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Kjære Urd-søster!
Vi har allerede kommet godt i gang 
med nye embedsmenn for 2009 til 
2011. Jeg takker for den tillit jeg 
har fått! Med det kollegiet som står 
sammen med meg skal vi jobbe 
mot de samme mål og utfordringer 
som kommer. 

Det har skjedd mye i Loge nr. 16 
Urd de tre første månedene. (Det 
vises til reportasjer andre steder i 
bladet.)
Som ny Overmester føler jeg at 
logen vår er en god arbeidende Re-
bekkaloge å overta lederansvar for.

Men søstre, vi må fortsatt ha de 
samme målene om vekst i logen 
og omsorg for medmennesker som 
trenger oss.
Det at dere trofast møter opp på 
logemøtene, viser interesse, stiller 
spørsmål og deltar aktivt i logens 
arbeid - det er med på å skape et 
sosialt og godt samhold.

Ikke alle kan møte hver gang. På 
vinteren kan ofte årsaken være 
transport. Ring en søster som du vet 
om og som kanskje trenger skyss. 

Noen ganger skal det så lite til. 
Nå er vi inne i adventstiden og julen 
står for døren. Måtte dette være en 
tid hvor alle får den roen de trenger 
og som vi alle har behov for.

Vi  håper på et framgangsrikt 
2010. Måtte det nye året bringe vår 
loge ny tilvekst og mange nye 
arbeidsoppgaver som vi med 
stolthet kan si at vi er delaktig i 
fordi vi er medlemmer av en 
arbeidende Rebekkaloge.

Med dette ønsker jeg alle mine 
søstre en riktig GOD JUL og et 
GODT NYTTÅR!

Med søsterlig hilsen 
i V. K. og S.
Synnøve Kiøsterud Brekka
OM 

Overmester har ordet

Feiring av Rebekkas
100-årsjubileum

Andre saker i denne utgaven
• Storrepresentanten hilser
•  Overrekkelse 25 og 40 års 

Veteranjuvel
• Sommerturen til Brekkeparken
•  Nytt fra AS Sverres gate 9
•  Jubilanter
•  Gradspasseringer 
•  Overrekkelse av 

Storrepresentantnål

Se bilder fra jubileet på side 3
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Kjære URD søstre!
Høstterminen startet med installas-
jon av nye embedsmenn. Embeds-

Storrepresentanten hilser
kollegiet er godt i gang med sitt 
arbeid.
Sammen med de utnevnte embeds-
menn, valgte og utnevnte nevnder 
er det viktig med et godt samar-
beide. Dette har stor betydning for 
at logen skal bli et godt og trygt 
sted å være.
Det er mye å sette seg inn i for de 
nye embedsmenn, bl.a. lover og 
sirkulærer. De trenger all den hjelp 
og støtte de kan få fra alle søstrene.
Min oppfordring: Møt så ofte dere 
kan på logemøtene. Vær enga-
sjerte, og kom med innspill på en 
konstruktiv måte. Oppmuntring og 
gode ord gjør også godt.

Det var spesielt gledelig å avslutte 
høstterminen med vårt tradis-
jonelle julemøte med en opps-
lutning på 87 søstre. Høytidelig 
stund i logesalen med fi ne ord og 
vakker musikk, og kvelden ble 
avsluttet med et hyggelig ettermøte 
med deilig mat og fi n stemning.
Så får vi håpe på mange fi ne lo-
gemøter i 2010 med et godt frem-
møte fra URD søstrene.
Til slutt vil jeg ønske alle søstrene 
med famile en riktig GOD JUL!

I vennskap, kjærlighet og sannhet
Anna Augestad                                                                                           
Storrepresentant
 

Sommerturen gikk i år til Brekkeparken, men første stopp 
var til Kongens Dam på Herre. I Brekkeparken var det 
omvisning på hovedgården før det ble servert nydelig 
spekemat i  restauranten. Flott vær og stemningen var 
selvsagt på topp.

Sommerturen til Brekkeparken 9. juni
Til høyre: Grete Arnestad, 
Torunn Robertsen og Kari 

Frøshaug Bjørneboe

Under: Inger Johanne Sahlsten 
Olsen og Sissel Kvam

Overrekkelse av 25 og 40 års Veteranjuvel  22. september
Under en høytidlig seremoni 22. 
september ble Anett Næss Nilsen 
Oksum  og Ruth Ulberg overrakt 
25 og 40 års veteranjuvel. 

Fra v. OM Synnøve Kiøsterud Brekka,  
Ruth Ulberg , Anett Næss Nilsen 
Oksum  og SR Anna Augestad.
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18.12.  Aaste Karine Friesl 60 år

19.01.  Liv Mikkelsen 75 år

02.02.  Irene Fritzon 80 år

07.02.  Borghild H. 

 Tjessem Lekven 80 år

19.02. Reidun Alfredsen 60 år

Jubilanter 

Vi har i vår hatt stor feiring av 
Rebekkas 100 års jubileum.  Da 
hadde vi festloge sammen med 
Loge nr. 24 Baugeid Dagsdat-
ter. Oppgavene mellom logene 
ble fordelt på en utmerket måte. 
Baugeid Dagsdatter med ansvar 
inne i logesalen og URD med ans-
var nede i spisesalen.

Feiring av Rebekkas 100 års jubileum

Fra venstre: OM Kirsten Moen, Loge 
nr. 24 Baugeid Dagsdatter, Stor Skattm 

Svanhild Ljosland, Storlogen, OM Anne 
Marie Moen Vollan, Loge nr. 16 Urd, 

OM Svein Meyer Lund, Loge nr. 47 
Grenmar, Eks OM Turid Knudsen, Loge 
nr. 16 Urd, Str Sigrid Jacobsen i forkant 

av bildet

Søstre og gjester nyter vakker musikk fremført av Nicolae Bogdan på fi olin og Lise Marie 
Gusfre på piano.

Nytt fra AS Sverres gate 9
Byggearbeidet kom i gang 3,5 
måned forsinket pga sen saksbe-
handling fra kommunen. 
Leverandør Strøm Sivertsen for-
skyver leveringstid, og kjøkkenet 
vil bli ferdig i månedskiftet 
februar/mars 2010. 

Hovedleverandøren for mat blir 

nå Mathuset Skien AS.  Avtalen trer 
i kraft 01.01.2010. 

Vi ber om fl eksibilitet i den tiden 
arbeidet på huset foregår. Vi har 
søkt skjenkebevilling. Den fl yttes 
i eget hus. Søknad er innlevert og 
Rolf Nilsen har vært på kurs. Vi tar 
høyde for at bevilling blir innvilget.
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Overrekkelse av 
Storrepresentantnål

27.10. ble tre søstre forfremmet til Den Edle Kjærlighets Grad. 2. grads 
søstre, fra v. Jorunn Pedersen, Laila Urtegård og Unni Stamland Kaasin.

Gradspasseringer 13. oktober og 27. oktober

Gerd Fløholm har i vår fått over-
rakt Storrepresentantnålen for sin 
innsats som vår loges storrepresen-
tant/rådsrepresentant.

13.10. ble tre søstre forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad. 1. grads søstre, fra v. Reidun Alfredsen,  Eva 
Moland, Anne Marie Ålgårdstad og OM Synnøve Kiøsterud Brekka.

God jul og
godt nytt år!


