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Årgang 10 

Kjære gjester.  Kjære mine søstre i  
Rebekkaloge Urd! 
Det er blitt meg en kjær oppgave å få 
lov til å gratulere dere alle med dagen. 
Vi har i dag den glede å kunne hedre ei 
flott oppgående dame. I årenes løp har 
denne damen fått mange flotte og  
trofaste venner. Og det beste av alt, flere 
venner vil hun få. Allerede i høst vil det 
komme til to nye. 
Hvem er da denne damen? Jo – kort 
fortalt heter damen «Urd». I henhold til 
norrøn mytologi er hun en av nornene, 
det vil si: «Hun som rår med menneske-
nes skjebner». Med andre ord er hun en 
av de tre skjebnegudinnene som bærer 
navnene «Urd», «Skuld» og 
«Verdande».  I samme åndedrag finner 
jeg det naturlig å fortelle søstrene at 
Loge Urd er moderloge til Rebekkaloge 
Skuld i Larvik og Rebekkaloge  

Verdande i Sandefjord. 
Det vanskeligste kriteriet å leve opp til, 
men dog, det enkleste å utføre er  
følgende: 
«Alt hva du vil at andre skal gjøre mot 
deg, det skal også du gjøre mot dem». 
Dere har selvsagt alle forstått at jeg 
snakker om Rebekkaloge Urd. 
Historisk hadde vi noen svært dyktige 
og fremsynte søstre som for 60 år siden 
gjorde alvor av å starte vår Rebekka- 
loge. 
Selve institueringen fant sted 8. septem-
ber 1957. Det vil si for nøyaktig 60 år og 
4 dager siden. 
Våre gode og fremsynte søstre fra den 
tiden er naturlig nok alle borte. Imidler-
tid er vi heldige som fremdeles har to 
etterkommere av disse kvinnene i vår 
midte, nemlig: 
Gerd Fløholm, datter til Margit Røst 
som var chartermedlem nr. 5, og 
Kari Frøshaug Bjørneboe, datter til  

Hilda Frøshaug som var medlem nr. 
40. Henny Dahle ble valgt til vår lo-
ges første OM. 
I samme åndedrag vil jeg også nevne 
at Kathe Skau Knudsen var den første 
Distriktsdeputert Rådspresident som 
kom fra Loge Urd. Hun  fungerte i 
tiden 1973 – 1977. Deretter fulgte 
Vesla Amundsen, som fungerte i  
tiden 1989 – 1993. For ordens skyld 
vil jeg opplyse at nevnte embetstittel i 
dag tilsvarer Distrikts Stor Sire. 
Etter hvert som årene forløp økte 
logen sin gode medlemsutvikling. I 
dag er Rebekkaloge Urd blitt stor og 
sterk med tilsammen 133 medlem-
mer. 
I løpet av mine to år som OM har jeg 
erfart at logens medlemsantall har økt 
med 10 nye søstre. Medlemsutvik-
lingen har vært og er tilfredsstillende. 
På den annen side er jeg av den form-
ening at en loge ikke bør ta inn nye 
søstre kun for medlemstallets skyld. I 
bunn bør det foreligge noe langt mer 
grunnleggende med hensyn til en 
søkers etikk og grunnleggende  
interesse for vår Orden. 
Og vi mine søstre, bør etter beste 
evne, møte våre nye søstre i et forsøk 
på å leve opp til vår Ordens budord: 
«Vennskap, Kjærlighet og Sannhet». 
Logen er for meg personlig blitt et 
sted hvor jeg kan søke hvile og ro, og 
i tillegg knytte nye vennskapsbånd. 
Dessuten blir jeg hver logekveld min-
net om vår Ordens viktige verdibe-
greper. Jeg finner det nødvendig og 
riktig at vi kan ha en åpen tone, hvor 
vi kan dele sorger og gleder, og ikke 
minst, oppmuntre hverandre. 
I løpet av disse seksti årene har  
søstrene med glød og klokskap hatt 

Loge nr. 16 Urd 60 år 

OM  Wenche S. Bystrøm Haaland 

sin Tro på vår Ordens idealer, og kjær-
lighet til sin loge. 
Mitt fremste ønske er at Rebekkaloge nr. 
16 Urd vil fortsette sin gode fremgang 
og vekst i årene som kommer. 
Jeg vil samtidig benytte anledningen til å 
takke jubileumskomiteen v/formann Kari 
Frøshaug Bjørnebo for vel utført arbeid. 
Avslutningsvis ønsker jeg å takke str. 
UM og hennes trofaste hjelpere for et 
flott pyntet festbord. 
 
Med søsterlig hilsen i 
V. K. og S. 
Wenche S. Bystrøm Haaland 
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Jubileumstur Strømstad -  Fredrikstad 8.– 9. september 

47 reiseglade søstre dro av gårde med Tele-tur til 
Strømstad via Sandefjord og Color Line. Om bord ble  
det servert formiddagsbuffet, og overfarten  forløp 
rolig med hensyn til vær og vind.  
Vi ankom Strømstad og tok en sightseeing langs den 
vakre Bohuslänkysten. Str. Lise Marie Gusfre tok 
som alltid fram trekkspillet og delte ut nydikta sang 
for anledningen. Dermed ble det allsang langs Bohus-
län. Lett regn ga ingen demper på humøret. SR Ellen 
Brekke Strømsvaag fulgte opp med nybakte pizza-
snurrer som driftige søstre hadde bakt, og det var en 
lystig gjeng som ankom Laholmen hotell. Middagen 
om kvelden der det ble servert lammefilet med godt 
tilbehør satte standarden på dagen. 
På lørdag satte vi kursen mot Fredrikstad som i disse 
dager feirer sitt 450 års jubileum. I Gamlebyen ble vi 
loset gjennom byens historie av tjenestejenta Marta, 
en fantastisk guide, som holdt oss i ånde i nesten to 
timer. Full av inntrykk benket vi oss til deilig lunsj på 
Majorstuen restaurant før vi satte kursen mot Gren-
land. Gamlebyen i Fredrikstad kan virkelig anbefales. 
En flott jubileumstur! 

Leder for Jubileumskomiteen Kari Frøshaug 
Bjørnbo gratulerer med dagen! 

Kong Harald hadde lagt ned blomster dagen før . 
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Jubileumsmiddag 12. september – Prolog ved Gerd Mari Fløholm 

Kjære søster, kjære gjest  
som samlet er til 60-års fest. 
I 57 Ordenen en Loge fikk  
hvis tilholdssted ble «en gammel gjærfabrikk». 
Men huset var renovert og hegnet om,  
sto frem som en perle i stort monn. 
Et bedre sted kunne Urd ikke få  
som basis for arbeid de begynte på: 
I ord og handling å odle frem  
en etisk visjon – til hjelp for dem 
som ønsker hjelp til å sammen vandre,  
hjelpe seg selv og hjelpe andre. 
Urd har navnet fra skjebnegudinnen  
som spant sin tråd ved Yggdrasils brønn. 
Å trøste som hun, lede og lære, - 
Det ønsket vår Loge, det var dens drøm. 
De la opp kursen de første søstre. 
Mangt og meget skulle de mestre, - 
fra utstyr og drakter til bruk «der oppe», 
til selvlaget mat, en søster var kokke. 
Og julemessen ga inntekter som  
ble brukt til trengende rundt om  
i byen, der nøden var større enn nå. 
Matpakker til jul kunne de også få. 
Selv for medlemmer var hjelpen nær, 
«men det fikk ingen greie på». 
De kom uendelig langt i samarbeidets ånd  
– de la et solid grunnlag som  
skulle prege vår loge i kommende år 
når endring og utvikling på programmet står. 

Og utvikling ble det med et program  
som en dyktig søster satte tidlig i gang. 
Innsikt i Ordenen ble langsomt bygget.  
Det fører til viktig kunnskap og trygghet, 
samt fellesskapsfølelse for hver især  
som i arbeid og fest skal være nær 
en søster, en venn «et menneske i nød»  
slik Ordenens lære oss tidlig bød. 
Med likestilling for brødre og søstre kom utfordringen: 
Hva mer kan vi mestre for Ordenens sak.  
Får vi en søster som Store Sire en dag? 
Nye søstre har tent på vårt virke.  
I 60 år har Urd hatt fremgang og styrke. 
Ja, kjære søster, kjære gjest, 
som samlet er til 60 års fest. 
La dagens feiring gi næring til  
videre arbeid i kjent stil. 
Aller mest vil vi håpe på  
at alle fortsatt vil sammen gå 
med klokskap, fellesskap, glede, i logen vår 
så trygghet og fred kan trenge inn  
i mange urolige, adspredte sinn! 

Vi utbringer en skål for Loge Urd 
Vår kjære Loge som har gitt oss så mye! 
 

12.09.2017 
Eks OM Gerd Mari Fløholm 

Gjester fra Loge nr. 15 Via Nova: Eks OM Liv 
Brandsberg-Dahl, Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter: 
OM Marit Rugset og Str. Inger Lise Knudsen, Loge 
nr. 37 Verdande: OM Kari Fiskaa, Loge nr. 42 
Skuld: SR Gunn Tove Skalleberg, Eks OM Elsa 
Aasrum, OM Britt Hanson, Leir nr. 4 Telemark: 
HM Lisbeth Thorsberg Varnes. 

Et flott dekket festbord ventet  
gjester og søstre 

Alterblomstene ble overrakt Eks OM Gerd Mari Fløholm 
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Bursdager -  Vi gratulerer! 

Jubileumsgave til Kirkens Bymisjon 

Kirkens Bymisjon ved virksom-
hetsleder Håkon Stornes, fikk 
overrakt 60.000 kroner under 
Loge nr. 16 Urds jubileumsmid-
dag 12. september. Det var en 
glad leder som fikk overrakt 
sjekken av OM Wenche Bystrøm  
Haaland.  
Håkon Stornes kvitterte med å 
oppfordre oss til å bli med på 
årets strikkedugnad. 1. november 
lager Kirkens Bymisjon «Årets 
varmeste dag». Da kler de Norge 
med hjemmestrikkede oransje 
skjerf, og deler ut skjerfene over 
hele landet. Dette markerer star-
ten på juleaksjonen «Gled en 
som gruer seg til jul».  Så nå er 
det bare å sette i gang strikkepin-
nene! 

Vi gratulerer søstrene Bergljot Ree Hognestad (70) og 
Anne Brekka (60) med dagen! 

Feiring 12. september 

Rammen om jubileumsmiddagen var 
en 60 åring verdig. Eks OM Gerd 
Fløholm holdt en flott prolog, Nicolae 
Bogdan fra Kulturskolen i Porsgrunn 
ledet an i musikkens verden med et 
flott potpurri til stor glede for alle 

søstrene. Eks OM Synnøve Kiøsterud Brekka hadde diktet 
jubileumssang og mange fine taler ble holdt. 
Menyen var innholdsrik; Melonsalat med spekeskinke og 
jordbærgelé og sitron og rosmarinstekt kalvemørbrad. Når 
vi i tillegg fikk alt servert av serviceinnstilte logebrødre, 
kunne ikke kvelden bli bedre. 


