
Sosialaften 6. april 2017 
 
51 søstre med 16 gjester hadde funnet veien til Odd 
Fellow huset og årets sosialaften, 6. april klokken 19.00. 

UM Ilvi Busch ønsket velkommen og ga så ordet videre til 
logens OM Ulla-Britt Karlsen, som fortalte om Odd Fellow 

Ordenen og også om hva inntekten fra sosialaften betyr 
for vårt utadrettede arbeid i vårt nærmiljø i Fauske.  

Privatnevnden hadde gjort en fin innsats med vakkert 
pyntede bord og flere av 

søstrene hadde bakt deilige 
kaker. Denne kvelden var 

det Landssaken som sto i 
fokus når det gjaldt 

loddsalget. Bildet av 
gevinstbordet viser at det 

var mange som gikk hjem 
med fine gaver når 

kvelden var over. 
Loddsalget innbrakte kr. 

13.775,-  
Vi hadde også i år 

besøk av duoen 
Evjen/Zahlsen, som 

underholdt med sang 
og musikk.  

Prosjektansvarlig str. 
Bjørg Helskog Hjemås 

fortalte om innsamlingen til 
Landssaken 2016-2019, og hvor viktig det er at 

vi alle står på for denne viktige saken.  Hun leste deretter 
diktet ”Det stevner en skute” av Magda Klette i Misvær 

Redningsforening.   

 
 

 



Samme dag sto det en artikkel i Saltenposten om vårt 

kunstlotteri som skal hjelpe oss å nå vårt mål på ca. 
80.000,- kroner.  

 
 

 
 

Før 
kaffen ble 

servert, viste 
søstrene Unni 

Nygaard Austvoll, 
Ingrid Hunstad, 

Ranveig Israelsen, 
Siv Lillian Johansen 

og Synøve Strand 
Johansen fine 

sommerantrekk fra 
Epas.  

Alle mannekenger var stylet og sminket av Krølle Frisør. 
Konferansier var str. Adele Marvel Spørck. Et like 

populært innslag hvert år!  
 

 
Bildene viser litt fra årets sosialaften.  

 

  



Sosialaften 10. mars 2016 
 
 

 
Det ble en fantastisk kveld da logen avviklet årets 
Sosialaften, der 45 søstre med 38 gjester fant veien 

til våre selskapslokaler i logehuset.  
 

Leder i Sosialnevnden UM Ilvi Busch 
ønsket velkommen og fortalte om 
kveldens program, som inneholdt 

opptreden av to herrer på gitar, mye 
sang, kaffe, hjemmebakte kaker fra 
et stort og lekkert kakebord, og sist 

men ikke minst - motevisning med 
klær fra EPAS, noe som alltid er like 

populært.  
5 av logens egne søstre var 
mannekenger og de gjorde alle en 

strålende opptreden. 
 

 



Logens Overmester Ulla-Britt Karlsen, fortalte om logens historie, ordenens 

arbeid, dens formål og hvorfor vi som var logesøstre, hadde valgt å bli 
medlem i ordenen. Hun la også vekt på at denne kvelden var til inntekt for 

vårt utadrettede arbeid til trengende i Fauske Kommune. Sosialnevnden 
hadde i år foreslått Fauske Røde Kors, som i sitt engasjement med blant 
annet flyktningene i Fauske, kunne gjøre seg fortjent til noe av inntekten fra 

Sosialaften.  
 
Søstrene hadde gitt mange flotte gevinster og alle ble oppfordret til å ta 

masse lodd. Stor applaus ble det da det ble opplyst om at kveldens lotteri 
hadde innbrakt kr. 12 450,- til utadrettet arbeid.  

  
Før alle gikk hver til sitt, takket Sosialnevndes leder for at så mange kom, og 
ønsket alle vel hjem.  

 
 

 


