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Kjære Urd Søster! 

Som denne loges OM håper jeg at du 

åpner denne utgaven av URD-posten 

med spenning, forventning og gleden av 

å se det som skjer fra gang til gang i vår 
loge. 

Vi er en meget aktiv Rebekkaloge som 

hele tiden har de gode formål i fokus. 

Det handler om å stå samlet, og i felles-

skap utføre det som er vår plikt å utføre. 

Logen har mange forskjellige embeder, 

valgte og utnevnte. Derfor er det slik at 

alle søstrene er med og fører logens vir-

ke fram til gode formål til beste for lo-

gen og Ordenen. I URD-postene fram-

over ønsker vi å fokusere på arbeidet i 

nevndene – hva det vil si å være en ar-
beidende Rebekkasøster. Jeg vil rette en 

hjertelig takk til alle søstrene som bidrar 

til at vår loge har så fin arbeidsmoral. 

I vårterminen har vi hatt flere gradspas-

seringer og nå rett før påske en 25 og 40 

års Ve.Ju.-tildeling og nye står for tur. 
URD er en god loge i vekst. 

Så er det viktig at vi også tar vare på 

hverandre, i motgang som i medgang. 

Logen skal være et godt sted for  

vennskap, kjærlighet og sannhet. 

Nå nærmer vi oss påsken og våren er i 

anmarsj – en herlig tid! Jeg ønsker alle 

søstrene en Riktig God Påske! 

 

Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 

Synnøve Kiøsterud Brekka OM 

Overmester har ordet 

Vi hadde dekket til 50 voksne og laget 

60 godteposer. Det viste seg at det bare 

ble noen få poser igjen, og vi måtte trå 

til med flere kaffekopper til de voksne. 

Og slå den – 4 pølser igjen! Vi var ca 
100 til sammen med voksne og barn.  

”Farmor da  - du kunne ikke stolleken 

ordentlig!” var kommentaren fra barne-

barn! Men lek ble det – og mye gang 

rundt juletreet. En vellykket kveld med 

god hjelp fra Lise Gusfre ved pianoet og 

Turid Momrak Larsen som stilte opp og 

var til god hjelp, 
 

 UM Ellen B. Strømsvaag 

Årets juletrefest ble en suksess 
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Sosialnevnden 

20.000 kroner til barna 

Fet sjekk: Bergljot Ree Hognestad, Ellen B. Strømsvaag og Anna Augestad fra Odd 

Fellow overrakte 20.000 kr til Samba ved Kari Fjellhaug (midten) og Svein Skaara. 

foto Karina Hagen , Varden 

Selv om det nybygde interkommunale 

kompetansesenteret for sterkt funksjons-

hemmede barn på Sykehuset Telemark 

ikke offisielt sett har vært åpent lenger 

enn en drøy uke, har gavene begynt å 
strømme på.  

 

I kveld tok representanter fra Rebekka-

loge nr. 16 URD, Odd Fellow i Pors-

grunn, turen til Samba (Sammen for 

barna) og overrakte en sjekk på 20.000 

kroner.  

– Vi synes dette er et veldig viktig pro-

sjekt som passer godt overens med de 
type virksomheter som vi gjerne gir bi-

drag til, forteller Ellen B. Strømsvaag, 

Bergljot Ree Hognestad og Anna Auge-

stad.  

Sosialaften 29.09.2009 

Ellen Margrethe Ødegaard følger spent 

med på alle lotterikupongene sine. Blir 

det gevinst i dag tro? 

May Britt Anker takker de flotte mannekengene, søstrene Sissel Halvorsen, Liv Rohde, 

Annelise Hansen, Turid Ellefsrød og Ingbjørg Sørensen for innsatsen. 

Sosialnevnden i 2009 har bestått av søst-

rene Lise Marie Gusfre, Turid Knudsen, 

Kari Fjeld Waag, May Britt Anker, Eva 

Bergestig, Brith Ask, Aaste Friesl, 

Ingjerd Holmberg, Kirsten Sørby, Lill 

Edvardsen og Anne Marie Sundsaasen. 

Sosialnevnden arrangerte en vellykket 

sosialaften 29. september med manne-

kengoppvisning fra Fru Hansen, P.P. 

senteret og smykker v/Martinsen gull og 
sølv. 

72 fornøyde URD-søstre koste seg med 

deilig aspargessuppe, loff, kaffe og mi-

neralvann. Loddsalget gikk unna, og det 

kom inn kr  9.853. 

På julemøte i desember var det mange 
fine gevinster som ga et resultat på kr 

6.000 forteller leder i Sosialnevnden 

Lise Marie Gusfre. Loddbøkene fra alle 

søstrene ga et overskudd på kr 21.600. 

Årets overskudd skal gå til SAMBA 

som er et nytt tilbud i Grenland til funk-

sjonshemmede barn og deres familier. 

 

Styret i Sverresgate 9 AS innkaller til 

generalforsamling fredag 16. april kl 

1900. Saker som ønskes tatt opp på ge-

neralforsamlingen må være styret i hen-
de senest 01.04.2010. 

Mannekeng Liv Rohde 
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Innvielse av ny søster 24.11.2009 

Nytt fra Sverres gate 9 

Sammen med søster Lise Gusfre på trekkspill trår søstrene til med egenkomponert 

lærlingsang på ettermøtet. 

Innvielse av ny søster, Kari Sletvold  (i midten) og fadder Margit Kittilsen,  

OM Synneøve Kiøsterud Brekka 

Undermester 

har ordet 

Kjære søstre! 

Søstermåltidene er en viktig del av UM 

oppgaver.  Jeg er så heldig å ha med 

meg en positiv og hjelpsom selskapsko-

mite.  På nyåret fikk vi ny matleveran-
dør som fungerer veldig bra. Utvalget av 

mat er absolutt tilfredsstillende. Dess-

uten er de velvillige til alternativer der-

som vi ønsker det.  Håper søstrene også 

har vært fornøyd så langt. 

Et hyggelig måltid sammen, hvor vi kan 

prate litt og kose oss med litt god mat, 

styrker samholdet mellom søstrene. Vi 

ønsker mange søstre på ettermøtene. Vi  

legger til rette så godt vi kan for at dere 

alle skal trives. 

Vi gleder oss til Danmarksturen som er 
nær forestående. 

Sommerturen 8. juni er under planleg-

ging. Buss er bestilt, men flere detaljer 

kommer senere.  Håper mange søstre 

blir med på denne avslutningsturen for 

terminen. 

Med søsterlig hilsen i V.K og S. 

Ellen B. Strømsvaag UM 

Nytt kjøkken prosjektet kom i gang 12. 

september 2009. Med en byggeperiode 

på 6 mnd vil ferdigstillelse kunne skje i 

mars 2010. Bygget vårt er klassifisert 

som verneverdig klasse B. Det betyr 
strenge krav fra Fylkeskommunen og 

Porsgrunn kommune. En detaljert frem-

driftsplan gjør at vi er svært nær ferdig-

stillelse sier Rolf Nilsen. Noen utvendi-

ge arbeider gjenstår pga årstiden, men 

dette blir ferdigstilt når temperaturen 

tillater det. 

Det er spennende å koble sammen nytt  

tilbygg med gammelt bygg. Problemstil-

linger dukker opp som må løses på ste 

det. Da er det greit å ha en vaktmester 

som ”bor i slottet vårt” store deler av 

døgnet. Vaktmesteren har også tatt bil-

der som viser utviklingen gjennom pro-

sjektet, og som er en grei dokumentasjon 
å ha i ettertid. Prosjektet var kalkulert til 

kr 2.300.000,-. Det dukker opp noen 

mindre tilleggskostnader underveis, men 

alt i alt kommer vi svært nær det kalku-

lerte beløp. Fra det nye kjøkkenet får vi 

tilgang til salongen vår på en helt ny og 

genial måte. Her har det vært mye 

”fintenking” og diskusjoner om trappe-

løsninger og minimumshøyder i forbin-

delse med det nye inngangspartiet i sok-

keletasjen. 

Vi hadde regnet med at vi fikk full stopp 

i anretningen vår i en periode, men det 

har vi unngått. Det har faktisk ikke vært 

stopp en eneste dag eller kveld. 

Vi kan konstatere at prosjektet er godt 

gjennomført av firmaet Strøm & Sivert-
sen AS i nært samarbeid med byggleder 

Ole Vidar Rye-Kittelsen og vaktmester 

Arne Ivar Kittilsen. 

Vi frigjør på denne måten arealer i kjel-

leretasjen (gammelt kjøkken) som vi kan 

benytte til andre ting. En del planer og 

innspill har vi allerede. 

Oppsummert vil jeg si det slik:  

Vi har god grunn til å være kjempefor-

nøyd med et skikkelig løft i positiv ret-

ning. 

                                             Rolf Nilsen 
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Telemark Odd Fellow Kor—Syng med oss aften 

Jubilanter 
 

 
08.03. Aase Marit Næss Nilsen 75 år 

09.03. Ingebjørg Sørensen  60 år 

13.03. Eva Bergestig   70 år 

15.03. Heidi Ditlefsen Tunge 70 år 

21.03. Grete Ødenes Sørensen 60 år 

24.04. Liv Ingjerd Holmberg 60 år 
17.06. Synnøve Almendingen 70 år 

24.06. Inger Johanne Sørensen 70 år 

12.01.2010 ble to søstre forfremmet til 

Den Høye Sannhets Grad, fra v. Sidsel 

Marit Hartvigsen og Nelly Katinka 

Buschmann Myhre 

09.02.2010 ble to søstre forfremmet til 

Den Edle Kjærlighets Grad, fra v. Inge-

bjørg Sørensen og  Inger Johanne  

Sahlsten Hansen  
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Foto: Ingebjørge Sørensen og 

Anne-Lise Hafredal 

 

Kontakt redaksjonen: 

Anne-Lise Hafredal 

ahafr@live.no 

tlf. 918 12 356 

Gradspasseringer 

”Syng med oss aften” ble arrangert i 

Sverresgate 9 05.02.2010. 100 feststem-

te kordeltakere og publikum opplevde en  

fargerik sangaften hvor også publikum 

deltok i sangen. Program og regi var det 
Gerd Fløholm som hadde stått på for å 

lage et gjennomført Telemarkkonsept. 

Alle gikk fra ”Syng med oss 2010” med 

smil og latter og takket kormedlemmene 

for en fin kveld. 

4. og 6. juni drar koret på Sangkorfesti-
val til Harstad. URD-posten bringer mer 

stoff fra koret og turen senere. 


