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Rebekkaloge nr. 37



Brev fra Distrikt Stor Sire.

Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold.

Vårterminen går mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april 
ble loge nr. 126 Safir instituert. Det var en flott seremoni med embetsmenn fra Den Norske 
Storloge og mange gjester. Vi har nå åtte loger og en leir i vårt distrikt. Det er et stort distrikt 
selv om det er lite geografisk sett. Torsdag 29.april ble syv eks-overmestere tildelt 
Storlogegraden. Det er en begivenhet som finner sted i vårhalvåret annet hvert år.
I juni skal vi ha Storlogemøte på Gardermoen. Utsendinger fra Vestfold er Storrepresentantene 
Turid Gro Åberg og Bjørg Helene Wøllo. Dessuten møter DSS. Det er bare Storlogemøtene som 
har myndighet til å endre lovene. Det har kommet inn mange forslag, så til høsten kan vi 
vente oss flere endringer. 

Jeg vil takke embedsmenn og søstre for godt samarbeid. Bruk av data har lettet 
kommunikasjonen, og er et tidsbesparende og effektivt redskap. Det er mange søstre som gir 
mye av sin tid til beste for logen. Det er hyggelig å besøke dere. Gjestfriheten er stor, og 
overalt møter jeg søstre som er engasjerte og dyktige. Jeg vil ønske dere alle en fortsatt fin 
vår og en varm og god sommer. Nyt dagene, sola og den fine naturen vår.

Med søsterlig hilsen i V.K.og S.
Ingebjørg Nesje Jonassen
DSS

Hilsen fra undermester.

Høstterminen  :  
Høstens møter er under planlegging. Meny for møtene er ennå ikke fastsatt. Restauratøren vår 
vil komme med nye menyer og nye priser fra høsten så vi må avvente dette før vi lager noen 
menyplan. Så snart denne er ferdig vil den bli sendt til alle søstrene. Første møte er tirsdag 
7.september O arb.møte.

Sommerturen:
På møtet 4.mai fikk dere vite at årets sommertur vil gå til hytta til søster Bjørg Jørgensen. Alle 
må kle seg etter været og vi håper jo selvfølgelig at det blir pent den dagen. Mat og drikke vil 
søsterfondkomiteen ordne med, pr i dag er planen en tallerkenrett. Prisen vil vi komme tilbake 
til, men den blir ikke veldig høy. Vi regner med å kjøre privatbiler og alle vil få nærmere 
beskjed. Har du ikke har vært på møtet og fått meldt deg på, så ring meg så ordner det seg.

Sommerhilsen fra Marit, UM.

Generalforsamlingen i Stockflethsgate 22 AS, 5.mai 2010.

På årets generalforsamling var det 62 søstre og brødre som møtte. Det var først vanlige 
årsmøtesaker. Deretter ble det gitt en kort informasjon angående renoveringsplanene og 
framtidsvyer for logehuset vårt. Det ble en gjennomgang av kostnadsoverslaget og kalkyler 
som pr i dag er i underkant av 3 millioner. Advokat Knut Aaby, som også er en logebror, 
informerte litt om lover og regler rundt avstemmingen som må foretas. Det er OM eller en 
annen som har fullmakt i hver loge som er stemmeberettiget. Når det gjelder saker som vil 
pålegge eierne mer økonomisk ansvar,  må avstemmingen være enstemmig for at saken skal 
vedtas. Styret vil innkalle OM`ene til en ekstraordinær generalforsamling så snart alle loger 
har tatt en egen selvstendig avgjørelse på de alternative forslag.



Referater fra loge nr 37 Verdande.

16.  mars 2010   
var det arbeidsmøte.  Deretter holdt DSS Ingebjørg Nesje Jonassen en fin og nyttig instruksjon 
og tok for seg etiketten, tegn og praktiske ting.  Instruksjon er alltid nyttig. Selv om noe er 
kjent, skader det ikke å bli minnet om hvordan ting skal være. På ettermøtet ble det servert 
snitter, og vi hadde besøk av Ove Jonassen fra styret i Stockflethsgate 22 som orientert om 
logehusets fremtid.

6. April 2010
var også et arbeidsmøte.  Møtet i logesalen ble avsluttet med at OM Randi Johnsen mintes 
Rebekkainstitusjonens stifter Scyler Colfax. På ettermøtet fikk vi servert deilige snitter og 
denne kvelden var det Rose Holtet som hadde søstrenes ”5-minutt” og som avsluttet med et 
nydelig dikt.  Vi har mottatt endringer i terminlistene fra:

Loge nr. 67 Cordelia - logemøte 13. april endres fra O 25 VeJu Galla til O arbm.
Fra Loge nr. 100 Sarepta har vi mottatt følgende endringer:

• Festloge Galla 14. april flyttes til 19. mai.
• O arbm. -+ den 28. april flyttes til 12. mai
• O+ Galla 12. mai utgår.

Loge nr. 120 Gaia har følgende endring i terminlisten
• 27. mai 2010 er endret fra O arbm. ≡+ Galla til O+ Galla
• Møtet den 9. september 2010 er forandret fra O arbm. til ≡+ Galla

20 april 2010 
gikk logen  til innvielse av to ny søstre.  Det var en flott seremoni i 
logesalen, og det var Brit Jørgensen Opsal og Marianne Gjerstad 
Trollsås som ble tatt opp i vår Orden.  Vi ønsker dem velkommen 
og håper de vil trives hos oss.  Det var et hyggelig ettermøte med 
nydelig dekket bord, god mat og fine taler.

4. mai 2010 
var et rent arbeidsmøte.  På ettermøtet fikk vi besøk av Maria 
Gabrielsen som fortalte en gripende historie om sin barndom under 
krigen og som sammen med sine syv søsken ble sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt i 
Tjekkoslovakia. Hun har utgitt boken ”Angitt av mamma”. Det er en bok om Maria Gabrielsen 
som ble angitt til Gestapo av sin egen mor!

Litt av hvert/påminnelser.

Etikette på ettermøter.

Vi har mange lover og regler i logen, men ikke alt er like lett å huske. Når det gjelder 
ordensetiketten, er det alltid noen som lurer på hva som er rett og hva som er galt.

Dette gjelder blant annet tiltaleformen. Under et festmåltid i spisesalen er det undermester 
som er visevert. Hun har ansvaret for korrekt plassering og korrekt servering. Hun anmoder 
medlemmene om å gå til bords. Deretter anmodes eventuelle gjester, nye veteraner, 
resipiender og andre som er bordplassert om å finne sin plass. Tilslutt anmodes overmester 
om å gå til bords sammen med kveldens hovedperson. Hun skal alltid ha str Distrikts Stor Sire 
på sin høyre side hvis hun er tilstede.

Undermester ønsker velkommen på følgende måte: Søster DSS, kjære gjester (bare ved besøk 
fra andre loger), søster OM, kjære (søster…) og mine søstre. Når det skal holdes taler senere 
under måltidet, skal vi ikke gjenta dette, men bare si: Søster DSS, søster OM, kjære søster 
(navnet på veteran/ resipiend).

Lykke til! 

Hilsen i V.K.og S fra søster OM.



Tur til Kongsberg

Tirsdag 11.mai var fem søstre på besøk i loge Sølvkjeden på Kongsberg. Vår tidligere søster, 
Anne Utsi, ble tildelt Vennskapsgraden. Tidligere i vinter fylte hun 50 år, og fikk i den anledning 
overrrakt en dekorasjon med tre rosa nelliker av vår overmester Randi Johnsen. Fadderen til 
Anne, søter Aase-Margrete Nyland, holt også en liten tale.

Fotomatrikkel 2010.

Den nye matrikkelen for 2010 er kommet, og kan kjøpes for kr 100,-.
Du kan kjøpe den på logemøtene, eller bestille den hos Skattmester.
Ring 45 60 29 71 eller 33 45 86 90 hvis du ønsker å bestille, så sender 
jeg den i posten sammen med en giro på kr 100,-.

Med søsterlig hilsen
Irene Slyngstadli, skattmester

Dagmar Becke 95 år.
Logens eldste søster, Dagmar Becke, fylte 95 år den 6. april. 
Dagmar møter fortsatt flittig i logen, og vi gleder oss over å ha en 
så flott søster – en virkelig grand old lady. Hun har vært medlem 
av logen siden 11.juni 1963. Hun er fadder til Ingrid Myhra som ble 
opptatt i logen 7.februar 1969. Ingrid fylte 94 år 29. april. 
Gratulerer på etterskudd til dere begge. Vi er glad over å ha så 
mange flotte, eldre søstre i logen vår!

Vi gratulerer.

Navn dato år
Bjørg Jørgensen 20.05.1935 75 år
Lillian Synnøve Kraver 24.06.1920 90 år
Anne Marie Iversen 14.07.1940 70 år
Berit Hanssen 06.08.1955 55 år
Josefine Gudvangen 15.09.1930 80 år
Erna Margrethe Abrahamsen 19.09.1915 95 år
Ingrid H.Hansen 14.10.1925 85 år
Kari Fiskaa 16.10.1955 55 år
Anne Heidi Jonassen 16.10.1955 55 år

 



Sommerhilsen

Nå er våre logemøter for denne sesongen slutt, og vi ser frem til en hyggelig avslutning med 
sommerturen 1.juni. Fant et enkelt, lite dikt om juni på nettet og synes det var så flott at vi 
ønsker å dele det med alle søstrene. 

Husk å sende inn bidrag til Yggdrasil. 

Nå er det lenge til neste gang, og mye kan skje i sommer. Hyggelige kafebesøk, turer eller 
andre trivelige begivenheter. Del dette med oss.

God sommer til dere alle!

Sommerdikt, Unni Mercedes Haugen

Du herlige juni med forsommerprakt
Naturen har gitt deg den yndigste drakt.
Hegg og spede konvaller i flor -
det er vel den vakreste tida på jord!

Hilsen i v.k.s

Ansvarlig redaktør: Medansvarlig:

Kari Anita Eriksen Næss Lisbeth Brudal Sørensen

mobil 95 24 73 72 mobil: 97 58 11 13

e-post: kan@sfjbb.net e-post: lisbruso@yahoo.no

PS. 

Noe å finne på en gråværsdag i sommer?

Se inn på Odd Fellows hjemmesider: www.oddfellow.no. Her finner dere mange nyttige 
opplysninger om vår loge og andre Rebekkaloger. Her finnes blant annet nettavisen til Odd 
Fellow og møtedatoer for andre loger.  For å få informasjon bare tilgjengelig for medlemmer 
logg på med storlogens ID-nummer (kontingentfakturaen) og passord som er din fødselsdato, 
sammenhengende. (ddmmåååå). Her får du tilgang til matrikkel, kjøp utstyr, lover og 
nummererte sirkulærer med mer. 

mailto:kan@sfjbb.net
http://www.oddfellow.no/

