
Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søster Ninette Wilhelmsen. 

Bak fra venstre: Storrepr. Bente Solheim, OM Lillian Nilssen.  
Foran: Søster Ninette Wilhelmsen. 

Tirsdag 21.02.2017 fikk loge nr. 11 Concordia en ny 25 års Veteranjuvel. Vi 
hadde en veldig trivelig kveld med god stemning, fine taler og kjempe god 
mat.  

Det var Storrepresentant Bente Solheim som stod for tildelingen av Juvelen. 



Kveldens meny bestod av melon med seranoskinke til forrett, helstekt 
entrecote med fløtegratinerte poteter og grønnsaker til hovedrett. Til dessert 
fikk vi en nydelig sherryfromage. 

Jubilanten fikk mange fine ord, og også fine blomster. 

Først på talelisten var OM Lillian Nilssen. Neste taler var søster Caroline 
Olsborg som talte på vegne av seg selv og søster Solbjørg Evensen. Ninette er 
begge søstrenes fadder. Så talte Eks. DDRP Else Sundquist og hun overbragte 
blomster og en hilsen fra Eks. DSS Sidsel Haldorsen.  
Til slutt fikk Jubilanten ordet. 
  
Takk for maten talen ble holdt av gjesten OM Kari Sonja Ekeland fra 
Rebekkaloge nr. 115 Kesia. 

Det ble en flott og minnerik kveld for jubilanten Ninette Wilhelmsen og alle de 
andre søstrene som var tilstede.Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge 
nr. 11 Concordia. 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søster Hanna Myrvang Johnsen. 
 

Bak fra venstre: Storrepr. Bente Solheim, OM Lillian Nilssen. 
Foran: Søster Hanna Myrvang Johnsen. 

Tirsdag 05.04.2016 kunne loge nr. 11 Concordia feire nr. 40 i rekken av 25 års 
Veteranjuveler.  



Det var søster Hanna Myrvang Johnsen som fikk motta en Juvel som et tegn på  
et langt og trofast medlemsskap i Ordenen.                                                    

Under festmåltidet ble vi møtt med et nydelig dekket festbord. Det ble servert 
en forrett som bestod av røkt laks på toast med lodderogn.  

Til hovedrett var det oksestek med fløtegratinerte poteter, grønnsaker og 
rødvinssaus. Desserten var iskrem med bær.  

Første taler ut va OM Lillian Nilssen. Hun gratulerte så mye med dagen, og 
takket for lang og tro tjeneste. Hun leste også et dikt som het venner for livet. 

Jubilantens fadder, Astrid Ahlquist talte, å overrakk en bukett med blomster til 
søster Hanna Myrvang Johnsen. 

Jubilanten selv holdt tale og takket for en høytidelig og flott seremoni inne i 
salen. Hun takket også sin fadder for god støtte i 25 år, år som var gått veldig 
fort. 

Måltidet ble avsluttet med en takk for maten tale, som ble holdt av Ann-Sissel 
Enoksen. 

Det ble en flott og minnerik kveld for Jubilanten og alle søstrene som var 
tilstede. 



Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuveler i Rebekkaloge nr.11 
Concordia. 

Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuvel til søstrene DSS Kirsten Melvik og 
Tordis Dons. 

Foran fra vestre: Stor Sire Morten Buan, DSS Kirsten Melvik, Tordis Dons, 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 logemøte tirsdag 15.12.2015 kunne vi hedre to søstre i vår loge med 
25 års Veteranjuvel. Seremonien ble ledet av Stor Sire Morten Buan, med sine 
fungerende storembedsmenn. 

Etter den stemningsfulle seremonien i logesalen møttes søstrene og gjester til 
et stilfullt dekket bord i festsalen. Middagen startet med at Storrepr. Bente 
Solheim utbringer en skål til Den Norske Storloge, og skålen ble rettet til bror 
Stor Sire Morten Buan.  

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



Stor Sire Morten Buan holdt en flott tale og overrakte en gave.  
Han takket jubilantene for deres innsats for logen og Ordenen gjennom 25 år.  

OM Lillian Nilssen talte og fortalte at det var en stor dag for loge nr. 11 
Concordia, som i dag har 123 medlemmer. Derav er det 40 stk med 25 års 
Veteranjuvel, 7 stk med 40 års Veteranjuvel, og 3 stk med 50 års Veteranjuvel. 
Så ble det sunget veteransang. 

Neste på talerlisten var søster Inger Kristiansen som er fadder til DSS Kirsten 
Melvik. Hun var imponert over alle Kirsten’s verv, og sa at hun var et godt og 
klokt medmenneske. Inger Kristiansen talte og gratulerte også på vegne av 
søster Inger Johanne Horvei som var Tordis Dons fadder. 

OM Margareth Benonisen fra loge nr. 115 Kesia gratulerte så mye til alle 
jubilantene, men rettet en ekstra stor takk til DSS Kirsten Melvik for all hjelp i 
deres loge.  

Jubilantene selv takket så for alle de givende og rike årene de har hatt som 
medlem av Odd Fellow Ordenen. 

Først talte søster Tordis Dons, som takket for den vakre og høytidelige 
tildelingen av Veteranjuvelen. Hun sa hun følte seg sterkt knyttet til logen, og 
takket alle søstrene for et godt samhold. 

DSS Kirsten Melvik gratulerte først sine medjubilanter. Så takket hun sin 
fadder Inger Kristiansen, loge nr. 11 Concordia og leir nr. 12 Troms. Hun takket 
også bror Stor Sire som tok sjansen på henne. Så skålte hun for fremgang og 
vekst i all fremtid. 

Takk for maten talen ble holdt av Eks OM Solveig Fjørtoft. 

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

I tillegg serverte DSS Leif Larsen og 11 brødre fra loge nr. 96 Origo ved 
festmåltidet.  

Det ble en minnerik aften for den de tre nye Veteranene og alle søstrene som 
var til stede. 



Tildeling av 25 Års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søster Anne Maj Krogh. 

Bak fra venstre: Bente Solheim og Lillian Nilssen. Foran: Anne Maj Krogh. 

Tirsdag 20.10.2015 var loge nr. 11 Concordia så heldig å kunne hedre en 
søster for 25 års medlemskap i logen.  

Søster Anne Maj Krogh ble tildelt sin Veteranjuvel i en høytidelig seremoni i 
logesalen.  



Tildelingen ble foretatt av Storrepresentant Bente Solheim. Tilstede var det 59 
søstre og 3 gjester. 

På det hyggelige ettermøtet serverte jubilanten en forfriskning til alle søstrene.  

Ved et vakkert dekket festbord ble det servert sprengt oksebryst med 
dampede grønnsaker, potet og løksaus.  

Til dessert var det vannbakkels med jordbærkrem. 

Storrepresentant Bente Solheim startet middagen med å utbringe en skål 
rettet den til Den Norske Storlogen. 

Først på talerlisten sto OM Lillian Nilssen. Hun takket for innsatsen gjennom 25 
år.  

Så var det Jubilantens fadder Anne Katrine Pettersen’s tur til å tale. Hun 
overrakk også en flott bukett med blomster.  

Søster Halfrid Ridderseth holdt også en flott tale, der hun fortalte at hun og 
Jubilanten Anne Maj Krogh ble innviet samtidig. 

Takk for maten talen ble holdt av Eks OM Tone Kaldhol. 

Rebekkaloge nr. 11 Concordia gratulerer hjertligst, å ønsker Jubilanten mange 
fine logeår fremover.  



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søstrene Aina Irene Myreng og 
Borgny Katherine Steffenakk. 

Bak fra venstre: Kirsten Melvik og Rigmor Pedersen. Foran fra venstre: Aina 
Irene Myreng og Borgny Katherine Steffenakk. 

Tirsdag den 03.05.2014 ble våre to søstre hedret med en Veteranjuvel.  

Det var Storrepresentant Kirsten Melvik som utførte den høytidelige 
seremonien.  

På vegne av Odd Fellow Ordenen takket hun Veteranene for deres trofaste og 
gode innsats for Ordenen i 25 år.  



Etter seremonien ble det servert en forfriskning som jubilantene spanderte, før 
søstrene kunne sette seg ved et festdekket bord. 

Til forrett ble det servert gravet indrefilet av okse med ruccolasalat og 
pinjekjerner.  

Middagen bestod av kald kokt laks med agurksalat og rømme. 

Til dessert var det pavlova kake, som var dekket med deilige friske bær.  

OM Rigmor Pedersen holdt tale og takket for innsatsen til begge søstrene.  

Borgny Katherine Steffenakk takket på vegne av begge jubilantene for en fin 
kveld, og for all oppmerksomheten de hadde fått.  

Storrepresentant Karin Gabrielsen holdt kveldens takk for maten tale, å etter 
det ble det sosialt samvær i klubben.  

Det ble en fin og minnerik kveld både for jubilantene og for de øvrige søstrene. 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søstrene Karin Gabrielsen og Jorun 
Galschjødt Kvalsund. 

Bak fra venstre: Storrepr. Kirsten Melvik, Eks DSS Kjellaug Vollen, Eks 
Storrepr. Birgit Ann Haug, Eks DDRP Else Sundquist, Eks DSS Sidsel Haldorsen. 
Foran fra venstre: DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen, Storrepr. Karin Gabrielsen, Jorun 
Galschjødt Kvalsund, OM Rigmor Pedersen. 

Den 25.02.2014 ble våre søstre Karin Gabrielsen og Jorun Galschjødt Kvalsund 
tildelt 25 års Veteranjuvel.  

Det var en veldig vakker, verdig og høytidelig seremoni, og det var DSS Sylvi 
Hofsøy Tollefsen som foretok tildelingen. 

Etter seremonien ble det servert et nydelig søstermåltid, som bestod av skinke 
og melon med ristede pinjekjerner og balsamico til forrett.  

Hovedretten bestod av helstekt indrefilet av okse med grønnsaker, poteter og 
rødvinssaus.  

Desserten var vannbakkels med krem og multer. 



Storrepr. Kirsten Melvik åpnet med en skål for Den Norske Storloge. Skålen ble 
rettet til Distriktsstorsire Sylvi Høfsøy Tollefsen.  

Så talte Distriktsstorsire Sylvi Hofsøy Tollefsen, som takket jubilantene for det 
arbeidet de har utført på en verdig og samvittighetsfull måte gjennom 25 år. 

Etter det påfulgte det velfortjente ord i fra OM Rigmor Pedersen, Joruns fadder 
Eks OM Ragnhild Pettersen og Eks DDRP Else Sundquist.  

Veteranene Jorun og Karin talte også. Karin sendte en spesiell takk til sin 
fadder Jorunn Hattrem, som desverre ikke kunne være tilstede på utdelingen. 

Det ble en fin og minnerik aften for de 2 veteranene, de 6 gjestene og alle de 
75 søstrene som var tilstede. 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søstrene Astrid Pedersen, Beate 
Berger Sørensen og Aud Skurdal Lorentsen.  

Bak fra venstre: OM Rigmor Pedersen, Storrepr. Kirsten Melvik. Foran fra 
venstre: Astrid Pedersen, Beate Berger Sørensen og Aud Skurdal Lorentsen. 

På logemøtet den 14.01.2014 fikk tre av våre søstre 25 års Veteranjuvel.  

Det var søstrene Astrid Pedersen, Beate Berger Sørensen og Aud Skurdal 
Lorentsen, som under en høytidelig og verdig seremoni fikk tildelt Juvelen. 

Seremonien ble ledet av Storrepresentant Kirsten Melvik.  

På vegne av Odd Fellow Ordenen takket hun Veteranene for deres trofaste og 
gode innsats for Ordenen i 25 år.  



Det var 72 søstre som overvar seremonien.  

Etter seremonien ble det delt et nydelig søstermåltid laget av søstrene Solbjørg 
Evensen og Elsa Simonsen. 

Måltidet bestod av laksepatè til forrett, og til hovedretten sprengt oksebryst 
med rotgrønnsaker og løksaus.  

Til dessert var det nydelig pannacotta med bærsaus. 

Det ble holdt tale av OM Rigmor Pedersen, og Jorun Thørring, som var fadder 
til Aud og Astrid, mens Bente Solheim sa noen ord fra fadderen til Beate.  

Else Sundquist, Karin Næsvold og Veteranene talte også.  

Etter søstermåltidet var det sang akkompagnert av søster Jorun Thørring. 

Det ble en fin og minnerik aften for de tre Veteranene, og alle søstrene som 
var tilstede. 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søstrene Inger Johanne Horvei, 
Alvhild Marie Yttergård og Inger Cathrine Kristiansen. 

Bak fra venstre: Storrepr. Kirsten Melvik, OM Bente Solheim. Foran fra venstre: 
Inger Johanne Horvei, Alvhild Marie Yttergård, Inger Cathrine Kristiansen. 

Den 05.03.2013 hadde Rebekkaloge nr. 11 Concordia gleden av å tildele 25 års 
Veteranjuvel til de 3 søstrene Inger Johanne Horvei, Alvhild Marie Yttergård og 
Inger Cathrine Kristiansen. 

Den høytidelige seremonien i logesalen ble utført av Storrepresentant Kirsten 
Melvik og jubilantene ble ført av søster Janne Kristine Johansen. 

Etterpå gikk vi til bords i festsalen, som var nydelig dekket og pyntet.  

Med kokken Tor Bakkevold på kjøkkenet, ble det servert en tre retters 
velsmakende middag til ære for jubilantene.  



Det var flere søstre som ønsket å hylle jubilantene med mange velfortjente 
gode ord.  

Først ut var OM Bente Solheim, som takket for søstrenes innsats i logen, og 
hun avsluttet med å overrekke blomster.  

Neste på talerlisten var fadder Sidsel Tønsberg, Storrepresentant Kirsten 
Melvik, Tordis Dons og Eks. Storrepresentant Else Sundqist. 

Det ble en minnerik aften for søstrene og de nye Veteranene.  

De 3 Veteranene takket for den fine seremonien og for alle gode ord.  

Takk for maten talen ble holdt av Eks OM Ragnhild Nilssen.  



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til OM Anne Berit Langnes, 
Ceremonimester Astrid Nilsen og Eks OM Ragnhild Nilssen. 

Bak fra venstre: OM Bente Solheim, Storrepr. Anna Amdal Fyhn. Foran fra 
venstre: Anne Berit Langnes, Astrid Nilsen, Ragnhild Nilssen.  

På vårt logemøte den 03.05.2011 ble Eks OM Ragnhild Nilssen, OM Anne Berit 
Langnes og CM Astrid Nilsen under en vakker og stemningsfull seremoni tildelt 
Ordenens 25 års Veteranjuvel. 

Tildelingen ble foretatt av Storrepresentant Anna Amdal Fyhn og jubilantene 
ble ført av søster Janne Kristine Johansen.  

I sin tale til jubilantene takket Storrepresentanten for det arbeidet dagens 
jubilanter har lagt ned i logen.   

Dagens jubilanter er ikke bare søstre i Logesammenheng, men også i nær 
familie med hverandre. 



Under middagen som besto av fylt svinefilet til hovedrett og pannacotta med 
jordbærsaus til dessert, ble jubilantene tildelt mange taler og blomster.  

Også jubilantene holdt hver sin tale og takket for en fin og stemningsfull 
seremoni.  

De fortalte og alt hva logen har betydd, og fortsatt betyr for dem.  

De takket også sine faddere for den tilliten de hadde vist dem ved å få de med 
som medlemmer for 25 år siden, og overrakte dem hver sin blomsterbukett. 

Kvelden ble avsluttet i klubben med sosialt samvær. 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søstrene Tove Richardsen og Marit 
Leikvik Embrå. 

Bak fra venstre: OM Tone Kaldhol, Storrepr. Anna Amdal Fyhn. Foran fra 
venstre: Tove Richardsen, Marit Leikvik Embrå. 

På vårt logemøte den 5.10.2010 ble søstrene Tove Richardsen og Marit Leikvik 
Embrå under en vakkker og stemningsfull seremoni tildelt 25 års Veteranjuvel. 

Storrepresentant Anna Amdal Fyhn sto for den høytidelige tildelingen og 
søstrene ble ført av CM Astrid Nilsen. 

I sin tale til jubilantene takket Storrepresentanten for det arbeidet som 
jubilantene har utført på en verdig og samvittighetsfull måte i logen.  

Etter tildelingen samlet søstrene seg til et nydelig søstermåltid som besto av 
lammestek med greske poteter, provancsaus og grønnsaker.  



Til dessert ble det servert aprikoskrem med kjeks. 

Veteranene ble tildelt taler med velfortjente ord og blomster.  

Søster Tove Richardsen holdt tale på vegne av jubilantene, hun takket for en 
fin seremoni og så tilbake på sine 25 år i logen. 

Det ble en hyggelig og minnerik aften for jubilantene og alle søstrene som var 
tilstede. 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søster Gretha Møller Hanssen. 

Bak fra venstre: Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, OM Tone Kaldhol. 
Foran: Jubilanten Gretha Møller Hanssen. 

Søster Gretha Møller Hanssen ble på vårt logemøte den 09.03.2010 tildelt 25 
års Veteranjuvel under en vakker, høytidelig og stemningsfull seremoni. 

Veteranen ble ført av CM Astrid Nilsen og Eks Storrepresentant Wenche Aas 
Hermansen foretok tildelingen.  

I sin tale til jubilanten takket hun for det arbeidet Veteranen har utført på en 
verdig og samvittighetsfull måte gjennom disse årene.  

Spesielt trakk hun frem de årene som Veteranen fungerte som logens 
sangerinne. 

Etter tildelingen var det duket for et nydelig søstermåltid som bestå av 
lammestek, fløtebakte poteter, provancesaus og grønnsaker.  

Til dessert ble det servert lune bjørnebær med vaniljesaus. 



Under middagen ble Veteranen tildelt mange taler med velfortjente ord, gaver 
og blomster.  

Spesielt er det at Veteranen har sine 2 søstre, Søster Maiann Møller og Søster 
Ninette Wilhelmsen i vår loge.  

Sistnevnte holdt en vakker tale og overrakte blomster fra dem begge.  

I tillegg har hun flere av sine  barndomsvenninner hos oss og også de holdt 
tale og overrakte blomster.  

Kvelden ble avsluttet med vakker solosang av Veteranen. 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av Veteranjuvel til søster Oddbjørg Isaksen. 

Bak fra venstre: EKS Storrepr. Wenche Aas Hermansen, OM Tone Kaldhol. 
Foran: Jubilanten Oddbjørg Isaksen. 

Søster Oddbjørg Isaksen ble på logemøte den 27.10.2009 tildelt 25 års 
Veteranjuvel under en vakker, høytidelig og stemningsfull seremoni. 

Veteranen ble ført av CM Astrid Nilsen og Eks Storrepresentant Wenche Aas 
Hermansen foretok tildelingen. 

I sin tale til jubilanten takket Eks Storrepresentant for det arbeidet som 
jubilanten har utført på en verdig og samvittighetsfull måte gjennom disse 25 
årene.  

Etter tildelingen var det duket for et herlig søstermåltid som besto av 
lammestek med greske poteter, provancsaus, soppstuing og grønnsaker.   

Til dessert ble det servert appelsingele med krem. 

Under middagen ble Veteranen tildelt mange taler med velfortjente ord og 
blomster. 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års veteranjuvel til søstrene Randi Hartvigsen og Inger 
Solberg. 

Bak fra venstre: OM Anne Berit Langnes, Storrepr. Anna Amdal Fyhn. Foran fra 
venstre: Randi Hartvigsen, Inger Solberg. 

På vårt logemøte den 12.05.2009  ble våre søstre Randi Hartvigsen og Inger 
Solberg under en vakker, verdig og høytidelig seremoni tildelt 25 års 
Veteranjuvel. 

Storrepresentant Anna Amdahl Fyhn foretok tildelingen.  

Under sin tale til jubilantene takket hun for det arbeidet de har utført på en 
verdig og samvittighetsfull måte gjennom 25 år.  

Under søstermåltidet, som besto av hjortestek med tilbehør til hovedrett og 
sitron og vaniljemousse til dessert, ble Veteranene tildelt mange taler, 
velfortjente ord og blomster.  

Det ble en flott kveld for Veteranene og alle søstrene som var tilstede. 



Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søstrene Jorunn Hattrem, Jorun 
Thørring Løvås og Anna Marie Sørensen. 

Bak fra venstre: Storrepr. Anna Amdal Fyhn, OM Anne Berit Langnes. Foran fra 
venstre: Jorunn Hattrem, Jorun Thørring Løvås, Anna Marie Sørensen. 

På vårt logemøte den 06.01.2009 ble våre søstre Jorunn Hattrem, Jorun 
Thørring Løvås og Anna Marie Sørensen under en vakker seremoni tildelt 25 
års Veteranjuvel. 

Storrepresentant Anna Amdal Fyhn tildelte Veteranjuvelene og takket 
Veteranene for det arbeidet de har utført på en verdig og samvittighetsfull 
måte gjennom 25 år. 

Veteranene ble under søstermåltidet tildelt flere taler, velfortjente ord og 
blomster.  



25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. 

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til søster Bjørg Dåbakk Vannebo. 

På vårt logemøte den 15.01.2008 ble vår søster Bjørg Dåbakk Vannebo under 
en vakker og stemningsfull seremoni tildelt 25 års Veteranjuvel. 

Storrepresentant Anna Amdal Fyhn ledet den høytidelige tildelingen, og med 
vakre ord takket hun Veteranen for det arbeidet hun har utført på en verdig og 
samvittighetsfull måte gjennom disse 25 årene.   

Kvelden ble avsluttet med et nydelig søstermåltid, der Veteranen ble tildelt 
mange taler og vakre blomster.  


