen. Der stikker
mange innom, særlig logevenner,
og det er gåavstand til Villa Nore.
Sol sier seg fornøyd med livet og
er takknemlig for en fantastisk familie.
85-årsdagen ble feiret hos datteren i Stavanger hvor de avsluttet
med nyttårskonsert i Stavanger
Konserthus.
Gunn Sandvig

For nr. 31 CECILIA:
Toril Natrud, Tel.: 913 18 242
E-post: toril.natrud@gresvig.no

For nr. 62 HÅKON HÅKONSSON:
Svein Oshaug (leder), Tel.: 959 64 190
E-post: s-oshaug@online.no

Grete Sørby, Tel.: 99 54 64 44
E-post: gms2@online.no

Helge Rindal, Tel.: 992 80 443
E-post: helger@getmail.no

Astrid Lindegaard, Tel.: 970 96 116
E-post: astridlinde@hotmail.com

Halvor Kure, Tel.: 69884967 / 93083524
E-post: hakure@gmail.com

hjelp dine medmennesker der du kan
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Nye søstre
i Loge Cecilia

Ellen Synøve
Nordby er 47
år.
Hun er gift med
Bjørn Håkon
Nordby og har
en sønn, Jon
Anders Nordby,
på 13 år.
Ellen jobber i
Rema Distribusjon Import AS som innkjøper.
Arbeidsplassen er på Vinterbro.

Hun trives godt med å være sammen med familie og venner, gå turer og være i naturen. Er også glad
i å lese og holde på i hagen.
Hanne Gram-Johannessen,
fadder
Kari Juel
Brauer ble født
på Rjukan i
1947. Her bodde hun i 19 år.
Deretter flyttet
hun til Bærum.

Kari er gift med
Bengt. De har
tre barn og fire
barnebarn. Etter 44 år i Bærum
kom ønske om å ha det roligere
rundt seg, da falt valget på Mysen,
noe de ikke har angret på.

Kari har jobbet for SAS Servicepartner på kontoret til det ble lagt
ned. Etter dette drev hun i SAS
Kantiner noen år. Hun har sunget i
kor i ca 30 år, nå med i sangkoret
Ambolten i Trøgstad.

Vi ønsker Kari mange gode år i vår
loge.
Bjørg Skjenneberg,
fadder

Nye brødre i Loge Håkon Håkonsson:

Jan Gudbrandsen er født 7.
juli 1952. Opprinnelig fra Ski
hvor han har
bodd det meste
av sitt liv, men
bor nå i Oslo.
Etter folkeskolen begynte Jan
på Ås yrkesskole hvor han gikk 1 år og videre 1 år
på Strømmen videregående skole
før han begynte på Lærlingskole i
Oslo.
Etter skoleavslutning i 1969 begynte han som lærling i e-verksfaget i
Oslo Lysverker.
Jobbet her som montør og etter
hvert driftsassistent i mange år.
I 1986 ble han ansatt på vaktsentralen/feilmeldingen hvor han fikk
mulighetene til å oppdatere skolegangen.
Han jobbet på Driftssentralen frem
til han ble pensjonist. Da hadde
han bare en måned igjen før han
hadde rundet 45 år i samme bedrift
som også hadde skiftet navn flere
ganger, nå kjent som Hafslund.
Pga. skiftarbeid var pensjonsalderen 62 år.

Jan er gift med Britt og de bor på
markagrensa mot Lilloseter og har
en sønn og en sønnesønn.
Han har alltid vært glad i sang og
musikk. Har spilt i danseorkester
på forskjellige forsamlingshus
rundt om i Østfold og Akershus.
Var også medlem i Stovner bydelskor gjennom flere år.
Jan spiller nå til husbruk sammen
med gode venner.
Pga. skiftarbeid var den sosiale
omgang med mennesker noe avkortet. Måtte jobbe når andre hadde fri.
Men som pensjonist har han tatt
dette igjen. Han og Britt er veldig
glad i å reise, både alene og sammen med gode venner. Av byer er
vel Dublin den som oftest har blitt
gjenbesøket.
Dette er nok også på grunn av at
Britt er veldig aktiv i bowlingmiljøet og de har turnering her vært år.
Noen av de reisene de nå opplever
sammen er også til de steder som

Britt var på som aktiv spiller. Hun
var med på landslaget og spilte
«over hele verden».

Som pensjonist er det nå mulig å
reise og oppleve verden og han ser
frem til å bli kjent med brødre i
Håkon Håkonsen.

Vi ønsker vår nye bror velkommen, og håper han finner seg til
rette og vil trives i vår Loge.
Aasmund Wagelie, fadder

Den 18. februar
2016 var Bjørnar Andreassen
en av to nye
brødre som ble
tatt opp i vår
loge. Bjørnar
har vært aktuell
en del år, men
som far har han
vært engasjert i
hjem og skole, som leder av FAU
og Brukerråd for Askimskolen. Nå
er imidlertid denne epoken over og
det gledet meg at han søkte om
medlemskap ett å ha vært på vår
venneaften.
Bjørnar er 50 år gammel, gift med
Grete og har 3 barn, hund og SUV
og bor i Solveien i Askim. Vi har
vært arbeidskollegaer i mange år
på regnskapskontoret til Deltagruppen, og han begynte i ny jobb
i Oslo 4. januar i år, nå som økonomi og administrasjonssjef i et
ingeniørfirma.
Bjørnar liker å holde seg i form,
derfor sykler han om sommeren og
spinner og spiller innebandy om
vinteren. Musikk og sang er en av
Bjørnars store hobbyer og han har
ikke mindre enn 8–10 gitarer (regner med at han vil glede oss med
sang og spill på ettermøte, når det
måtte passe en gang). Dessuten er
han amatørfotograf og ivrig quizer.
Jeg vil som fadder ønske deg Bjørnar hjertelig velkommen til vår
kjære Loge 62 Håkon Håkonsson,
du er blid og positiv og jeg gleder
meg til å følge deg videre i din logevandring.
Per Ola Halvorsen, fadder

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
18

Ole Morten
Molvik ble innviet i vår loge
den 28. april
2016. Han ble
født i Oslo 4.
juni 1956, gikk
på folkeskolen
på Opsahl skole
og gjennomførte handelsskolen på Frogner kommunale handelsskole. Ole Morten
har jobbet for Permobil Norge AS
som selger, servicemann og tilrettelegger på el. rullestoler. Han fortsatte sin karriere som produktsjef
for bl. a. personlig verneutstyr hos
Clemco Norge AS.
De siste 11 årene har han jobbet på
Deltagruppen i Askim som kursholder/instruktør, veileder, jobbkonsulent og arbeidsleder.
Ole Morten flyttet til Askim i 1995,
og bor nå sammen med Gunn som
han er lykkelig gift med siden
2008. Ole Morten har en sønn fra
tidligere ekteskap som er utdannet
fotograf og har eget studio i Askim.
Ole Morten har stort sosialt engasjement, han sitter i styret i Homestart familiekontakten i Askim
kommune, har vært støttekontakt i
mange år og ikke minst så har han

Vårdugnad på Villa Nore
Tirsdag 26. april møttes 12-14
av Håkon Håkonssons medlemmer opp på Nore for å
foreta opprydding/vedlikehold på og rundt huset vårt.
Bildene taler for seg og i tillegg ble det tid til en kaffekopp og noe å bite i.
Kollegiene takker deltakerne
på dugnaden for vel utført
arbeide.
Seniorgruppa vil i år som tidlige år forestå plenklipping
utover sommeren.

og Gunn siden 2006 et fosterbarn i
forsterket fosterhjem.
Ole Morten trives godt på hytta i
Ullerøy i Sarpsborg kommune, og
er der så ofte han kan.
Jeg ønsker Ole Morten velkommen

som ny bror, og med hans åpne,
humoristiske og sosiale vesen, så
håper og tror jeg at han vil trives
og finne sin plass i vår loge.
Terje Ekhaugen, fadder

JEG – ET MENNESKE

Jeg er et menneske, et produkt av
arv, miljø og påvirkning.

Jeg er et menneske, et barn. Lett å
forme.
Som myk leire er jeg i hendene på
de som vil lage krukke
eller kar av meg på dreieskiva.

Noen vil forme meg slik at jeg blir
akkurat som dem i størrelse og
form. Andre vil forme meg etter
sine drømmer og håp.

De finns de som vil gi meg sin sjel,
og de som vil gi meg sine tanker.
Men jeg har min egen sjel og mine
egne tanker.
De ser ikke at det eneste de kan gi
meg, er kjærlighet.
Kjærlighet må jeg dreies i om jeg
skal kunne bli en krukke man
kan skjenke av.

Jeg er et menneske, et barn. Lett å
dyrke.

Som en blomst er jeg der og vokser og strekker meg mot lyset.
I den jord jeg har mine røtter, henter jeg min næring.
Mine blomster vil vitne om den
næring jeg har fått.

Noen klipper meg ned slik at jeg
vokser i den form de ønsker.
Andre skjærer greinene mine av
og poder inn nye.

Det finns dem som frister å eie
meg.
Jeg har mine egne lengsler og håp
og kan ikke eies.
La der derfor være omsorg og respekt i min næring, så jeg kan
gi mange og frodige blomster.

Jeg er et menneske, et barn. Lett å
temme.
Som en fugl som sitter i bur.

Noen vil at jeg ikke skal fly, de
setter meg inn i et bur av krav.
Andre syns ikke om sangen min
og legger et svart klede over
buret.

Men i et bur kan jeg bare slå ut
vingene mine, og jeg må ut i
frihet for å fly.

Når jeg flyr i frihet, vil jeg komme
igjen med friske, nye skudd.
Og får jeg synge mot lyset, vil
dere høre toner om kjærlighet.

Jeg er et menneske – jeg ber om å
bli elsket for hva jeg er, jeg ber om
å bli elsket fordi jeg er.

Erik From fra «Kunsten å elske»
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2015 - 4 kvartal NORE SA Regnskap.xls
NORE SA

ORG.NR.:
01.01. - 31.12.2015
RESULTATREGNSKAP

INNTEKTER
Leieinntekter - faste leietakere
Leieinntekter - andre leietakere

990 675 252
4. KVARTAL
2015

4. KVARTAL
2014

(200 186,00)
(158 310,00)
(4 029,00)
(91 887,01)
1 000,00
(15 000,00)
(468 412,01)

(192 720,00)
(199 380,00)
(1 130,00)
(80 255,00)
(1 400,00)
(1 000,00)
(475 885,00)

25 411,61

59 712,52

Rep./vedlikehold
Annen driftsutgift
SUM DRIFTSUTGIFTER

91 950,69
184 896,65
302 258,95

267 646,56
313 684,46

DRIFTSRESULTAT FØR FINANSPOSTER

(166 153,06)

(162 200,54)

FINANSIELLE POSTER
Renteinntekter
Renteutgifter
Annen finanskostnad
Betalbar skatt, ordinært resultat
NETTO FINANSPOSTER

(186,94)
36 805,61
441,01
30 132,00
67 191,68

(381,95)
41 734,98
501,01
41 854,04

(98 961,38)

(120 346,50)

143 136,00
20 045,00
163 181,00

146 083,00
22 192,00
168 275,00

Annen leieinntekt - erstatnig av utstyr

Annen leieinntekt - oppgjør for vask
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
Annen driftsrelatert inntekt
SUM INNTEKTER

Julemesse
på Villa Nore

DRIFTSUTGIFTER
Lønnskostnad

DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER
AVSKRIVNINGER
Avskrivning fast eiendom
Avskrivning inventar etc
SUM AVSKRIVNINGER

46 037,90

47 928,50
64 219,62
REGNSKAPSRESULTAT FØR OVERFØRING
2015 - 4 kvartal NORE SA Regnskap.xls

NORE SA

ORG.NR.:
01.01. - 31.12.2015
BALANSE

EIENDELER
Bygning - Villa Nore
Inventar og utstyr
Elektrisk anlegg
Fast bygn.inventar
Kontormaskiner
Forskudsbetalt - leverandør
Kundefordringer
Bankinnskudd
Subtotal
SUM EIENDELER

990 675 252
4. KVARTAL
2015
6 892 707,26
144 427,07
43 997,00
79 804,00
7 160 935,33
2 775,00
46 221,01
256 322,55
305 318,56
7 466 253,89

4. KVARTAL
2014
7 033 375,26
160 474,07
47 995,00
82 272,00
7 324 116,33
34 836,75
238 885,53
273 722,28
7 597 838,61

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
(6 855 781,95) (6 855 781,95)
Driftsfond
(32 250,23)
(32 250,23)
Udekket tap
206 468,26
158 539,76
Resultatregnskap - styreoppsett
Kassekreditt
Lån - Eidsberg Sp.bank
(816 075,42)
(837 840,49)
Langsiktig gjeld - Loge nr 31 Cecilia
Langsiktig gjeld - Loge nr 62 Håkon Håkonsson
Leverandørgjeld
(19 842,11)
(14 890,55)
Annen kortsiktig gjeld
Påløpte kostnader/inntekter
(1 635,05)
(33 142,27)
Forhåndsskatt
(10 007,00)
(1 350,01)
(15 100,10)
Skyldig skattetrekk
(7 224,93)
Skyldig arbeidsgiveravgift
(627,30)
Påløpt AGA på feriepenger
(3 000,00)
Forskudd fra kunder
Skyldig lønn
(4 449,05)
Skyldig feriepenger
(7 530 473,51)
(7 645 767,11)
Regnskapsresultat
64 219,62
(7 466 253,89) (7 597 838,61)
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Årsdisponering for regnskapsåret 2015:
Årsresultatet overføres:
Konto
2080
64 219,62
Fremførbart underskudd
Konto
2040
Driftsfond
Mysen, 31. desember 2015
Mysen, 29. mars 2016
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Erling Hagen, styreleder

Berit Hafstad, st remedlem

Vi i Loge 31 Cecilia vil gjerne minne dere
alle på at det blir julemesse i år igjen, den
19. november. Som tidligere år er vi takknemlige for alle gode bidrag!
Vi håper denne messen skal bli like vellykket som tidligere år!
De som ikke selv kan bidra med kaker eller
andre hjemlagede ting, er velkomne til å bidra med noe til utlodningen!
Vi gleder oss!

Henvendelse til Sosialnevnden:
Anne Karin Gillingsrud, Tove Granli,
Tone Bjørnstad, Berit Hafstad og
Reidun Lie Larsen.

Kloke ord

Når mennesker med makt slutter å lytte til
folk, er det på tide å bytte dem ut.

Det mest beundringsverdige med å leve, er
aldri å falle, men å reise seg igjen.

Det man ikke kan le av er ikke verdt å ta alvorlig.

Du kan ikke kaste skitt uten å få noe på deg
selv.
Det beste med å si sannheten er at du aldri
behøver å huske hva du sa.
47 928,50

De tårer man svelger, er mye bitrere enn de
man feller.

Jeg er født i 1921 på gården jeg
bor på nå. Gården Huset i Askim er en mellomstor gård på ca.
100 mål jord og 100 mål skog.
Den grenser til Trøgstad.
Jeg er tredje generasjon på gården.
Jeg er nr. to i en søskenflokk på
fire, en søster 1 ½ år eldre, en
søster, fire år yngre og en bror 12
år yngre. «Endelig kom odelsgutten» som de sa.
Jeg hadde nok en trygg og god
barndom. Far var nok streng,
men rettferdig. Det var nok, at
han så bebreidende på oss hvis
vi gjorde noe galt. Vi ble lært
opp til å gjøre vår plikt, og at å
arbeide var en velsignelse.
Jeg gikk på Dehli skole, nå heter
den Korsgård skole. Jeg hadde 4
½ km å gå, så jeg var ofte sliten
når jeg kom fra skolen , særlig i
de første årene. Jeg hadde ikke
sykkel før jeg «gikk for presten»
som de sa den gangen. Da måtte
jeg ned til Askimbyen.
Jeg hadde en beste venninne
som bodde på nabogården. I første klasse fant vi på at vi skulle
leke litt på veien hjem. Så lagde
vi lekestue nede i en dal med en
foss. Vi hadde det veldig moro,
vi kledde av oss og badet i fossen. Det resulterte i at vi kom
hjem sent på ettermiddagen, så
det ble det fort satt en stopper
for.
Vi gikk bare annenhver dag på
skolen.
På gården hadde vi 8 kuer, noen
kalver, 2 hester, griser, sauer,
gjess og høner. Alle gårder hadde dyr den gangen. Det betydde
at det ble dyrket helt andre ting
på jordene enn nå. Når vi ser ut
over jordene nå, er det korn så
langt vi kan se. Den gang, var
det kanskje minst korn, det var
høi, poteter og turnips/kålrot
som dyra måtte ha.
Dette var før traktoren kom, så
det var hesten som var drivkraften til redskapene. Far gikk jordet opp og jordet ned, om igjen

Da jeg var barn
og om igjen med plog, harv og
andre redskaper.
Jeg måtte tidlig hjelpe til på gården. Ved 10 årsalderen , var det
å være med i slåttonna, tråkke
høi, (det er å ta imot høi i høivogna, fordele høiet i vogna og
tråkke det ned) sette poteter og
ta opp poteter om høsten. Jeg
husker ett år som far ikke hadde
tid til å kjøre oss ned til skolen
17. mai for å gå i 17. mai toget,
men vi måtte være hjemme og
sette poteter isteden. Det hadde
vært en regnfull vår, men den
dagen var det fint vær, så den
dagen måtte utnyttes. Det var
forsmedelig. Vanlig på 17. mai,
kjørte far oss ned til skolen og vi
gikk i tog til Askim kirke. Så
hentet far oss i Askim og vi gikk
på konditori hvor vi fikk is. Den
eneste gangen i året vi fikk is. Så
da gikk jo den dagen for far.
I slåttonna var jeg med på å såte
og hersje høi. Den store bekymringen i landbruket da som nå,
var været. Jeg glemmer aldri disse bekymringene. «Å, bare det
kunne komme regn snart» eller
«Å, bare det kunne slutte å regne». Noen ganger var det bare å
skynde seg for å få høiet i hus
før regnet kom, om det var dag
eller sent på kvelden. Om høsten var vi med og tok opp korn
og bandt nek. Ja dette var før
selvbinder og skurtresker kom.
Da vi ble større var vi på nabogårdene og hjalp til i onnene
også. Da tjente vi litt penger, og
det var stas, for penger så vi ikke
så mye til i de vanskelige 20- og
30-årene.
Ute på tunet, hadde vi noe som
het «vandring». Det var en rundkjøring som ble dratt av 2 hester
for å drive treskeverket og hakkelsmaskinen oppe på låven.
Det gikk en stang fra rundkjøringen opp til låven. Denne
hestevandringen måtte min eldste søster og jeg kjøre med noen
timer hver. Det var jo veldig kjedelig, vi gikk rundt og rundt, og

vi var ikke noe glad i det.
Jeg var med og melket fra 12 års
alderen. Ja, dette var før melkemaskinene kom. Det var mor og
vi to eldste som melket. Det var
mye annet å gjøre også i et fjøs.
Det var foring, måking og feiing.
Ja, nå er det jo forbudt med barnearbeid. Jeg kan ikke si at jeg
har tatt skade av det arbeidet jeg
var med på som barn.
Min far drev ganske stort med
gris. Det var jo noe av inntektene
på gården. Det var slakting flere
ganger i året. Det var også noe vi
barna måtte være med på. Hver
gang det ble slaktet, skulle mor
ha blod til klubb. Det var vi ungenes jobb å røre i blodet så det
ikke levret seg. Vi så far tok den
hylende grisen ut, satte masken
på pannen på den, slo med en
stor hammer. Grisen datt overende, far stakk den i halsen så
blodet flommet ut, far tok noe av
det opp i et bøtte, og så måtte vi
røre.
Jeg kan ikke si at jeg har tatt skade av det heller. Det var slik det
var.
Vi bodde ganske isolert. Det
gikk ingen buss, og det er 7 km
ned til Askimbyen, så der var
det sjelden vi var. Skulle vi noe
sted, var det med hest og vogn
og slede om vinteren.
Vi hadde jo behov for lek den
gangen også. Vi hadde jo store
områder å boltre oss på og vi
måtte finne på noe sjøl. Vi lagde
lekestue oppe i åsen på gården
og vi hadde kongler til dyr,
grankongler til kuer og furukongler til sauer. Vi brukte fyrstikker til bein på dyra.
Vi hadde en dukke hver. Før
jul satt mor og sydde nye kjoler
til oss jentene, men ikke bare det,
hun sydde nye kjoler til dukkene
våre også.
Det var ikke så mye å være med
på for oss. Vi kunne jo ikke dra
ned til Askimbyen. Ikke hadde
vi TV og ikke telefon. Det er rart
vi overlevde. Noe som vi fikk
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Huset gård ligger mellom Tosebygda
og Mørkved.
Forfatteren trimmer på ergometersykkel
og til høyre sitter hun på stabburstrappa.

lov til, var å gå på bedehuset,
Emmaus som ikke lå så langt
unna. På bedehuset var det ofte
møter og bassarer, som vi kalte
det. Det var bassarene som vi synes var mest moro. Ikke det at
de var spesielt relegiøse hjemme,
men på bedehuset traff vi andre
mennesker i hvertfall. En gang
jeg husker, var det en predikant
som holdt andakt og som sa at
nå var det ikke lenge til verdens
undergang og at Jesus kom ned
fra himmelen for å dømme levende og døde. Vi ble så redde
og spurte far og mor om det var
sant, da vi kom hjem. Heldigvis
ble det avkreftet.
Kosten den gang, var nok litt ensidig. Vi spiste for det meste det
som ble dyrket på gården. Min
mor var veldig opptatt at vi
skulle få i oss nok mat. Vi fikk

mye egg og melk. Men det ble jo
slaktet gris, kalver, sau og høns.
Men mye måtte selges, dette var
jo i de vanskelige 20- og 30årene. Dessuten var dette før
både kjøleskap og frysebokser,
så den eneste måten å oppbevare
mat på, var å salte ned. Vi hadde
store saltebaljer på stabburet.
Mor var flink til å dyrke grønnsaker og vi hadde jo frukt og
bær i hagen. Appelsiner så vi
bare til jul. Det som det var lite
av, var fisk, bare spekesild og det
var ikke vi barn noe glad i.
Til middag var det mye flesk og
duppe eller kjøttsuppe eller ertesuppe, kjøtt og flesk. Vi fikk
kjøttkaker om søndagene og det
var vi barna glad i. Til pålegg
var det sirup, mysost, prim, hvitost og syltetøi.
Vi hadde ganske mye omgang,

både med naboer og familie. Vi
hadde ofte sammenkomster,
særlig i julen. Da var det mye
selskaper hjemme og borte. Vi
hadde tanter og onkler som kom
på besøk, og som vi besøkte. Familiene var jo store den gang.
Det var nok høydepunktene for
oss disse selskapene.
Vi ble oppdratt til å være beskjedne. Beskjedenhet var en
dyd den gangen. Hvis vi prøvde
oss på å vise oss, ble det slått
hardt ned på. Når vi ble bedt
bort, fikk vi streng beskjed om at
vi skulle bare ta to kaker og de
måtte ikke være av samme slag
heller. Kanskje var det litt for
mye beskjedenhet.
Ja, slik var det den gang.
Boja
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