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Kjære Urd-søster! 
På siste møtet 14. februar ble regnskap 
og årsrapporter for 2016 fra valgte og 
utnevnte nevnder lagt fram. Rapportene 
viser god aktivitet og god styring på 
økonomien vår. Årsberetningen viser at 
vi pr. d.d. er 134 søstre i vår loge. Vi har 
hatt 11 møter i vårterminen og 7 møter i 
høstterminen. Frammøteprosenten ligger 
på ca. 46.81. I år har vi hatt gleden av å 
innvie åtte nye søstre. To søstre er ut-
meldt og to søstre er døde. Vi har hatt 
gradspasseringer i alle våre tre grader. 
Tre søstre er tildelt 25 års veteranjuvel, 
to søstre 40 års veteranjuvel og en søster 
50 års veteranjuvel. Storlogegraden er 
tildelt str. Eks OM Margit Agnete  
Kittilsen.  
Når det gjelder Landssaken kan Storre-
presentanten vår Ellen Brekke Strøms-
vaag fortelle at vi skal ha lørdagskafé 
13. mai sammen med Loge nr. 24 Bau-
geid Dagsdatter til inntekt for Landssa-
ken. Da kommer det representanter fra 
redningsskøytene. Loge nr. 16 Urds kon-
taktperson i forbindelse med Landssaken 
er Britt Ytterbø.  

Jubileumskomiteen jobber nå med 
forberedelser til 60 års jubileet i sep-
tember. Det jobbes med jubileumstur  
08.09.17. 
På neste møte 28.02. skal seks søstre 
forfremmes til Det Gode Vennskaps 
Grad. 
14. mars håper vi på mange gjester 
når vi skal ha Venneaften. 
 
Med søsterlig hilsen i 
V. K. og S. 
Wenche S. Bystrøm Haaland 
 

 

OM har ordet 

OM Wenche S. Bystrøm Haaland 

Innvielse av nye søstre 

Vi ønsker  Reidun Aleth Aaby 
Olsen og Grethe Bjørbæk velkom-
men til vår loge. Våre nye søstre 
ble innviet 22. november. Faddere 
er str. Sissel Hovinbøle og str. 
sekretær Unni Stamland Kaasin. 
Vi gleder oss til å bli kjent med 
dere. 
Vi minner om Venneaften 14. 
mars. Det er sendt ut invitasjon 
hvor kvelden starter med et  
arbeidsmøte kl 1900. Gjestene blir 
møtt i hallen av SR Ellen Brekke 
Strømsvaag.  
Str. Sekr har sent mail der dere 

finner brev som dere gi/sende til 
venner som dere kan tenke har 
interesse av å få informasjon om 
Odd Fellow og vår loge. 
Vi håper det blir mange gjester hos 
oss på denne venneaften og at 
mange søstre møter opp. 

Reidun Aleth Aaby Olsen og Grethe Bjørbæk 
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Tildeling av Veteranjuveler i Loge nr. 16 Urd 

Str. Aasa Brønnum Hagen, innviet i vår loge 
11.01.1967, ble tildelt sin 50 års Veteranjuvel 
på vårt logemøte 24. januar 2017.  
OM Wenche Bystrøm Haaland, innviet i vår 
loge 14.01.1992, mottok sin 25 års Veteranju-
vel samme kveld  
Det var vår SR Ellen Brekke Strømsvaag som 
ledet de flotte seremoniene og foresto tilde-
lingen av juvelene. Logesalen var et vakkert 

skue da vår nye stjernehimmel ble tent og 
gjorde stemningen høytidlig og mektig. 

Festsalen var nydelig dekket og før middagen 
fikk vi en flott musikkopplevelse fra unge 

utøvere fra Porsgrunn Kulturskole. Linus 
Nord Varhaug, Samuel Ripegutu og Sunniva 
Nygård Bakke holdt en flott minikonsert for 

oss på sine fioliner med akkompagnatør Elena 
Pargavelowa.  

På menyen sto svinestek m/grønnsaker og 
surkål, og Veteranene spanderte marsipanka-

ke. Fung. OM Sonja Dalene gratulerte begge 
jubilantene og takket dem for et langt og  

aktivt logeliv. Det var 79 søstre fra egen og 
gjestende loger som var med og feiret jubilan-
tene. 

50 års jubilanten Aasa Brønnum Hagen fortal-
te humørfylt om sitt lange, fargerike logeliv. 

Loge nr. 16 Urd kan i år feire sitt 60 års jubi-
leum, så det var en ung loge hun startet i som 

var ganske annerledes enn det er i dag. Det 
gikk slagord om blomsteroppsatsene til Aasa. 
Eks Storskattmester Edith Felle fra Loge nr. 

15 Via Nova, som nettopp har mottatt sin 50 
års Veteranjuvel, holdt en flott tale for den 

nye jubilanten. De har kjent hverandre gjen-

nom et langt logeliv. 
OM Wenche Bystrøm Haaland takket for juvelen og fortalte hva logen har be-

tydd for henne gjennom 25 år. Wenche fortalte fra sitt aktive logeliv. Hun ble 
innviet 14.01.92 sammen med str. Marit Nuland og Aaste Friesl.  

Str. Sissel Kvam, fadderbarnet til Aasa gratulerte jubilantene i en flott tale. Str. 
Eks OM Jorid Aabelvik rundet av med takk for maten tale. Str. Lise Marie  

Gusfre sørget for vakre toner under jubileumsmiddagen. 

Elever fra Porsgrunn Kulturskole, Linus Nord Varhaug, Samuel Ripegutu 
og Sunniva Nygård Bakke  høstet stor applaus for sin flotte konsert til ære 
for jubilantene. Eks Storskattmester Edith Felle fra Loge nr. 15 Via 

Nova holdt tale for str. Aasa Brønnum Hagen. 



URD-posten 

Julemøte 13. desember 

På julemøtet samles alltid mange søstre rundt bordet. 
Selskapskomiteen kan ta fri siden våre brødre står for 
serveringen. Juletallerken med riskrem til dessert og 
godt drikke sto på menyen.  
De som har det hektisk denne kvelden er Sosialkomi-
teen som tradisjonen tro stiller opp og holder orden 
på julelotteri og aftentrekning. I år  fikk vi inn 23.800 
kr på julelotteriet og 7.440 kr på aftentrekningen. 
Siden julemøtet falt på 13. desember fikk vi også 
besøk av Lucia-jentene, flott anført av str. Trine 
Svarstad.  
Telemark Odd Fellow kor holdt en flott konsert. Stor 
takk til brødre og søstre som hjalp til denne kvelden. 
Takk for flotte gaver til lotteriet. 

Rebekkatreff - jubileum 

Str. Ellen Margrethe Ødegaard fra Urd og str. Else Burvald 
fra Baugeid veksler annen hver gang på å stå som ansvarlig 
for Rebekkatreffet. 

Fredag 25. november 2016 feiret søstre-
ne 35 år i Rebekkatreffet. Jubileet var i 

2015 for oppstarten var i 1980. Treffet 
kom i stand fordi det var mange søstre 

som ikke kom seg på møtene på kvel-
den. Loge nr. 16 Urd var en pådriver og 

vår søster Leni Bocerup Kittilsen var en 
av de som startet Rebekkatreffet. Etter 
hvert kom også Loge nr. 24 Baugeid 

Dagsdatter ved Berit Conderup også 
med. 

Fredager kl 1100 – 1300 en gang i  
måneden samles mange søstre fra begge 

Rebekkalogene. De to logene samarbei-
der og to søstre fra logene deler på an-

svaret for møtene. I denne perioden er 
det str. Ellen Margrethe Ødegaard fra 
Urd og str. Else Burvald fra Baugeid 

som styrer. Hver vår arrangeres det en 
dagstur som finansieres ved loddsalg på 

hvert møte. Alle har med seg en liten 
gevinst som loddes ut. Str. Berit Lindøe 

fra Baugeid er en av de som hjelper til 
med arrangementet av turene. I juni 

2016 gikk turen til Ekeberg-
parken i Oslo og lunsj på 

Ekeberg Restaurant. Etterpå 
reiste de til Halden med om-

visning på Odd Fellowhuset. 
Dameforeningen blir også 

invitert med på disse turene. 
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 Alterblomster 

Jubilanter 2017 
Vi gratulerer! 
 

14.04.17 Marit Haraldsen  70 år 
26.04.17 Margit A. Kittilsen 70 år 
18.05.17 Vigdis Aksnes  85 år 
20.06.17 Inger M. Edvardsen 70 år 
21.06.17 Kari Marie Glittum 60 år 
22.06.17 Annelise Hansen  85 år 
      
 

 

Fire søstre har fått alterblomstene. Str. Else-Liv Olsen, 22.11., str. Gerd Johnsen 13.12.,  str. Aasa Brønnum Hagen 10.01.17,  og  str. 
Astrid Egner 24.01.17. 

Bursdager -  Vi gratulerer! Gradspasseringer 

Str. Hege Simonsen og str. Margareth Klevan ble forfrem-
met til Den Edle Kjærlighets Grad 19.12.16 og 10.01.17. 
Str. Hege Simonsen fikk forfremmelsen på Loge nr. 24 
Baugeid Dagsdatters møte. Det var mange søstre fra Urd 
som var til stede denne kvelden. 

Søstrene Leni B. Kittilsen (70), Anna Asdal, (60) Unn  
Halvorsen (75) og Gerd Johnsen (90) har rundet år og mottatt 
Urd-lyset. 


