
 

Kjære Norasøstre. 
 

Nå har dere igjen fått et  

nummer av Nora-Posten i 

hendene etter en lang pau-

se.  

Takket være dyktige  

medarbeidere er avisen  

igjen i gang og det gleder 

jeg meg veldig over. 

Når dette skrives er vi i november i 2. halvdel av 

mitt embede som loge Noras OM. 

I 2016 har det vært mange lyspunkter i vår loge. 

Vi har tildelt to 40 års Veteranjuveler og vi har 

hatt innvielse av 3 søstre som jeg ønsker hjertelig 

velkommen i vår loge. 

Jeg håper dere vil trives og føle at dere er en del 

av et godt fellesskap. 
 

Vi har også hatt mange forfremmelser; Det Gode 

Vennskaps Grad, Den Edle Kjærlighets Grad og 

Den Høye Sannhets Grad. 

I den forbindelse vil jeg henstille til den enkelte 

fadder om å la sin resipiend få se foregående 

logegrad før de får en ny. Enten i vår egen loge 

eller hvis det ikke går tidsmessig, i en annen loge. 

Dette betyr mye for resipiendens forståelse av  

gradens innhold og budskap. 
 

I vår avholdt vi også en vellykket Venneaften som 

resulterte i våre tre nye søstre. 

Nå er det på tide å tenke på neste Venneaften som 

vi skal ha i februar. Jeg vil be hver enkelt av oss 

tenke over om det er noen vi kjenner som vi kan 

glede med en invitasjon etterhvert. 
 
 

Den 19. oktober avholdt vi vår årlige Sosialaften 

og overskuddet der ble 15.532 kr.  

Et flott resultat og beløpet går i sin helhet til Odd 

Fellow Ordenens landssak 2016-2019 hvor det skal 

finansieres en ny redningsskøyte, Odd Fellow III. 
 
 

I skrivende stund er det to møter igjen i dette halv-

året, et adventmøte og vårt tradisjonelle julemøte. 

Disse to møtene tror jeg alle gleder seg til. 

 

Jeg vil få takke alle søstre som har påtatt seg  

oppgaver i dette året, både de som har faste  

plikter og de som har påtatt seg å steppe inn 

der hvor det trengs. 

Tusen takk for at dere stiller opp! 

 

 

 
 

Som’ren er borte, dagene korte, 

men gjennom tåke, mørke og regn, 

langt i det fjerne lyser en stjerne 

Betlehemstjernen, det himmelske tegn. 

 

Snart skal vi høre klokkene føre 

budskap om høytid i hjemmene inn. 

Klart skal det klinge, inn skal det ringe, 

julen for alle,  i hjerte og sinn. 

 

 

 

 

Med dette diktet av Margrethe Munthe, 

vil jeg få ønske alle mine søstre  

i Rebekkaloge nr. 114 Nora  

og deres familier  

en riktig god og fredfull jul  

og et godt og rikt nytt år 2017.  

 

La oss bruke ferien til å senke skuldrene og  

nyte dagene med familie og venner.  

Jeg gleder meg til å treffe dere igjen i januar. 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Anne-Mette Vold 

OM 
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De fleste av søstrene 

som skulle være 

med,  

var møtt opp ved 

Odd Fellow Gården 

og nøt ventetiden i 

solveggen. 

Åshild Nøringset  

ønsket oss velkommen  

til Galleri Rønningen 

og fortalte om stedet  

som en gang hadde vært  

et gårdsbruk, men som 

for noen år siden  

var gjort om til et sted  

med utstilling av mye  

flott kunst og håndverk.. 

Etter ankomsten ble det servert deilig aperitiff.  

Etter å ha beskuet, og også kjøpt noe av 

kunsten, samlet vi oss på låven. 

 



 

 

Inne på låven 

fikk vi 

deilig  

hjemmelaget  

mat, i form av  

koldtbord og  

kaker. 

 

Drikke til  

maten 

hadde vi selv. 

med.  

Og sannelig kom også Miss Piggy innom,  

men uten sin kjære Kermit, dessverre. 
 

Hun hadde i stedet tatt med seg to kjekke - 

nei, to heller nokså gretne gubber!! 
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Vi fikk besøk av Tuppen og Lillemor. 



 

Lise-Lotte Nilsen 

 DHS Grad 

12/4 

Berith Langbach 

10/5   DGV Grad 

25/10 DEK Grad 

Thorild Haugland 

27/9 DHS Grad 

Eirin Hansen 

Troskapsgraden 

24/5 

       Mona Østhus 

   26/4 DEK Grad  

   27/9 DHS Grad 

Hege Gundersen 

10/5   DGV Grad 

25/10 DEK Grad 

Gratulerer 
Innvielser 

Birgit Jonsaas Olafsen 

Troskapsgraden 

                 11/10 

Else Aafos 

Troskapsgraden 

11/10  

Forfremmelser 
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Gratulerer 

Elsa Runde  

40 års Ve.Ju. 

12/1 

Liv Fjelddalen 

40 års  Ve.Ju. 

23/2 

Veteraner 

Kari Spange 

25 års Ve.Ju. 

13/10-15 

Rebekkaleir nr. 4  Telemark 

Anne-Mette Vold 

Barmhjertighetens Grad 

25/4 

Hanne Augustin 

Håpets Grad 

24/10 

Mona Findal 

Troens Grad 

26/9 
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Odd Fellow Ordenens  Landssak 2016 - 2019 

Redningsselskapet 
Resultatet av avstemmingen om ny 

landssak for Odd Fellow Ordenen 

viste et klart resultat der finansiering 

av en ny redningsskøyte ble valgt 

som formål.  

Skal vi lykkes så kreves det et stort 

engasjement i alle loger i gjennom-

føringen av denne Landssaken og vi 

er avhengig av at alle slutter opp.  

Tilsammen må vi samle inn minst 

25 millioner for å få retten til å be-

stemme navnet på den nye rednings-

skøyta. «Odd Fellow III» vil redde liv! 

Målet er at den nye redningsskøyta skal bære navnet Odd Fellow III og at den skal være 

klar til dåp i april 2019 i forbindelse med Ordenens 200 års jubileum. Den nye rednings-

skøyta «Odd Fellow III» vil redde mange liv og berge verdier i fremtiden og den vil bety 

mye for de tusener som ferdes på sjøen og som trenger hjelp hvert år. 

DIN gave redder liv! 

Sosialaften ble avrundet  

med  trekning av de flotte  

blomstergevinstene.  

De heldige vinnerne gikk 

fornøyde hjem for å pynte 

opp med blomstene ute 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  

eller inne.  

Vi som ikke vant, gikk 

hjem med minner om 

nok en hyggelig og godt 

gjennomført Sosialaf-

ten. 

Inntekten fra Sosialaften beløp seg til 15.532 kr. 

Logen hadde vedtatt at beløpet i år ikke skal gå til et lokalt  

tiltak,  

men til Odd Fellow Ordenens Landssak.                                              

G.K.S 
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Sosialaften 19. oktober 

Mange ville delta, men det måtte settes en  

grense på 100 personer. Bordene var dekt og 

pyntet fint på formiddagen, og fra klokka seks 

strømmet det inn damer som ville skaffe seg  

en god plass for best mulig å se høstens nyheter 

fra butikkene.  

Etter at alle hadde fått servert deilige snitter,  

kaker fra vårt ”berømte” kakebord, kaffe og  

noe godt i glassene, var det klart for kveldens  

høydepunkt: 

                         MANNEKENGOPPVISNINGEN! 

En stor takk rettes til alle som sørget for en flott gjennomført Sosialaften! 

I år ble det vist klær fra MailiZ ved str. Inger 

Lise Tingberg Andersen, og fra OWs Korsett-

salong ved str. Berit Solberg Ottar. 
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Gry Holm ledet  

mannekengoppvisningen 

lett og ledig, og krydret 

det hele med ekstra tips 

om ”siste skrik”  

fra motebransjen. 

Det ble mange fristelser!  



 

Eks OM  Inger Isaksen 

01.11.1951 - 03.10.2015 

Rebekkaloge nr. 114 Nora mistet et verdifullt ledd av sin kjede da Eks OM Inger Isaksen 

gikk bort 3. oktober 2015.  

Hun ble innviet i Rebekkaloge nr 15 Via Nova den 7. januar  1992 og hennes fadder var 

Eks OM Jorunn Jordbakke.  

Inger  meldte overgang til Rebekkaloge nr 114 Nora da denne ble instituert og hun var 

også medlem i Rebekkaleir nr 4 Telemark.  

Medlem var hun også i Telemark Oddfellow Kor, hvor hun sang altstemmen.  
 

Eks OM Inger Isaksen har hatt følgende embeder i loge Nora: 

Kapellan  2002 - 2003 

Sekretær  2003 - 2005 

UM  2011 - 2013 

OM  2013 - 2015 
 

Inger var en inkluderende person som viste stor omsorg for søstre, venner og familie. 

På sin milde og blide måte var hun flink til å finne løsninger på utfordringer og vansker. 
 

De siste årene hadde hun flere fysiske utfordringer, men med optimisme og pågangsmot 

ønsket hun hele tiden å kunne fullføre de oppgavene hun hadde påtatt seg. 

Men sykdommen ble til slutt for vanskelig og dessverre måtte hun gi tapt da det kom til 

installasjonen høsten 2015. Det gikk bare så altfor fort, plutselig ble Inger for syk til å  

delta og like plutselig ble hun borte, for alltid. Logens søstre måtte til slutt innse at Inger 

aldri mer ville komme tilbake. Et meget verdifullt ledd i kjeden var for alltid borte. 
                                 J.P.J. 

Minneord  

Vi lyser fred over Inger sitt minne. 

Ingen er med oss for alltid og tiden forsvinner så fort. 

Minnene får vi beholde, som gir lindring når savnet blir stort. 
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Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? Jeg ble innviet i Rebekkaloge nr  15 Via Nova, 20.oktober  

1992.  

Hva gjorde at du søkte opptagelse? Var nysgjer r ig og syntes det hør tes interessant ut. 

Kommer du fra en «ordensfamilie» eller var det venner/kolleger som gjorde at du kom i kontakt 

med Ordenen? Det var  min tr emenning som fikk meg med. 

Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? Ikke mer  enn at den gjorde mye bra. 

Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Vera Hammer  Andersen. 

Har du selv vært fadder? Ja, jeg er  fadder  til 4 søstre. 

Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? Ja, det gjorde jeg. 

Hva synes du er det viktigste vi kan gjøre for å ta best mulig i mot en ny søster? Prate med henne, la 

henne bli kjent med de andre søstrene og få henne til å føle seg velkommen. 

Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen? Ja, det har  vært 24 

fine år. 

Er det noe du spesielt vil nevne i forbindelse med oppgaver/embeder som du har hatt som logesøster 

i disse årene? Har tr ivdes med de oppgavene jeg har  fått. Må nok si at Kapellanembedet er  fint og 

står mitt hjerte nær. 

Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag? 

Det var nok strengere. Tidene forandres og logen likeså.  

Har du synspunkter på hva vi i Nora kan bidra mer med i vårt lokalsamfunn? 

Støtte foreninger og lag, sånn som vi gjør i nærområdet vårt. 

Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? Ja, men vet ikke på hvilken måte.  

Kan du huske noe som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg som logesøster? Det har  nok vært 

mange ting, men det var jo litt spesielt da vi startet loge nr. 114 Nora. Det var en fin og inkluderende tid. 

Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn? Like embe-

det sitt og gjøre det beste en kan. 

Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? Er det noe du lurer  på, spør  så det ikke blir  noen 

misforståelser. Vær blid og positiv. 

Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? Nei, egentlig ikke. Jeg synes vi har  fine 

møter. Det er selvfølgelig hyggelig når vi får besøk av noen som kan tilføre møtet noe positivt fra byen vår, 

foreninger, helsevesenet osv. 

 Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid? At vi får  flere yngre søstre, så vår  loge vokser  seg stor . 

Intervju med en av våre eldste Norasøstre  

Ingunn Elisabeth Lillefjære 

Mitt liv som Rebekkasøster 
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En liten hilsen ved årsslutt  

fra Storrepresentant  

Eva Møllerop Djupvik 

 

Kjære Norasøstre. 
 

Takk, kjære søstre, for deres  

bidrag i året som snart er omme. 

La oss se fram til et like stort engasjement 

i det nye år som snart vil komme. 

Det er med stor glede og takknemlighet jeg 

ser at dere kommer på møtene i logen. 

Trivsel betyr alt for en loges arbeid, derfor 

må vi alle ta godt vare på hverandre. 
 

 

Kjærlighet og glede 
av Håkon Olsen 

 

Der hvor kjærligheten lever, 

i en hverdag tung og grå. 

Der hvor ingen noe krever, 

men vil heller gi enn få. 
 

Der vi skaper gleden, 

der vi finner ro. 

Der vi eier freden, 

der hvor kjærlighet får gro. 
 

Ordet kjærlighet er skjønnhet, 

ja, det vakreste på jord. 

Alle vil vi bli belønnet, 

når på kjærlighet vi tror. 
 

 

En Velsignet God Jul 
 

og 
 

Et Godt Nytt År  
 

ønsker jeg dere alle m/fam. 
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sin redaksjon vil takke for tilliten 

vi ble vist i forbindelse med 

utnevnelsen av oss i arbeidet med 

fortsettelsen av avisen. 
 

Redaksjonen består av flg. søstre: 
 

Eva Møllerop Djupvik 

Gry Holm 

Gunn Karin Solheim 

Mette Renate Hellum 

Kirsten Strand Stensrud 

OM Anne Mette Vold 

Teknologien går fremover også i vår loge. 

I høst fikk vi betalingsterminal. 

Dette var en overgang, i hvert fall for meg. 

Jeg satte meg grundig inn i funksjonene, 

men så for meg en lang kø av søstre. 

Det gikk helt glatt helt til papiret satte seg 

fast.  

Hvordan får vi opp lokket til papirrullen? 

Etter mye om og men ordnet det seg, men 

det er ikke bestandig problemene er der du 

tror. Jeg tror dette er en ordning som vi blir 

fornøyd med.             

MEN   

tidligere klirret det titt og ofte i kassa til 

Søsterskillingen. Nå er  det nesten tyst. 

Kan vi gjøre noe med dette eller må vi   

godta teknologien på godt og vondt? 

          K.S.S. 


