
Sommermøtet 27. mai 2016  

 

Fredag 27. mai ble det 9. sommermøtet som vanlig holdt på logehuset!  

Undermester Ilvi Burch ønsket velkommen og inviterte 30 søstre inn i spisesalen, der 

bordene var nydelig dekket med hvite duker og pyntet med stemorsblomster. Alle 

søstrene var som vanlig på våre sommermøter, pyntet i hatter alle ulike slag!   

Menyen var en tapastallerken, tilberedt på kjøkkenet vårt av to elever fra Fauske 

Videregående Skole. De ikke bare serverte søstrene, men de tok også all rydding og 

oppvask etterpå. Slikt blir det applaus av! 

I salongen ble det servert kransekake, is, kaffe og forfriskninger fra baren.  

Siw-Iren Furnes leste opp en hilsen fra OM Ulla Britt Karlsen, som var bortreist.  

To unge damer, Ida Nicolaisen og Madelen Øyulvstad var invitert til å underholde 

søstrene, bl.a. med et høyaktuellt dikt om solfaktor. Vi sang bursdagssang for de søstre 

som hadde hatt fødselsdag i mai. Mette Eilertsen fikk Rebekka figuren i anledning sin 60 

års dag og Margareth Holstad fikk blomster i anledning sin 65 års dag. Ellers innholdt 

kvelden skuespill, gode historier, og loddsalg. Stemningen var høy kvelden igjennom, 

med mye latter og mye glede.  

Loge nr. 125Louise hadde nok engang avviklet et godt og vellykket sommermøte.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sommermøte i Loge nr. 125 Louise 2015 

 

Fredag 5. juni ble det 8. 

sommermøtet holdt på 

logehuset.  

Denne kvelden hadde vi 

besøk av Eks DSS Lillian 

Holstad fra Loge nr. 41 

Providentia og Loge 

nr.125 Louises første 

Storrepresentant, Vivi 

Støver fra Loge nr. 72 

Konkylie. 

Undermester Ulla-Britt Karlsen 

inviterte gjester og søstre inn i spisesalen der 

bordene var nydelig dekket og pyntet i lyse sommerfarger. 

Søstrene var som vanlig på våre sommermøter, pyntet i hatter!  

Vi fikk servert en deilig sommertallerken, tillaget på vårt kjøkken av to kokker ved FVS. 

Disse to tok også oppvasken etterpå slik at søstrene kunne sitte og kose seg kvelden 

igjennom.  

Overmester Laila Nordhaug 

innledet sin tale til 

Embedskollegiet med å takke 

logens ”mor”, Siw-Karin 

Fagerheim som har vært 

logens Storrepresentant i fem 

og et halvt år, for et ansvarlig 

og godt utført arbeide 

gjennom disse årene. Siw-

Karin oppsummerte i sin tale 

at disse årene hadde vært 

interessante og ikke minst, 

lærerike år for henne. Hun 

oppfordret søstrene til å si ja hvis de ble 

spurt om et embede.  

Et samlet embedskollegie og nevnder, både valgte og utnevnte ble deretter takket av med 

gode ord av Overmester, Undermester og Ceremonimester.  Alle ble, en etter en, hedret 

med en rød rose for sitt arbeid i denne perioden.  

Før vi gikk ut i salongen, hvor det ble servert is og kaffe, ble takk for maten sangen 

sunget av de 45 søstrene som var til stede.   

 

 

At så mange søstre kom på sommermøtet, bidro selvsagt til et godt loddsalg med mange 

fine gevinster. Det ble god stemning utover kvelden med sang, sketsjer, hilsninger og 



gode historier. Alt dette gjorde at nok et vellykket sommermøte ikke ble avsluttet før 

langt ut i sommernatten.   

 

 

Bildetekster: 

Øverst: Embedskollegiet 2013-2015 

f.v. Storrepr. Siw-Karin Fagerheim, fung. Eks Om Sidsel Sørdahl, UM Ulla-Britt Karlsen,  

Sekr. Ilvi Busch, Skattm. Inger-Lise Evenstrøm, CM Karin Bjørlo og OM Laila Nordhaug 

 

Midten: Utnevnte embedsmenn 2013-2015 

f.v. IV Kari Thomassen, Musikkansv. Ranveig Israelsen, YV Annie Nystad, OM HA  Siv-Iren Furnes, CM HA, 

Mette L. Eilertsen, UM VA Ingrid Hunstad, CM VA Brit Kilen, UM VA Berit C. Myrvang, Insp. Linda 

Kristensen, Arkivar Elin Nilsen. 

 

Nederst: Hovedbilde:       Storrepr. Siw-Karin Fagerheim som holder sin avskjedstale.  

               Oppe til venstre: Søster Irene Wirkola Leier overrasket UM med en flott orkidé. 

                 Oppe i midten:    CM Karin Bjørlo er her omkranset av sin HA Mette L. Eilertsen, og  

                                               Brynhild Karlsen. De var representanter for alle skuespillerne i logen. 

               Oppe til høyre:   UM Ulla Britt Karlsen ga roser til to av sine gode hjelpere, 

                                              f.v. søstrene Lillian Moen og Irene Wirkola Leier. 

                 Nede:                 UM Ulla Britt Karlsen overleverte en blomsterhilsen til OM og takket for  

                                              et godt samarbeid i embedsperioden. 

 


