Loge nr 2 – Urania – Stiftet 18. april 1913
Utgave nr. 32 Jul 2016

Det går mot Jul og
vi teller ned.
Håper dere har
vært snille i år.
Her leser nissen
listen over de som
skal få gaver til
Jul……..

God jul!

LEDER – OVERMESTER HAR ORDET

Kjære søstre!

Snart går vi atter inn i et nytt år og 2016 vil være historie. Dette året ble et år med tristhet der noen
søstre er falt bort, men også glede ved tildeling av veteranjuveler og tilskudd av en ny søster.
Vi må nå se framover og jobbe videre for å styrke vår loge. Ber alle søstre være med å bidra til at
flere ønsker å bli en del av vår hyggelige gruppe av søstre, vårt samhold og arbeid innen Odd Fellow
Ordenen.
Vi går nå inn i en hyggelig og høytidsstemt førjulstid der vi avslutter dette året med julemøte den 12.
desember. Her skal vi også tildele 40 års Veteranjuvel til vår søster Kari Andersen, og hedre alle våre
veteraner.
Fred har gjennom tidene alltid vært et aktuelt tema. Fred begynner med hvert enkelt menneskes
tanker og handlinger.
FRED BETYR.....
....å være rolig og stille….å gi kjærlighet og oppmerksomhet….å kjenne
seg selv….å leve i nuet….å gjøre kloke valg….å be om tilgivelse….å
reflektere over skjønnhet og sannhet….å si en bønn….å se den lyse siden
av saken
Ønsker alle søstre en fredfull og koselig julehøytid!
Vi starter det nye året med nyttårsloge mandag 9. januar, og jeg
håper da å se mange søstre.

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Reidun Bragne
Overmester
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UNDERMESTERHJØRNET

Kjære alle mine søstre.
Som tidligere nevnt har det vært og er mye som skjer i logen denne høsten.
Det siste var Minnelogen den 15. november. Tusen takk til dere som møtte fram. Det var meget
spesielt for meg å stå fram og lese opp navnene på våre kjøre søstre som har falt bort dette året.
Når dette leses har vi hatt klubbaften med foredrag av Storrepresentant Bjørn Johansen fra loge nr.
153 Olavskilden i Lillestrøm.
Han fortalte om åpningen av sos-barnebyer i Malawi, vårt eget prosjekt. Meget informativt, med
mange fine bilder og fine kommentarer. Lærerikt var det også. Du skulle vært der.
Så har vi sosialaften og venneaften slått sammen. Vi er veldig spente på hvordan det blir. Måtte vi
lykkes med gjester som ønsker å bli med i logen vår og at det blir tatt mange lodd, så vi får mange
penger til glede for andre.
12. desember er det julemøte og veteranaften. Hedersgjesten er Kari Andersen. Hun skal få tildelt
40 års veteranjuvel. Så dette må dere være med på å hedre jubilanten og våre veteraner. Jeg er
sikker på at det blir en fin kveld.
Bare en liten ting til:
Jeg minner om nyttårsloen mandag 9. januar 2017. Møt fram og la det bli en god start på det nye
året.
Til slutt ønsker jeg hver og en av dere en god og fredelig jul og alt godt i året som kommer, både for
deg og for logen.
Vennlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Tove Mårteig
Undermester
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Sekretærens Spalte

Vi har akkurat gjennomført Venneaften og Sosialaften på én og samme kveld. På vårens Venneaften hadde vi
15+ gjester, denne gangen én gjest. Sosialaften delen av kvelden innbrakte NOK 16.000 til logens gode formål.
Søstrene bidro med flotte gaver og generøst loddkjøp. En vellykket Sosialaften som komitéen med formann
søster Lis Inge Bratland har all ære av. Det var et morsomt innslag med ekstra gavene og trekningen fra
«katta-i-sekken», en god idé fra søster UM Tove Mårteig.
Høsten 2016 har mange veterantildelinger, 25års for Gunvor Loe Andresen, 50års for Marvel Dahl og 40års
Ve.Ju. for Kari Andersen som får sin tildeling på vår tradisjonelle Veteranaften og julemøte 12. desember. I
høst har vi innviet én ny søster, Grete Normann, 3. oktober. Høsten har dessverre også sett to utmeldelser fra
vår loge.
Vi starter vi opp igjen 9. januar 2017 med Nyttårsloge, galla antrekk og vårt tradisjonelle nyttårsspill. I løpet av
våren blir det 1. og 2. grads passering for søster Grete Normann. I møteprogrammet for 2017 er det satt opp
ny innvielse 20. mars. Vi håper alle på resipiender! Det planlegges også et ettermøte med spansk vri i
forbindelse med arbeidsmøtet 6. mars og ny Venneaften blir 3. april. Vår sommerutflukt går kanskje til
Oscarsborg eller Oscarshall. Innspill fra søstrene mottas med takk!
Søster Sekretær takker for et innholdsrikt og hyggelig høstsemester og ønsker alle Uraniasøstre en riktig God
Jul og et Godt Nytt År!

Fødselsdager
02.12. 1949
04.12.1936
06.12. 1939
18.12.1945
19.12.1942
24.12.1950
25.12.1950

Elna Kjær Meyer
Inger Jarodd
Laila Halseth
Wenche N. Allen
Tove Mårteig
Wenche Høgåsen
Reidun Bragne

26.12.1934
09.01.1958
18.01.1965
21.01.1925
31.01.1933
22.02.1943
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Liv Krigsvoll
May Helen Bernhoft
Anett Finbråten
Karin Hagberg
Karen Skofteland
Inge Lis Bratland

Bokanmeldelser

i Julen

Denne gangen vil jeg anbefale den første boken i «Napoli-kvartetten»
Mi briljante venninne av Elena Ferrante.
Dette er en stor filmatisk roman. Historien blir fortalt av Elena, som får vite at
venninnen gjennom et langt liv, Lila, er sporløst forsvunnet sammen med alt ho eier.
Ikke et hårstrå er tilbake, ikke et fotografi.
Historien om Elena og Lila begynner i en fattig, men
pulserende bydel i utkanten av Napoli. Fattigkvarteret er
preget av vold og brutalitet.
De to jentene skiller seg ut ved at de er svært flinke. Lila er i
tillegg vill, trassig, møkkete og fryktløs. Oppveksten i disse
røffe gatene lærer jentene å stole på hverandre og ingen
andre. Elleve år gammel må Lila avbryte skolegangen for å
arbeide i farens skomakerbutikk, mens Elena fortsetter med
studiene.
Seksten år gammel gifter Lila seg med den velstående
kjøpmannen Stefano Carracci, sønn av den forhatte Achille,
for å komme seg ut av grepet Solara-familien har om henne
og resten av bydelen.
Forfatteren, Ferrante, har skapt et storverk om vennskap
mellom kvinner, i tillegg til at dette er en fortelling om Italia som nasjon og de
gjennomgripende endringene landet gjennomgår fra 1950-årene og frem til i dag.
Bind 2, 3 og 4 er utkommet på Samlaget forlag, alle bøkene er skrevet på nynorsk og
er nå å få kjøpt hos din bokhandel.
Kos dere med bøkene, de anbefales.
Gunvor Loe Andresen
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SIRIUSÅRET 2017 UKE 1 -12 og 43
VI HAR IGJEN GLEDEN AV Å ØNSKE SØSTRENE VELKOMMEN
TIL EN SIRIUS-DUGNAD I PASIENTKAFEEN PÅ
RADIUMHOSPITALET.
SÅ ER DET ATTER ET NYTT ÅR OG VI REGNER MED AT DERE
HAR SAMLET KREFTER TIL VÅR FELLES OPPGAVE I JULEN.
DET ER BARE Å FINNE FREM SMILET OG DET GODE HUMØRET
SÅ ER DU KLAR FOR INNSATS FOR VÅRE MEDMENNESKER.
DU KAN FÅ VAKT FOR HEL ELLER HALV DAG.
OG DU SOM HAR EN «VONDT» ELLER TO - VI HAR STOL,
SOM DU KAN SITTE PÅ NÅR DU SMØRER SKIVENE.
DET Å GJØRE NOE FOR ANDRE ER FAKTISK ET PRIVILEGIUM,
EN FORMIDABEL VINN - VINN SITUASJON.
DET Å GJØRE ANDRE GLAD ER DEN BESTE GAVE DU KANFÅ!
VI SMØRER OG VI LAGER DE LEKRESTE BRØDSKRIVER, MED
PÅLEGG OG LITT GRØNNT, HER BLIR INGENTING FORSØMT.
PASIENTENE ER BARE HYGGELIGE OG TAKKNEMLIGHETEN
VISER DE DEG DIREKTE. ETTER ENDT DAG REISER DU HJEM
MED MASSE GOD ENERGI SOM DU IGJEN KAN BRUKE PÅ DEG
SELV OG DINE.
LA IKKE DENNE SJANSEN GÅ FRA DEG!
KARIN OG JEANETTE ØNSKER DERE EN GOD JUL.
Kontakt Karin på mob 977 65 535
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Julemat verden rundt
Kilde: http://www.dinside.no/reise/julemat-verden-rundt/63628251 av Stine Okkelmo
Det er kort tid til Jul! Og vi lar tennene gå i vann over utsiktene til vår egen yndlings julemat.
Julen er høytiden da vi spiser mest og best. Det gjelder selvsagt ikke bare her i Norge, men i alle andre land
som feirer jul. Tradisjonene er imidlertid vidt forskjellige.
Her er noen av dem:
 I Østerrike og Tsjekkia spiser de karpe til middag på julaften.
 I Tsjekkia er det forøvrig viktig at antall gjester rundt bordet blir et partall. Ellers vil den uten noen partner
dø innen neste jul. Skummelt!
 I Egypt spiser de fata, en rett som består av brød, ris, hvitløk og kokt kjøtt.

Julestamme, eller Buche de Noel er et must i Frankrike. Foto: Pierre C.
 I Bulgaria spiser de banitza, en pai med ost og spinat.
 I Frankrike spiser de en kake som kalles buche de Noel, fordi den ser ut som en vedkubbe. Julemiddagen
spises forøvrig frem til midnattsmessen på julaften. Hva som står på menyen avhenger av hvor i Frankrike
man befinner seg. I Alsace spiser de gås, i Burgundy kalkun med kastanjer, og i Paris østers og
gåseleverpostei.
 I Portugal spiser de klippfisk med kokte poteter rundt midnatt julaften.
 I Hellas er det tradisjonelt stekt gris som gjelder. I tillegg er julebrødene christopsomo viktige. Dette er loff i
forskjellige varianter som "graveres" enten med et kors, eller et mønster som sier noe om familiens yrke. Dette
var mer vanlig før i tiden, når hele familien var slaktere, bakere, kornbønder, fiskere osv.
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Det er mange som sverger til stekt kalkun som julemat. Foto: Thomas Dawson
 På Grønland spiser de en relativt spesiell matrett i julen. De spiser kjøtt fra alkekongen (fugl som minner
om lundefuglen) etter at det har blitt pakket inn i selskinn og lagt under en stein for å råtne. Det sies å lukte
noget spesielt, og smaker bare for de spesielt interesserte.
 I Italia faster de i et døgn før den store julemiddagen på julaften.
 I Slovakia spiser de to retter - sauerkrautsuppe og fisk med potetsalat.
 Svenskene spiser selvsagt julesild, men kan også gnage på syltede griselabber.
 Folk i de store skogene i Sør-Tyskland spiser gjerne villsvin eller hjort. I resten av landet er gås vanlig.
 Julen faller midt på sommeren i Australia, og dermed feirer de med en skikkelig barbie (grillfest) utendørs.
 En tur i saunaen før eller etter julemiddagen er nesten et must i Finland.
 På Jamaica består julemiddagen av geit i karri med ris.
 I Latvia er det vanlig med brune erter med baconsaus, paier, kål og pølser.

Det mangler ikke på noe når danskene spiser julemat. Foto: Ted Fahn/Visit Denmark
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Etter denne varme, vakre og fargerike høsten vi har hatt, velger jeg å rette
Osloblikket på begrepet
MIRAKEL. I følge leksikon står det for underfull, overnaturlig, ufattelig og mirakuløs
m.m. Her er 3 versjoner – alle gode steder for hvile, både for kropp og sjel.

a)

b)

c)

a)Med menneskelig påvirkning er dette et sted hvor de vil gjøre deg vakrere enn du
allerede er!
b)Her råder naturen alene med sine vakre blomster i hele spekteret av varme farger
og friskt grønt.
c)Her går menneskets design og naturen hånd i hånd: en god benk i treverk, med stål
i sidevegger og en frydefull vegg av sedum bak.

Søster Mimmi Knudsen.
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VI GRATULERER VÅR NYE SØSTER

Grethe Normann

Hun ble møtt av et vakkert bord i rosa

Så er hun innviet og kan nyte laget
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Kulturmadammen meddeler

Kjære Uraniasøstre
I forrige innlegg skrev jeg at vi var noen spente søstre som skulle på Nationaltheatret å få med oss Anne
Marit Jacobsen som skulle fremføre Jon Fosse stykket «Morgon og kveld». Det ble en kjedelig nedtur.
Ingenting fengslet og alt var bare trist og kjedelig AMJ gjorde så godt hun kunne uten å lykkes, teksten var
bare superkjedelig.
MEN; Da skal dere få et tips som jeg går 100 % god for.
Munchmuseet og utstillingen «Jorn + Munch. Den er
simpelthen helt utrolig flott. Vi var ca. 15 søstre fra
Dråpen (og jeg ble invitert med, kjempehyggelig), som
gikk gjennom hele utstillingen med en dyktig kurator.
Måten bildene står mot hverandre med samme
utgangspunkt (tittel) og hvordan dette er løst.

Asger Jorn var dansk, abstrakt maler
med sterke og radikale meninger.
Han var også forfatter og politisk
aktiv, m.a.o. en spennedene fyr. Han
var ca 20 år yngre enn Munch, men
full av beundring for denne norske
maleren. I fargebruken ble han også
påvirket av den store mester. De
døde omtrent samtidig, da Jorn bare
ble 59 år.

Så her er det bare en ting som gjelder. GÅ og SE selv!
Når omvisningen er over er det en koselig kafe hvor man får kjøpt kaffe, vin og diverse småretter samt det
vanlige suvenir-opplegget relatert til utstillingen.

Med søsterlig hilsen
Liz Thams Ruud
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Femti års Veteranjuvel

Vår kjære søster Marvel Dahl fikk sin velfortjente 50 års veteranjuvel

Søster
Ella
Edin
taler

Og søster Marvel takker

Et vakkert trekløver

Søster Johanne Hauge bidro med flott
sang
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TRADISJONEN MED JULEKRYBBE BLE STARTET AV FRANS AV ASSISI PÅ 1200 TALLET
Man hadde allerede på 400 tallet billedlig fremstilling av Julenatten i Betlehem i kirkene, men
ikke med figurer.
På 1200 tallet hadde man Julespill i kirken, men prestene forbød dette da de mente at spillet tok
fokuset vekk fra selve gudstjenesten og formidlingen av Juleevangeliet.
Frans av Assisi derimot mente at forkynnelsen av Juleevangeliet bare trengte til litt fornyelse, og
slik ble den første Julekrybben til. En Julenatt, i den lille byen Greccio i Italia, samlet Frans sine
venner som hjalp ham med å skaffe til veie en krybbe full av høy, en okse og et esel. Dette ble
plassert i en grotte. Kirkeklokkene ringte og folk
strømmet til grotten, hvor Frans holdt en messe
og forklarte Juleevangeliet visuelt.
Det tok ikke lang tid før Julekrybber ble vanlig i de
store kirkene og klostrene rundt om i Italia. Skikken
spredte seg etterhvert til de mindre sognekirkene og
derifra inn i de tusen hjem. På den tiden var det ikke
vanlig at «hvermansen» behersket lese- og
skrivekunsten, derfor ble dette en genial måte å
formidler Juleevangeliet på.
Vi må helt frem til midten av 1600 tallet før
Julekrybbene fikk sitt gjennombrudd i resten av
Europa, først på attenhundretallet ble det en «vanlig»
dekorasjon i mange hjem.
I dag fremstilles krybbene i papir (teaterscener), tre,
glass eller keramikk. Både stall og figurer er svært så
fantasifulle og forseggjort.

Så har du en Julekrybbe bør du ta den frem nå og
børste støv av den. Julekrybben er IKKE et
statussymbol, trenger ikke være glitrende flott, men bare være en liten påminnelse.
Juletre, innkjøp, pakker og mat vil alltid være en del av førjulstiden, men det bør ikke være
altoppslukende. Familie, hygg og ro er det vi trenger mest av alt i dagens hektiske liv.
Så med dette ønsker jeg God Jul og et fantastisk Godt nytt år til dere alle. Ta vare på hverandre!
Dette er min siste Bulletin så jeg vil ønske all søstrene, hver især, lykke til i logen og i hverdagslivet.
Med beste hilsen
Jeanette
13

SOSIAL- OG VENNEAFTEN
Tankeglimt fra Sosial og Venneaften
Korio satt stemningen med vakker sang fra vi kom ut av salen. Koret har
vokst og salen var litt liten så vi så dem dessverre ikke så godt, men lyden
var bra, og damen som presenterte sangene og snakket før dem var
morsom og flink. De avsluttet med Deilig er jorden og vi reiste oss alle
sammen.
Vi hadde fem gjester, fore kvinner og en mann.
Damene i Kjøkkenkomiteen og Sosialkomiteen hadde orden, gode
smørbrød, kaffe og kaker, og alle gjester slapp og betale for mat og drikke.
Vi kom ut av salen etter et kort infomøte med gjestene – og gikk lystig i
gang med å kjøpe lodd på de flotte gevinstene. Det var masse flott – både
«pengetre» med spennende konvolutter fra polet, gavekort både fra på
blomster, vinmonopolet og hudpleie produkter. Laks og akevitt, prosecco i
gavepose, flotte strikkede votter, rullekoffert, flotte reisesmykke-skrin og
en masse annet spennende.
Hovedgevinsten. En fem retters med vinmeny fra Hotel Continental
(navnet på, var selvsagt det alle EGENTLIG ville ha. Det er faktisk mer enn
god nok grunn til å komme på Sosialaften bare DEN vinnersjansen, også
for gjester.
Nytt av året var sekken med gaver i snor – «Katta i sekken». Her kjøpte vi
en gave, og valgte ved å trekke i en snor. Det var kjempepopulært og
utsolgt på et øyeblikk. Det var også en super sjanse til å hvert fall få med
seg EN ting hjem! Morsomt navn på «leken» var det og. Som UM sa – her
er det noen ordentlige ting innimellom, og mange sjanser for å få «Katta i
sekken». Morsomt!
Med søsterlig hilsen
Anett Finbråten
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INGEBORGS
«JULE» MONSTER

GARN: LETTLOPI

Med dobbel tråd, pinner nr. 4 - 5, med enkel tråd pine 3 - 4
Legg opp 20 – 25 masker på sett- pinner og strikk rundt til arbeidet
er omtrent 5 cm langt (eller høyden er to ganger så mye som
bredden).
Del maskene i to deler og fortsett å strikke rundt på en halv del. Ta
to masker sammen etter hvert som du jobber deg oppover øret slik
at det blir felt helt av til slutt. Trekk tråden gjennom og strikk på
omtrent samme vis på det andre øret.
Broder øyne, munn og nese – fyll og sy sammen.
Husk at det er monstre så de
kan være skakke og
usymmetriske.
Bruk garn som kan toves,
gjerne dobbelt, her teller
effekten.
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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
Vi i redaksjonen ønsker alle søstrene God Jul og Godt nytt år.
Redaksjonen har bestått av:

Jeanette Ajer
Anett Finbråten
Nina Iljena Karlsen

Webansvarlig:
Fotograf:

Elisabeth Buntz
Randi Schønland og Anett Finbråten
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