
 

 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Solveig Fjørtoft. 

 

 
 
Foran fra venstre: OM Lillian Nilssen, Jubilanten Eks OM Solveig Fjørtoft, DSS 

Kirsten Melvik,  

Bak fra venstre: Storrepr. Bente Solheim, Eks OM Karin Gabrielsen, Eks OM 

Karin Næsvold, DSS Sidsel Haldorsen 

På vårt logemøte tirsdag 04.04.2017 ble vår søster Solveig Fjørtoft tildelt 
Veteranjuvelen for 50 års medlemskap. Det var en flott og stemningsfylt 

seremoni. 
Vi fikk servert en nydelig middag med gode viner til. 

Desserten var en fantastisk pannacotta som Wenche Aas Hermansen og 
Kirsten Melvik hadde laget. 



 

 

Første taler ut var DSS Kirsten Melvik. Deretter talte OM Lillian Nilsen og 

takket for et langt og trofast medlemskap i vår loge. 
Vi sang til ære for vår 50 års Veteranjuvel. 

Søster Solveig Fjørtoft holdt deretter tale selv og takket for en fantastisk 
seremoni.  

Takk for maten tale ble holdt av søster Wold. 
Våre brødre i loge nr. 96 Origo serverte.  

Det var en veldig hyggelig aften for jubilanten og alle søstrene som var 
tilstede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel til Eks DDRP Else Sundquist . 

Bak fra venstre: Storrepr. Bente Solheim, Eks OM Karin Næsvold, DSS Kirsten 
Melvik, Eks DSS Sidsel Haldorsen. Foran fra venstre: Stor Skattmester Vivi 

Skyrud Uhre, jubilanten Else Sundquist, OM Lillian Nilssen. 

 

På vårt logemøte den 6. september 2016 ble vår søster Else Sundquist tildelt 

Ordenens 50-års Veteranjuvel, etter å ha vært innviet i Ordenen i 32 år.  

Det var Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre med sine Stor Embedsmenn som 

stod for den vakre og høytidelige tildelingen inne i salen. 

Etter den flotte seremonien i logesalen var det duket for en tre retters 

festmiddag. Spisesalen var nydelig dekket og pyntet.  

Storrepr. Bente Solheim startet middagen med å utbringe en skål til den 
Uavhengige Norske Storloge, og rettet skålen til Stor Skattmester Vivi Skyrud 

Uhre. 



 

 

Menyen besto av laksepate med toast til forrett. Hovedretten var sprengt 

oksebryst med rotgrønnsaker og potet med løksaus. Til dessert ble det servert 

Solbjørgs krumkaker med multekrem. 

Første taler ut var Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre. Hun hadde med en 

hilsen fra Stor Sire Morten Buan.  

Neste taler var OM Lillian Nilssen som takket jubilanten for alt arbeidet hun 

hadde gjort for logen og Ordenen. 

Så ble det sunget sang til ære for jubilanten.  

Eks OM Birgit Haug fra Loge nr. 115 Kesia sto også på talerlisten. Hun 

overrakte en gave til jubilanten. 

Eks OM Karin Gabrielsen talte på vegne av alle de som hadde vært i Else sin 

fest kommite når hun var UM. Det ble overrakt en nydelig bukett blomster fra 

de alle 6 som var tilstede under middagen. 

Jubilanten selv holdt også tale. Hun fortalte at hun ble medlem 14 juni 1966, 
og ønsket å minnes sin fadder Jannicke Nilsen. Videre fortalte hun om Loge Nr. 

11 Concordias historie, og litt av det som har skjedd mens hun har vært 

medlem.  

Jubilanten ønsket også å takke alle de søstrene som hadde møtt opp for å feire 

henne.  

Det var totalt 67 søstre og 9 gjester tilstede under tildelingen. 

Siste taler ut var Eks OM Ragnhild Pettersen som hadde fått den ære av å 

takke for maten.  

Det var Solbjørg Evensen, Torild Stiberg og Grethe Junge Eliassen som stod for 
maten, og 8 brødre fra Loge nr. 96 Origo stod for serveringen.Tildeling av 50 

års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. 

Bak fra venstre: Eks OM Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas 
Hermansen, Eks DSS Kjellaug Vollen, Storrepr. Kirsten Melvik, Eks OM Anne 

Berit Langnes. Foran fra venstre: OM Bente Solheim, jubilanten Eli Hermansen. 

På vårt logemøte den 11.10.2011 ble vår søster Eli Hermansen under en 

vakker og stemningsfull seremoni tildelt Ordenens 50-års Veteranjuvel.  

Eks DSS Kjellaug Vollen sto for tildelingen av juvelen. Som fungerende 
Storembedsmenn fungerte Storrepresentant Kirsten Melvik, Eks OM Anne Berit 

Langnes, Eks OM Karin Gabrielsen og Eks Storrepresentant Wenche Aas 

Hermansen. Jubilanten ble ført av sin niese Søster Astrid Nilsen.   

Etter den høytidelige seremonien i logesalen var det duket for 
festmiddag.  Menyen besto av gratinerte fløtefiskeboller i terteskjell til 

forrett. Hovedretten var elgstek m/tilbehør og til dessert ble det servert 

appelsingele med myntesaus. 

Under middagen ble jubilanten tildelt flere taler, der jubilanten ble takket for 

sin innsats i Ordenen. Hun fikk også overrakt flere blomsterbuketter.   

 



 

 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel til Eks OM Ragnhild Fusdahl. 

Bak fra venstre: DSS Kjellaug Vollen, Dep. Stor Sire Tove Aalborg, Stor 

Marsjall Toril Grundtvig Skougaard. Foran fra venstre: OM Tone Kaldhol, 

jubilanten Ragnhild Fusdahl. 

På vårt logemøte den 14.12.2010 ble vår Eks OM Ragnhild Fusdahl under en 

vakker og stemningsfull seremoni tildelt Ordenens 50-års Veteranjuvel. 

Tildelingen ble foretatt av Deputert Stor Sire Tove Aalborg og Stor Marsjall 

Toril Grundtvig Skougaard. 

Ragnhild Fusdahl ble innviet i Ordenen den 13.12.1960 bare 26 år gammel og 
fikk sitt første embede i 1968. Hun kan se tilbake på en stor innsats for Loge 

nr. 11 Concordia og Ordenen.  

Hun har hatt en rekke embeder i Logen fra hun startet som Inspektør 

01.01.1968 til hun gikk av som Eks OM 31.07.1986.  



 

 

I Rebekkaleir nr. 12 Troms har hun hatt vervene HM i 2 perioder og Eks HM.  I 

tillegg ble hun valgt som Leirens Rådsrepresentant i perioden 1996-2001. 

Eks OM Ragnhild Fusdahl har hele tiden vært en aktiv søster. Da hun ble 

pensjonist flyttet hun og mannen til Oslo, men besøker logen vår når hun er på 

gamle trakter og anledningen byr seg. 

Under søstermåltidet som også var logens julemøte ble det servert pinnekjøtt 
med tradisjonelt tilbehør som hovedrett, hjemmelaget karamellpudding til 

dessert og med vin eller øl og aquavit til drikke. Bordet var vakkert pyntet i lys 
grønt og rosa og foran jubilanten var en vakker bukett med 50 rosa roser 

plassert. 

Jubilanten ble tildelt blomster og mange fine ord gjennom alle talene som ble 

fremført. Blant talerne var Deputert Stor Sire Tove Aalborg som takket og 
gratulerte jubilanten fra Den Uavhengige Norske Storloge, og påpekte at hun 

hadde vært en viktig brikke i Loge Concordias historie. 

OM Tone Kaldhol takket jubilanten for det arbeidet hun har lagt ned i vår loge 

og overrakte henne de 50 rosene som sto på bordet foran henne. Hun har 

vært en aktiv søster og spesielt beundringsverdig er det at hun i alle disse 
årene også har vært aktiv i politikk, organisasjonslivet, drevet eget firma og 

sist men ikke minst vært 5-barnsmor.   

HM Kirsten Melvik overrakte blomst og takket for innsatsen i Rebekkaleir nr. 

12 Troms. 

Jubilanten selv takket for den fine markeringen og opplevelsen hun hadde 

hatt. Hun tenker tilbake på mange gode minner og er dypt takknemlig for det 
logen har gitt henne. Hun takket spesielt Stor Sire Tove Aalborg og Stor 

Marsjall Toril Grundtvig Skougaard for at de hadde tatt seg tid til å komme til 

Tromsø og foreta tildelingen av 50-års Veteranjuvelen til henne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 
Concordia. 

Tildeling av 50 års Veteranjuvel til Eks OM Karin Næsvold. 

Bakerst fra venstre: OM Anne Berit Langnes, Fører Siri Næsvold og DSS 
Kjellaug Vollen. Foran fra venstre: Storrepresentant Anna Amdal Fyhn, 

Jubilanten Karin Næsvold og Eks DSS Sidsel Haldorsen. 

 

På logemøte den 03.02.2009 ble Eks OM Karin Næsvold tildelt Ordenens 50 års 
Veteranjuvel under en vakker og stemningsfull seremoni. 

Tildelingen ble foretatt av Eks DSS Sidsel Haldorsen og Storrepresentant Anna 
Amdal Fyhn fungerte som Stormarsjall. Jubilanten ble ført av sin egen datter, 

Søster Siri Næsvold, gjennom seremonien. 
 

Karin Næsvold ble innviet i Ordenen i 1959 bare 23 år gammel og fikk sitt 

første embede i 1964. Hun kan se tilbake på en stor innsats for loge Concordia 
og Ordenen. Hun ble OM i en alder av 38 år og ifølge historikken den gang den 

yngste innen Rebekkarådets jurisdiksjon. 

 

Hennes arbeidsinnsats i langt de fleste valgembeder ble hele 13 år fram til hun 

gikk av som Fung. Eks OM 31.07.1979.  



 

 

I tillegg ble hun valgt som logens Rådsrepresentant i hele 12 år fra 1977–

1989. En innsats for vår Orden på hele 25 år. 
 

Som Rådsrepresentant har hun møtt på en rekke Rådsmøter i Det Norske 

Rebekkaråd. Hun er den av våre logesøstre som har truffet langt de fleste 
Rådspresidenter og Rådssekretærer i Det Norske Rebekkaråd. 
 

Eks OM Karin Næsvold har hele tiden vært en aktiv søster, og hun deltar 
fortsatt aktivt i alt logearbeide. 
 

Under søstermåltidet der rundt 90 søstre deltok ble det servert en lekker 3 
retters middag bestående av ørretmousse til forrett, helstekt svinefilet til 

hovedrett og is med marinert annanas til dessert, med dertil hørende viner. 
Bordet var vakkert pyntet i lys grønt og rosa og etter jubilantens eget ønske 

besto blomstene til henne fra Logen av 3 nelliker - lik de hun fikk under 
innvielsen for 50 år siden. 

 

Jubilanten ble tildelt blomster og mange fine ord gjennom talene som ble 

fremført. Blant talerne var DSS Kjellaug Vollen, Eks DSS Sidsel Haldorsen, Eks 

OM Ragnhild Fusdahl, OM Anne Berit Langnes og flere søstre som hun har vært 
fadder for. Spesielt vakker og rørende var hilsenen fra hennes svigermor Eks 

DDRP Solveig Næsvold som ble fremført hennes barnebarn og Karins datter 

søster Siri Næsvold. 


