
Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Anna Amdal Fyhn. 

Foran fra venstre: DSS Kirsten Melvik, Jubilanten Anna Amdal fyhn, OM Lillian 
Nilssen.  

Bak fra Venstre: Storrepr. Bente Solheim, Eks OM Karin Gabrielsen, Eks DSS 
Sidsel Haldorsen.  

På vårt logemøte tirsdag 13.12.2016 ble vår søster Anna Amdal Fyhn tildelt 
Veteranjuvelen for 40 års medlemsskap. Det var en vakker og stemningsfyllt 
seremoni. 



Etter den høytidelige seremonien i logesalen, hygget søstrene seg på 
ettermøtet med taler til ære for veteranen.  

Kveldens meny var gravlaks på toast med sennepssaus til forrett. Hovedrett 
bestod av pinnekjøtt med kålrabistappe og poteter. Og til dessert ble det 
servert hjemmelaget karamellpudding. 

Storrepr. Bente Solheim utbragte en skål for Den Uavhengige Norske Storloge. 

Første taler ut var DSS Kirsten Melvik, som gratulerte og takket Veteranen for 
innsatsen.  

Andre taler var OM Lillian Nilssen som takket for at hun hadde vært en aktiv 
søster alle disse årene.  

Storrepr. Bente Solheim talte på vegne av festkommiteen som bl.a hun var 
med i da søster Anna Amdal Fyhn var undermester. 

Så var det Jubilanten selv som ønsket å si noen ord. Hun takket for en 
fantastisk kveld, og fortalte om hennes møte med logen og hennes virke her.  

Eks DSS Turid Wulf Pettersen fra Rebekkaloge nr. 25 Irene holdt takk for maten 
talen. 

Det var 68 søstre og 4 gjester tilstede under seremonien. 



Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia.  

Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. 

Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian 
Nilssen. 
Bak fra Venstre: Eks DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen, Storrepr. Bente Solheim, Stor 
Skattmester Vivi Skyrud Uhre, Eks DSS Sidsel Haldorsen.  

På vårt loge møte tirsdag 15.12.2015 ble vår søster Nelly Embrå tildelt 40 års 
Veteranjuvel. Det var en meget høytidelig seremoni, utført av Stor Sire Morten 
Buan og hans fungerende Storembedsmenn. 

Etter den stemningsfulle seremonien i logesalen møttes søstrene og gjester til 
et stilfullt dekket bord i festsalen.  

Kveldens treretters meny bestod av hjemmelaget laksepate med toast, surret 
lammestek med fløtesaus, dampede grønnsaker og potet. Til dessert en 
hjemmelaget karamellpudding. 

Det var 65 søstre fra nr. 11 Concordia og 14 gjester fra forskjellige loger 
tilstede på den meget høytidelige festaften. 



I denne anledning var det DSS Leif Larsen og 11 brødre fra loge nr. 96 Origo 
som serverte ved festmåltidet. Deriblandt serverte også jubilantens sønn 
Johnny Embrå ved hovedbordet. 

Jubilanten ble hedret med fine taler og blomster, der det ble takket for all 
innsats for logen og Ordenen gjennom 40 år. 

Det var en flott og minnerik aften for alle som var tilstede. 



Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Ally Andreassen. 

Foran: Jubilanten Ally Andreassen. Bak fra venstre: OM Bente Solheim, 
Storrepr. Kirsten Melvik.  

På vårt logemøte den 5.6 2012 ble vår søster Ally Andreassen tildelt 40 års 
Veteranjuvel, under en vakker og stemningsfull seremoni. 

Begivenheten ble behørig feiret på ettermøtet i våre festpyntede 
selskapslokaler. Mange søstre hadde møtt opp for å feire jubilanten.  

Menyen besto av en forrett av asparges med skinke og soyasaus.  
Hovedretten var ovnsbakt laks i rømmesaus med agurksalat og poteter. Til 
dessert fikk vi nydelig vannbakkels med aprikoskrem. 
  



Under måltidet holdt følgende taler: 
Overmester Bente Solheim gratulerte jubilanten og takket for den innsatsen 
hun har lagt ned i logen. Storrepresentant Kirsten Melvik hilste, gratulerte og 
overrakte blomst fra DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen. Hun overrakte også blomst fra 
seg selv og søster Karin Gabrielsen.   
  
Videre på talerekken sto søstrene Ragnhild Pettersen, Ninette Wilhelmsen på 
vegne av seg selv, Solveig H. Hansen og Solbjørg Evensen. Søster Solveig H. 
Hansen leste også 2 dikt av Arvid Hansen. 
  
Jubilanten var overveldet over all oppmerksomheten som var blitt henne til del, 
og takket på det hjerteligste for den flotte seremonien og en minnerik aften. 



Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Andholm. 

Foran: Jubilanten Nelly Andholm. Bak fra venstre: Eks Storrepr. Wenche Aas 
Hermansen, OM Bente Solheim, DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen, Storrepr. Kirsten 
Melvik. 

På vårt logemøte den 6.12.2011 ble søster Nelly Andholm under en vakker og 
stemningsfull seremoni tildelt Ordenens 40-års Veteranjuvel. 

Tildelingen ble foretatt av DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen. Som storembedsmenn 
fungerte Storrepresentant Kirsten Melvik og Eks Storrepresentant Wenche Aas 
Hermansen. 

Etter den høytidelige seremonien i logesalen var det duket for festmiddag.  

Da dette også var logens julemøte besto menyen av pinnekjøtt med tilhørende 
drikke og riskrem til dessert. 

Jubilanten ble tildelt mange taler og overrekkelse av blomster.  



Den første i talerekken var DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen som bl.a. takket 
jubilanten for det arbeid hun har lagt ned for Ordenene, både i Loge Concordia 
og Leir nr. 12 Troms. Hun avsluttet med og overrekke jubilanten en bukett 
hvite liljer.  

Deretter talte Overmester Bente Solheim som takket for det arbeid jubilanten 
har lagt ned for vår loge og overrakte jubilanten 3 nelliker. Hun overbragte 
også hilsen fra Odd Fellow klubben Tres Encanedados på Gran Canaria som 
jubilanten var med på å starte opp.  

Hun har også vært nestleder der i en lang periode og er nå æresmedlem i 
klubben. 

Jubilantens fadder søster Ragnhild Pettersen avsluttet talerekken og overrakte 
en bukett hvite roser. 

Avslutningsvis takket jubilanten for den fine seremonien og en flott dag.  



Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 40 års Veteranjuvel til Eks DDSS/DDRP Rådsrepresentant 
Sidsel Haldorsen. 

Bak fra venstre: Eks OM Else Sundquist, Stor Marsjall Toril Grundtvig 
Skougaard, DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen, Storrepr. Anna Amdal Fyhn, Eks DSS 
Kjellaug Vollen. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Sidsel 
Haldorsen, OM Tone Kaldhol. 

På vårt logemøte den 05.04.2011 ble Eks Rådsrepresentant Sidsel Haldorsen 
under en vakker og stemningsfull seremoni tildelt Ordenens 40 års 
Veteranjuvel. Tildelingen ble foretatt av Stor Sire Morten Buan og Stor Marsjall 
Toril Grundtvig Skougaard førte jubilanten. 

Sidsel Haldorsen ble innviet i Ordenen 30.03.1971 og har hatt en rekke verv/
embeder i logen. Hun startet som CM's venstre assistent for perioden 1975/77. 
Deretter følgende embeder; Cermonimester 1979/81, Sekretær 1981/83, 
Undermester 1985/87,  Overmester 1989/91, Eks Overmester 1991/93 og 
Storrepresentant fra 1993/97. 



I Rebekkaleir nr. 12 Troms har hun hatt vervene; Yppersteprest fra 1987/89, 1. 
terne hos Dep HM 1991/93, HM 1993/97 og fung. Eks HM 1.8.1997 til 
31.12.1997. 

I Storlogen var hun utnevnt til  DDRP/DDSS i perioden 1.1.1997 til 31.7.2001. 

Under søstermåltidet ble det servert Rekecocktail til forrett, Reinsdyrstek til 
hovedrett og iskrem med chili og jordbærcooli til dessert, med dertil hørende 
viner. Bordet var vakkert pyntet i lys grønt og rosa og foran jubilanten var det 
plassert en vase med 3 rosa nelliker. 

Jubilanten ble tildelt blomster og mange fine ord gjennom alle talene som ble 
fremført.  

Stor Sire Morten Buan startet talerekken. Han gratulerte og takket for den 
innsatsen jubilanten har lagt ned for Ordenen gjennom disse 40 årene. I løpet 
av disse årene har hun engasjert seg mye, knyttet bånd og spunnet tråder.  
Hun har også vært en pådriver for å omsette ord til handling. Han takket også 
jubilanten for at hun har sagt seg villig til å delta i arbeidet med etableringen 
av Odd Fellow-akademiet. Avslutningsvis takket han av med å overrekke 
jubilanten et nydelig innrammet trykk av St. Sunniva, samt blomster fra 
Ordenen. 

Overmester Tone Kaldhol takket jubilanten som både har vært en aktiv og 
markant søster. Hun har påtatt seg høye og viktige verv, alt med topp kvalitet 
og alltid med ordenens ve og vel i tankene. Hvor raus dagens jubilant er kom 
frem da hun tidligere i år fremmet forslag om at vi skulle gå bort fra de 
sedvanlige 25- 40 og 50 rosene til Veteranene og gå tilbake til de 3 rosa 
nellikene. Dette vel vitende om at hun selv var den første som ville "bli 
rammet". 

Storrepresentant Turid Schjelstad Bakkevoll fra Rebekkaloge nr. 115 Kesia 
overrakte blomst og takket for støtten og innsatsen jubilanten hadde lagt ned i 
forbindelse med oppstart av deres loge. 

HM Kirsten Melvik i Rebekkaleir nr. 12 Troms overrakte blomst, gratulerte fra 
alle matriarkene og takket for at hun hadde gått i bresjen for etableringen av 
Rebekkaleir nr. 12 Troms. Hun var både Chartermedlem og Leirens første YP. 

Også de hun har vært fadder til, v/søster Astrid Nilsen, gratulerte og overrakte 
blomster som takk for det hun har betydd og betyr for dem. 

Avslutningsvis takket jubilanten Stor Sire og Stor Marsjall for at de hadde tatt 
seg tid til å komme nordover for å foreta tildelingen. Likeledes takket hun alle 
Storembedsmennene for en flott og stemningsfull seremoni, og alle søstrene 
som hadde stilt opp og deltatt i jubileet hennes. Hun ser tilbake på disse 40 
årene med glede. Spesielt trakk hun frem arbeidet i forbindelse med det å 
være moderloge for 6 loger i vårt distrikt og likestillingsarbeidet. Hun føler seg 
også heldig som har fått være fadder for hele 10 nye søstre. 



Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia.  

Tildeling av 40 års Veteranjuvel til Eks OM Ragnhild Pettersen. 

Bak fra venstre: Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, DSS Kjellaug Vollen. 
Foran fra venstre: OM Tone Kaldhol, jubilanten Ragnhild Pettersen. 

På vårt logemøte den 22.09.2009 ble Eks OM Ragnhild Pettersen under en 
vakker og stemningsfull sermoni tildelt Ordenens 40 års Veteranjuvel. 
Tildelingen ble foretatt av DSS Kjellaug Vollen og Eks Storrepresentant Wenche 
Aas Hermansen fungerte som Stormasjall. 

UM Bente Solheim listet opp de verv Veteranen har hatt i vår loge og i Leir nr. 
12 Troms og hennes vita viser at hun har vært en svært aktiv søster. Under sin 
tale til jubilanten takket DSS Kjellaug Vollen for det arbeidet hun har utført på 
en verdig og samvittighetsfull måte gjennom 40 år. 



Festmiddagen besto av rekecoctail til forrett, svineindrefilet med 
champinjongsaus og grønnsaker til hovedrett og hjemmelaget is med friske 
bringebær som dessert. Veteranen ble behørig feiret og det vanket mange fine 
taler med velfortjente ord og blomster.


