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Kjære Urd-søster! 

En sommer og en varm, flott høst er 

over. Aktiviteten i logen vår blomstrer, 

og vi går snart inn i adventstiden og alt 

det den innebærer.  

Vi har mange nye søstre og på møtet 22. 

november tok vi imot to nye søstre. Det 

er gledelig! Noe også vår Distrikts Stor 

Sire Britt Margrethe Lund nevnte da hun 

var hos oss 25. oktober. Hun informerte 

på ettermøte om bruk av sosiale medier 

og hvordan vi skal forholde oss til dette. 

En meget nyttig orientering. 

Embedskollegiet har to hovedfokus i 

2017 og 2018. 60 års jubileet og Lands-

saken. Til jubileet har vi en målsetting 

om å dele ut kr 60.000,- til lokale orga-

nisasjoner. Vi er godt i gang allerede og 

har spart opp kr 42.000,-. Resten skal vi 

klare uten problem. Vi har nedsatt en 

jubileumskomite med Kari Bjørneboe i 

spissen, og to møter er avholdt. 

Når det gjelder Landssaken er målet til 

Odd Fellow å samle inn penger til ny 

Odd Fellow redningsskøyte. Målet er å 

samle inn 60% av kostnadene på 42 

mill.kr (ca. 25-26 mill.kr.). Dette er 

forutsetningen for at skøyta skal få  

navnet Odd Fellow III. Hver loge skal 

samle inn kr 1.000 pr. medlem. Vi har 

sent ut informasjon om dette til alle 

medlemmene, og besluttet på møtet vårt 

22.11. om å øke medlemskontingenten 

med 150 kr pr. medlem fem ganger. 

Disse skal merkes Landssaken på faktu-

raen. På denne måten kan alle medlem-

mene være med å bidra, og det blir en 

rettferdig fordeling. Vi skal holde søst-

rene orientert. 

Da vil jeg ønske alle søstrene en fredlig 

jul sammen med sine kjære. 

Med søsterlig hilsen i 

V. K. og S. 

Wenche S. Bystrøm Haaland 

OM har ordet 

OM Wenche S. Bystrøm Haaland 

25 års  og 40 års Veteranjuvel 

Tirsdag 13. september hadde Loge nr. 16 Urd sitt første møte 

i høstterminen. Vi hadde to veterantildelinger, str. Liv Borgen 

Andersen, innviet i vår loge 11.09.1976 og str. Gunvor Marie 

Næss, innviet 23.04.1991. En vakker seremoni ved DSS Britt 

Margrethe Lund og Fung. Stor Marsjal Ellen Brekke 

Strømsvaag. Vi kom for øvrig 

inn i nyoppusset logesal. Av-

slutningsvis på denne vakre 

seremonien ble vår nye stjerne-

himmel tent til tonene av  

Amazing Grace. Etter tildeling-

en gikk søstrene ned til et nydelig dekket festbord. Det ble 

servert schnizel m/tilbehør og bløtkake til dessert. OM  

Wenche Bystrøm Haaland gratulerte søstrene og takket dem 

for arbeidet de har lagt i logen. En strålende og minnerik 

kveld for alle som var til stede. 

Fra venstre DSS Britt Margrethe Lund, 40 års jubilant Liv Borgen  

Andersen, 25 års jubilant Gunvor Marie Næss og OM Wenche Bystrøm 

Haaland 
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Sosialaften 11. oktober 2016 

Sosialkomiteen hadde forberedt seg godt 

og sto for en flott og humørfylt manne-

kengoppvisning 11. oktober. Seks feiende 

flotte damer fra Sosialkomiteen og tre 

stilige herrer fra Loge nr. 17 Dag stilte 

som mannekenger og viste høstens mote 

fra Gyldne Tider på Down Town og Isak-

sens Klær. Str. Lise Marie Gusfre var den 

fødte konferansier og ledet mannekengene 

trygt gjennom kvelden. Søstre med 

venner og bekjente, koste seg med 

deilige karbonadesmørbrød, kaffe og 

kaker som Sosialkomiteen sto for. 

Flotte gevinster og godt loddsalg. 

Det var på forhånd bestemt at penge-

ne som kom inn skulle gå til kronisk 

syke barn ved Barneavdelingen ved 

sykehuset i Telemark. Enhetsleder 

Torhild Rødseth Haugen var invitert og 

fortalte om avdelingen og hva pengene 

kunne brukes til. Det var en takknemlig 

leder som mottok kr 12.500 av lederen 

for Sosialkomiteen Else-Liv Olsen. 

Takk til alle medlemmene i Sosialkomi-

teen for en flott innsats. 

Stor fokus på sko og tilbehør. Turid Sandberg Sissel Halvorsen og Geir Ødefjeld Vel blåst alle sammen! 

Trine Svarstad, Geir Ødefjeld og Gunvor Tonheim 

presenterer  festantrekk 
Unni Hansen og Else-Liv Olsen Enhetsleder Torhild Rødseth Haugen mottar 

sjekken på kr 12.500. 

Stor innsats av Sosialkomiteen ved Trine Svarstad, Lise Marie  

Gusfre, Gunvor Tonheim, Unni Hansen, Sissel Halvorsen, Else-

Liv Olsen, Torhild Anholt, Nelly Buschmann Myhre og Gitte 

Teigen Hesmyr 

Gradspasseringer 

Str. Anne Ellingsen, Kari Omnes Egeland og Britt Ytterbø ble 

tildelt Den Høye Sannhets Grad på møtet 27. september. 
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Sommertur 7. juni 

En fantastisk sommertur i Loge nr. 16 URD i Pors-

grunn. Vi leide M/S Dikkon og dro ut i vår vakre skjær-

gård. Vær og temperatur var fortreffelig. Reker og loff 

hører med. Godt drikke sørget søstrene for selv. Lise 

Marie Gusfre spilte trekkspil og mye sang og latter pre-

get utflukten  

Sommermøte 8. august 

Str. Kari Bjerkøen og Ann Kareen Kiøsterud ble 

forfremmet til Den Edle Kjærlighets Grad på mø-

tet 25. oktober. En stolt fadder Synnøve Kiøsterud 

Brekka sammen med OM Wenche Bystrøm Haa-

land og DSS Britt Margrethe Lund. 

Gradspasseringer 

Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter sto for sommer-

møte 8. august. Det ble vist rundt i logesalen som 

er pusset opp i sommer. Det er lagt nytt teppe i  

logesalen. Taket er malt, og vi har fått stjerne-

himmel i taket. Det er investert i nye mikrofoner 

til stolene. Vi har også installert trappeheis.  

Flott underholdning av bl.a. Anita Torvund. 

Mange søstre koste seg med kaker og kaffe. 
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Alterblomster 

Jubilanter 2017 
Vi gratulerer! 

 
 

02.01.17 Hilde Lia Karlsen   60 år 

11.01.17 Synnøve Kiøsterud Brekka 70 år 

06.02.17 Anne-Lise G. Hafredal  70 år 

10.02.17 Turid Ellefsrød   65 år 

10.02.17 Synnøve Håkonsen  75 år 

24.02.17 Ragnhild Hartveit   85 år 

06.03.17 Anett Næss Nilsen   60 år 

14.04.17 Marit Haraldsen   70 år 

14.04.17 Tove Kolstad   65 år 

26.04.17 Margit Agnethe Kittilsen  70 år 

Telemark Odd Fellow Kor 

ønsker seg nye medlemmer! 

Er du glad i å synge - ta kontakt 

med Anna Augestad, tlf.nr. 

414 03 857. 

Minneord 

Vår logesøster Elna Jonskås 

Olsen døde 7. august 2016. 

Str. Elna var født 28.04.1951. 

Hun ble tatt opp som medlem i 

vår loge 22. mai 2007. 

Søster Elna vil jeg betegne 

som ei positiv og fin logesøs-

ter som var godt likt av sine 

medsøstre. Hun fant seg godt 

til rette i vår loge og så fram til 

hver logekveld. 

De siste årene ble hun delvis borte 

fra logen. Dette hadde sin årsak i 

sykdom i hjemmet. 

Det siste året ble dessverre også 

Elna rammet av en alvorlig syk-

dom, noe som begrenset hennes 

ønske om å komme på våre møter. 

Søstrene i Loge Urd vil savne 

Elna, og jeg lyser fred over hen-

nes gode minne. 

    OM 

Fem søstre har fått alterblomstene. Str.Unni Stamland Kaasin, 13.09.,  str. Eva Bergestig 27.09., str. Sissel Kvam 11.10. og 

str. Turid Momrak Larsen 25.10.2016 

Bursdager -  Vi gratulerer! 

Søstrene Ellen Margrethe Ødegaard (70) og Grete 

Arnestad (70) har rundet år og mottatt Urd-lyset. 


