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Kjære Urd-søster! 
 
Sommeren er allerede i gang, men vi tar 
et lite tilbakeblikk på hva som har 
skjedd siden forrige Urd-post. På  
Venneaften under søstermåltidet fortalte 
søster Turid Sandberg om sitt første 
møtet med logen. 28. mars kunne vi 
gratulere vår flotte søster Gerd Johnsen 
med hennes 50 år i Loge Urd. Samtidig 
hadde vi tildeling av 25 års veteranjuve-
ler til fire flotte jubilanter. Søster Hege 
Simonsen ble forfremmet til Den Edle 
Kjærlighets Grad i april, og 9. mai ble 
søsterene Margareth Klevan, Kari 
Bjerkøen og Ann Kareen Kiøsterud for-
fremmet til Den Høye Sannhets Grad. 
Søsterskillingen ble gjennomført på  
møtet 25. april.  
23. mai kunne vi ønske velkommen til 
vår nye søster Bente Schau. 
Vi har hatt valg på nye embedsmenn og 
på valgte embeder, og vi har hatt en flott 
sommertur til Øvre Verket på Ulefoss. 

Hele 70 søstre dro lystig i vei og ble 
ikke skuffet. En  kulturell reise der 
Ann Cathrin Andersen gjennom  
Olines stemme fortalte om arbeider-
samfunnet på Øvre Verket. Vi fikk tid 
til å se oss rundt på de forskjellige 
husene før vi benket oss sammen i 
Spiseriet. Der fikk vi deilig asparges-
suppe med hjemmebakt brød til og 
nydelig eplekake med krem. Bilder 
og mer om turen kommer i neste 
nummer av Urd-posten.  
Vi minner om Sommermøte 24.08. 
der Loge nr. 103 Konvall arrangerer. 
Men først og fremst ønsker vi alle 
våre søstre en riktig god og varm 
sommer! 
 
Med søsterlig hilsen i 
V. K. og S. 
Wenche S. Bystrøm Haaland 
 

 

OM har ordet 

OM  Wenche S. Bystrøm Haaland 

Landssaken Besøk fra Redningsselskapet 

Lørdag 13. mai arrangerte Rebekka-
logene nr 16 Urd og nr 24 Baugeid 
Dagsdatter i Porsgrunn lørdagskafé 
på Odd Fellowhuset til inntekt for 
Landssaken 2017-2019. Rednings-
skøyta «Stormbull» fra Stavern  
ønsket store og små velkommen om 
bord og «Elias» tok de minste med 
på tur på Porsgrunnselva. Været var 
ikke helt på vår side, men noen tok 
turen allikevel. 
Tusen takk til Anders Westrum 
Økstad for interessant foredrag om 
Redningsselskapets arbeid og hans 
kolleger for omvisninger og turer 
med «Elias». 
Takk også til str. Lise Marie Gusfre 
som hadde med trekkspillet og  
sørget for allsang med Skom-
værsvalsen. En hyggelig formiddag 
som også ga penger til denne viktige 
Landssaken. Lotteriet fra Landssa-
ken ble kr 7.393 til Loge Urd. 
  Liv Vådal,  
 nr. 24 Baugeid Dagsdatter 
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Tildeling av Veteranjuveler i Loge nr. 16 Urd 

Tirsdag 28. mars hadde Lo-
ge nr. 16 Urd en begiven-
hetsrik aften. Distrikt Stor 
Sire Britt Margrethe Lund 
hadde æren av å tildele en 
vel fortjent 50 års Veteran-
juvel til vår flotte søster 
Gerd Johnsen.  
I tillegg var det tildeling av 
25 års Veteranjuveler til fire 
andre flotte loge-søstre. En 
stemningsfull og flott sere-
moni i logesalen. 

På ettermøtet var det fin 
stemning, nydelig mat, fin 

underholdning av Tele-
mark Odd Fellowkor og 
ikke minst fin sang fra 

Vangens Operastudio med 
solister på høyt nivå.  
Isabell på 10 år, Anette 

Øvretveit, 15 år og Arild 
Bakke tenor sang og piano. 
Sistnevnte er leder av 

Vangens Operastudio. To-
talt ble dette et minne for 
livet. 

Første rekke fra venstre: Str. Randi Lovise Stormyr, Eks OM Eva Alvhild  
Nebelung, Eks OM Unn Halvorsen og Str. Synnøve Almendingen har mottatt sine 
25 års Veteranjuveler. 
Bak: Eks OM Ellen Brekke Strømsvaag, DSS Britt Margrethe Lund, OM Wenche 
S. Bystrøm Haaland 

Vi gjengir her et utdrag av talen til 25 års jubilant 
Eva Alvhild Nebelung: 
 
Gerd, 50 års Veteranjuvel, den har du fått, 
tildeling har str. Distrikt Stor Sire forestått. 
50 års virke til alles beste, 
sannelig er det grunn til å feste. 
Vi andre, som har mottatt, 25 års Ve.Ju. i dag, 
blir for småpiker å regne i dette lag. 
Og nå er det tid til å mimre så smått, 
og dele gode minner fra logelivet vårt. 
I 2007 var Urd 50 år, 
så da måtte vi jo feire logen vår. 
Så 44 søstre sammen vi dro av sted, 
Til Vadstena ved Vatteren, der var det mye å se. 
På busstur i omegnen vi mye fikk lære, 
vår pensjonerte pastorguide til all ære. 
Ved Vaversunda gamle kirke vi tok en stopp, 
og da var det at Lise stilte opp. 
Kirkeorgelet fikk hun benytte, 
vi kunne bare sitte å lytte, 
til de vakre tonene som mot oss klang,  
rørt til tårer vi ble den gang. 
Neste dag var vi på konsert i en større kirke, 
det er vel basilika de kaller slike. 
Vadstena også kjent for St. Birgitta og klosteret er, 
og noen av oss fikk med oss en messe der, 
og solnedgangen over Vatteren etterpå, 
var vakrere enn vi kunne forstå. 
Det var godt å være med på turen der, 
noe det forresten alltid er. 
Vi blir kjent og setter mere pris 
på hverandre på riktig søstervis. 
Så alle søstre, 25 eller 50 år, 
det er rart så fort tida går! 
Ser vi 25 år fram, av tid et hav, 
25 år tilbake, hvor ble tida av? 
Verden er forandret, men våre mål er de samme, 
vennskap, kjærlighet og sannhet er logens ramme! 

Mot disse mål vi alle strever, 
I livets skole er vi alle elever. 
Søstre vi kaller oss, det gir styrke, 
forskjellig som vi er av alder og yrke. 
For en søster er en som står deg nær, 
og en søster er en som er deg kjær. 
Vi støtter hverandre, gir ros og ris, 
koser oss sammen på søstres vis. 
Vi forener våre krefter, tar alle et tak, 
arbeider sammen for felles sak. 
Her er det mulig for alle å bidra med sitt, 
her er det høyt under taket, her puster vi fritt. 
Slik har det i Urd alltid vært, 
vi ønsker at det skal fortsette, for da står vi sterkt. 
For av vennskap, sannhet og kjærlighet i verden det aldri blir nok, 
så derfor kjære dere alle i vår medsøsterflokk, 
la oss fortsatt spre dem i nord, sør vest og øst, 
men aldri glemme at blant dem kjærligheten er størst» 
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Venneaften 14. mars 

Etter søstermåltidet fortalte søster Turid 
Sandberg om sitt møte med logen vår. 
Min logevandring startet for snart 1 år 
siden. Den har så langt vært en spenn- 
ende og lærerik vandring. Det bys på et 
godt vennskap og sosialt fellesskap - og 
det er for meg av stor verdi. 
Mottakelsen jeg har fått i loge Urd er 
helt enestående. Dette er en flott  
samling med fantastiske damer. 
En pause fra hverdagens stress og jag. 
Det trenger vi alle. Dette får du gjennom 
logen. 
Møtet i logesalen gir tid til refleksjon og 

Gradspasseringer 

ettertanke. Det skaper gode opplevel-
ser. 
Logen er mitt fristed, mitt pusterom i 
hverdagen. Jeg møter så ofte jeg kan. 
Det er hyggelig samvær, og det skapes 
gode relasjoner. 
Vi er alle her med samme mål. Det er 
å styrke felleskapet gjennom vårt sym-
bol - de tre kjedeledd, vennskap - 
kjærlighet - sannhet. Gjennom disse 
verdier utvikler vi oss selv og dermed 
bidrar til å skape et bedre samfunn. 
Jeg gleder meg, og ser frem mot min 
videre vandring i logen. 

25. april ble søster Hege Simonsen forfremmet til 
den Edle Kjærlighets Grad. Det var en fin og høy-
tidlig seremoni med mange søstre tilstede. Søster 
Astrid Helene Halvorsen er fadder til Hege. 
Den Edle Kjærlighets Grad  utdyper ytterligere vårt 
forhold til våre medmennesker. 

9. mai ble søster Margareth Klevan, søster Kari Bjerkøen og 
søster Ann Kareen Kiøsterud tildelt Den Høye Sannhets 
Grad. På ettermøtet hadde vi en hyggelig aften med nydelig 
mat, fin sang og musikk og fine taler. Den Høye Sannhets 
Grad berører og utdyper forholdet til en selv. Her lover vi å 
søke sannheten og fremme dens vekst. En vakker og flott 
seremoni som virkelig maner til ettertanke sa OM Wenche 
Bystrøm Haaland i sin tale til søstrene. Bak står fadderne 
Tove Kolstad og Synnøve Kiøsterud Brekka. 

Søsterskillingen 25. april 

Søsterskillingen på ettermøtet 25.04. var vellykket 
med mange fine gevinster og mange ivrige lodd-
kjøpere. Loddsalget ble på kr 9.610. Et flott bidrag!
Margit Kittilsen, Inger Johanne Sahlsten Hansen og 
Laila Urtegård sørget for effektivt loddsalg. 

Innvielse 23. mai 

På vårterminens siste møte hadde vi innvielse av vår nye søster 
Bente Schau. Innvielsen var høytidelig og fin og søstermåltidet 
etterpå  bød på stekt laks. Vi ønsker Bente velkommen til vår 
loge og gleder oss til å bli kjent med deg. 

Søster Turid Sandberg 
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Minneord 

Alterblomster 

Jubilanter 2017 
Vi gratulerer! 
 
 
 
 
23.07.17 Anne Brekka   60 år 
28.08.17 Bergljot Ree Hognestad 70 år 
05.11.17 Anne Marie Ålgårdstad 75 år 
26.11.17 Liv Eva Øverland  80 år 
27.11.17 Ruth Hasle           100 år 
03.12.17 Turid Knudsen   80 år 
   

Fem søstre har fått alterblomstene. Str. Unn Halvorsen 14.02, str. Turid Sandberg 14.03.,  str. Ellen Brekke Strømsvaag 28.03., str. 
Kristbjørg Ellefsen 28.04. og  str. Grete Arnestad 09.05. 

Bursdager -  Vi gratulerer! 

Søstrene Synnøve Kiøsterud Brekka (70), Anne-Lise G. Hafredal (70), Synnøve Almendingen (75), Eva Nebelung (70), Marit  
Haraldsen (70) og Margit Agnethe Kittilsen (70) har rundet år og mottatt Urd-lyset. 

Vår logesøster Ella Stenseth 
døde 15.02.2017 95 år  
gammel. Hun var medlem i 
vår loge i 57 år. Vår loge var 
bare tre år da Ella ble med-
lem. Str. Ella var en aktiv og 
flott logesøster med flere 
embeder i logen, bl.a. har 
hun vært logens sekretær. 
Hun var godt likt av sine 
logesøstre. I de senere år var 
hun lite aktiv som følge av 

sykdom. 
Mange av våre eldre loge-
søstre vil savne str. Ella 
Stenseth, og vi lyser fred 
over hennes gode minne. 
 
   OM 

Vår logesøster Marit Kjeldsen 
døde 09.05.2017 91 år gammel. 
Hun var medlem i vår loge i 39 år. 
Str. Marit var en aktiv og flott 
logesøster med flere embeder i 
logen. Hun var godt likt og hadde 
mange gode venner blant logens 
søstre. Hun var en aktiv søster i 
mange år. I de senere år var hun 
lite i logen som følge av sykdom. 
Jeg besøkte henne på hennes 90 
års dag og overrakte henne «De 
tre nelliker» og vårt «Urdlys». 
Hun var da ved godt mot og satte 

stor pris på mitt besøk 
og sa hun savnet logen. 
Mange av våre eldre 
logesøstre vil savne str. 
Marit Kjeldsen, og vi 
lyser fred over hennes 
minne. 
  OM 


