Loge nr 2 – Urania – Stiftet 18. april 1913
Utgave nr. 31 Høst 2016

Sommeren er på hell.
Det går mot høst og luften blir klarere.
Trærne får andre farger.
Mennesker og dyr sanker mat for vinteren.

LEDER – OVERMESTER HAR ORDET

Kjære søstre!

Høstsemesteret er nå godt i gang og vi har mange begivenheter frem til jul. Vi har
flere veteraner, innvielse og gradsplassering. Gunvor Loe Andresen fikk sin 25 års
Veteranjuvel 5. september. Den 17. oktober tildeles Marvel Dahl sin 50 års
Veteranjuvel og 12. desember Kari Andersen sin 40 års Veteranjuvel. I tillegg har vi
en 60 års veteran. Det er søster Marit Wennberg som den 5. november har 60 år i vår
loge. På grunn av høy alder og dårlig helse har hun i mange år ikke hatt anledning til å
delta på logens møter. Dessverre har mange av oss derfor ikke lært henne å kjenne.
Dersom hun er frisk nok og ønsker besøk, vil jeg som Overmester sammen med et par
søstre overrekke henne et Veterandiplom, og hedre henne for langt og trofast
medlemskap. Det er ikke mange som oppnår den høyeste veteranstatus.
Vi får en ny søster i høst. Det blir spennende og hyggelig. Ber de søstre som har
mulighet i sin bekjentskapskrets fortsette å fortelle om ordenen, slik at vi kan vokse og
bli flere søstre i vår loge.
Ser fram til hyggelig samvær med alle søstrene dette semesteret. Flere søstre jobber
med å gjøre noe ekstra for dere på ettermøtene. Håper dere vil komme så ofte dere kan
og at dårlig vær ikke vil være et hinder.

Ønsker alle søstrene en fin høst, god helse og et begivenhetsrikt logeliv!
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Reidun Bragne
Overmester
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UNDERMESTERHJØRNET

Kjære alle mine søstre.
Aller først; Tusen takk for alle gode ord og meldinger jeg fikk da det ble kjent at jeg hadde sagt ja til
å gå på som undermester resten av denne perioden.
Som alltid, når man sier ja til en oppgave i logen, viser det seg at jobben er mer omfattende enn det
man blir fortalt.
Sånn var det også i mitt tilfelle. Men denne gangen var det ikke farlig.
Kjære Ingebjørg, tusen takk for all hjelp jeg har fått. Du har gitt meg kopier av brev og praktisk hjelp
når jeg har spurt og lagt ting til rette for meg.
Tusen takk til dere andre også, som har sagt ja når jeg har ringt.
Så er det første møtet over. Følte selv at det var en ilddåp. Med installasjoner og tildeling av 25-årsveteranjuvel.
Vi har en hektisk agenda foran oss i høst, med mange oppgaver, og jeg skal gjøre så godt jeg kan.
Så kjære søstre, møt så ofte dere kan.
Kos dere i det fine høstværet.
Søsterlig hilsen fra
Tove Mårteig
Undermester
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Sekretærens Spalte

Kjære søstre
Høstens logeprogram er godt i gang når dette leses. Høsten startet med 25 års veteranjuvel for Gunvor
Margrete Loe Andresen 5. september. Søster Gunvor fikk en meget fortjent feiring med en verdig seremoni i
logesalen og et hyggelig ettermøte med taler, blomster og presanger.
Formiddagstreffet 12. september, ledet av søster Kari Lohne, var tydeligvis etterlengtet blant søstrene, hele
15 søstre storkoste seg. 24. oktober og 5. desember blir høstens neste formiddagstreff.
19. september er det arbeidsmøte der Styrkelse og Ekspansjon skal ha veiledning med tema 3. graden inne i
logesalen. Det blir blant annet om oppfølging av søstrene etter 3. graden.
Høstens første klubbaften blir i Storstuen i Odd Fellows seniorboliger på Kringsjå der søster Inger Lill Bjerke
skal ha foredrag med egne erfaringer fra logens prosjekt i Malawi. Spennende å høre om dette fra en av våre
egne!
3. oktober er det en innvielse. Uranias sekretær skal få sitt første fadderbarn. Det blir spesielt å sørge for at et
nytt Uraniamedlem får en god start på et forhåpentligvis langt og givende logeliv.
Det blir en høst med mange veteranjuveler, 25 års 5. september som nevnt, 50 års for søster Marvel Dahl 17.
oktober, 60 års for søster Marit Wenneberg 28. november og 40 års for Kari Andersen 12. desember. 12.
desember blir også Uranias veteranaften og julemøte.
14. november skal vi ha Sosialaften og Venneaften på samme kveld. Det blir interessant å erfare om det er
noe som kan gjentas. Søster Liz Thams Ruud annonserer på Facebook onsdags lunsjtreff som blir 12. oktober,
9. november og 14. desember. Dette er treff der søstre kan møtes på en restaurant i byen.
Ikke nøl med å ta kontakt med søster Sekretær hvis du vil ha informasjon i form av epost eller brev ut til
søstrene!
Med søsterlig hilsen I V.K. og S.
Elisabeth Buntz

Jubilanter høsten 2016

03.09.1949 Skyberg, Torhild Oddrun
15.09.1955 Madsen, Ann Helen
18.09.1932 Fasting, Else-Karin
25.09.1917 Granli, Brit
27.09.1933 Svalesen, Annelise
13.10.1944 Voldnes, Torgunn Sørensen
18.10.1944 Østro, Ellen Jacobsen
27.11.1956 Paulsen, Hilde Kiel

67 år
61 år
84 år
99 år
83 år
72 år
72 år
60 år
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NYTT FRA STORREPRESENTANTEN:
I skrivende stund har resultatet vedrørende vår nye landssak kommet. Dere husker helt sikkert at jeg
ba om tilbakemelding fra dere søstre, men der fikk jeg kun 2 svar. Det er veldig trist at søstrene ikke
responderer når det kommer en helt konkret forespørsel. Dette var dagens lille hjertesukk.
LANDSSAKEN 2016 – 2019
Men tilbake til Ordenens jubileumslandssak 2016 – 2019. Det er vel ingen stor overraskelse at det
ble REDNINGSSELSKAPET som trakk det lengste strået. De fikk ca 90 % av avgitte stemmer.

Oppstarten av ny landssak vil skje på Storembedsmannsmøte fredag 28. oktober 2016. Ordenens
mål er at vi skal overlevere en ny redningsskøyte ODD FELLOW III i forbindelse med Ordenens 200års dag i april 2019.
For å klare dette målet, må alle Loger brette opp ermene og finne gode og kreative løsninger for å
samle inn nok penger. Målet er å samle inn MINST KR 1 000,- PR MEDLEM OVER EN TRÅRSPERIODE.
Total kostnad for at vi skal få navnet vårt på en båt, er at vi bidrar med minst 60 % av kostnaden som
utgjør vel kr 25 millioner.
STORLOGEMØTET PÅ SKRIFTLIG GRUNNLAG 2016
Resultatet av lovendringene som ble vedtatt på nevnte møte, er nå inntatt i en revidert utgave av
Ordenens lover. Endringen som foreligger er satt inn i kursiv. Det vil ikke bli trykket nye lover, men
de er tilgjengelig på Ordenens hjemmesider under «Adm. hjelp».
Dette var det som var nytt pr i dag. Nå ønsker jeg bare alle søstrene en flott høsttermin og jeg håper
å se dere alle på møtene. Jeg bare minner dere på hva Undermester sier: «Møt så ofte dere kan».
Stor klem fra
Mona
Storrepresentant
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Bokanmeldelser
I Ark bokhandelen på Gardermoen var jeg på leting etter bøker for å ha med på ferieturen. En dame
kom bort til meg og anbefalte sterkt bøkene til Jan-Philipp Sendker og jeg kjøpte begge, bok 1 og 2.
Den første boken «Kunsten å høre hjerteslag» var en vakker historie som rørte meg voldsomt.
Den handler om Julia, datter av en vellykket advokat i New
York, som leter etter sin far, som forlot dem helt plutselig noen
dager etter at hun hadde fått sin juridiske embetseksamen.
Faren var opprinnelig fra Burma. Hans amerikanske familie
visste nesten ingen ting om hans oppvekst og bakgrunn.
«Kunsten å høre hjerteslag» er en storslagen og vakker
kjærlighetsroman, en moderne saga som er utgitt i over 20 land
og har solgt i mer enn en million eksemplarer.

I den andre boken «Kunsten å være den man er» fortsetter
den utrolige historien.
Det har nå gått ti år siden Julia besøkte farens hjemland Burma. Til
tross for at hun er en vellykket advokat på Manhatten, føler hun seg
utslitt og ulykkelig. Til slutt bestemmer hun seg for å reise tilbake til
Burma. Parallelt med at Julia forsøker å finne tilbake til seg selv, får vi
fortalt den usedvanlige historien til den burmesiske enken Nu Nu.
En interessant og meget gripende roman.
(Begge bøkene er utgitt av Cappelen Damm, Drama)
Har hørt rykter om at det kommer en fortsettelse og venter spent på
den tredje boken. Håper den kommer snart for dette var en utrolig
historie man ikke glemmer med det første.
Bøkene lånes ut på forespørsel.
Med østerlig hilsen
Gunvor Loe Andresen
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SIRIUSHØSTEN 2016 UKE 40 – 3. – 7. OKTOBER
VI HAR IGJEN GLEDEN AV Å ØNSKE SØSTRENE VELKOMMEN
TIL EN SIRIUS-DUGNAD I PASIENTKAFEEN PÅ
RADIUMHOSPITALET.
KOMMER REGN - KOMMER SNE,
MEN HVA BRYR VEL VI OSS OM DET.

VI BRETTER OPP ERMENE OG FINNER FREM GODSAKENE.
TAR FREM KOPPER OG KAR - GJØR SMØREKNIVEN KLAR.
NÅ KAN VI BARE VENTE, OG GJETT OM VI ER SPENTE.
HÅPER BARE IKKE DET ER NOE VI GLEMTE…… NEIDA,
MEN DET ER GODT Å HA MED SEG NOEN SOM ER TRENTE.
VI SMØRER OG VI LAGER DE LEKRESTE BRØDSKRIVER, MED
PÅLEGG OG LITT GRØNNT, HER BLIR INGENTING FORSØMT.
PASIENTENE DE NIKKER, SMILER. DET ER DA DU IKKE
TVILER, PÅ OM DU HAR GJORT NOE GODT – OM ENN SÅ ALT
FOR KORT.
SÅ ER DENNE SIRIUS DAGEN OVER, OG VI TENKER TANKER,
LOVER: AT VI KOMMER SNART TILBAKE OG YTER GJERNE OM
IGJEN OG OM IGJEN.
HILSEN

KARIN
OG
JEANETTE

977 65 535
971 85 450
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Søster hjelper søster
Søsterhjelp på uventet vis!
Tirsdag 23. august 2016.
Litt pause – og et lite søk på finn. Kaffekopp. En hyggelig liten pauseaktivitet.
Aaah! Der er jo KJELEN, perfekt til stek, lammelår, eller brød!
Men hva gjør man når kjelen er i Kristiansand, og eieren ikke vil sende?
Støpejernkjele i brev går jo heller ikke, og neimen om jeg vet om det er så greit
i pakke heller!
Jo, eureka! Jeg legger en liten ønsketenkning på facebook, intet er umulig. Dog
er det ikke så sannsynlig – og egentlig hadde jeg allerede nesten gitt opp
prosjektet.
Tro det eller ei – Kari May-Lis Ulrichsen melder at; joda, det kan nok la seg
ordne! Mye meldinger frem og tilbake samme ettermiddag og kveld med Kari,
Øistein og med selger av kjelen, og et treff ble avtalt. Jeg overførte penger på
Vipps, og KJELEN skiftet hender på en YX stasjon på vei til Flesland. Og så
hentet jeg min nye kjele hos Kari og Øistein mandagen etter.
Nå venter jeg bare på anledningen så skal jeg lage denne deilige retten i den:

INGREDIENTS
•

1 lammelår

•

60 ml olivenolje

•

10 sjalottløk delt i to

•

1 hel hvitløk delt opp i fedd

•

500 g poteter delt i to

•

1 sitron delt i båter

•

Rosmarin

•

Salt og pepper

INSTRUCTIONS
Forvarm ovnen til 200 °C.
Legg lammelåret i en oval støpejernsgryte fra Le Creuset og hell over oljen.
Tilsett salt og pepper. Stek i ovnen i 45 minutter til 1 time (avhengig av
størrelse) med lokket på.
Ta ut gryten fra ovnen og tilsett resten av ingrediensene. Tilsett rikelig med salt
og pepper og sett gryten tilbake i ovnen. Skru ned varmen til 160 °C og stek i 1
til 1 og en halv time til (avhengig av størrelsen på lammelåret).
Server rett fra ovnen.
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Brød i støpejerngryte
Jeg setter deigen om kvelden og slenger den i ovnen når jeg står
opp - ferskt brød til lunsjen på jobben.
Oppskrift sånn ca:
300 gram fin spelt, 200 gram sammalt spelt, inntil 100 gram diverse frø, 1/2 til
1 teskje tørrgjær og evt litt salt. 4 dl vann og 2 spiseskjeer sitrus saft for å få
spelt til å heve bedre.
Rør sammen og la stå over natten. Sett gryten inn i kald ovn, ta den ut og
sleng i deigen når ovnen er varm. (240grader). La stå i 30 min, ta av lokket og
la stå i 15 min til. nam-nam.... (-:
Jeg tømmer deigen over på
et bakepapir som jeg så
legger opp i bakebollen
igjen, så morgenen etter
løfter jeg bare hele
bakepapiret over i kjelen før
steking. Ingen oppvask,
ikke noe søl.
Sett gryten i ovnen før du
skrur den på, med lokk. Still
inn ovnen på 240-250
grader. Husk at du må ha
varmebestandig knott på gryta!
Ta ut gryta og legg deigen i (her løfter jeg bare hele bakepapiret rett opp) og
sett på lokket igjen. Inn i ovnen i 30 minutter. (For Hvetebrød med helkorn
trenges det litt lenger tid)
Ta av lokket etter 30 minutter og la brødet stå i 15 minutter til. Noen setter ned
ovnen til 240 grader da, men jeg behøver ikke det med min ovn i alle fall.
(bilde av brød i blå gryte)
Andre variasjoner av deigen som også blir knallgodt:
400gram fin spelt, 100 gram grov sammalt spelt, 80gram hampfrø og litt linfrø.
Og så 4dl vann og 2 ss sitron/lime/appelsinsaft. (Dvs det du har). Tørrgjær.
300 gram hvitt hvetemel, 200gram hvete helkorn (kokes opp i de 4 dl med
vann, og kjøles ned til 37 grader eller mer før blanding)
Inntil 100 gram frø av ymse typer, jeg bruker gjerne gresskarfrø og linfrø, (hele
eller knuste).
Tørrgjær. Bruker nok 1,5 teskje her.
Her må man gjerne ha i litt ekstra vann ellers blir deigen for tykk.
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Det har gått helt rundt for meg i det siste. Jeg har fått helt ”dilla” på å lete etter sirkler på
min vandring gjennom byens sentrum. Sirkler er det mange av – de kommer i forskjellige
uttrykk: skjønnhet , nødvendighet, materialvariasjon m.m... Se deg rundt, opp og ned, og
kanskje ” blikket ditt ” finner nye sirkler i andre sammenhenger.
Hvor disse bildene er tatt kan du gjette - for så å finne løsningen på siste side.
Lykke til sier søster Mimmi Knudsen.
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VI GRATULERER VÅR NYE
VETERANJUVEL
GUNVOR
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Kulturmadammen meddeler

Kjære Uraniasøstre
Her kommer en liten hilsen fra oss som synes det er kjempetrivelig å møtes en
onsdag hver måned for å nyte et godt måltid sammen. Alle kan bestille det de har lyst
på, noen tar et glass vin, noen drikker brus – men felles for oss alle er at litt kaffe som
avslutning må til. Du kan også bestille deg en STOR bløtkake til. Vi møtes som regel
på Prima Fila kl. 13.00, og neste Lunch blir 12. oktober. De andre datoene står i vår
«lille gule». Kom da vel!
Så må jeg si noe om teaterforestillingene som jeg legger ut på Rebekkas søstre: Det
er ingen hyggelige stykker som går på teatrene for tiden. Men Anne Marit Jacobsen
har jo fått svært gode kritikker for sine monologer i flere år. Ikke la dere skremme av
at det er nynorsk og Jon Fosse. Hun sier det er en tekst både til å le av og gråte av. Så
skal vi stole på omtalene av hennes forestilling har vi noe å se frem til. Etterpå hvis vi
er uenige, kan vi ta en herlig diskusjon rundt de temaene hun tar opp. Forestillingen
er 16. november kl. 19.30 og honnørbillett er kr. 345,-.
Jeg tar gjerne imot forslag til andre ting vi kan gjøre, både formiddag og kveld. Husk
dette er noe vi gjør for å ha det hyggelig sammen, det binder oss sammen også som
Logesøstre.
Når dette skrives er det strålende ettersommervær ute, det er bare å nyte så lenge
det er her. Jeg ønsker alle en strålende høst, både i Logen og privat.
Søsterlig hilsen
Liz
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SOMMERMØTET PÅ VILLA MALLA
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Øyeblikket på Oslo!
A:
Del av utsmykning på fasade i Øvre Vollgt.
B:
Dørhåndtak til restaurant Oro i Tordenskioldsgt. (nedlagt)
C:
Skydd rundt tre,
D:
Døråpnerknapp på trikk,
E:
Kumlokk ved Lille Grensen,
F:
Veiarbeiderens bøtter med stein og grus i Øvre Vollgt.
G:
Universitetsplassen,
H:
Rundkjøring i Gamlebyen,
I:
Nobels fredssenter,
J:
Kantstein – som finnes alle steder,
K:
Felg,
L:
Per Palle Storms statue utenfor Rådhuset,
M:
Stortingets tak,
N:
Gjerdet utenfor Frimurerlogen,
O:
Denne husker jeg ikke for da hadde det gått helt rundt for meg!

Hvis du gir grasrotandel får du denne hyggelige hilsen fra Norsk Tipping
Org. navn:
Loge nr. 2 Urania
Org. nr.
090 035 118

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 uken i 2016.
Vår neste uke er 3. til og med 7. oktober
Det er bare å sette av dagene og melde seg på til Jeanette eller Karin P.
Vi i redaksjonen ønsker dere alle en deilig fargerik høst!
Redaksjonen har bestått av:

Jeanette Ajer
Anett Finbråten
Nina Iljena Karlsen

Webansvarlig:
Fotograf:

Elisabeth Buntz
Randi Schønland og Anett Finbråten
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