
Julen 2009

Noen dager de er ganske korte,
de flyr av sted og blir til tidlig kveld,

men kanskje har du fått litt ut av dagen,
og skapt et innhold som du liker selv.

Vi har så mye som vi burde dele,
av tanker og av positive ord.

Det er så mange måter å spre glede,
slik at det blir bedre på vår jord.

God Jul og Godt nytt år!

Loge nr 2 – Urania – Stiftet 18. april 1913
Utgave nr. 9 – desember 2009
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Kjære alle Urania-søstre!
Ja nå må man vel kunne si at vi har kommet godt i gang med høstterminen
2009. Nytt kollegium og nye oppgaver - utfordringene er mange.

I skrivende stund har vi akkurat lagt bak oss en minneloge. En minneloge hvor
Urania sto ansvarlig for gjennomføringen – så vel inne i salen som utenfor.
Med tanke på våre to meget markante og kjære søstre – Lillemor E. Deberitz
og Ingrid Bjerke – som har forlatt oss det siste året – ble forberedelsene tunge.
Men kjære søstre, jeg følte selv at årets minneloge ble en høytid som jeg håper
at mine søstre også vil huske. Litt selvskryt må det vel også være tillatt å ta
med – det er faktisk utrolig hyggelig å få så mange positive tilbakemeldinger

etter et møte som det jeg fikk etter minnelogen. Det være seg fra Eks. Rådspresident, DSS,
Eks. OMere, UMere og ikke minst fra egne søstre. Det varmet virkelig. Det har vært en
hektisk høst. Vi har hatt innvielse, gradspasseringer, sosialaften og sist men ikke minst blir
det veteranaften og julemøte. I tillegg så har svineinfluensaen ”tatt” noen av oss. Alle
komiteer og nemnder – valgte så vel som utnevnte – har startet sitt arbeid.
Vi er alle sammen veldig glad i logen vår, så ingen negative ytringer skal være hørbare – men
det er en vesentlig ting vi aldri må glemme:

”VÆR MOT ANDRE SOM DU VIL AT ANDRE SKAL VÆRE MOT DEG….!”

Dette er meget viktige ord for samholdet i logen vår.

Men, kjære søstre, dere skal også vite at jeg er der for dere 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
Ikke vær redd for å ta kontakt med meg dersom det skulle være noe – det være seg av positiv
så vel som negativ karakter, om dere ønsker en skulder å gråte på. Men jeg vil også veldig
gjerne ta del i de gode tingene – det er ikke noe som er for stort ei heller for lite. Husk det..!
Sammen skal vi styrke Loge Urania. Vi skal ekspandere, skape trivsel, skape samhold og sist
men ikke minst – OPPTRE SOM EN ENHET! Det er faktisk veldig godt å vite at man alltid
har noen å snakke med. Jeg håper at jeg vil være en verdig Overmester for Loge nr. 2 Urania.
En overmester som mine søstre vil minnes med stolthet, og som blir satt pris på.

Jeg vil få ønske dere alle sammen en -

Riktig god jul og et helsebringende godt nytt år i 2010.
Lad batteriene, kos dere sammen med familien og gode venner i julehelgen og romjulen,
tenn stearinlysene i vintermørket og nyt livet helt og fullt.

Mandag 4. januar starter vi opp igjen med NYTTÅRSLOGE OG FREMFØRING AV
NYTTÅRSSPILLET - ta på dere gallaantrekket, og la oss ha en koselig nyttårssamling
sammen.

En stor juleklem til dere alle i
V. K. og S

Mona
OM
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Valgte og utnevnte embedsmenn 2009 – 2011

Fung. Eks. OM: Kirsti Uhlmann
OM: Mona Rasmussen
UM: Wenche Ødegaard
Sekretær: Wenche Høgåsen
Skattmester: Reidun Bragne
Kasserer Vigdis Hjartholm
CM: Torhild Skyberg
Inspektør: Ann Helen Madsen
Kapellan: Inger Olsen
IV: Guri Bremerthun
YV: Karianne Middelbo
OM h.a.: Diddi Mona Mørk
OM v.a.: Reidun Fritzvold
UM h.a.: Nina Iljena Karlsen
UM v.a.: Sissel Juell Thorsen
CM h.a.: Tove Mårteig
CM v.a.: Randi Schønland
Inspektør ass.: Guro Sveen
Arkivar: Unni Hildebrand
Musikkansvarlig: Brit Iser
Web-ansvarlig: Elisabeth Buntz

Valgte nemnder i Loge nr. 2 Urania 2009-2011

Nemnd for Logens Styrkelse og
Ekspansjon
Eks Storrepresentant Torill Evjen Solli
Storrepresentant Elna Kjær Meyer
Eks Overmester Kirsti Uhlmann
Hetty Wise Trøan
Ann Helen Madsen
Gunvor Loe Andresen (vara)

Nominasjonsnemnden
Fung. Eks OM Kirsti Uhlmann
Eks. OM Inger-Lill Bjerke
Ella Edin
Vigdis Hjartholm
Inger Olsen
Tove Mårteig
Lisa Svalesen
Storrep Elna Kjær Meyer (vara)

Finansnemnden
Liv Krigsvoll
Laila Halseth
Guro Sveen
Randi Schønland (vara)

Nemnd for Hjelp og Støtte
Logens valgte embedsmenn
Mona Rasmussen
Wenche Ødegaard
Wenche Høgåsen
Reidun Bragne
Vigdis Hjartholm

Revisjonsnemnd
Diddi Mona Mørk
Tove Mårteig
Guro Sveen

Komité for Stortingsgt. 28
Mona Rasmussen
Wenche Ødegaard
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Loge nr. 2 Urania – utnevnte nemnder – 2009 - 2011
Formiddagstreff
Ella Edin
Marvel Dahl
Anne Lise Svalesen
Unni Sandved
Laila Halseth
Guro Sveen

Komité for medlemsbok
Nina Iljena Karlsen

Åremålslisten
Randi Schønland

Musikkomité
Torgunn Haustreis
Kirsti Eriksen

Web ansvarlig
Elisabeth Buntz

Søstershillingskomité
Wenche Ødegaard (UM)
Wenche Allen
Ann Helen Madsen
Sølvi Røse
Randi Gjærvik
Hege Sølvesen
Karin Pedersen (kasserer)
Kirsti Eriksen
Reidun Fritzvold
Eva Torill Haavik

Sosialkomité
Jeanette Ajer
Kirsti Eriksen
Anna Marie Knudsen
Unni Hildebrand
Ann Helen Madsen
Nina Karlsen
Ingebjørg Lippart
(sekretær)

Kari Ulrichsen (leder)
Karin Pedersen (kasserer)
Gerd Myrvold
Torgun Haustreis

Selskapskomité
Ingebjørg M. Lippart
Margrete Lie
Karin Pedersen (kasserer)
May Helen Bernhoft
Gerd Myrvold
Elisabeth Buntz
Kristina Dolven
Grethe Syversen
Eva Torill Haavik
Hege Sølvesen

Nemnd for omsorg
Randi Schønland
Reidun Fritzvold
Liv Krigsvoll
Guro Sveen
Eva Hjertèn

Ensommes Venner
Liv Krigsvoll

Anskaffelsesnemnd
Anna Marie Knudsen
Ann Helen Madsen
Kari Anne Middelbo
Inger Olsen

Bårevakt
Iflg. Odd Fellow’s ”øverste
hold”, er Logen pålagt å ha
bårevakt. Dette er
selvfølgelig også
etter avdødes ønske om
vedkommende har gitt
uttrykk for å ha bårevakt
eller ikke.

Det skal være 6 vakter.

Mona Rasmussen
Brit Iser
Inger-Lill Bjerke
Torill Evjen Solli
Kari Anne Middelbo
Kirsti Eriksen

Søsterfondet:
Mona Rasmussen
Kirsti Uhlmann
Inger-Lill Bjerke
Elna Kjær Meyer

Sirius:
Guri Bremerthun
Gerd Myrvoll

Urania Bulletinen:
Brit Iser
Elisabeth Buntz (layout)
Randi Schønland (fotograf)
Kari Ulrichsen (redaktør)
Kirsti Uhlmann

100-Års jubileum

Ærefrykt for livet:

Kirsti Uhlmann

”Oslo-møte”

Inger-Lill Bjerke
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Undermesters hjørne
Kjære søstre.
Tenk at vi snart har lagt en høsttermin bak oss. For meg, som ny UM, har det vært en
spennende og lærerik høst. Det har vært mange oppgaver og utfordringer, men jeg håper at
det har gått greit selv om jeg selv syns jeg famler litt fremdeles. Så jeg ber dere ha litt
tålmodighet. De nye rutinene på kjøkkenet har gjort høsten spesielt krevende, men med hjelp
fra dere har vi stort sett klart det bra. Vi nærmer oss julen med raske skritt. En stor
høytid står for døren med mange hyggelige sammenkomster med venner og familie.
En hyggelig, men også travel tid. Det er mange ting som skal ordnes før vi kan sette oss til
rette å nyte julen. Ja det er travelt, men prøv og trekk pusten av og til og tenk på våre søstre
som ikke har det så bra i disse tider. Klarer vi å ta kontakt, sende en varm tanke og vise
omsorg i vår stressete hverdag? Jeg håper det.
Jeg vil gjerne takke dere alle for all hjelp i min første termin med en spesiell takk til
selskapskomiteen som har gjort en fantastisk innsats for at vi skal ha trivelige møter.
Tusen tusen takk kjære søstre.
Husk også Logeballet som finner sted 9.januar 2010. Håper så mange som mulig finner veien
i år.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god jul og takke for et godt Logeår.
Håper neste år vil bringe nye oppgaver og masse lys og varme til oss alle.

God jul
I V.K. og S
Wenche Ødegaard, UM

Loge nr 2 – Urania – Stiftet 18. april 1913
Utgave nr. 9 – desember 2009

Sekretærs spalte
Som nyinnsatt sekretær har jeg gått over fra matspalten til

sekretærs spalte. I denne spalten skal jeg prøve å holde dere
oppdatert med rettelser, nye søstre, fødselsdager etc. Jeg skal gjøre mitt beste for
at denne spalten skal bli like bra som den ble gjort av min forgjenger. Jeg vil
også benytte anledningen til ønske de nye embedsmenn, valgte og utnevnte
nemnder og komitéer lykke til i denne perioden. Det kommer til å bli en fin og
lærerik periode for oss alle.

….for dagen er du,
og lyset er du,
solen er du,
og våren er du,
og hele det vakre,
vakre, ventende
livet er du!
Karin Boye ”Morgon”

Redaktør: Kari Ulrichsen

Redaksjonskomite:
Kirsti Uhlmann
Brit Iser
Guri Bremerthun

Webansvarlig: Elisabeth Buntz
Fotograf: Randi Schønland
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Jeg vil få ønske våre søstre hjertelig til lykke
med overståtte og kommende fødselsdager.

04.10.09 Stillesby, Ingrid 90 år
09.10.09 Mæhlum, Monica 71 år
10.10.09 Ulrichsen, Kari 67 år
25.11.09 Sjøman, Marit Magnor 83 år
27.11.09 Paulsen, Hilde Kihl 53 år
02.12.09 Lie, Margrethe 48 år
02.12.09 Meyer, Elna Kjær 60 år
04.12.09 Jarodd, Inger 73 år
06.12.09 Halseth, Laila 70 år
18.12.09 Allen, Wenche Neuberth 64 år
19.12.09 Mårteig, Tove 67 år
24.12.09 Høgåsen, Wenche 59 år
25.12.09 Bragne, Reidun 59 år
26.12.09 Krigsvoll, Liv 75 år
08.01.10 Stedt, Ingeborg 87 år
09.01.10 Bernhoft, May Helen 52 år
21.01.10 Hagberg, Karin 85 år
31.01.10 Skofteland, Karen J. 77 år
01.02.10 Ajer, Jeanette 56 år
06.02.10 Tellefsen, Thordis 79 år
13.02.10 Uhlmann, Kirsti 50 år
22.02.10 Dolven, Gerda Kristina N. 59 år
02.03.10 Haraldsen, Inger 52 år
04.03.10 Lier, Torill Rye 56 år
06.03.10 Eriksen, Kirsti 56 år
06.03.10 Larssen, Eva Kopreitan 66 år
06.03.10 Mørk, Diddi Mona 73 år
11.03.10 Rødsrud, Erna Gudrun 88 år
13.03.10 Buntz, Elisabeth 67 år
17.03.10 Jamli, Inger Jonanne 80 år

Rettelser til adresselister: 17.03.10 Røse, Sølvi 66 år
Diddi Mona Mørk 21.03.10 Hauge, Johanne 64 år
Micheletveien 38N 26.03.10 Trøan, Hetty Wiese 62 år
1053 Oslo 28.03.10 Lohne, Kari Marie B. 67 år
Tlf: 22 32 48 11 31.03.10 Sølvesen, Hege 54 år

Unni Hildebrand
Folke Bernadottes vei 43, 0862 Oslo
e-mailadresse: hildebrand@kringsjaanet.no
Ingebjørg Mundheim Lippart
ny mailadresse: lippart@online.no

Jeg meddeler herved at søster
Jorunn Andvord dessverre har meldt seg
Ut av vår loge.

Opptatt i vår loge 09.11.09
Jeg vil få lov å ønske vår nye søster
hjertelig velkommen til Loge nr. 2 Urania.
Elizabeth Thams Ruud
Halvdan Svartes gt. 4A
0268 Oslo
Tlf: 22 44 21 19
Mobil: 483 04 545
E-mailadresse: erliruud@online.no

Til slutt vil jeg få ønske alle søstrene en riktig god og fredfull julehelg.
Wenche Høgåsen, sekretær

MØTEPROGRAM VÅREN
2010 URANIA

DATO MØTE SAL
04.jan Nyttårsloge B
18.jan Innvielse B
25.jan Klubbaften Grønne sal
01.feb 1. grad D
15.feb Arb.møte A
22.feb Formiddagstreff B-lobby
01.mar 2.grad B

15.mar

Det er satt opp 3
formiddagstreff i
vårterminen. B

22.mar Formiddagstreff B-lobby
29.mar Utgår pga. påske
12.apr 3.grad C
19.apr Klubbaften Grønne sal
26.apr Infomøte D
04.mai Formiddagstreff B-lobby
10.mai Søstershillingsbasar C
24.mai Utgår pga. pinse
07.jun Sommermøte

30.aug Arb.møte

Det er satt opp 2 klubbaftener i vårterminen.
Det er satt opp 3 formiddagstreff i vårterminen.
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Hurra for hjernen Siden hvor Unni skriver litt på ”siden”

Kjære søstre!
Denne gang har jeg tenkt å fortelle en søt liten historie fra den
gamle Egypten!

Dette er en historie dere kan dele med for eksempel barnbarn osv på
sengekanten og som er HELT sann!
FORTELLINGEN OM DEN HELLIGE SKARABEEN
(gjødselsbillen som i vitenskapen heter Skarabeus sacer)
De gamle Egypterne trodde på solen som en Gud med navnet RA, og alt som
kunne minne om denne var hellig!
De trodde at solen at solen døde hver kveld og at den hadde Gudekraft til å
gjenføde seg selv om morgenen (soloppgang). I lyset av denne tro fikk Skarabe-
billen stor oppmerksomhet på grunn av dets beteende.
Skarabeen er svart som natten. Den la sine egg i gjødselshauger for så å rulle disse ut i
sanden til de ble til store runde kuler. Når kulen ble stor og varm ble de rullet ned i et hull i
bakken hvor Skarabeen la seg over for å ruge sine egg. Egypterne så dette med symbolsk
blikk og fant dette som et tegn fra Solguden RA - og derfor hellig! De så hendelsen på denne
måten:

Skarabeen rullet noe som minnet om solen og som glitret i sanden.
Men plutselig forsvant den ned i bakken! – (Det ble kveld!)
Så la Skarabe-mor - (som er svart som natten) - seg over hullet! - (Det ble natt!)
Neste morgen kryper det små biller opp av hullet! Tegnet på nytt liv (gjenfødelse) og
lykke! - det har blitt dag – nytt liv har startet!

En liten historie ifra virkeligheten som ikke står i eventyrbøkene! Således er Skarabeen hellig
den dag i dag!
Om dere noen gang har visitert land med denne troen, har dere sikkert en Skarabe liggende i
skuffen som noen har gitt dere på veien og ment som hell og lykke!

Ser slik ut:
Ha en lykkebringende og fredfull jul.

I V. K. og S. Unni H.

Et godt råd fra en søster kommer,
for nå er det vinter og ikke sommer.
Mørket og kulden føler vi
og det å ”bli sett” har alt å si!
Vi blir borte i mørket på gate og vei,
det er vanskelig for bilister å få øye på deg –
men løsningen er en liten brikke, som du i både
høyre og venstre lomme kan stikke.
Sleng dem ut i mørket når du går
og bilføreren et lite lysglimt får!
Det er så enkelt og koster så lite
og kan redde liv – det skal du vite.

BRUK REFLEKS ønsker Mimmi med sitt dikt!
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Kvinner i tiden
Oslo Konserthus 27. november.

Dette er bra - det er noe av det jeg vil
savne mest når jeg nå blir pensjonist – har
blitt pensjonist. Men for at overgangen
ikke skal bli så stor, jobber jeg noen
måneder til. Jeg har vært på mange bra
kurs i forbindelse med jobben, og dette er
ett av dem.
Mona, Irene og jeg – vi er kun tre kvinner
hos oss – tar denne arbeidsdagen i
Konserthuset. Klokken er 0900 og vi skal
være her til ca kl 1600.
Vi er forberedt på - å bli gitt en ny ”glød”
i en hektisk arbeidshverdag!
Kl 0935 - kom ikke Åse Kleveland, men
Marit Breivik i stedet. Hun snakket om
Team som metode for å skape resultat –
individuelle kvalifikasjoner – brukt
sammen for laget – for å nå felles mål.
Pågangsmot og glød – tro på seg selv –
utvikling og forbedring. Sammen med
Teamet bli gode til å lede seg selv. Det
var veldig inspirerende og spennende.
Kl 1015 er det Gro Nylander sin tur. Hun
snakket om: Liv og helse i en hektisk
arbeidshverdag. Gro Nylander var den
kvinnen som fikk æren for at andelen
norske kvinner som røkte under
svangerskapet nesten ble halvert fra 1990
til 1995.
GRIP MULIGHETER, BRYT
BARRIERER – OM Å ARBEIDE FOR
NOE DU TROR PÅ. Det er vel ikke alle
som har de samme mulighetene, men
foredraget var mer spennende enn jeg
først trodde. For eksempel at morsmelken
utgjør 5 % av brutto nasjonalprodukt.
Så var det pause, og litt musikk av Tablå
– herlige toner og utsøkte tekster – til
glede og ettertanke.
Kl 1145 Fikk vi foredrag av Dagfinn
Enerly – om små fremskritt som er gull
verdt. Han ble intervjuet av Haddy N’ije.
Lørdag 29. oktober 2005 ble livet til
Dagfinn og hans familie snudd opp ned.
Dagfinn ble alvorlig skadet i en
fotballkamp, og ble lammet fra nakken og
ned. Han snakket om betydningen av et
sterkt nettverk når kriser inntrer, og om
bruk av mestringsstrategier for å holde
motet oppe i tøffe tider. Vi fikk ta del i

hans vei mot sitt store mål; og en dag
kunne gå igjen. Det var en gripende
samtale, med masse humor.
Så var det tid for lunsj – fint og slipp en
dag uten matpakke. (Ikke sant Øistein?)
Kl 1340 kom Lene Johansen – hun har
tatt publikum med storm gjennom sitt
humormusikalske show, ”Lene for
President”. Hun tok oss med inn og ut av
ulike roller vi godt kjente oss igjen i.
Lattermusklene satt løst.
Kl 1400 var det Mads Ousdal sin tur –
hva engasjerer og får fram det beste i oss?
Han snakket også om skaperglede og
engasjement som drivkraft. Ifølge
kurspåmeldingen er han en av landets
kjekkeste og mest talentfulle menn.
Kanskje for de som er litt yngre - synes
mest om hans far jeg da – for min del.
Kl 1450 kom en av Sveriges fremste
coacher og foredragsholdere, Mia
Törnblom, med foredraget: Lever du det
livet du ønsker å leve? Hun snakket om
selvfølelse og selvtillit – om å være
bevisst den lille forskjellen. Hun fortalte
meg at jeg - var mer enn god nok, og at et
sterkt indre vinner over et overfladisk
ytre. Hun ba oss ta kontroll over
relasjonene mellom oss selv og andre – at
vi selv bestemmer hvordan vi vill ha det.
Hennes budskap gjør deg absolutt mer
bevisst på hva det vil si å ha god
selvfølelse, og hvordan du med enkle
grep kan jobbe for å oppnå dette. Kunne
skrevet et eget innlegg om dette.
Det går bedre neste gang – si 3 bra saker
om deg selv hver kveld.
Innledningen og slutten var med Haddy
N’ije – journalist, låtskriver, sangerinne
og forfatter. Personlig synes jeg hennes
versjon av pausemusikk i TV2 er den
beste. Med musikk og humor tok hun oss
med på en reise gjennom kvinneidealer
og kvinneroller. Ca kl 1600 gikk vi hjem
med - nye impulser – faglig påfyll –
personlig utvikling – musikalske perler –
sterke historier – ellevill humor – hva mer
kan man vel ønske seg av en helt vanlig
arbeidshverdag?
Søster Kari Ulrichsen
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Kader Abdola: HUSET VED MOSKEEN.
En storfamilie har en sentral posisjon i byen
Senedjan i Iran.
I huset ved moskeen har alle de 35 værelsene
sin funksjon.
Vi følger den tradisjonsrike familien i en

dramatisk historie.
Her er kjærlighet og svik, kvinner med og uten
slør og store politiske og religiøse
omveltninger.
Handlingen strekker seg fra 1960-tallet og
frem til 1988.
For meg ble Huset ved Moskeen som en
historiebok!

Jo Nesbø: PANSERHJERTE.
Det er begått to drap i Oslo. Du blir
kastet inn i hendelsen og den er
fryktelig fra første stund!
Men Nesbø gir deg pusterom inni-
mellom og her er stadige overraskelser,
dype tanker og funderinger. Men
med panserhjerte har du bare fire
minutter igjen å leve!
Harry Hole, som er spesialist på
seriedrap blir satt på saken.
Liker du Jo Nesbø og hans Harry Hole er
denne boken et ”must”!

Jeg anbefaler også: Victoria Hislop: ØYA.
(Spinalonga /Hellas /spedalske.
Cecilia Samartin: DRØMMEHJERTE. (Cuba
1956 / USA.)
Linda Olsson: LA MEG SYNGE DEG

STILLE SANGER. (To kvinner-ung / gammel.
Fra en leseglad Mimmi Knudsen.

Julesanger
Bak mange av våre kjente og kjære julesanger skjuler det seg ”små” historier. Det gjelder
både se danske salmeskatten for eksempel ”Deilig er den himmel blå”, ”Her kommer dine
arme små” og ”Deilig er jorden”. Men også våre hjemlige julesanger knytter det seg små
historier til. Gustava Kielland skrev ”O jul med din glede” hjemme i
Lyngdal prestegård en sen førjulskveld i 1840-årene, for at hennes egne
åtte barn skulle ha en sang hvor de kunne utfolde seg i ekte juleglede
mens de gikk rundt juletreet i stuen. For øvrig et av de føreste
juletrærne som ble tatt i bruk i Norge. Marie Wexelsen skrev teksten til
”Jeg er så glad hver julekveld” i storstuen på Sukkestad gård på Toten
julaften 1858, mens hun ventet på at faren skulle hente julegjestene som
skulle komme med Skibladner. Men slett ikke alle julesangene er blitt
laget i en atmosfære av julestemning. Jakob Sande skrev teksten til
”Det lyser i stille Grender” en sommerdag i hagen hjemme i Dale i Sunnfjord; solen lyste så
sterkt at mannen måtte søke skyggen av en ripsbærbusk. Tonene til ”En stjerne skinner i natt”
ble til tidlig en 17. mai morgen, mens Tore Aas ventet på at kona skulle pynte seg ferdig på
badet, og de første ordene kom ned på papiret noen timer sender da Eyvind Skeie sto ved et
vindu opp i Stortinget og skuet utover barnetoget på Karl Johan. Eksemplene er mange.
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Kylling Satay

4 kyllingfileter

MARINADE:
2 finhakkede sjalottløk
1 båt finhakket hvitløk
1/4 ts chilipulver
1 ts malt koriander
1 ts malt ingefær
2 ss soyasaus
2 ts brunt sukker
Ferske krydder blir selvsagt enda bedre.

PEANØTTSAUS:
1/2 gl. peanøttsmør
4-5 ss østerssaus
1 ss konsentrert kyllingbuljong (fra flaske)
1-2 dl vann
ca. 2 ss sambal oelek (chilipasta)
Kylling Satay er krydrede grillspidd fra
Indonesia. Det er vanlig å servere
peanøttsaus og salat til.
Skjær hver kyllingfilet på langs i 5
strimler. Bland ingrediensene til marinaden
og legg i kyllingstrimlene. La dem ligge i
marinaden noen timer eller natten over i
kjøleskap. Bløtlegg grillspidd av bambus i
kaldt vann i en 1/2 time. Tørk av dem og
tre på kyllingstrimlene. Grill dem i
stekeovn i 4-6 minutter. Snu spiddene

underveis. Server kylling satay med salat,
peanøttsaus og ris.
PEANØTTSAUS:
Ha peanøttsmør, østerssaus, kyllingbuljong
og vann i en kjele og kok opp. Smak til
med sambal oelek til slutt.

Chilli & hvitløks reker

Nydelig forrett/smårett.

Tilberedningstid: 10 min.

Ingredienser:
Reker (så mange som man trenger, alt etter
hvor mange man er)
Hvitløk
chilli
olje

Tilberedning:
Varm oljen i en stekepanne. Ha i chilli og
hvitløk(så mye man ønsker). La det surre
en stund. Ha i rekene. Når de er blitt varme
er retten ferdig. Serveres med loff eller
baguett. Oljen får kjempe god smak så
bruk den også.

Julemat – og drikke

Ribbe, lutefisk, pinnekjøtt. Jeg kan kjenne lukten – føle stemningen –
hyggelig samvær med familie og venner – benket rundt et pyntet
julebord med levende lys – Det er jul i Norge!

Romerne startet for over 2000 år siden med å la soldatene i felten få
god mat og vin, hvor de skulle spise samlet rundt store bord.
Hvorfor? Fordi man mente at det var godt å sitte ned samlet og nyte maten. Men aldri
mengder av vin slik vi gjerne kan få inntrykk av fra enkelte medier.
De fleste av oss mener nok at øl og akevitt er det beste til julematen. Bare tanken på å bytte ut
akevitten med hvitvin, slik Vinmonopolet slår til lyd for, kan sette
skrekken i mang en pinnekjøttelsker. Men er du lysten på forandringer så
prøv! Vinmonopolet anbefaler hvitvin og champagne til ribben –
lutefisken og pinnekjøttet! Det viktigste er å servere vinen på riktig
temperatur og i gode glass.
Ribbe: er mildt og fett, mens tilbehøret tilfører retten sødme og syre.
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Rieslingviner med intens - sødmefull fuktighet og forfriskende syre takler dette uten
problemer. Andre egnede hvitviner kan være Weissburgunder fra Østerrike, Pinot Bianco fra
Italia og Pinot Gris fra Frankrike.
Pinnekjøtt: er salt, fett og rikt på smak, noen ganer også med røykpreg. Tilbehøret tilfører
retten sødme og ekstra fett. Her kommer de rikeste hvitviner med forfriskende syre og lang
ettersmak best til sin rett. Fransk Pinot Gris, Pinot Grigio fra Italia,
Pinot Blanc for Frankrike, Pinot Bianco fra Italia mfl.
Lutefisken: er mild og mager, mens bacon og ertestuing tilfører
retten salt, fett, sødme og litt røykaroma.
Champagne med sødmefull fuktighet og forfriskende syre vil gjøre
retten letter og friskere.
Andre egnede viner kan være annen musserende vin, Riesling fra
Tyskland eller Østerrike, Treixadura fra Spania eller Jurancom Sec fra Frankrige.

Søster Kari Ulrichsen

Historien om de fire lys

Langsomt brenner de fire lys.
Alt er så stille – man kan høre de snakke.
Det første lyset sa:

Jeg er Freden – folk passer ikke på meg
så jeg er i ferd med å slukne.
Flammen ble raskt mindre og lyset døde
hen.

Det andre lyset sa: Jeg er Troskapen,
for det meste er jeg kun et ord som få
kjenner til. Derfor har jeg ingen lyst til å
fortsette å brenne. Mens lyset snakket kom
en vind og blåste lyset ut.

Så var det det tredje lysets tur:

Jeg er Kjærligheten, jeg har ikke
krefter lenger til å fortsette med å brenne –
menneskene neglisjerer meg.
De har glemt at de må elske hverandre.

Lyset ventet ikke lenger – men døde ut.
Da kom et lite barn og så de tre slokte
lysene.
Barnet så på dem og sa:
Hvorfor brenner dere ikke lenger?
Da lysene hadde fortalt barnet årsaken
begynte barnet å gråte.
Da sa det fjerde lyset:
Vær ikke redd – jeg brenner
fremdeles, og med meg kan
du på nytt tenne de andre

lysene – for jeg er Håpet!!

Med tindrende øyne tok barnet Håpets lys,
og tente de andre tre lysene med dette.

Så pass alltid på flammen for
Håpet - og la den aldri forsvinne
i ditt liv.

Betraktinger fra vår nye Logesøster!

Jeg opplevet innvielsen som veldig høytidelig. I begynnelsen var jeg nok litt
anspent, men søstrene som "tok hånd om meg" var utrolig vennlige, verdige og
bestemte. Dette roet meg ned, og jeg bestemte meg for bare å nyte det som måtte
komme med alle sanser åpne.

Seremonien inne i det vakre rommet hvor jeg fornemmet nærvær av dere alle,
var utrolig fin og verdig. Jeg følte en glede over å få bli en del av dette og en av
dere. Det var en høytidelig følelse, og samtidig en fysisk glede både i hode og
kropp. Da alle kom for å gratulere meg følte jeg en inkluderende varme fra dere alle.

Takk for at jeg har blitt en av dere. Søsterlig hilsen i V.K. og S. Liz Thams Ruud
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Ingrid Stillesby 90 år – 4. oktober 2009

1. Grad
May Helen Bernhoft

og
Gerd Myrvoll

3. grad: 28. september 2009
Karin Pedersen, Ingebjørg M. Lippart,
Grethe Syvertsen og Eva Haavik
23. november 2009

Innvielse i Leiren:
Tove Mårteig

og
Wenche Høgåsen

5. november 2009

En venn som ringer deg
stikker innom,
kommer med en

uventet overraskelse,
er som syltetøy

på hverdagens tørre
brødskive.
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Søstrenes mening!
Involver deg!

Vårt Planbarn Suraj
Plankontoret er flyttet til Tullinsgt 4c. (I bakgården (teglstensbygning) for Humanetisk forbund –
ved SAS-hotellet)

 20 juli ble det levert gave til Suraj-kumars 12 års dag i september 2009. Han fikk miniatyr
motorsykkel med sidevogn og politihelikopter.

 Gaven ble levert uinnpakket på Plankontoret. Der blir den med eventuelt kort/brev – puttet i
en gjennomsiktig plastpose, og alt påført Norges etiketter i utfylt tilstand.

 Plan ordner resten/forsendelsen videre.

Arne var den jeg møtte i dag – han ordnet alt – obs: gaven veide litt mye – men ok! Arne ba meg
hilse gjengen – alle logesøstre. Festlig og flott fyr dvs; ung mann!

Anne Marie
Knudsen

Redaksjonens hjørne

VÆR MOT ANDRE SOM DU VIL
ANDRE SKAL VÆRE MOT DEG.
Dette er viktige ord vi tar med oss fra logen, men er vi
så vant med ordene at de kun har blitt til ord uten
mening?
Vi er Rebekkasøstre – sier vi – og det er vel det det hele
handler om? Å gjøre hverandre gode.
Det er ikke alltid like lett å leve etter ordenens etikk,
men det som burde være enkelt for oss alle er:

 å snakke med og ikke om
 være positive
 ikke å henge oss opp i bagateller
 forsøke, så godt vi kan, å legge godsiden til - i

en ofte hektisk hverdag.
Har vi noe å meddele så si noe positivt. Hvis det må
være ”korreksjoner” kan også de vinkles positivt.

Vitenskapen sier at vi tenker 65000 tanker i
gjennomsnitt pr døgn. 95 % er de samme tankene som
vi tenkte i går – kun 5 % er nytt! Da gjelder det at de
5 % er positive.

Vi ønsker alle våre søstre en god jul og et godt
nytt år!

Redaksjonen inviterer søstrene til å ha
sin ”Diskusjonsspalte”. Kom med alt
som er positivt og hva som kanskje bør
endres i logen.
Vi tar i mot alle innlegg med takk.
Har du noe på hjerte – så del det med
søstrene.
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Innvielse Liz Thams Ruud 9. november 2009

Og Janne underholdt
oss med gitarspill.

”Gutta” fra Albert Schweitzer
stiller ”alltid” opp.
Her til vår 3.grads passering.
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Hjernetrim i julen.
1. Hvem for binder du med sangen ”Do they know it`s Christmas”?

A. Bob Geldof
B. Paul McCartney
C. Paul Simon

2. Hvis du bruker 2 egg, 175g sukker, 2 ½ dl kremfløte, 1 ½ ss lys, søt
vin, skallet av ½ sitron, ½ ts kardemomme, 200g smør, 300g
margarin, 100g potetmel og 600g hvetemel, ja da skal du med litt tur
få?
A. Krumkaker
B. Goro
C. Smultringer

3. Som du vet, liker James Bond sin Dry Martini?
A. Shaken, not stirred
B. Stirred, not shaken
C. Shaken and stirred

4. “I’m lovin` it” sier?
A. Coca-Cola
B. Pepsi- cola
C. McDonald

5. Hvilken TV-serie forbinder du med Hugh Laurie?
A. Grey`s Anatomy
B. House
C. Boston Legal

6. ”The big easy” er et populært kallenavn på?
A. Las Vegas
B. New Orleans
C. Miami

7. Fikk nylig en flyplass oppkalt etter seg?
A. Michael Jackson
B. Bill Clinton
C. Jimmy Carter

8. “Alt henger sammen med alt” – kloke ord av?
A. Albert Einstein
B. Gro Harlem Brundtland
C. Darwin P Erlandsen

9. Vår franske venn Asterix har faktisk rukket å bli?
A. 40 år
B. 50 år
C. 60 år

10. Har sunget tittelmelodien i tre James Bond-filmer?
A. Carly Simon
B. Sheena Easton
C. Shirley Bassey

Riktige svar sendes til Brit innen 31. januar 2010. Den heldige vinner vil få
en premie. God Jul og et godt nytt år ønskes dere alle!
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Sosialaften 26. oktober 2009
Høstterminen er i gang, og med den som alltid, sosialaften. Vi var 47 søstre
og 27 gjester. Sosialkomiteen hadde gjort en fantastisk jobb med å skaffe
flotte gaver. ”Lappeteppet” vi søstrene hadde strikket, var kveldens
hovedgevinst. I våres fikk vi utdelt garn og pinner, og vi satte i gang
strikkingen med stor entusiasme. Et flott prosjekt og en kjempejobb – satt i
gang av Mimmi og Jeanette. En stor takk til dem! Andre gevinster var
malerier, bilder, flasker med deilige varme strikkekåper på, reiser, strikkesjal,
pulsvarmere, kurver med masse godsaker i, bøker etc etc., og ikke minst et
nydelig middag og kaffeservise i hvitt, gull og koboltblå. Birgitte Kyllingstad
fra Fontenehuset stod for underholdningen. Hun spilte nydelig på bratsj. Det
ble også holdt foredrag av to fra ”Fadderbarnas framtid” om å bygge landsby
i India gjennom ”Ærefrykt for livet”. Et fint tiltak som er satt i gang av loge
Albert Schweitzer. Det er meningsfylt å støtte opp om barn. De er jo vår
framtid hvor enn i verden de bor..Vi spiste deilige smørbrød med god vin
til. Stemningen var upåklagelig, og vår nyeste investering, en trekkemaskin
kom på plass. Elna var så heldig å vinne ”lappeteppet”. Frisøren til Randi
vant serviset som veldig mange ønsket seg. Jannes sønn vant et stort maleri
og Hege det store bildet. Ella stakk av med mange gevinster som vanlig, og
det gjorde Kirsti og Inger-Lill også. Sistnevnte tror jeg sitter hjemme og syr
om kveldene. Hun vant nemlig et trådsnellestativ! Ellers var det fint å se at
mange av våre gjester vant. Kari Andersen`s gjest Tove Jahren vant både
kurver og masse annet. Selv vant jeg en bok om marka og en
selvlysende vest, så da vet dere hvor dere finner meg framover! Det
ble en meget hyggelig kveld og igjen en stor takk til Sosialkomiteen!!
Vi samlet inn 32.700 kroner. BRAVO!!!!!
Søster Brit Iser
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Julebetraktninger fra en Logebror
Nå som julefeiringen står for døren, vrimler det av tips og tester. Akevitt, juleøl, og snop blir
alle utsatt for den mest inngående analyse av smak, farve, lukt og næringsinnhold. Nytt av
året er kanskje duellen mellom vår alles kjære marsipangris og kokosbollen!
Kokosbollen er som de fleste vet stort sett laget av gelatin og sukker, er således et magrere
alternativ enn marsipangrisen som består av mandler, sukker og eggehvite. VG melder således
om at det for de som er på utkikk etter en fettfri jul, så kan man spise hele syv kokosboller, før
man når energimengden som verker etter å slippe fri fra marsipangrisens indre. Etter å ha
tenkt litt på dette, så ser jeg at dette faktisk kan være et alternativ til tidligere tiders
juletradisjoner. Marsipangrisens hevdvunne plass i norsk julefeiring stammer jo fra forrige
årtusen, og tiden er kanskje moden for en liten forandring.
Med en smule fantasi, er det ikke vanskelig å se for seg hvordan familien samles rundt
grøtfatet på jakt etter kokosbiten, som skal gi vinneren rett til kokosbollen i premie. Eller hva
med en lunken kokosbolle nederst i julestrømpen, blant klementiner og dadler, hengende i
passe avstand fra peisen med sprakende ild og flammetunger som kaster flakkende skygger
rundt om i stuen.
På den annen side, som vi lærte å si på stabsskolen, så er det slik at nøtter er så sunt, at det
nesten er lov å spise de uten å få dårlig samvittighet. Nøtter er spekket med sunt umettet fett,
og er på mange måter tretoppens svar på havets sølv. Sild og mandler, toppet med litt kanel
for antioksidantenes skyld, skylt ned med glass etter glass av pressede klementiner skulle
borge for en julefeiring som ville fått selv Fedon Lindberg til å bli fornøyd, selv om smaken
kanskje trenger noe tilvenning! For de av oss som ikke har Kristoffer Schau som
kjøkkenfaglig forbilde, er det kanskje like godt å spise de anbefalte
ingrediensene noe mer adskilt...
Selv om det altså er litt sukker i marsipangrisen, er den altså sunnere enn
kokosbollene, og ikke minst mer lagringsdyktig. Et lite skår i gleden skal
visst nok være at enkelte griser har badet i sjokolade, noe som igjen setter
sunnhetsgehaltet noe tilbake. Til forsvar for den lettsindige omgangen med
sjokolade som enkelte griser har en tendens til å kaste seg ut i, kan man
kanskje trekke frem viktigheten av lykkefølelse. Det er rett nok kun en
påstand fra min side at dette oppveier den reduksjonen sjokoladen trekker
med seg til grisebingen, men de fleste vil nok skjønne at det kan ha noe med
endorfiner å gjøre. Den følelsen man får når man kjenner smaken av en sjokoladeovertrukket
marsipangris fra Nidar Bergene spre seg til tungens reseptorer, som roper etter en smak av jul,
gjør deg rett og slett så lys til sinns at en fort kan glemme at det bare er oktober måned når
grisene begynner å grynte mot deg i enhver dagligvarebutikk.
Fra uautorisert hold har jeg fått høre at denne euforiske endorfinspekkede lykkefølelsen for de
fleste overgår gleden gjennomsnittsnordmannen får etter et godt norsk vintermaraton, en kald
novemberdag med underkjølt regn og solnedgang lenge før målpassering! Videre har jeg,
denne gang fra autorisert hold i Mattilsynet, fått forvissinger om at marsipangriser så langt
ikke har blitt mistenkt å være smittebærere for svineinfluensaviruset, hverken grunnformen
eller den mer hissige muterte varianten.
Det er således etter en skarve ingeniørs betraktninger ingen grunn til å bli helt klin kokos i
jula, men la tradisjonene nok en gang bestemme hva slags julesnop som skal følge
portvinsglasset på bordet. Så lenge BMIen fortsatt er lavere enn alderen, skal man visst nok
ikke la seg bekymre spesielt mye for det man setter frem av ekstraforpleining i høytiden!

Med de beste ønsker for julehøytiden og det nye året!

Mbrh Rolf J. Ledal, Loge 132 Albert Schweitzer
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Loge Urania’s julebord – Da Capo 26. November 2009

Smilende jenter fra vårt Julebord
på Da Capo.
16 ”jenter” møtte til vårt årlige
julebord ”stivpyntete”, og
feststemte. Det ble en utrolig fin
stemning rundt bordene etter
hvert. Røykerne hadde en super
fin kveld. Mildt og oppholdsvær.
Manglet bare fønvinden som vi
hadde i fjor. Det ble enstemmig
konstatert at det ikke var noen
kjekke menn der. Kun noen med
hengemage og hengebart. Men
det var nydelig mat og kjempe-
service.
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Vår kelner het ”James” og er fra Hong Kong. Vi fikk velge hva vi ville fra
spisekartet, som både besto av julemat og mye annet. Nydelige jazztoner i
bakgrunnen var prikken over i-en. Det var veldig trygt å være på julebord i år.
Jimmy og Georg kom innom etter hvert og ”passet” på oss.
Det er alltid hyggelig å møte glade og positive logesøstre i litt andre omgivelser –
en gang i blant.
Håper vi ser flere av dere til neste år!

Søsterlig hilsen fra Brit
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Tanker og inntrykk forbundet med min innvielse i Rebekka
loge Nr. 2 Urania.
Å være underveis er godt. Å bli fylt på med tanker, stemninger, vennskap,
åpenhet og ikke minst god adekvat veiledning gir påfyll i en ellers så svært travel
hverdag. Var det dette jeg søkte? Var det derfor jeg tok kontakt med Kirsti
Uhlmann? Som gjest på Logeball et par år hadde jeg klart å forstå at Kirsti var

overmester i Rebekkaloge nr. 2 Urania. Det var en
slags trygghet for meg å søke etter Kirsti, da jeg
bestemte meg for å ta kontakt.
Jeg hadde lenge tittet på Rebekka søstrene fra
yttersiden. Dette via invitasjoner fra min manns Loge.
Ved et par anledninger fikk jeg som gjest også komme
inn i Logesalen. Føle rommet nyte god musikk og ikke
minst finne roen. Jeg var også i Stortingsgaten 28 som
barn via min gamle kjære nabo, som vi ungene
adopterte som bestemor i mangel av biologisk
bestemor. Juletrefest for oss ungene i Stortingsgaten
28 var et av årets høydepunkter. Stortingsgaten 28 var
på mange måter et hus jeg kjente på en måte.
Jeg kjente, søkte og grublet
på om jeg skulle ta kontakt

med noen. Eller ville noen kanskje kontakte meg? Jeg
var usikker. Hvordan var dette, søkte man eller
spurte man eller ble man spurt om man ønsket opptak
i en loge. Jeg visste ikke.
Jeg tok mot til meg og hoppet i det. Jeg ringte Kirsti
Uhlmann og ble møtt med åpenhet og velkommenhet.
Det var vel i dette mitt første møte med Kirsti at
reisen virkelig startet. Forberedelsene hadde jeg nok
jobbet med lenge, og underveis er jeg jo hele tiden, men nå åpnet Kirsti døren inn
for meg. Spenningen og forventningene til noe som syntes trygt og utviklende
økte. Dette er en prosess, sa Kirsti. Bruk tiden til og tenk og reflekter. Ta tiden
du venter til å undre deg, samle spørsmål og still dem når du har anledning, var
gode råd hun ga meg. Dette er en gave tenkte jeg.

Videre formidlet Kirsti at noen søstre
vil komme på besøk og fortelle mer
om logen.
Du må vente sa Kirsti. Søstrene
kommer når de er rede for deg, ble
jeg formidlet.
Oj, Oj dette kan bli tøft, tenkte jeg.
Det å vente og det å stå i kø er jeg

dårlig på, måtte jeg erkjenne. Gjennom mange år i arbeidslivet i
Barneverntjenesten, der jeg arbeider med de svakeste barna i vårt samfunn, er
raske handlinger med gode faglige begrunnelser og refleksjoner det som må til.
De utsatte barna har ikke tid til å vente på at vi voksne får bestemt oss.
Barndommen til de utsatte barna forsvinner ofte mens vi voksne og domstolene
venter med å ta beslutninger. Nå ble jeg utfordret på å vente la prosessen gå sin
gang. Ja, tenkte jeg, jeg vil la prosessen lede meg videre på denne reisen som nå
har begynt.
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Et menneske som lever i stor kjærlighet
eller i sant vennskap,
går ikke glipp av noe,
men den som er ensom, går glipp av alt.
Bare den som med kjærlighet stiger ut
av jagets sirkel til et Du,
finner porten til andres hemmelighet.

(Gabriel Marcel (1889-1973), fransk Filosof og forfatter

Dagen kom da søstrene kom på
hjemmebesøk og jeg ble formidlet at
min opptagelse ville være i mai
2009. Det nærmet seg. Spenningen
var stigende det kjente jeg godt.
Den store dag kom. Jeg skulle
innvies i Rebekkaloge Nr. 2 Urania.
Sort galla antrekk var ny sydd for
anledningen og jeg var klar. Eller
jeg var vel så klar en kan være, når
en går til noe en ikke helt har
kontroll på. Jeg tenkte - vær åpen -
la deg lede, ta imot så kommer den
dagen da jeg kan få gi tilbake.

Jeg vil få benytte anledningen til å
si en stor takk til dere alle kjære
søstre, for den åpenheten, de

velmenende blikkene og den
utstrakte hånden jeg følte under
min innvielse. En stor takk til dere,
for at dere har åpnet deres
fellesskap for meg.
Takk for deres åpenhet, takk for
veiledningen jeg får og ikke minst
takk for de utfordringene og tillitten
jeg blir gitt.

Jeg ønsker dere alle en fredfull og
god jul. Gleder meg til å dele det nye
året med dere.

Med vennlig hilsen i V.K. og S.

Hege Sølvesen

Glade jul, Hellige jul – eller Stille natt.
Da presten Joseph Mohr møtte organist Franz Gruber i St. Nikolas kirke i Oberndorf i
Østerrike tidlig julaften morgen, var Gruber meget oppskaket. En mus hadde gnagd hull i
orgelbelgen – orgelet var ødelagt, og kunne ikke repareres i tide til midnattmessen. Dette var i
1818. Til trøst og oppmuntring for alle dem som ville savne orgeltonene under
julegudstjenesten, lagde så Mohr og Gruber en sang, ”Stille Nacht”, som de framførte
sammen med to søstre og en flokk barn for en fullsatt kirke om kvelden.

Først om våren kom en orgelreparatør fra Tyrol, Karl Mauracher, til Oberndorf for å få skikk
på instrumentet. På den tid hadde presten reist fra byen, og de fleste hadde glemt hele sangen.
Men Mauracher fikk høre om opptrinnet på julaften, fattet interesse for den nyskrevne sangen,
og da han dro tilbake til Tyrol, hadde han med en avskrift både av teksten og notene. Slik ble
han den som gjennomførte den første etappen på den lange reisen som skulle føre ”Glade jul”
utover hele vår vide jord. Søster Kari Ulrichsen
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Byvandring i Kvadraturen
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Sommeravslutning sommeren 2009 – Akershus festning
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Kjære Søstre
Womens Wear (Elinette) kan kontaktes
på tlf 73 10 72 83 (0900-1400)

Påskemarked
Sosialkomiteen arbeider for å skaffe midler til det sosiale utadrettede arbeid i

Loge nr. 2 Urania.
Vi i komiteen har bestemt å avholde et påskemarked med salg av påskerelaterte ting den

01.03 og 15.03. i 2010.
Til dette påskemarkedet trenger vi hjelp av dere søstrene.

Idéklubben er et utgangspunkt, er det søstre som har lyst å bidra og lage ting til
påskemarkedet vårt? Vi kan organisere treff hvor vi i fellesskap lager påskerelaterte ting.

Vi har tenkt at det ville være fint med innspill søstrene, har du ideer til oss kan det sendes til
Ingebjørg M. Lippart – email lippart@online.no eller mobil nummer 906 10 128.
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Hilsen fra oss i sosialkomiteen.


