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Våren går mot sommer og dyrene kommer ut av skogen.
Nye planteskudd og tulipaner smaker alltid godt.
Hvis det nå i tillegg skulle ligge noen igjen glemte gulrøtter
eller epleskrotter, så sier ikke denne karen neitakk

LEDER – OVERMESTER HAR ORDET

Kjære søstre!

Mine to første semestre som OM er snart omme og sommeren er her plutselig. Det
har vært mange hyggelige kvelder sammen med dere. Viktige møter med blant annet
innvielse, gradpasseringer og ikke minst Venneaften. Venneaften var spesielt hyggelig
denne gang med hele 12 besøkende. Håper dere som hadde med venner er flinke til
å følge opp slik at vi får nye tilskudd til vår loge. To søknader er mottatt, men vi
ønsker selvfølgelig flere.
Minner om viktigheten av at vi alle er bevisst på egen utvikling i logens ånd, da vil vi
oppnå et unikt søsterlig samhold. Kinesiske ordspråk sier:
Med andres øyne kan man se sine egne feil.
En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige
er usynlig for øyet.

Mange søstre bidrar på forskjellige områder og bruker
mye av sin tid til Uranias virke. Uten deres selvstendige arbeid og forståelse av
ansvar, hadde jeg ikke klart å lede denne loge. Erfarne søstre har bidratt med råd og
veiledning. Dere fortjener alle nå en pust i bakken og tid til å lade batteriene til neste
sesong. Takk til alle søstre for deltakelse.
Den 5. september møtes vi igjen. Høstsemesteret byr på innvielse, gradpasseringer
og tildeling av Veteranjuveler. Håper på godt fremmøte i neste sesong og hyggelige
møter sammen med alle søstrene.
Ønsker dere alle en hyggelig og avslappende sommer!

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Reidun Bragne
Overmester
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Kjære alle mine søstre.

Jeg vil med dette takke for min periode som Undermester og
samtidig vil jeg takke selskapskomiteen for det flotte arbeidet
dere har gjort i min periode som undermester. En flott bukett
Damer som alltid stiller opp.
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer.
Søster Ingebjørg ønsker også å takke for seg som UM.

Med søsterlig hilsen
Undermester Ingebjørg Mundheim Lippart
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Sekretærens Spalte

Kjære søstre
Jubilanter vår/ sommer 2016
04.04.1959 Karlsen, Nina Iljena
08.04.1924 Edin, Ella
08.04.1939 Middelbo, Kari Anne
11.04.1920 Due, Gerd Helene
12.04.1946 Haavik, Eva Torill
14.04.1924
Sandved, Unni
24.04.1940 Haustreis, Torgunn Elise
24.04.1950 Hjartholm, Vigdis
24.04.1948 Thorsen, Sissel Juell
26.04.1934 Andersen, Kari
30.04.1963 Katralen, Sidsel
05.05.1937 Hjertén, Eva
08.05.1945 Hagen, Tove Britt
18.05.1961 Røisli, Kirsten
30.05.1944 Watz, Anne-Lise
05.06.1941 Sveen, Guro
08.06.1933 Eikanger, Tori-Lena Mylius
08.06.1963 Sirevaag, Jelena
09.06.1923 Ålovsrud, Åse
12.06.1950 Solli, Torill Margaret Evjen
13.06.1952 Gjervik, Randi
14.06.1945 Engstad, Irene
25.06.1946 Syversen, Grethe
28.06.1943 Andresen, Gunvor Margrete Loe
29.06.1939 Hammerø, Jørun Nikoline
01.07.1932 Wennberg, Marit
02.07.1959 Lippart, Ingebjørg Mundheim
06.07.1947 Pedersen, Karin Elisabeth
08.07.1934 Fritzvold, Reidun
14.07.1956 Rasmussen, Mona
14.07.1941 Ruud, Elizabeth Thams
14.07.1940 Schønland, Randi
23.07.1953 Ødegaard, Wenche
30.07.1941 Olsen, Karin Britt
31.07.1942 Hildebrand, Unni
12.08.1944 Erichsen, Irene Gander
19.08.1963 Bjerke, Inger-Lill
22.08.1940 Knudsen, Anna Marie
23.08.1920 Dahl, Marvel

Det er stor aktivitet i logen på tampen av vårsemesteret.
Noen av oss har vært med på «8. Meeting Odd Fellow
Rebekka Sisters – Systrar utan grënser» i kystbyen
Lovisa i Finland 19. – 22. mai 2016.
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Tradisjonen tro, skal vi på formiddagstreff hos Kari Lohne
på hennes landsted på Nærsnes 24. mai.
Siste logemøte er 30. mai med Søsterskillingsbasar. Etter
det blir det Sommermøte 12. juni på Villa Malla,
Filtvet. Søstrene skal så langt som mulig komme med hatt.
Det var en verdig 3. gradpassering for søster Ester Alrek
2. mai 2016. Vi gratulerer med den Høye Sannhets Grad!
Skuespillerne ga oss et spill som bidro til å gjøre denne
logekvelden til en verdig og flott opplevelse.
4. april hadde vi Venneaften med nytt rituale i logesalen.
OM leste opp informasjon om Odd Fellow Ordenen og
om Rebekka institusjonen. Det var 12 gjester til stede og
vi får to, kanskje flere, nye søstre til innvielsen 3.oktober.
7. mars ble Alice Schmelck og Ludmila Hultmann forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad. Vi gratulerer
søstrene med graden.
Vi minnes to av våre søstre som har falt fra i 2016, Inger
Tangen og Ingrid Stillesby.
Til høsten blir det flere veterantildelinger, den første blir
25 års veteranjuvel til Gunvor Loe Andresen 5. september.
Det er også vært første logemøte etter sommeren.
Jeg ønsker alle søstrene en riktig god sommer!

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Elisabeth Bunz
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NYTT FRA STORREPRESENTANTEN:

Det nærmer seg sommer og batterier skal forhåpentligvis bli ladet opp. Vi håper på en
god og varm sommer med mye sol. De aller fleste av dere kan ta dere fri fra alt som
heter Loge og andre trivielle gjøremål. Men - en ting vil jeg be dere tenke på og gjerne
gi meg en tilbakemelding. Nå gjelder det Ordenens nye landssak. Som jeg tidligere har
informert om på logemøter, så har vi tre alternativ å velge mellom. Det er
1.
2.
3.

UNICEF
Redningsskøytene
SOS barnebyer

I løpet av september skal jeg gi tilbakemelding til Storlogen hva Urania ønsker vi skal
gå for. Her vil det være flertallet som gjelder så jeg ber dere gi meg en tilbakemelding
på hva dere ønsker. Dere kan sende meg en melding eller ringe meg på 915 43 255
eller sende meg en Epost på mona.rasmussen@ubf.oslo.kommune.no.
Det er viktig at jeg får tilbakemelding slik at det ikke blir min mening som
videreformidles.
Nå gjenstår det å ønske dere alle en RIKTIG GOD SOMMER. Høstterminen starter opp
5. september hvor Gunvor skal få sin 25-års veteranjuvel og ny UM skal innsettes.

Stor klem i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Mona
Storrepresentant
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Bøker for vår og sommer
Kjære søstre
Denne gang vil jeg anbefale to bøker i helt forskjellige sjangere. En roman og en diktbok.
Romanen heter «Det Alice glemte» av Liane Moriarty (Pantaggruel Forlag AS)
«En dag på trening faller Alice stygt. Da hun våkner, husker hun
ingenting fra de siste ti årene av sitt liv. Hun tror hun er 29 år
gammel, vilt forelsket i ektemannen Nick, og gravid med deres
første barn.
Overraskelsen er stor da hun kommer hjem til sitt eget hus og
oppdager at Nick nærmest hater henne, at hun har tre barn som
hun ikke kjenner og en søster som knapt snakker med henne.
Om livet ga deg en mulighet til å se alt med friske øyne og velge
på nytt. Hva ville du har gjort?
En rørende hjertevarm bok, full av humor, ettertanke og sterke
følelser.

Diktboken heter «Ren poesi» redigert og satt sammen av Ellen Wisløff (Cappelen Damm)

Ellen begynte å dele dikt på instagram i en periode av livet da hun
ikke hadde overskudd til verken å lese bøker eller se på TV. Men
dikt funket. Dette ble det ok av. I boken har hun satt sammen en
blanding av diktene som betyr mest for henne. Det er i alt 108 dikt
fra 69 kjente og mindre kjente sosiale medier.
En nydelig poesibok som er god å ta frem når ikke annet lesestoff
funker.
Ellens overskudd fra boken går til ferie for alle i regi av Røde Kors,
og til Flyktninghjelpen.

Sommerhilsen fra
Gunvor Loe Andresen
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Jeg spiller ikke syk, jeg spiller normal.
Den setningen leste jeg, enkle små ord,
med mening til mangt som jeg tenker og tror…..
Feiler jeg noe, i skinn eller sinn,
så vil jeg jo likevel helst passe inn –
Hvordan er opplagt, jeg spiller normal,
jeg har det helt utmerket, er ikke gal……
Hvem vil vel høre om smerter og slikt?
De fleste får nok av migrene og gikt……
Selv om jeg smiler, danser og ler,
så vit det på innsiden finnes noe mer…..
Når dagen er omme, går maskene av,
og bølgene stilner på stormfulle hav…..
Klovner kan gråte og båter kan gå lekk.
Ingen kan trylle, få sannheten vekk.
Dikt av Ann-Heidrun

Litt til ettertanke.
Jeanette
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Sommermat på alle fat
Når solen smeller i bakken og livet er bare godt å leve, hva smaker vel bedre da enn god
sjømat og litt fra naturen.
Blåskjell på skipper
2 l blåskjell
1 liten løk
3 – 4 ss tørr hvitvin (går ypperlig med litt mer vin altså)
30 g smør
1 ts hvetemel
1 ts hakket kruspersille
Vask og skrap blåskjellene grundig i kaldt vann, skyll mange ganger.
Smør en kjele godt. Finhakk løken og sleng den i sammen med vinen
Så legger du i blåskjellene i kjelen og setter på lokket. Bør ligge ca 5 min
Rist litt på kjelen en gang i blant og sjekk at skjellene åpner seg. Ta kjelen av platen
og ta ut skjellene, fordel dem i 4 dype tallerkener. Hold dem varme.
VIKTIG: Kast dem som ikke har åpnet seg!
Rør sammen mel og smør og bland dette i kraften i kjelen, kokes på svak varme og med
Heftig omrøring. Hell ferdig sos over blåskjellene og strø på kruspersillen.

Salat med selleri og ost
1 salathode
3 grener stangselleri
½ slangeagurk og 3 tomater
¼ løk
1 kopp osteterninger (f.eks. Jarlsberg)

6 ss rømme
1 ss sennepsos
1 ss sitronsaft
2 ss sukker
¼ ts pepper

Kutt alt i terninger, men strimle løken.

Bland dressingen og hell over salaten

Til dessert foreslår jeg
Bær som røres inn i krem eller iskrem
Gi gjerne en «likør-stenk» på toppen.

Lag, spis og nyt!
Jeanette
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Fra en Søndagstur i februar i Ekebergparken:

Vi ser to kvinner: den ene hard og den andre myk,
Den ene er stor, den andre er liten,
den ene er viden kjent, den andre mer anonym,
den ene er en skulptur, den andre sprell levende,
begge har besøkt Champ-Elysees, Paris
den ene, Reclining Woman, er det fernando Botero – billedhugger og maler født i Colombia 1932 – som har laget,
hun blir liggende, helt nede ved Gamle Oslo, skuende utover
Middelalderparken og Bjørvika
mens søster Mimmi Knudsen tok trikken hjem.
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GRADPASSERING

Mandag den 7. mars ble
Ludmila Hultmann og Alice
Schmelck ble opphøyet til
Den Gode Vennskaps Grad

Mandag den 2. mai fikk ble søster Ester Alrek
opphøyet til den Høye Sannhets Grad

Vi gratulerer søstrene og ønsker dem all mulig
lykke til i det videre Loge liv!
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JUNIKVELD
Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen
og alt vi ser har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.
Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.
Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
det er som om noe haster……
Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen.
Hans Børli

Med disse ord, Wenche Ødegaard til minne
Jeanette Ajer
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Det 8. Rebekkatreff ble gjennomført helgen 20. – 22. mai i LOVISA i Finland.
Der møttes 100 søstre fra Norge, Sverige, Danmark og Finland til mye skjemt og gøy.
Selvsagt ble det også tid til litt alvor.
Disse treffene gir en unik mulighet til å knytte nytt vennskap, så vel innenfor Norge
som utenfor.
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Jeg har lovet Wenche Ødegaard at jeg skulle hilse dere alle sammen.
Hun setter stor pris på så vel besøk som telefon. Dagene blir jo til tider veldig lange.
I skrivende stund så ligger hun på Kreftsenteret på Ullevål sykehus 4. etasje.
Wenche ønsker alle sine kjære søstre er RIKTIG GOD SOMMER!
Mona
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Sommer i Oslo

Vil du være med å forme Bulletinen? Vi tar imot forslag og innslag.
Ønsker du å dele dine erfaringer fra egen eller annen loge – Send det til redaksjonen
jeanette@ajer.no

Vi benytter anledningen til å minne om Sirius ukene i 2016.
Våre uker til høsten uke uke 33 og uke 40.
Det er bare å sette av dagene og melde seg på til Jeanette eller Karin P.
Vi i redaksjonen ønsker dere alle en God sommer!
Redaksjonen har bestått av:

Jeanette Ajer
Anett Finbråten
Nina Iljena
Karlsen

Webansvarlig:
Fotograf:

Elisabeth Buntz
Randi Schønland og Anett Finbråten
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