
 

 

Kjære Norasøstre. 
 

Vi har nå straks nådd ett 

halvt år som nye embeds-

menn og jeg vil takke alle for 

den tilliten dere har gitt oss. 

Samtidig lover jeg at vi skal 

gjøre alt vi kan for å vise oss 

denne tilliten verdig. 

 

Terminen startet med to utmeldelser fra vår loge, 

noe som ikke er en ønskesituasjon og jeg håper alle 

søstrene kan bruke litt tid fremover til å tenke på 

om det er noe vi kan gjøre annerledes for å beholde 

søstre her hos oss. 

Det er enkelt å ønske nye søstre velkommen men vi 

må ikke glemme de som allerede er hos oss.  

Alle skal føle seg vel og ønsket i vår loge og dette 

er ett kollektivt ansvar vi alle har. 

 

Vi har selvfølgelig gode nyheter også, spesielt vil 

jeg ønske Ellen Marie Arvesen velkommen tilbake 

til oss, samtidig som vi starter 2018 med innvielse 

av en ny søster.  

 

Neste termin skal vi ha en venneaften og jeg håper 

at alle nå kan gå i tenkeboksen for å se rundt seg. 

Kanskje det er noen i venne-/omgangskretsen vår 

som vi vil dele logelivet med.  

Tenk aktivt og tenk på hvorfor vi selv har det så bra 

i logen.  

 

Jeg må også si litt om landssaken. Vi i loge Nora er 

godt i gjenge og har allerede overført nesten hele 

beløpet vi var pålagt å skaffe men vi fortsetter vide-

re med innsamlingen. Her vil jeg takke str Gry 

Holm som er vår hovedansvarlig for landssaken 

samt alle som jobbet med årets sosialaften.  

 

Dere kan alle være stolte av jobben som er gjort.   

 

 

 

Julehøytiden nærmer seg med forte skritt og når 

dette leses har flere av logene i distriktet vårt  

allerede hatt jule/adventsmøte med besøk fra  

Norasøstre.  

Jeg selv er så heldig at jeg skal besøke loge nr. 15 

Via Nova og nr. 48 Duen.  

 

Det er alltid koselig å reise rundt til andre loger, 

først da får vi en følelse at vi er del av noe som er 

større en kun vår egen loge. 

 

Jeg avslutter denne terminen med å ønske alle 

søstre og deres familie en god og fredfull jul og et 

riktig godt nytt år samtidig som jeg gleder meg til 

å treffe dere alle igjen i 2018. 

 

 

Med søsterlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

Hanne Augustin 

OM 
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Her tilbrakte kusinene Jorunn og Hege mange flotte 

somre. Stedet er fullt av  minner. 

De fisket og satte garn var med på hesjing. Fanget 

mus i tobakksbokser til fryd for dem men ikke så mor-

somt for de voksne.  

Bildet viser  kusinene og logesøstrene hvor de står 

under  ett av de mange flotte trærne på eiendommen. 

De fortalte at de var like gode venner fortsatt. 

 

K.S.S. 

 

Igjen gikk turen til Fossberg som stedet heter. Dessverre for siste gang, stedet skal 

selges. Her har vi vært flere ganger. Jorunn har åpnet dørene for oss atter en gang.  

Stedet ligger riktig så skjønt til. 20 mål tomt som ligger ned til Nordsjø. Her gikk tidligere Victoria innom 

Febakke brygge som ligger like ved. Moren og faren til Jorunn overtok gården. Bygde på det gule huset i 

1985. Eiendommen har også en del små hus og anneks og en 1låve. 
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Gratulerer 
Forfremmelser Veteran 

Mona Findal 

Håpets Grad 

23/10 

Rebekkaleir  

nr. 4 Telemark 
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Eirin Hansen 

Den Edle Kjærlighets 

Grad 

Turid Soininen 

Det  Gode Vennskaps Grad 

28/11 

Ingunn  Elisabeth Lillefjære 

25 års Ve.Ju. 

24/10 

Gjenopptagelse 

Ellen Marie Arvesen 

Gjenopptatt som medlem  

i loge Nora 12/12 
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Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet?  

Jeg ble innviet i Rebekkaloge nr 15 Via Nova, 17.09. 1996.  

Hva gjorde at du søkte opptagelse?  

Ble spurt av 2 venninner som var medlemmer i Odd Fellow. Jeg ble interessert når de fortalte om Ordenen. 

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

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

Har du selv vært fadder?  Ja, jeg er fadder til 1 søster. 

Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster?  

Ble veldig godt mottatt og fikk flere gode venninner. 

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

Viktig å se henne, møte henne med vennlighet og interesse. 

Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen?  Ja, så 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 flere embeder oppgaver. Det fineste var som Kapellan, og det morsomste var mine 2 år i  

Privatnevnden. 

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

Medlemmene synes å være mer opptatt i dag.  

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

Jeg synes det er flott at vi bidrar med penger til sosiale formål. 

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

Kan du huske noe som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg som logesøster?  

Det var en stor opplevelse å få være med i arbeidet med å starte vår loge Nora. 

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

Være forberedt til møtene og være inkluderende. 

Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre?  

Det er viktig for samholdet og utviklingen at de møter så ofte de kan. 

Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid?  

Jeg ønsker at søstrene skal se det positive i et godt logeliv og godt vennskap. At opplevelsen i logen, 

både i logesalen og på ettermøtet skal gi hver enkelt glede.  

Mitt liv som Rebekkasøster 

Intervju med en av våre eldste Norasøstre  

Marit Aslaugberg 

http://www.oddfellow.no/


Sosialaften  
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Til slutt var stuene fulle, og vi kunne starte opp.  

 

Det ble pratet livlig ved bordene og damene koste seg med mineralvann og vin.  

Vi fikk så servert deilige snitter og kaffe, og avsluttet bespisningen med et flott kakebord som søstrene 

hadde bidradd med.  Et lekkert syn! 

Som vanlig ble det også solgt lodder, og åresalget gikk  unna i en fei. 

Mannekengoppvisningen, kvelden høydepunkt, var vellykket. Folk kommenterte og klappet for flinke 

mannekenger, lekkert tøy og en dyktig konferansier.  

Kvelden ble avsluttet med gaveutdeling. To flinke søstre hadde kjøpt lekre gaver, som de hadde pakket 

fint inn.  Mange søstre og gjester  gikk fornøyde hjem med flotte gevinster i veskene. 

Loge Nora var fornøyd med arrangementet. Alt hadde gått som planlagt. En stor takk til Sosialkomi-

teen, søstre som påtok seg oppgaver som måtte utføres og ikke minst til butikken Pepita! 

Kveldens arrangement resulterte i et flott overskudd på kr. 24.705,-  som skal gå som bidrag til ny red-

ningsskøyte.                                                                                                                               G.K.S. 

Onsdag 18. oktober  arrangerte vår loge Sosialaften.   

Det var mannekengoppvisning  fra butikken Pepita.  

De viste det siste i fargerike klær for høsten og vinteren. 

 

En time før arrangementet skulle starte begynte det å strøm-

me på med blide og ivrige søstre og gjester.  

Overmester 

ønsket  

velkommen 

og orienterte 

kort og greit  

om kveldens 

program,  

Odd Fellow  

Ordenen,  

loge Nora og 

om vårt 

utadrettede 

arbeid. 
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Odd Fellow Ordenens  Landssak 2016 - 2019 

«Odd Fellow III» vil redde liv! 
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I forbindelse med innsamlingen til ny redningsskøyte, valgte våre fire loger i Landstadsgate 41 å samar-

beide om et større arrangement. Det ble Skiens matfestival Mersmak 25.-26. aug.2017 

Det ble to vellykkede dager hvor brødre og søstre gjorde en strålende innsats med lodd-/ og kiosksalg. 

samt promotering for Odd Fellow logene og vårt arbeid. 
 

På fredag ble det flott underholdning av Telemark Odd Fellowkor og på lørdag laget Langesund Mands-

sangforening liv med gode sjantisanger. 
 

Lørdag var også redningsskøyta 143 UNI tilstede med mannskap og omvisning ombord.  

Den lille redningsskøyta ELIAS kom også og det ble et meget populært innslag blant de aller yngste, da 

de som ville fikk seg en liten tur rundt i havnebassenget.  
 

Overskuddet på disse to dagene ble en samlet sum på kr. 46.520,- 
 

Stor takk til alle brødre og søstre som stilte opp med god dugnadsånd og gjorde dette mulig, og en 

stor takk til alle Odd Fellows som kom innom med familie og venner og sluttet opp om arrangementet 

denne helgen.                                                                                                                                   G.H. 
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En liten hilsen ved årsslutt  

fra Storrepresentant  

Eva Møllerop Djupvik 

 

Kjære Norasøstre. 
 

Så er atter et innholdsrikt år for vår loge 

snart over. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke dere 

alle for hva dere er for logen. Uten dere så 

hadde det ikke vært noen loge Nora. 

Det er med stor spenning og forventning 

jeg ser fram til et nytt logeår. Og mitt håp 

for loge Nora er at alle fortsatt vil komme 

så ofte som overhodet mulig på møtene. 

Det styrker logens arbeide og samholdet 

blant søstrene. Vel møtt til et nytt logeår. 
 

En Velsignet God Jul 

og 
 

Et Godt Nytt År  
 

ønsker jeg dere alle m/fam. 

 

NORA-POSTEN 
 

Redaksjonen består av flg. søstre: 
 

Eva Møllerop Djupvik 

Gry Holm 

Gunn Karin Solheim 

Mette Renate Hellum 

Kirsten Strand Stensrud 

OM  Hanne Augustin 

JUBILANTER 

2018 
 

09.02. Britt Pedersen   70 år 

 

17.02. Signe Karin Gjevestad 70 år 

 

21.02. Torill Bjørnstad  70 år 

 

22.03. Gry Holm   50 år 

 

12.04. Mona Findal   50 år 

 

13.04. Astrid Skau   75 år 

 

05.06. Unni Ragnhild Ruud  80 år 

 

26.06. Jorunn Jordbakke  65 år 

 

GRATULERER 

Embedskollegiet 

 2017 - 2019 

1. rad: Storrepr. Eva Møllerop Djupvik, OM Hanne 

Augustin, Eks OM Anne Mette Vold 

2. rad: Sekr. Thorild Haugland, Skattm. Bente 

Schillinger, UM Mona Findal, CM Britt Pedersen 
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