
Vi har arrangert Venneaften og hatt tildeling av  

25 års Ve. Ju. til søster Wenche Thorsen og vi skal  

innvie en ny logesøster som vi ønsker hjertelig  

velkommen. 

Ikke minst - sammen med hele Odd Fellow Ordenen  

starter vi på en ny landssak. 

I tillegg reiser logen vår på tur til Skagen, og dette  

flotte tiltaket kan vi takke Nevnd for Styrkelse og  

Ekspansjon for - All ære! 

Etterhvert skal vi avslutte denne terminen med vår  

årlige sommertur og jeg håper riktig mange blir med  

i år også. 

Så får vi alle en velfortjent sommerferie og jeg vil  

ønske alle søstrene og deres familier en riktig fin og  

avslappende ferie. Takk for at dere har vært positive  

deltakere i logen og tatt vare på hverandre. 

Lad batteriene og så møtes vi igjen den 12. september  

til Embedsinstallasjon.  

Jeg håper riktig mange kommer da for å ønske våre 

nye embedsmenn velkommen. 

 
-- vi står i fare for å overse en veldig viktig dag ---  

dagen i dag. 

For dette er tiden og stedet for å leve. 

La oss leve hver dag fullt og helt, 

mens den ennå er der. 
 

Esther Baldwin York 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Kjære  

    Norasøstre. 
 

   Når dette leses er mine to år  

   som loge Noras OM nesten  

   over. 

   Det har vært to innholdsrike 

   og lærerike år.  

Som logens OM er det mange arbeidsoppgaver å ta 

tak i og noen lykkes man med mens andre burde 

man kanskje løst på en annen måte. Uansett har jeg 

lært mye og jeg har opplevd en rik indre utvikling 

gjennom dette arbeidet hvor logens målsetting og 

budskap har stått i sentrum på samme måte som un-

der gradstildelingene. 

Jeg vil få takke embedskollegiet for det arbeid dere 

har nedlagt de siste to årene. Dere har vært et leven-

de og engasjert kollegium. 

Samtidig vil jeg takke alle embedsmennene som har 

fungert sammen med meg denne tiden. 

Tusen takk for alt dere har gjort for logen, det har 

varmet å ha dere der, dere har vært en virkelig støtte 

i arbeidet. 

Jeg vil også takke alle nevndene for alt de har gjort. 

De utgjør en viktig del av logens arbeid. 

En stor takk også til skuespillerne våre. Dere har 

vært tøffe og uredde og sagt ja til oppgaver som 

mange gruer seg til - og dere gjør en strålende inn-

sats. Lykke til videre! 

I skrivende stund har vi gjennomført 2. gangs nomi-

nasjon av valgte embedsmenn så vi vet hvem som 

skal overta fra høsten av. 

Jeg vil få gratulere både dem og de embedsmenn 

som etterhvert blir utnevnt. 

Jeg ønsker at dere må få 2 rike og positive år i ter-

minen 2017-2019. 

Ta vare på den tilliten medlemmene har gitt dere  

og bruk embedet deres til beste for logen og orde-

nen. Vi har hatt og har enda flere fine møter igjen i 

denne terminen når jeg skriver dette.  

Vi har feiret loge Noras 15 årsdag og det tror jeg 

det er lov å si at var meget vellykket.  
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GOD SOMMER! 

Med søsterlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 

Anne-Mette Vold 

OM 
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 JULEMØTET 2016 
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Noras første OM  

Vera Hammer Andersen,  

lot oss ta del i Noras historie.  

Hun fortalte med stor innlevelse 

om da Søsterforeningen ble startet, 

om alt arbeidet som ble nedlagt i 

denne tiden og om institueringen 

av Rebekkaloge nr. 114 NORA 

den 9. februar 2002.  

OM Anne-Mette Vold, rettet en stor takk til Noras 4 gjenlevende Charter-medlemmer: Eks OM Vera 

Hammer Andersen, Eks OM Jorunn Pedersen Jordbakke, Eks OM Elsa Runde, Eks OM  Kari Spange. 

GRATULERER   NORA 15 år 

Festloge 11.02. 



 

Berith Langbach 

14/3 DHS Grad 
Hege Gundersen 

14/3 DHS Grad 

Gratulerer 

Birgit Jonsaas Olafsen 

28/3 DGV Grad 
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Turid Soininen 

9/5 Troskapsgraden 

Eirin Hansen 

28/3 DGV Grad 

Wenche Thorsen 

25.års Ve. Ju. 

25/4 
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Mitt liv som Rebekkasøster 

Intervju med en av våre eldste Norasøstre  

Lisbeth Drageset 

Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet?  

Jeg ble innviet 19/10 -1993, i Rebekkaloge nr 15 Via Nova.  

Hva gjorde at du søkte opptagelse? Var interessert i logen og hva den sto for. 

Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? Veldig lite. 

Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Anne Solberg i nr. 15 Via Nova. 

Har du selv vært fadder? Ja, jeg er fadder til 2 søstre. 

Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? Ja, jeg er veldig fornøyd. 

Hva synes du er det viktigste vi kan gjøre for å ta best mulig i mot en ny søster?  

Å se søsteren og å være vennlig. 

Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen? Ja, absolutt. 

Er det noe du spesielt vil nevne i forbindelse med oppgaver/embeder som du har hatt som logesøster 

i disse årene? Jeg har hatt mange oppgaver i logen, men det mest spennende og personlig utviklende em-

bedet var som vår loges OM. 

Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag? 

Folk er mer opptatt i dag. 

Har du synspunkter på hva vi i Nora kan bidra mer med i vårt lokalsamfunn? 

Vi bidrar med penger til sosiale formål. 

Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? Ja.  

Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn?  

Forbered dere til møtene og vær inkluderende. 

Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? Møt så ofte du kan. 

Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? Det skjer for lite på ettermøtene. 

Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid?  

Jeg ønsker mer vekst. Jeg ønsker også at søstrene kan se det positive i et godt logeliv og godt vennskap. 

http://www.oddfellow.no/
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Tur til Skagen 19. - 21. mai i anledning  

            NORAS 15 årsdag 09.02.2002 
I strålende sommervær reiste 15 søstre, fordelt på 4 biler, fra Skien med kurs for Skagen.  

Fergeturen fra Larvik til Hirtshals var meget behagelig i rolig sjø.  

Alle fikk besnære seg med nydelig mat fra middagsbuffeen og drikke etter eget ønske.  
 

Handleturer i taxfreebutikken ble det også god tid til. Dette lovet godt. 

Mette, glade og fornøyde ankom vi Danmark og fortsatte vår reise videre til  Color Hotel 

Skagen. Straks vi hadde fått tildelt våre rom for helgen, var det duket for en liten sam-

menkomst i foajeen. Her ble det også lagt litt planer 

for neste dag og alle var enige om at det var ønskelig 

med en tur inn til sentrum. 

 

 

 

 

Skagens Museum, Brøndums hotell, Anchers Hus og Pakk-

huset var noen steder som ble besøkt. I tillegg fikk også en 

del butikker besøk, ja, faktisk både en og flere ganger. Glade og fornøyde men også litt slitne, ankom vi 

etter hvert hotellet og da kunne vi hvile oss litt etter dagens strabaser. 

Etter en god frokost var vi klare til å «erobre» 

Skagen by. De fleste av oss ruslet i det nyde-

lige sommerværet (det blåste litt kraftig også 

noen ganger), mens noen tok drosje, og det 

var jo fullt forståelig.  

Ikke så helt lett å ta fatt på en så lang gåtur 

med krykker! Fantastiske Synnøve, du er bare 

helt utrolig! 

Vi spredte oss litt da vi ankom byen. Ønskene 

er jo så forskjellige. En kan jo ikke forvente 

at alle vil det samme. 
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Vi var alle enige om at danskene kan dette med det lille ekstra når det gjelder mat. 

Det smakte helt utmerket! Vi virkelig nøt det deilige måltidet. 

Fulle av dagens inntrykk, god mat og godt selskap gikk vi etter hvert glade og fornøyde til sengs, 

vel vitende om at et par timer etter frokosten neste dag, så var det hjemreise. 

Vi fikk også tid til en aperitiff 

før vi skulle spise. 

Middag og dessert hadde vi bestilt  

på forhånd etter  eget ønske. 

Morgenen opprant med det samme fine været og vi tok etter hvert fatt på kjøreturen til Hirtshals.   

Vel om bord og på plass var det tid for lunsjbuffe. Vi kunne jo ikke komme hjem fra Danmark sultne!

Selvfølgelig ble også tid til handleturer i taxfreebutikken. Vi manglet jo litt på taxfreekvoten må vite! 
 

Alle var strålende fornøyde med både turen og de forskjellige opplevelsene i Skagen, og vi var enige om at 

dette gjerne kan gjentas mer enn én gang, for der var det mye å se, mer enn man klarer på en dag. 

EMD 
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Odd Fellow Ordenens  Landssak 2016 - 2019 

 

MERSMAK  
i  

Skien 
25.-26. august 2017 

I perioden 2016-2019 skal Odd Fellow Ordenen 

være med på å finansiere den nye redningsskøyta  

«Odd Fellow III». 

Flere av Redningsselskapets store redningsskøy-

ter er nå så gamle at de nå må erstattes av nye, 

raskere og mer moderne fartøy. RS «Odd Fellow 

III» blir en topp moderne skøyte i Ulstein-

klassen, med en prislapp på 40 millioner kroner.  «Odd Fellow III» vil redde liv! 

Den vil være langt raskere på plass når noe skjer enn de eldre fartøyene, og kan dermed redde liv som 

ellers kunne gått tapt. Den første skøyta i Ulstein-klassen, RS «Idar Ulstein», har i løpet av sitt første 

driftsår allerede reddet flere menneskeliv, og vist seg som en svært robust og effektiv redningsskøyte 

med ekstreme kapasiteter. Odd Fellow Ordenen har tidligere donert to redningsskøyter, RS «Odd Fel-

low» og RS «Odd Fellow II». 

 «Odd Fellow III» skal sjøsettes i april 2019, som også er året for Odd Fellow Ordenens 200-års jubi-

leum. 

I den anledning har Loge nr. 114 Nora inngått et samarbeid med de tre andre logene, nr. 15 Via Nova, nr. 

57 Fidelitas, og nr. 24 Gregorius Dagssønn, i Skien.  

Den 25. - 26. august 2017, går matfestivalen MERSMAK av stabelen i Skien. Der skal vi ha stor stand 

med båt fra redningsselskapet m/mannskap. Underholdning i form av korsang, blant annet kommer 

Langesund mandssangforening lørdag 26/8. 

 

Det blir loddsalg med mange flotte premier og salg av nystekte vafler, kaffe, is og mineralvann.  

Odd Fellow Ordenen skal også synliggjøres i forbindelse med Landssaken, og vi vil derfor ha både ban-

nere og beach-flagg på vår stand.  

Vi håper så mange som mulig av brødre og søstre vil stille opp på denne dugnaden. Vi trenger vaffelste-

kere, loddselgere, selgere mm, og noen snakkesalige til å informere om Odd Fellow Ordenen.  

 

MELD DERE PÅ   til  Gry Holm e-post: gryholm@ymail.com  mobil: 97 00 75 06  

 

Det gis rett til skattefradrag på gaver eller bidrag pålydende kr. 500,- eller mer, da Odd Fellow Ordenen 

nå er godkjent som organisasjon. Det er mulig å gi gaver direkte til landssaken, kontakt Skattmester. 

      G.H. 

DIN gave redder liv! 

mailto:gryholm@ymail.com
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Tirsdag 28. mars var 32 søstre samlet til logemø-

te. Denne kvelden var søsterskillingen tema på 

ettermøtet vårt. Flinke søstre hadde vært i sving 

og kjøpt inn flotte gevinster som var pakket deli-

kat inn. De var satt fram på et bord, og alle lot seg 

beundre av innhold, lekker innpakning og varia-

sjon i type gevinster.  

Fordi det var vår og nærmet seg påske, preget gul-

fargen gevinstene.  

Etter et deilig lasagnemåltid og sang akkompag-

nert av søster Ellen Trolldalen, slapp åreselgerne 

til.  

Søstrene kjøpte ivrig lodd, og da det ble satt slutt-

strek for salget, var det solgt årer for 4170 kroner! 

Et kjempebra tilskudd til Søsterskillingskontoen!! 

Takk søstre! 

13 glade damer gikk hjem med gaver og vinner-

lykke i blikket. Vi andre gikk hjem med minner 

om nok en hyggelig kveld sammen med flotte 

søstre.                                                        G.K.S. 

      

SØSTERSKILLINGEN 

 

Kjære 

 Norasøstre. 
 

En aktiv vårtermin nærmer seg  

slutten når jeg skriver denne  

hilsen til dere.  

Om noen få dager avholdes valg av  

embedsmenn og nevnder i vår loge.  

Jeg vil derfor benytte anledningen  

til å takke alle dere som har svart ja til valgembeder og 

nevnder for perioden 2017-2019. 

En stor takk vil jeg også rette til dere som går av ved 

EI til høsten.  

Enhver loge har behov for aktive søstre for å kunne 

fungere. Derfor er det gledelig å kunne konstatere at 

loge Nora har både aktive og villige søstre. Etter EI 

avholdes det rituelt kurs i Ordenshuset i Porsgrunn, 

søndag 15. oktober. Instruktør er Stormarsjall Lill 

Kraft Johansen. På kurset vil Fung. Eks OM, OM, UM, 

Sekr., Skattm., CM, Insp., Kap., Storrepr., samt aktuel-

le aktører i gradsspill delta.  

Vi går en meget innholdsrik og spennende høsttermin i 

møte. Jeg vil benytte anledningen til å takke absolutt 

alle søstre og matriarker i vår loge, og husk oppford-

ringen: Møt så ofte du kan.  

Spenningen er også stor i anledning Landssaken, både 

på landsbasis og lokalt.  

Jeg er viss på vi oppnår det felles resultat som må til 

for å nå målet som er satt: «Odd Fellow III».  

Her i Skien har logenes prosjektansvarlige inngått av-

tale om stand på årets Mersmak i Skien 25.-26. august. 

Fantastisk!! 

Disse fire har nedlagt mye arbeid i planlegging og til-

rettelegging, og vi som er medlemmer i våre fire loger 

skylder å være positive å stille opp og være behjelpelig 

disse to dagene. 
 

En stor takk vil jeg rette til dere fire 

som jobber så aktivt mot et felles mål:  

Bidrag til landssaken!! 
 

Til slutt vil jeg ønske alle søstre en riktig fin  

og avslappende sommer,  

og vel møtt til en ny og spennende høsttermin. 
 

Med søsterlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  

Eva Møllerop Djupvik 

Storrepresentant 

 FOREDRAG 
14.02. 

                                         På vårt ettermøte denne  

       kvelden, var Hans Olaf 

   Pedersen invitert til å holde 

foredrag om gamle Skien. Det var utrolig interes-

sant å høre ham fortelle fordi  han var en meget 

engasjert og livlig foredragsholder. 
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Redaksjonen  

består av flg. søstre: 

 
 

Eva Møllerop Djupvik 

Gry Holm 

Gunn Karin Solheim 

Mette Renate Hellum 

Kirsten Strand Stensrud 

OM Anne Mette Vold 
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Valgte Embedsmenn   
 

for perioden 2017-2019 

Overmester  Hanne Augustin 

Undermester Mona Findal 

Sekretær  Thorild Haugland 

Skattmester  Bente Schillinger 

Ceremonimester Britt Holm Pedersen 

TERMINLISTE  
høsten 2017 

24.08.  Sommermøte  □ Konvall Påmelding 

 

26.09.  kl.18.30 O EI Galla Påmelding   

 

26.09. - + Rebekkadagen 

 

10.10. = +  

 

18.10.  Sosialaften 

 

24.10. O 25 års Ve.Ju. Galla Påmelding 

 

14.11. M□ 

 

28.11.O+ Galla Adventmøte Påmelding 

 

12.12 O Juleavslutning Galla Påmelding 

 

01.01.kl.17.00 Nyttårsloge □ Fidelitas 

 

07.01. Barnejuletrefest □ Fidelitas 

 

09.01. O Arbm. 

JUBILANTER 
 

2017 

10.01. Edna Fredriksen   85 år 

 

18.01. Gunn Karin Solheim 60 år 

 

03.04. Ragnhild A. Dahlgren 70 år 

 

10.05.  Astrid Falch Erichsen 85 år 

 

02.06. Eirin Hansen  65 år 

 

05.06. Berit Solberg Ottar 70 år  

 

05.07.  Eva Ebersten Ulvin 65 år 

 

12.08. Elsa Runde   90 år 

 

GRATULERER 


