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Årgang 10 

Kjære Urd-søster! 
 
26. september ble valgte og utnevnte 
embedsmenn installert. Som ny OM 
takker jeg for tilliten og gleder meg til 
den nye oppgaven. Takk også til de em-
bedsmenn som nå går av. Det er godt å 
ha dere å støtte seg til i denne nye  
perioden. Vi har ikke ligget på latsiden i 
høst. Vi har feiret oss selv. Loge nr. 16 
Urd feiret sitt 60 års jubileum 12. sep-
tember, og vi har også hatt en jubileums-
tur til Sverige 8. september. Som dere 
vil se i Urd-posten kan vi også gratulere 
vår kjære søster Ruth Hasle med 100 års 
dagen 27. november.  
15. oktober ble det avholdt Rituelt kurs 
for Rebekkalogene i Telemark her i 
Sverresgate 9. Fung. Eks OM, OM, UM, 
Sekr., Skattm., CM, Insp., Kap.,  
Storrepresentant deltok sammen med  
aktuelle skuespillere i 2. graden. Et  
nyttig kurs for embedsmenn i sine nye 
roller.  
Vi har nettopp tatt imot to nye søstre, 

Kari Lise Holmberg og Gunn  
Thommesen som vi gleder oss til å bli 
bedre kjent med, og to søstre er for-
fremmet til Det Gode Vennskaps 
Grad. 28. november skal Eva  
Bergestig og Jolanta Lorenc motta sin 
25 års veteranjuvel. 
Loge nr. 14 Ruth har invitert oss til 
Aalborg 20. – 22. april neste år, så 
sett av datoene allerede nå. 
Vi minner også om eldretreffet vårt 5. 
desember. Vi gleder oss til å være 
sammen med søstre til et hyggelig 
måltid med sang, musikk og prat. 
12. desember skal vi ha vårt  
tradisjonelle julemøte, og da blir det 
nok fullt i storstua vår.  
Jeg ønsker alle søstrene en riktig God 
Jul og alt godt for året 2018. 
 
Med søsterlig hilsen i 
V. K. og S. 
Sonja Dalene 
 

OM har ordet 

Innvielse 24. oktober 2017 

Tirsdag 24. oktober hadde Loge 
nr.16 Urd innvielse av to nye 
søstre. 
Det ble en  flott og høytidelig sere-
moni i vår vakre logesal med 
mange søstre tilstede. 
Første rad fra venstre: Str. Kari 
Lise Holmberg og str. Gunn 
Thommesen. 
Bak fra venstre: Fadder Ingjerd  
Holmberg, vår str. OM Sonja Da-
lene og fadder str. Britt Ytterbø. 
På ettermøtet var det dekket et 
nydelig bord, servering av deilig 
torsk med tilbehør og hjemmelaget 
karamellpudding 

OM Sonja Dalene 

Underholdningen sørget Silje Jensen, vår 
str. Anna Pauline Asdal og vår str. UM 
for. 
En flott kveld! 
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Gratulerer Ruth - 100 år! 

Ruth Hasle fyller 100 år 27. novem-
ber. Hun er vårt eldste gjenlevende 

medlem og selvsagt også i år. Hun 
vokste opp i huset i Storgaten 130 i 
Porsgrunn, og her har hun bodd i 

hele sitt lange liv. Hun forteller mye 
om oppveksten sin i huset når Unn 

og jeg besøker henne. Her var det 
bl.a. skredderforretning der 8-10 

skreddere var i sving. Mye liv var 
det også på elva. På høsten i 1927 
forsvant lagerhuset ut i elva. Grun-

nen under var leire, og for å forsikre seg 
om at huset deres sto trygt, måtte de mid-

lertidig flytte opp på Kirkehaugen. 
Ellers husker hun med glede nyttårsmesse-

ne i den katolske kirke. Den gangen lå den 
katolske kirke på motsatt side. I 1937 ble 

kirkebygningen flyttet over veien hvor den 
står i dag. Kirken ble rullet hel over på 
skinner, med inventar og det hele, og plas-

sert på sin nye grunnmur, uten at så mye 
som en lysestake hadde veltet står det i 

historikken. 
Da Ruth giftet seg med sin Erik fortsatte 

de å bo i huset i Storgaten. De fikk to barn, 
Svein Erik og Ellen. Ruth var husmor og 

hadde nok å stelle med. Det var viktig for 
henne å få barna godt etablert i samfunnet. 
Samfunnsengasjement er viktig. Da ekte-

fellen fikk et hjerteinfarkt 42 år gammel 
falt mye arbeid på Ruth. Hun tok bl.a. be-

slutningen om å få seg førerkort, slik at de 
lettere kom seg av sted. Det startet med en 

VW boble, men det ble BMW’en som ble 
hennes bil og stolthet. Den beholdt hun til 
hun fylte 90 år. 

Hun ble innviet i Loge nr. 16 Urd 10. 
mars 1957 som medlem nr. 43. Ragn-

hild Fehn ble opptatt samtidig som 
Ruth. Opptagelsen var høytidlig – 

noe av livet tok en annen retning for-
teller hun. Hun husker med glede alle 

symøtene med bl.a. Sigrid Jacobsen, 
Solveig Opsund og Lillian Høstad. 
Her var det stor aktivitet. Løpere og 

duker ble brodert. Flotte forklær ble 
sydd til årets julemesse. Inntekten fra 

julemessen gikk den gang som nå til 
de i samfunnet som ikke hadde det så 

bra. Ruth gledet seg til møtene i lo-
gen. Da kunne roen senke seg over 

henne, og hun slappet av fra dagens 
oppgaver. Det var viktig å ta imot nye 
søstre når de ble tatt opp. Ofte var vi 

jo mer sammen med logesøstre enn 
egne søstre. Ruths råd til oss i dag: 

Ikke gå ut av logen – det kommer en 
dag du trenger logen! 

Vi gratulerer Ruth med 100 års dagen 
27. november!      Unn og Anne-Lise 

Julemesse i Sverresgate 9. Bilder fra arkivet. Noen kjente fjes? 

Gradspassering 

På første møte vårt i høstterminen 22.08. ble 
søster Grethe Bjørbæk forfremmet til Det Gode 
Vennskaps Grad. Søster Unni Stamland Kaasin 
er fadder til Grethe. 

Reidun Aleth Aaby Olsen ble sammen med to søstre 
fra Loge nr. 103 Konvall forfremmet til Det Gode 
Vennskaps Grad i Bamble 26. oktober. 
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Sosialaften 10. oktober 

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Sosial-
nevnden inviterer til Sosialaften!  Komiteens egne 

flotte søstre stiller som proffe mannekenger. I år som 
i fjor inviterte de også med seg brødre fra Loge Dag 

som synes å like oppgaven. I år var det klær fra  
Søster A/S og Isaksen A/S som viste høstens moter. 

Mye fint å se. Søstre med venner og bekjente koste 
seg med varme karbonadesmørbrød, kaffe og deilige 
kaker som Sosialnevnden hadde bakt smakte godt. 

Loddsalget gikk forta unna med appen til Margit, og 
pengene som kom inn går til Landssaken; Ny Odd 

Fellow redningsskøyte.  

Sommertur Øvre Verket 6. juni 
Turen 6. juni gikk til Øvre Verket på Ule-
foss. Øvre Verket er en samling arbeider-

boliger oppført på begynnelsen av 1800-
tallet. De rødmalte husene ble bygget av 

Cappelen-familien som boliger for arbei-
derne ved Ulefoss Jernverk. Øvre Verket 

representerer et viktig kulturhistorisk min-
ne fra den tidlige industrialiseringen i 
Norge og ble fredet som kulturminne i 

1982. 

Før vi benket oss i Spiseriet til årets 
aspargessuppe med godt brød til, fikk 
vi høre Olines historie. Vi fikk et godt 
innblikk i historien og ellers kan Øvre 
Verket by på utstillinger, butikk, an-
tikvariat, keramikkverksted, galleri og 
urtehave.  
En trivelig førsommertur! 
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Strikkedugnad 

Alterblomster 

Jubilanter 2017 
Vi gratulerer! 
 
 
 
 
26.11.17 Liv Eva Øverland  80 år 
27.11.17 Ruth Hasle           100 år 
03.12.17 Turid Knudsen   80 år 
   

Tre søstre har fått alterblomstene. Str. DSS Britt Margrethe Lund, 26.09., str. Kap. Anne Brekka 10.10.10 og str. Eks 
OM Wenche Bystrøm Haaland 24.10 

Bursdager -  Vi gratulerer! 

Vi gratulerer Kari Marie Glittum som fylte 60 
år  21.06.2017 

Loge nr. 16 Urd hadde 60 års jubileum 
i september. I forbindelse med jubileet 
ga vi en pengegave til Kirkens  
Bymisjon i Porsgrunn. Gaven vi fikk 
tilbake var oppfordring om å bli med 
på årets strikkedugnad. 
Loge nr. 16 Urd tok utfordringen og 
ble med på årets strikkedugnad for å 
bidra til et varmere samfunn.  

1. november deler Kirkens Bymisjon 
ut oransje skjerf som markerer starten 

på juleaksjonen "gled en som gruer seg 
til jul". Her er noen av de fornøyde 

søstre som har bidratt med strikkepin-
nene. 

Flott innsats! Neste år blir det nok 
enda flere som tar i bruk strikke-

pinnene, men jeg synes vi er gode 
jeg!  

Og slik så det 

ut på facebook
-siden til  

Kirkens Bymi-
sjon natt til 1. 

november. 
Håper det  
varmet mange! 

Str. Kirsten Søby var en av de 
heldige som vant i loddtrek-
ningen på Sosialaften. 
 
For øvrig kan vi fortelle at vi 
fikk inn kr 12.000 på loddsalget. 


