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Kjære Urd-søster! 

Vi er inne i siste del av vårterminen. Det 

har vært stor aktivitet. 8. mars ble str. 

Margareth Klevan forfremmet til Det 

gode Vennskaps Grad. Søsterskillingen 

på ettermøtet ble ledet av Eks OM  

Margit Kittilsen og hennes dyktige med-

hjelpere. Flott resultat på 10.640 kr.  

12. april ble Str. Gerd Fløholm tildelt sin 

40 års Veteranjuvel. Str. Annelise Han-

sen mottok sin 50 års Veteranjuvel under 

danskebesøket. Det var et veldig hygge-

lig gjensyn med våre danske søstre. For 

45 år siden knyttet vi den første kontak-

ten, og det er flott å erfare den gode søs-

terånden på tvers av landegrensene. Vi 

gleder oss allerede til neste treff. 

10. mai kunne vi ønske seks nye søstre 

velkommen til Loge nr. 16 Urd. Det var 

en flott opplevelse i Logesalen, og vi 

gleder oss til å bli bedre kjent med alle 

sammen. 

Eldretreffet i vårterminen går av sta-

belen 31. mai, og mandag 6. juni er 

det sommertur som i år er på fjorden 

med båten Dikkon fra Brevik. Reker 

og loff m/tilbehør står på menyen. Vi 

regner med at været står oss bi.  

Fra 3.-5. juni avholdes den 13. kor-

sangfestivalen i Odd Fellow sang og 

musikkforbund i Skien. Alle er  

hjertelig velkommen til Ibsenhuset kl 

1500 lørdag 4. juni. Vi minner også 

om sommermøtet 8. august kl 1900. 

Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter  

arrangerer. 

Jeg ønsker alle søstrene en riktig 

God sommer og velkommen til  

høsten. 

Med søsterlig hilsen i 

V. K. og S. 

Wenche S. Bystrøm Haaland 

OM har ordet 

OM Wenche S. Bystrøm Haaland 

Tildeling av 40 års Veteranjuvel 

Str. Eks OM Gerd Fløholm, inn-

viet i vår loge 09.03.1976, ble 

tildelt sin 40 års Veteranjuvel 

tirsdag 12. april. SR Ellen Brek-

ke Strømsvaag ledet den flotte 

seremonien og foresto tildeling-

en av juvelen. Det hele ble av-

sluttet med «Det er makt i de 

foldede hender» av Gerds  

favorittnevø Sigvart Dagsland. 

Før middagen hadde Telemark 

Odd Fellow Kor, til ære for sitt 

medlem satt sammen et knippe 

sanger som Veteranen setter pris 

på. 

Kyllingfilet m/grønnsaker og 

nydelig sitrongele sto på meny-

en. 

Eks OM Unn Halvorsen gratu-

lerte jubilanten og trakk fram 

hennes trofaste medlemsskap og 

ikke minst hennes innslag med 

Ninettene, bl.a. det faste innsla-

get på julemøtene da Ninettene i 

sine juleforkler kom syngende 

på St. Lucia. Da kjente vi gran-

lukta mimret Eks OM. Vetera-

nen holdt tale og takket for juve-

len og fortalte hva logen har 

betydd for henne. Str. Lise Marie 

Gusfre takket for maten. 

En flott logekveld for en flott 

veteran! 

SR Ellen Brekke Strømsvaag, Eks OM Unn Halvorsen 

sammen med 40 års jubilanten Gerd Fløholm 
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       Besøk fra Loge nr. 14 Ruth  i Aalborg 30.04.-01.05. 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel 

Str. Annelise Hansen, innviet i vår loge 26.04.1966, 

mottok sin 50 års Veteranjuvel lørdag 30. april under 

vårt besøk fra Loge nr. 14 Ruth. Distrikt Stor Sire 

Britt Margrethe Lund ledet den flotte seremonien og 

foresto tildelingen av juvelen. 

Telemark Odd Fellow Kor underholdt med flotte 

sanger og Odd Fellowbrødre  sørget for at Selskaps-

komiteen hadde fri denne kvelden. 

Sitron og rosmarinstekt kalvemørbrad m/tilbehør og 

hjemmelaget karamellpudding toppet menyen. 

Str. OM Wenche Bystrøm Haaland gratulerte jubilan-

ten og hennes trofaste medlemsskap i Urd. Loge Urd 

var relativ ung da Veteranen ble tatt opp. Neste år 

feirer vi vårt 60 års jubileum. 

Str. Annelise Hansen fikk ordet og takket for juvelen 

og fortalte fra sitt lange medlemsskap i logen og hva 

det har betydd for henne. Str. May Britt Anker takket 

for maten. DSS Britt Margrethe Lund, 50 års jubilant Annelise Hansen og OM Wenche  

Bystrøm Haaland 

Lørdag 30. april inviterte Urd til lunsj på DuVerden Vitensenter i 

Porsgrunn. Her koste vi oss med deilig karbonadesmørbrød, men 

før matserveringen var søstrene ikke vanskelig å be om hjelp til å 

synge Hør skipsklokkens sang for Porsgrunns ordfører Robin 

Koss og alle som var møtt fram. Vårt treff falt sammen med årets 

sjøvettdag på DuVerden Sjøfartsmusem og Vitensenteret. Str. 

Anna Augestad fikk slå på den originale skipsklokken og str. 

Synnøve Kiøsterud Brekka ledet korsangen sammen med våre 

danske og norske søstre. Str. Lise Marie Gusfre trakterte 

trekkspillet. Et populært innslag. 

Fra bordsettingen lørdag kveld. Vi setter stor pris på 

vennskapet. 

Maten smaker! Tenk 45 år siden første kontakt ble etablert. 

Det er noe å feire. 
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En glad og flott kveld sammen med våre danske søstre. OM Wenche 

Bystrøm Haaland takker OM Birthe Fredriksen for gaven og ikke minst at vi 

skal komme på gjenvisitt om to år! 

Besøket ble avsluttet med lunsj i Sverresgate 9 før våre danske søstre satte 

kursen hjem til Danmark. Takk for et trivelig besøk! 

Innvielse av nye søstre 

10. mai 

Gradspassering 8. 

mars 

10. mai kunne vi ønske hele seks nye søstre velkom-

men til vår loge. Det var en spesiell og minnerik inn-

vielse i logesalen. Logesalen var full, og det var flere 

gjester som kom for å ta del i denne flotte seremoni-

en.  

Her er alle sammen samlet før ettermøtet. Søstrene 

Kjellaug Danielsen, Marie Olaug Fjeld, Lulzime  

Ganiqi, Lisbeth Johansen, Tone Kristin Nilsen og 

Turid Sandberg. 

Selskapskomiteen og alle søstrene ønsker dere vel-

kommen! 

Tirsdag 8. mars ble str. Margareth Klevan 

forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad. 
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Alterblomster 

Bursdager  - Vi gratulerer! 

Jubilanter 2016 
Vi gratulerer! 

 

 

 
09.09.2016 Ella Stenseth   95 år 

18.09.2016 Ellen Margrethe Ødegaard 70 år 

04.11.2016 Anna Pauline Asdal  60 år 

09.12.2016 Gerd Johnsen   90 år 

13.12.2016 Unn Halvorsen   75 år 

Minneord 

Vår logesøster Aase Gøystdal døde den 17. 

april 2016. Str. Aase var født 06.12.1933. 

Hun var medlem av vår loge i 40 år og skulle 

således mottatt sin 40 års veteranjuvel i disse 

dager. Str. Aase vil jeg betegne som ei flott 

logesøster som var godt likt av sine med-

søstre. Hun hadde en jobb som krevde mye, 

og som medførte at hun ikke kunne komme 

på våre møter så ofte som hun ønsket. Vi 

erfarte at hun var opptatt av logen, satte den 

høyt, og at logen betydde svært mye for hen-

ne. Etter at hun pensjonerte seg møtte hun 

igjen trofast opp på våre logemøter, og var 

for mange logesøstre et fint forbilde. 

I de senere år erfarte vi at Aase ble rammet 

av sykdom. Dette begrenset naturlig nok 

etter hvert hennes ønske om å komme på 

våre møter.  
Søstrene i Loge Urd vil savne det gode 

smilet, humøret og den vennlige tonen til 

Aase. 
Jeg lyser fred over hennes gode minne.  

 

     OM 

 

Fem søstre har fått alterblomster: Str. Kari Omnes Egeland, 23.02., str. Anne Ellingsen, 08.03., str. Anne Marie Ålgårdstad, 12.04., 

DSS Britt Margrethe Lund, 30.04. og str. Turid Knudsen, 10.05. 

Søstrene Anne Marie Sundsaasen (70), Torhild Dalvold Thorsen (60), Torild Anholt (60), Jorid Aabelvik (85), Hege Simonsen (60), 

Gerd Fløholm (80), Gro Baarnes Eriksen (50), Bjørg Sølland (70) og Kari Frøshaug Bjørnebo (75) har rundet år og mottok Urd-lyset. 


