
   

 Nr. 2  2018        Årgang 15

Teresa-Posten



Lll.....

 Side
Ord fra Overmester                                        3
Fra redaksjonen                                                4
Minneord                                                        5
VeJu 25 Laila Waage                                               6
Sommermøtet                                                          7
Rebekkasisters                                             8-9
Klubbaften                                                      10
Landssaken                                                   11
Besøk fra vår vennskapsloge                      12-13
Musikkspalten                                               14
Min hobby                                                       15
Opptakelse av Anne Brit Thoresen i NOFA       16-17
Hva gjør YV? 18
Ordenen går nye veier                                           19
Lese på nett eller papir                                   20
Bokhjørnet                                                       21
Moder Teresas hjemsted                                22
Nytt om ombyggingen                                    23
Sosialaftenen  24
Kjekt å vite 25
Sekretærens side                                                    26-27
Høstdikt                                                                   28

InnholdsfortegnelseInnholdsfortegnelse



Kjære SøsterKjære Søster

I juni ble det 24. ordinære Storlogemøtet avholdt på Sundvolden Hotell. 
Som vi allerede har hørt, ble det vedtatt flere lovendringer på Storlogemøtet. 
Som en følge av disse er det nå også et omfattende arbeid i gang med endring av 
forskrifter, blanketter og annet. 
En av de største endringene er at det er kommet ny veiledning for inntak av nye 
medlemmer, hvor det nå kun er krav om at man «anerkjenner et høyeste vesen». 
Hjemmebesøket er borte, undersøkelsesnevnden er borte, og det er ikke lenger krav til 
referanser. En annen endring vi allerede har merket, er innføring av et nytt Embede; 
Herold. Søster Bente Irene Johannesen er loge Teresas første Herold og vil få et stort 
ansvar for logens kommunikasjon.

I loge Teresa er medlemstallet stigende, men slik er det ikke i alle loger. Med synkende
medlemstall og stigende gjennomsnittsalder over hele landet har Storlogen startet et 
arbeid med å se på hva det er nødvendig å gjøre for å snu denne trenden. Vi kommer 
nok til å se mange endringer i tiden fremover, og det er viktig at søstrene engasjerer 
seg i diskusjonene om hvordan vi kan sikre at både Ordenen og vår egen loge er sterke 
og levedyktige også i fremtiden. Hvordan kan vi beholde våre grunnleggende verdier 
samtidig som vi moderniserer oss? Hvilke endringer er det som gjør oss bedre og hva er
det viktig å ikke endre på?

Vi er også så heldige at vi har flere søstre som er involvert i arbeidet som skjer i 
Storlogen, blant annet Eks Stor Marsjall Lill Kraft Johnsen, som nå er leder for 
Ritualnevnden for søstrene, Benedikte Fagerli Karlsen som er med i Storlogens 
referansegruppe for søstre og brødre under 40 år og UM Kjersti Strøm Fjære som 
deltar i Den Gode Overmester.

Vi går en spennende tid i møte, men som Karin Boye sier: «Ja visst gör det ont när 
knoppar brister.» Endring er sjelden enkelt, men ofte nødvendig, og nå er det viktig at
vi finner den rette kursen fremover slik at loge Teresa og Odd Fellow Ordenen 
fortsatt er et givende sted å være.

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Britt Eva Haaland
Overmester
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Fra redaksjonenFra redaksjonen
Vi har lagt en lang og varm sommer bak oss, og når dette skrives, har naturen fått på seg sin 
fargerike «drakt». Ingenting er som en vakker høstdag.

På redaksjonens første møte, i begynnelsen av oktober, stilte vi som vanlig med blanke ark og 
det vanlige spørsmålet; får vi noe stoff? Men det var ingen grunn til bekymring, for Teresa-
Posten er det åpenbart «liv laga». Når vi ringer rundt for å få innlegg til bladet, er det lutter 
velvilje og skrive-iver hos søstrene, og etter noen telefonsamtaler har Ingers myke røst og milde
overtalelser, fremskaffet løfter om bokartikkel, sommerfestreferat, Lerumbesøk-minner og meget
mer.
Husk at du ikke må vente til du blir forespurt om å levere noe til bladet - det seg være et dikt 
eller kanskje en reisebeskrivelse ...

I dette nummeret har vi innført en ny spalte som vi har kalt Min Hobby. 
Første bidrag til spalten er fra en søster som deler bo med en tobent med fjær og en firbent 
med skall. Begge er viljesterke og har sine særegenheter. 

Vi ønsker søstrene God lesning!

IJ
 

Redaksjonen ønsker alle 
God Jul og Godt Nytt År

Teresa-Posten Utgiver E-post

Nr. 2  2018
Reb.loge nr. 65

Teresa  
i.hasle@online.no

Redaksjonen:
Inger Hasle, Inger-Johanne Fosmark,

Tone-Merete Fremstad
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Rebekkaloge nr. 65 Teresa har mistet et av sine eldste medlemmer, Kari Klemp. 
20. oktober kom den sjokkerende beskjeden om at Kari
hadde falt ut av vinduet i sitt hjem og døde momentant.

Hun ble bisatt 31. oktober ved en vakker seremoni i Holmenkollen kapell.      
Mange Teresa-søstre fulgte hennes siste ferd.

Vår Overmester, Britt Eva Haaland, holdt tale i kapellet og sa bla. følgende: 

Odd Fellow Ordenens mest kjente symbol er de tre kjedeledd. Disse står for Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet. Med disse kjedeledd tenker vi også på en verdensomspennende 
kjede av søstre.

Søster Kari Klemp ble en del av denne kjeden ved sin innvielse i Rebekkaloge nr. 65 Teresa 
4. oktober 1984.

Søstrene i loge Teresa beskriver Kari som en søster som var engasjert i de oppgaver hun tok 
på seg. I forbindelse med at hun fikk sin 25-års veteranjuvel i 2009, fortalte Kari at logen hadde 
betydd gode venner og trygghet for henne, men vi så også at hun var med og ga omsorg og 
trygghet til mange både som besøksvenn for Røde Kors og i logens Nevnd for omsorg. Hun 
snakket også mye om sine barn og barnebarn - det var tydelig at de betydde mye for henne.

I dag markerer vi at søster Kari har gått bort. Hun vil bli spesielt minnet på vårt møte i morgen i 
Reb.loge nr. 65 Teresa, og hennes navn vil bli minnet i samtlige Rebekkaloger i landet. Den 13. 
november har alle Rebekkalogene i Oslo sin årlige minneloge, og også her vil vi minnes Kari

Vi er mange som fylles med takknemlighet for det fellesskapet vi fikk med henne, 

Kjære Kari 
Takk for innsatsen, takk for søsterskapet.

Takk for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Kjære familie. Som OM vil jeg på vegne av alle oss Teresa-søstre takke for at vi fikk dele Kari 
med dere.

Vi lyser fred over Kari Klemps minne.
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    25-års Veteranjuvel til Laila Waage
 30. september i år kunne Laila Waage se tilbake på 25 års medlemskap      
i Reb.loge nr. 65 Teresa. På julemøtet i desember vil hun bli behørig feiret  
og få sin juvel.
Laila er midt i flyttesjau da Teresa-Posten kontakter henne for å få et 
intervju. Tidspunktet er ikke det beste, men hun tar seg tid til å sette 
seg ned med meg en halv times tid og mimre og reflektere litt. 

Hvordan begynte ditt logeliv?
Det var Tove Hogstvedt Thoresen som spurte meg. Hun var dirigent i Freidig-koret, som jeg ble 
medlem av allerede før jeg var 15 år. Tove var Rebekkasøster og litt etter litt fikk jeg interesse 
for Odd Fellow, spesielt etter at koret vårt hadde sunget i Stortingsgaten 28.
Det var koret som var min store hobby. Min manns besteforeldre hadde startet Freidig, og 
mannen min var selv medlem. Det var faktisk der vi traff hverandre, Knut og jeg. I dag er både 
vår datter og barnebarn medlemmer, altså 5. generasjon. Jeg er faktisk æresmedlem.

Hva har logen betydd for deg?
Innvielsen er en av de dagene i livet jeg husker best, sier Laila. Det gjorde et stort inntrykk. 
Logen var så helt annerledes enn de foreninger hun ellers var og er med i. Hun har nok alltid 
vært et foreningsmenneske og var medlem av velet, veikomiteen og hagebrukslaget på Oppsal i
en årrekke. For sin innsats for lokalmiljøet ble hun tildelt statuetten Oppsal-jente.  

Men tilbake til logen. Hvilke oppgaver har du hatt?
Jeg ble ganske tidlig spurt om å være skattmester. Regnskap var mitt yrke. Jeg var i mange år  
avdelingsleder og regnskapssjef i Uranienborg og Majorstuen Trygdekontor, det som nå er NAV.
Og etter skattmestervervet i logen ble det Finans- og Revisjonsnevnden. Men Laila forteller 
også om festlige år i arrangementskomiteen hvor de bl.a. bakte pepperkaker i alle fasonger til 
julemøtet. 
Laila har i alle år vært en fremragende tolker av roller i gradpasseringene våre. Selv hadde hun 
aldri tenkt at det kunne være noe for henne, men Eva Strøm Aastorp, som hun egentlig var litt 
redd for, tenkte annerledes. Senere, da Eva Solheim overtok som instruktør, ble Laila modigere,
og hun gleder stadig logesøstrene med sine fremføringer. 

Hvis du ser tilbake på den første tid i logen, ser du da en forskjell?
Ja, det gjør jeg. Vi tar det litt mer avslappet nå, synes jeg. MEN det skal ikke bli for avslappet. 
Jeg holder på at vi skal følge tradisjonene, spesielt i gradpasseringer. Det som foregår i loge-
salen skal gi ettertanke og refleksjon, så kan vi heller slakke litt på formene på ettermøtene. 
For meg er selve logemøtet og ettermøtet like viktige. Jeg har fått mange gode venner i logen, 
selvfølgelig snakker jeg mer med noen enn med andre, men jeg føler jeg kan sette meg 
sammen med hvem som helst og ha det fint. 
Da Laila begynte i logen, var søstrene ofte husmødre. Dagens Teresa-søstre er ute i 
arbeidslivet og vant til å ta ordet. Hun er stolt over at vi har fått så mange ressurssterke nye 
søstre. Det lover godt for logen vår, sier hun. 

Hva gjør du selv når du skal slappe av?
Vi har et stort hus i Kungshamn nær Smögen i Sverige. Dit kjører vi så ofte vi kan. 
Her trives vi godt og har plass til familien. Mitt barnebarn har nettopp blitt mamma til en liten 
gutt, det er fantastisk. Jeg har altså blitt oldemor, men på svensk sier man «Gammel-Mormor», 
og det ordet synes jeg er mye koseligere, så det er «Gammel-Mormor» jeg er!! 

Teresa-Posten takker Laila fordi hun tok seg tid til en prat, og vi gratulerer med jubileet. 
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Sommermøtet 2018 i Rebekkaloge nr. 65 TeresaSommermøtet 2018 i Rebekkaloge nr. 65 Teresa
7. juni møttes et femtitalls Teresa-søstre til et veldig hyggelig sommermøte på Valentes Pizzeria 
Osteria Italiana, TV2-kokken Gino Valentes restaurant i Pilestredet. 
Det var en brennhet juni ettermiddag med strålende sol fra blå himmel og med temperaturer vi 
vanligvis forbinder med helt andre breddegrader. Det luktet sommer, det luktet varmt, det var 
virkelig varmt - og vi visste ennå ikke hva som skulle komme, hvor varm sommeren ville bli, og 
hvor lenge den faktisk ville komme til å vare. 

Bydelen kokte på flere måter fordi
datoen sammenfalt nemlig med det
årlige friidrettsarrangementet Bislett
Games et par kvartaler med kokende
asfalt unna, og med fullstendig
sammenbrudd på klimaanlegget i
mange av Sporveienes busser.
Det sedvanlige fredagstrafikk-kaoset
rundt Bislett ble toppet av mange
tilreisende til friidrettslekene - og
selvfølgelig til Teresas sommermøte. 

På Valentes var gjestfriheten minst like varm og omsluttende. De sommerkledde damene ble 
tatt imot på rød løper, og viste at de satte stor pris på det med velvillig posering foran alle som 
ville forevige øyeblikket.

Musserende vin var
behagelig avkjøl-
ende og passende
som stemnings-
skaper og vente-
drikk. Praten gikk
som en lek - om
forventninger til
sommer, ferie og
mye annet.

32 kilo gigantiske og
nydelige, kalde reker forsvant deretter på høykant 
ned i tomme mager, og glemt var heten, kaoset, 
smeltende smørkrem fra kaken på fanget og rykk-

     og-napp-kjøring gjennom sentrum av byen.

Vår eminente Arrangementskomité hadde forberedt en spennende og 
vanskelig quiz, anført med stil og innlevelse av Kine H. Lundhagen, som var 
iført en morsom og passende hatt for anledningen - i god skalldyrånd.

Deretter var det trekning av lodd, og noen heldige vinnere kunne gå hjem med 
flotte premier - blant annet armbånd, halssmykke og gavekort til streaming-tv, 
middager og vin. 
Det kom inn kr 4.994 fra lotteriet, som er betalt inn til Landssaken. 

Bente Irene
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Det 10. treffet for Odd Fellow Rebekkasisters ble holdt i Oslo,
Stortingsgaten 28 helgen 25.-27. mai 2018 -

og det var litt av en opplevelse!

 Opprinnelsen til det hele er en Facebook-gruppe som heter Odd Fellow Rebekkasisters.   
Denne gruppen ble opprettet av Susanne Lysén. Inger-Lill Bjerke hang seg på, og det var de 
som foreslo det første Søstertreffet i Oslo for 10 år siden (Inger-Lill Bjerke RL 2 Urania, UM 
2017-2019). 

Om gruppen kan man lese følgende på facebook:

“A group for Sisters of IOOF (Independent Order of Odd Fellow). All sisters worldwide are 
welcome! Just for us women!! Facebook is a really nice way to meet new sisters from all over 
the world! It takes no effort and you can take contact only if you want to. It's so fascinating that 
You have sisters so close and yet so far away, but you can meet them whenever you like 
through pressing some button on your keyboard! "I believe in the watch-words of our Order - 
Friendship, Love and Truth: Friendship - is like a golden chain that ties our hearts together. 
Love - is one of our most precious gifts, the more you give, the more you receive.                 
Truth - is the standard by which we value people. It is the foundation of our society" 

Det ble raskt mange søstre som sluttet seg til gruppen på Facebook og de fant raskt ut at de 
ikke bare ville «møte» hverandre på nett/facebook, men at de også ville «virkelig» møtes.       
Og i år ble det 10. årlige møtet for «Sisters without boarders» arrangert her i Oslo. UM Inger-Lill 
Bjerke, RL 2 Urania og Eks OM Karin Otterbeck, RL 47 Victoria,  ledet møtet i salen. Wenche 
Høgåsen og Karin Pedersen fra RL 2 Urania og Anne Lise Jul fra RL 47 Victoria var også med i 
komitéen som planla og var ansvarlig for å gjennomføre treffet. 

Programmet for dagene: 

Fredag 27.5.: Registrering på Hotell Thon Munch i Oslo fra kl. 14.00.                                    
  Middag kl. 19.00 i Posthallen i Prinsens gate.

Lørdag 28.5.: Kl.12 Båttur med rekelunsj og kl. 18 Festloge i Stortingsgaten 28                          
  med påfølgende underholdning og søstermåltid.

Søndag 29.5.: Hjemreise

Jeg var med på dette treffet for første gang, og Oslo ble vist frem fra sin absolutt beste side;   
det var sol og varmt hele tiden, så båtturen på Oslofjorden med rekelunsj var en stor suksess. 
Etter alle bildene som har dukket opp på Facebook både i løpet av helgen og etterpå, fikk 
søstre fra de andre nordiske landene også med seg både Dronningparken og Kunststallen, 
samt masse annet i strålende sol. 

Festlogen i Stortingsgaten var også en stor opplevelse. Logene som hadde ansvaret, var så 
flinke, og det var en flott og høytidelig stund inne i logesalen med tilsammen ca. 120 søstre fra 
Norge, Sverige, Danmark og Finland. Underholdningen etterpå var med Gospelfabrikken, og 
det var rett og slett helt fantastisk å høre på, samtidig som vi nøt et glass kjølende, musserende 
i den varme lobbyen med mange blide søstre. Søstre fra Bergen underholdt også med flott og 
morsom sang. Både lobby og spisesal var nydelig pyntet og mat og vin smakte helt fortreffelig, 
og som seg hør og bør var det mange gode taler. Taffelet ble ledet elegant og sikkert av UM 
Inger-Lill Bjerke.                                                                                                                      



På hjemturen en sen lørdagskveld surret tankene om alle de gode opplevelsene jeg hadde hatt 
i løpet av helgen og alle de flotte, nye søstrene jeg hadde møtt fra inn- og utland! Og jeg er 
fortsatt imponert over det flotte arbeidet som de ansvarlige logene i Oslo hadde lagt ned både 
med hensyn til planlegging og gjennomføring! 

Under måltidet satt jeg sammen med en søster fra en av logene i Danmark som har ansvaret 
for neste års «Sisters without boarders» treff som er i Odense. Dette treffet er i helgen            
24.-26.5. 2019. Og jeg har allerede bestilt hotellrom! Det var en flott helg i Oslo, men i Odense 
vil det bli nye og andre opplevelser. Jeg fikk fortalt at de blant annet har et logehus med saler 
som kan ta opptil 250 personer. Så i Odense er det litt andre forhold enn i Stortingsgaten 28.  
Så bli med til Odense da vel! Alle opplysninger om treffet finnes på Facebook-siden under 
arrangementer. 

Du blir medlem i Facebook-gruppen Odd Fellow Rebekkasisters ved å ta kontakt med UM 
Inger-Lill Bjerke i RL 2 Urania (kontaktinfo.: ing-bje@online.no), eller se hennes egen Facebook-
side hvor du kan gi beskjed per Messenger eller meg (UM RL 65 Teresa, Kjersti Strøm Fjære, 
kjersti.strom.fjere@if.no) som kan formidle ønske om å bli medlem i gruppen.

Kjersti Strøm Fjære, UM RL 65 Teresa
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Klubbaften i ScalaKlubbaften i Scala
11. oktober 2018

STYRKELSE OG EKSPANSJON
- STATUS OG VEIEN VIDERE

Dette var temaet Per Arild Nesje, Spesial 
Deputert Stor Sire, tok opp på vår klubbaften.  
Ja, hvordan står det egentlig til i vår loge?

Først litt historikk: 

Storlogens Utvalg for Styrkelse og Ekspansjon
(SUSE) hadde sett at medlemstallet var gått 
ned de siste 10 årene (2008-2018), mens 
gjennomsnittsalderen hadde gått opp. 
Gjennomsnittsalderen i Teresa er 69 år, men 
om 30 år vil den - etter beregningene - være 
71½ år og medlemstallet adskillig lavere.       
I 2012 meldte mange seg ut - dessverre - 
mens 2016 var et godt år med økt 
medlemstall. Hvorfor? Hva kan vi gjøre for      
å få flere medlemmer, spesielt yngre? 

Venneaftener har ført til flere medlemmer hos 
oss i Teresa, som i dag har 144 medlemmer -  
og blant dem flere yngre. Det blir spennende  
å se om det blir økning i medlemstallet etter 
venneaftener i Odd Fellow Ordenen med 
ledsager, for Loge Teresas vedkommende 
torsdag 15. november. Men før det var det 
«åpent hus» i logelokalene lørdag 20. oktober 
fra kl. 11 til 16 - med annonse i Aftenposten i 
forkant. (Når dette blir skrevet, kjennes ikke 
resultatet.)

Skal vi endre på lover og regler?                  

Dette var spørsmål Per Arild Nesje stilte oss.   
Deling av logene vil være negativt, mente han.
Det blir nå diskutert i Storlogen om små loger 
skal slå seg sammen. Kan økning i antall 
innvielser pr. år være en måte å øke med-
lemstallet på? Hva må til for å drive logen       
på en sunn måte? Hvordan holde på våre 
medlemmer, spesielt de unge?                         
Disse spørsmålene ble også tatt opp               
av Nesje. 

                                                                          
For å få flere medlemmer, tror jeg at logen       
må være litt mer «åpen».                                  
Logen kan virke som en «hemmelig klubb for 
spesielt interesserte». Som jeg selv også sa, 
er det ikke like enkelt å få inn unge kvinner i 
logen i dag som det var i gamle dager. 
Årsakene er vel at mange kvinner i dag tar 
høyere utdannelse, har krevende jobber og   
får barn senere nå enn før. Vår OM Britt Eva 
Haaland, er unntaket som bekrefter regelen.   
Ja, Kunnskapsnemnden blir ledet av SDSS 
Per Arvid Nesje og vår egen Overmester!

Da jeg selv ble innviet i 2005, ble jeg plassert i
Selskapskomiteen (nå Privatnevnden, og hva 
sier nå det?) som alle nye søstre i Teresa.       
Det syntes jeg var meget givende, og jeg ble 
godt kjent med søstre som var innviet på 
omtrent samme tid som meg selv.                    
Godt samarbeid hadde vi - og har vi frem-
deles. Vi ble trukket inn i en viktig oppgave og 
ble fort kjent med andre søstre når vi serverte 
dem. For ikke å glemme kjøkkenpersonalet,  
som vi fikk et godt samarbeid med. 

Oppgavene er forskjellige i logen, og noen av 
dem passer for «meg». Vi er jo alle forskjellige
og kan derfor settes til oppgaver som passer 
for «oss». Etter hvert oppdager man at man 
mestrer flere oppgaver, og det har med vår 
egen selvutvikling å gjøre. Jeg får si som Emil 
i Lønneberget: Det vet man inte før man har 
forsøkt. Vi må også ha noe å tilby våre søstre 
etter at de har tatt 3. graden. 

Slagplan for logen:                                         

Hvem skal vi få med oss?                              
Kan de yngre søstrene svare på det?

Ragnhild-Gro Staver
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Litt nytt om Landssaken 2017-2019Litt nytt om Landssaken 2017-2019

Nå nærmer det seg avslutning og innspurt for Landssaken, og vi har fått oversikt over våre 
innbetalinger hittil. Før inntektene fra Sosialaften var sendt inn, hadde Teresa bidratt med 
kr 100 773, og vårt mål har vært å samle inn kr 138 000. Med beløpet fra Sosialaften på 
ca kr 35 000 kan vi vel konstatere at vi innen april 2019 vil ha oppnådd det beløpet vi tok 
sikte på.

Søstrene har vært ivrige og flinke til å stille opp; i fjor sommer hadde vi jo en aksjon på 
Aker Brygge som også bidro godt. Med ekstra utlodninger og ivrige loddkjøpere på 
Sosialaften kan vi nok si at vi har oppfylt vår intensjon om å «fylle kvoten».

Det er fremdeles mulig å få kjøpt pins - akkurat her har det vel ikke vært den helt store 
pågangen selv om vi har solgt over 100 stk. Det vil si at de fleste av søstrene har pins på 
jakkeslaget! Men de som måtte mangle en eller et par, kan bare gi meg beskjed så ordner 
vi det!

Vi har fortsatt sjansen til å sette inn penger på kontoen til Landssaken etter nyttår, også den 
enkelte søster kan kontakte Skattmester for å få kontonummer. Alle bidrag fra privatpersoner 
over kr 500 gir skattefradrag, og må for 2018 være overført innen 1. desember.
Konkurransen om å bli «beste Loge» og dermed få en invitasjon til dåpen av båten varer til 
1. april. Akkurat her ligger vi for øvrig litt langt bak i rekkene, men det går nok sikkert an å møte 
opp på brygga likevel!

Båten er for øvrig under bygging, og det har vært fine bilder både på OFs hjemmeside og på 
Facebook. Stor Sire og hans stab har vært på befaring og er meget godt fornøyde med 
fremdriften i prosjektet.

Anne Brit Thoresen
Loge Teresas kontaktperson for 
Landssaken
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R42 Catharina Christina Lillie på besøk i Oslo
Den 21. september var vi 33 systrar från R42 Catharina Christina Lillie från Lerum
som satt oss på en buss för färd till Oslo. För ett besök hos vår vänloge Teresa i Oslo.
Efter en lite blåsig bussfärd var vi framme i Oslo och checkade snabbt in på vårt hotell. 

Därefter tog vi plats igen i bussen for färd till Folke Bernadottes vei 43 i Oslo. Här fick vi träffa 
våra norska systrar och fick en härlig måltid bestående av paj, sallad, vin/vatten samt kaffe och 
kaka. Vi fick också information om denna byggnad som är lägenheter för Odd Fellow bröder och
systrar. 

Lördagen inleddes med en mycket uppskattad guidad tur i Odd Fellow Ordenens Nasjonale 
Museum och Bibliotek. Därefter var vi alla ute och gick i ett underbart Oslo.
Klockan 15.30 samlades vi i foajen på hotellet för att i samlad trupp
promenera till Ordenshuset. Där fick vi alla uppleva en mycket fin och
stämningsfull invigningsgrad. 
Därefter intog vi en trerättesmiddag under mycket gemytlig stämning.
Söndagförmiddag samlades vi och tog bussen till Dronning Sonjas
Kunsstal. Där vi fick en guidad tur med konst av Tone Vigeland.
Efter detta fick vi en norsk lunch innan vi alla åter samlades i bussen
för en resa åter till Lerum.

Vi tackar alla våra norska systrar för en mycket härlig helg och ser
framemot att se er i Lerum 2020.

Susanne Fagerström, R42 Catharina Christina Lillie

Nydelig pyntede bord lørdag kveld - hvor samtalene nok gikk på svorsk ...
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Fredagens gående bord



       Dronning Sonjas Kunststall 

Omvisning i Odd Fellows Museum

13
Påfølgende lunsj i Scala

De svenske søstrene avsluttet kvelden med en selvlaget sang

Noen må jo stå for
ryddingen ...



MusikkspaltenMusikkspalten
  JACQUELINE MARY du PRÉJACQUELINE MARY du PRÉ

              26. januar 1945-19. oktober 198726. januar 1945-19. oktober 1987

Da Jacqueline som fireåring hørte cello på radio, sa hun til sin mor: jeg vil ha en sånn. 

Siden cello også finnes i barnestørrelse, kan vi vel regne med at det var en slik hun fikk, 
en normal cello er ganske mye større enn en liten pike på fire år. Moren var hennes første 
musikklærer, og hun lagde små stykker til henne. Slik var starten på en fantastisk karriere 
og et godt musikkliv som dessverre sluttet så altfor tidlig, men det kommer vi tilbake til.

Jacqueline ble født i Oxford i England, men da familien du Prés i 1958 flyttet til London pga.    
av farens nye stilling, begynte Jacqueline på Queens College her.
Det gikk så som så med den skolegangen, for den unge damen var nok mer interessert i å øve 
enn å gjøre lekser. Foreldrene tok henne ut av skolen, så noen allmenn utdannelse fikk hun 
ikke. Men hva skulle hun nå med den.... Til gjengjeld gjorde hun det skarpt på musikkfronten. 
Som 11-åring vant hun et stipend som gjorde at hun i de fem neste årene kunne betale for 
undervisning både på Musikkskolen i London og for privattimer hos den berømte cellisten 
William Pleeth, som hun etter hvert kalte sin cello daddy. Han meldte henne på konkurransen 
for fremragende musikere under 30 år, og dommerpanelet, med selveste Yehudi Menuhin 
som hoveddommer, ga enstemmig førsteprisen til Jacqueline. De forsto at det her var en ung 
musiker litt utenom det vanlige. 

Jacqueline må ha vært ivrig til å øve for hun debuterte i London bare 16 år gammel.
Sin konsertdebut hadde hun 21. mars 1962 i selveste Royal Festival Hall, der hun spilte 
Elgars Cellokonsert. Den samme konserten spilte hun ved The Prom's samme år. Ikke dårlig 
for en 17 år gammel utøver.

Innspillingen av Elgars cellokonsert i 1965 ga henne stjernestatus. Ellers var det kammer-
musikken hun best likte å spille, og hun hadde et nært samarbeid med unge musikere som i 
dag har store navn. Foruten sin mann Daniel, samarbeidet hun med Itzak Perlman, Zubin 
Metha, Pinchas Zuckermann, for å nevne noen.
Jacqueline møtte den unge dirigenten og pianisten Daniel Barenboim julaften 1966, dermed tok 
livet en ny vending. Hun avlyste alle avtaler, konverterte til jødedommen, reiste til Jerusalem og 
giftet seg med Daniel. På 1960-tallet var disse to det gyldne paret i musikkverdenen. De var 
unge, forelsket og meget dyktige musikere. Da de giftet seg, skrev Time Magazine at de var det 
mest remarkable ektepar siden siden Clara og Robert Schumann. 

Da Jacqueline var 28 år gammel, fikk hun diagnosen MS (Multippel sklerose). Etter hvert mistet 
hun følelsen i fingrene, og armene føltes som bly. Hun måtte slutte som utøvende musiker og 
begynte i stedet som musikkpedagog. 
Hennes siste studio-opptak ble gjort i desember 1971, mens den siste konserten ble holdt i New
York i februar 1973. Heldigvis rakk hun å spille inn et stort antall plater, og for dere som er glad i
klassisk musikk og ennå ikke har hørt henne spille, anbefales Dvorák og Elgars cellokonserter. 
På YouTube finnes det flere opptak fra konsertene hennes. 

Blant hennes mange celli fantes to av merket Stradivarius; en fra 1673 og en fra 1712.               
Den sistnevnte er den hun har gjort sine fleste innspillinger med. Hun døde i London 19. 
oktober 1987 kun 42 år gammel.                                                                               Kilde: Wikipedia
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Min hobby 

Mitt liv med Pedro
Så langt         
tilbake jeg 
kan huske har
jeg alltid vært 
interessert i 
planter og dyr,
- og kanskje 
hatt en ekstra 
fascinasjon 

for alt med fjær og vinger. Lykken var stor da 
jeg på seksårsdagen min fikk en grønn 
undulat; Polly. Dette skulle bli starten på en 
langvarig hobby med flere fugler og mange 
fuglebur. Fugleholdet har variert en del i antall,
og i de senere årene blitt stadig mindre, - og 
nå er det bare Pedro igjen.

Sommeren 1995 fant jeg fuglen jeg lenge 
hadde ønsket meg. Pedro var til salgs i en 
dyrebutikk. Han er en blåpannet amazon 
(Amazona aestiva) som ble klekket i 1987. 
Pedro var en veldig flott fugl på åtte år, 
forhåpentligvis ferdig med det rampete 
ungdomsstadiet, og alt hva det måtte føre 
med seg.

Det skulle vise seg å være mye personlighet   
i en liten kropp. Han ser seg selv i speilet og 
ser en elefant! Selvtilliten er det ikke noe i 
veien med.
Pedros forfedre kommer fra den nord-østre 
delen av Brazil, - Matto Grosso området.     
Og flere generasjoner senere kommer det 
latinamerikanske temperamentet fremdeles   
til uttrykk. Han kan bli aldeles rasende, så 
noen konfrontasjoner har det vært.

Amazonene er veldig sosiale fugler og lever 
naturlig i flokker, men de er samtidig mono-
game og danner par. Da utvalget som burfugl 
er relativt begrenset, er muligheten stor for at 
nettopp du er den heldige utvalgte. Det skulle 
vise seg å ikke være helt uproblematisk da jeg
noen år senere traff Foss. Pedro er ekstremt 
sjalu, noe jeg for så vidt visste fra tidligere 
eiere. De første årene av sitt liv hadde han 
nemlig levd hos et ungt par, og da disse fikk 
barn fungerte dette svært dårlig.                  

Det er dessverre ikke helt uvanlig at disse 
fuglene har flere eiere i løpet av livet, de kan 
nemlig bli veldig gamle. 60-70 år er helt vanlig,
og noen runder 100.

For en tid tilbake hørte jeg om Charlie på 104, 
trolig Storbritannias eldste fugl. Hun sto ved 
Winston Churchills side under krigen, og 
sjokkerte mang en admiral og politiker med 
sine ufine utbrudd under krisemøtene med 
Storbritannias legendariske statsminister. 
Churchill døde i 1965, og mange tiår senere 
passer den gamle damen på å skjelle ut Hitler 
og hans likemenn med jevne mellomrom. 
Fuck Hitler og Fuck the Nazies er blant 
favorittuttrykkene. De husker svært godt.

Churchill ga papegøyen guttenavnet Charlie, -
men det skulle senere vise seg å være en 
hunnfugl. Det er ikke mulig for vårt øye å se 
forskjell på kjønnene. Hvis det skulle være 
viktig, er det mulig å avgjøre saken ved DNA-
testing av en blodprøve, og i senere tid er det 
brukt refleksjon av UV-lys på fjærdrakten.

Lydnivået kan variere veldig, - noen er mere 
pratsomme enn andre. Pedro sier ikke så 
mye, - heldigvis. Men noen ganger kan det ta 
helt av.
Jeg har møtt en amazon som kunne synge 1. 
verset av Rosenborg-sangen - om igjen og om
igjen. Vedkommende tilbrakte mye tid 
utendørs så sant været tillot det.

Det er vanskelig å forutsi hva slags lyder eller 
vokabular som faller i smak hos den enkelte.
En svært sjarmerende fugl til omplassering 
hadde dessverre lagt sin elsk på en røykhoste
uten sidestykke, og som kulminerte med mye 
rusk hentet langt ned i luftveiene.

Det er ikke til å komme bort fra at livet med 
Pedro krever en god del. Han må helst 
stimuleres mentalt, og vi må tilbringe ganske 
mye tid sammen for at han skal være fornøyd.
Han blir gjerne med i dusjen; elsker å søle 
med vann. Min mat er alltid bedre enn hans. 
Og lykken er stor hvis han får overnatte på en 
stolrygg ved siden av sengen min.   

Altså,- tenk deg godt om før du blir samboer 
med en med vinger og fjær.

Bjørg Oda      
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Vi gratulerer Anne Brit Thoresen Vi gratulerer Anne Brit Thoresen 
med opptagelse i NOFA Vikenmed opptagelse i NOFA Viken 

Regionalt Odd Fellow Akademi Viken (NOFA Viken) ble instituert 13. oktober 2018. 
Stor Sire Morten Buan ledet seremonien. NOFA Viken omfatter Odd Fellow-distriktene 1, 
21 og 25 og Rebekka-distriktene 1 og 21. Hans Emil Ratvik ble ved etableringen utnevnt 
til leder av NOFA Viken, og vår Overmester, Britt Eva Haaland, ble utnevnt til nestleder. 
Samtidig med institueringen ble sju logesøstre og -brødre opptatt i Akademiet. 
Omlag 130 søstre og brødre overvar seremonien. 

Den høytidelige institueringen ble innledet med vakkert fløytespill, kakesalg, kaffe og hyggelig 
samvær i A- og B-lobbyen. Vår søster Solveig Nærum sto for kakesalget - med god hjelp av 
frivillige. Selve seremonien startet ved at Stor Marsjall Kirsten Aarvaag Storaker førte alle 
deltagerne inn i A-salen, der selve institueringen av NOFA Viken ble foretatt. 

Stor Sire åpnet seremonien inne i salen med en kort orientering om Norsk Odd Fellow 
Akademiet (NOFA), leste opp statuttene til det nye region-akademiet og ba det nye rådet 
komme frem. Rådet ble avkrevd sine løfter og høytidelig installert.  
Deretter var det opptakelse av syv nye medlemmer, Gunnvor M. Loe Andresen, Lise Pålvang, 
Hanne Bukaasen, Per Kallestad, Knut Andreas Østbøll, Svein Hanssen og Anne Brit Thoresen.  

Anne Brit forteller hvordan hun opplevde opptagelsen til Akademiet: 
Det var en enkel og høytidelig seremoni hvor vi fikk våre Rådsinsignier av Stor Sire.       
Deretter holdt hver enkelt en kort redegjørelse for sine prosjekter. Stor Sire ga uttrykk for at   
det var gledelig med så mange nye medlemmer og mente at det vel kanskje var ny rekord     
ved stiftelsen av et region-akademi. Han ønsket også lykke til med vårt arbeid.

Etter seremonien i A-salen ble deltagerne på behørig måte ført inn i Scala, der Stor Sire holdt 
foredrag under tema The journey is the goal.
Ordenen er i endring. Spørsmålet Hva var vi - hva er vi ble belyst. Mange oppfatter Ordenen 
som en hemmelig og lukket institusjon. Det er ikke slik vi tenker om oss selv. Sentralt ved 
Ordenen er det verdibærende. Sentrale elementer er medmenneskelighet, respekt, toleranse  
og fellesskap. Ritualene er hemmelige, men målsettingen, etikken og verdiene må være 
synlige. 
Stor Sire viste til symbolet til NOFA: Ambolten og De Tre Kjedeledd, som skal gi til kjenne at 
NOFA skal være en tankesmie for forskning og utvikling. NOFA skal bidra til økt kunnskap om 
etikk og ritualer, om hvordan vi skal få formidlet det etiske budskapet og om hvordan budskapet 
bevares i våre ritualer. NOFA skal bidra med å tolke, forstå og formidle logens ritualer i dagens 
samfunn. 

Målsettingen - å utvikle personligheten til hver søster og bror, ved hjelp av kunnskap, verdier og 
holdninger slik at vi gjennom vår livsførsel kan bidra til et bedre samfunn - skal være levende.  
Vi ble med på en reise gjennom Odd Fellows utadrettede virksomhet og ble minnet om 

Budordene: 
 Besøke de syke
 Hjelpe de trengende 
 Begrave de døde
 Oppdra til foreldreløse 

og                                                                                                                                    16



Levereglene: 
 Sammenheng mellom teori og praksis
 Leve som vi lærer
 Vise ansvar
 Legge til rette for den enkeltes utvikling
 Reflektere og praktisere

Vi ønsker oss en verden med plass til refleksjon og ettertanke. Ritualene skal bidra til                
å fremme stille refleksjon rundt verdier, og hjelpe folk til intuitiv erkjennelse av tilværelsen. 

Foredraget ble avsluttet med følgende utsagn: Elevate The Character of man. 

Etter foredraget ble vi ført inn i spisesalen til et velsmakende måltid, fellessang og taler. 
Nestleder i NOFA Viken rettet en stor takk til sekretær og primus motor for serveringen,       
Hege Lise Mathisen, og alle dem som bidro til å lose oss gjennom måltidet og gjøre dagen 
til den opplevelsesrike som det ble.  

Tusen takk alle sammen. 

Anne-Sofie von Düring 

17

Jeg tok feil

Av alle de ord og vendinger vi bruker hver dag fra det øyeblikk vi våkner,
er nok disse de vanskeligste å bruke: Jeg tok feil.

Vær ikke redd for bruken. Det vitner om evnen til å lære! 

Ukjent



Hva gjør Ytre Vakt?Hva gjør Ytre Vakt?
Teresa-Posten fortsetter sin serie om de forskjellige vervene i logen. 

Noen er «tyngre» og mer synlige enn andre, men alle er viktige for at logen skal fungere. 
Vi har i dette nummer kommet frem til Ytre Vakt, og har bedt Maj-Brith Paulsen, som i 
denne embedsperiode har dette vervet, om å fortelle litt om hva hun gjør på møtene. 

Da jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å være Ytre Vakt, var mitt omgående svar: JA! 
Som Ytre Vakt er man så heldig å få hilse på alle søstre og gjester. Det er for meg viktig at 
de skal føle seg velkomne. 

Jeg liker å møte opp ganske tidlig for å hente regaliene fra skapet i 3. etasje.  
Søster Sekretær har på forhånd sendt meg en oppdatert fremmøteprotokoll, slik at alle våre 
søstre enkelt kan krysse seg av etter å ha avgitt terminpassordet. Er du ikke så ofte i logen, 
kan det være vanskelig å huske passordet, men det går som regel greit. Jeg avviser ingen. 

Ca. 10 minutter før logemøtet starter, teller jeg opp antall fremmøtte søstre og antall gjester, 
går inn i logesalen og gir fremmøteprotokollen til Sekretær. Rett før møtet skal starte, gir jeg 
beskjed til søstrene om å stille opp på to rekker, slå av mobiltelefonen og hysjer litt på dem.     
Vi er en livlig loge.

Jeg sørger for å åpne dørene når CM og Inspektør kommer for å hente søstrene. Er det søstre 
som skal opp en grad, venter jeg ute sammen med dem til de blir hentet, for ingen skal være 
alene i forværelset. Jeg er den siste som går inn og lukker dørene. Skal søstre ut av logesalen 
under møtet når logen blir åpnet i en høyere grad, går jeg først ut for å åpne dørene, men 
kommer straks inn igjen. Samme prosedyre når søstre skal hentes inn i salen igjen. 

Når logemøtet er avsluttet, går jeg først ut for å åpne dørene. Dernest går jeg inn i salen igjen. 
Når jeg har tatt av meg mitt eget regalie, går jeg ut og sjekker at alle regalier ligger i sine 
respektive esker. Jeg ser etter om det er noen som trenger reparasjon osv. Hvis så, blir de 
levert til inspektør for videre oppfølgning. 

Etter å ha lagt regaliene tilbake på plass i skapet vårt, er min jobb slutt for kvelden. 
Jeg er utrolig glad for å kunne bidra i logens arbeid på denne måten og takker for alle gode 
tilbakemeldinger.  

Maj-Brith Paulsen
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Oppmuntring og ros
Oppmuntring og ros er

viktig for videre fremgang.
Uten den kommer man ikke videre.



ORDENEN GÅR NYE VEIERORDENEN GÅR NYE VEIER

Som Overmester skriver i sin leder, er det en stigende bekymring 
for stagnasjon og tilbakegang i Odd Fellow Ordenen. 
Selv om vi i vår loge har vært så heldige å få flere nye - og yngre -
medlemmer i de senere årene, må også vi være åpne for nye tiltak. 

Inntak av nye medlemmer
En av forandringene gjelder inntak av nye medlemmer. Vi er vant til at medlemmer i logene 
inviterer venner og bekjente til venneaften eller snakker med dem om logen når anledningen 
byr seg. Dette gjelder stadig, men vi må regne med at interessenter nå også tar kontakt 
med Ordenen direkte via f.eks. hjemmesidene i Odd Fellow. Det blir da opp til DSS i området 
å velge en egnet loge som tar seg av saken, finner fadder osv.
Som vi ser; fadderordningen består, men det som nå er historie, er Undersøkelsesnevnden. 
Det blir slutt på å ringe fadder og referanser, og hjemmebesøkene hos søkerne faller også bort.
Venneaftenen blir stedet for informasjon til nye interessenter, og hvis de ikke kan være til stede, 
er det fung. Eks OMs oppgave å foreslå et informasjonsmøte, gjerne i logelokalene, der også 
en annen søster er til stede. Begge steder vil det også bli tilbud om søknadsskjema. 
Uansett om informasjonen blir gitt på en venneaften eller på et eget informasjonsmøte, skal 
det gis en grundig redegjørelse for våre krav for å kunne bli medlem samt en orientering om 
Ordenens verdigrunnlag, arbeidsform og virksomhet, spesielt at vi anerkjenner et høyeste 
vesen. 
Når en søker har sendt inn søknadsskjema, blir det fung. Eks OM oppgave å følge opp søkeren
både med evt. uklarheter i Ordenssaker og med det rent praktiske i forbindelse med innvielsen. 

Herold
En annen nyhet gjelder opprettelsen av et nytt embede, Herold, i både loger og leire. 
Vår loge har fått sin Herold, nemlig Bente Irene Johannessen. Hun skal bl.a. ha ansvaret for 
hjemmesidene våre og holde dem oppdatert med relevant informasjon. 
Videre skal hun, etter oppdrag fra OM, etablere og føre tilsyn med enhetsinterne, hemmelige 
grupper på sosiale medier. Hun skal bistå OM med utarbeidelse av informasjonsmateriell, og 
videresende all relevant informasjon fra Storlogen til logens medlemmer.  

Heroldens plikter: 
Min plikt er å sørge for at all informasjon, innad som utad, foreligger i oppdatert versjon, samt 
at elektronisk kommunikasjon er utarbeidet etter Storlogens retningslinjer. Før øvrig utføre det 
som OM krever.

Kapellan
Dette embedet går fra å være et utnevnt embede til å være et valgembede, og kapellanen er 
medlem av embedskollegiet. Hun har ansvar for logens etiske arbeid. 
Kapellanen kan velges til UM. 

Ytterligere detaljer om endringer i lovene finner dere på Odd Fellows hjemmeside, 
Oddfellow.no, under Adm. /Lover.
 
IH
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Lese på skjerm eller papir?Lese på skjerm eller papir?
Ja, hva er best eller er det like bra? Derom strides de lærde. 

Nå har det kanskje kommet svar på dette 
spørsmål som egentlig berører oss alle. 

Vi leser aviser og bøker på nett, og våre barn og ungdommer 
leser fra nettbrett og pc på skolen og på universitetet. 

Som et innlegg i debatten har Tove Siljeholt sendt neden-
stående artikkel som hun har funnet i Allers «Din helse». 

Er det best å lese på skjerm eller papir? Flere studier viser at å lese en tekst på papir gir bedre 
forståelse av innholdet. Det er dobbelt så vanskelig for hjernen å forstå hva vi leser på mobil 
sammenliknet med en datamaskin, og det er betydelig mer slitsomt å lese på en dataskjerm enn
på papir. Derfor er det en risiko for at vi oppfatter informasjon vi leser på skjerm mer overfladisk 
og fragmentert.

I en norsk studie fikk deltakerne lese samme bok på papir og på nettbrett. De som leste på 
papir hadde lettere for å gjenfortelle hendelsesforløpet og huske den kronologiske rekkefølgen.
En dansk undersøkelse viste at et klart flertall foretrakk å lese lange tekster på papir og ikke på 
skjerm. Forskerne ble spesielt overrasket over at særlig ungdommen sverget til papiret. 
I gjennomsnitt svarte 77 prosent av de spurte at de foretrekker å lese lengre tekster - som 
romaner, lange artikler eller fagbøker - på papir. Undersøkelsen viste også at kvinner i langt 
større grad enn menn foretrekker å lese lange tekster på papir, 85 prosent mot 71 prosent.
En av forklaringene på at digitale og analoge tekster forstås ulikt, kan ifølge studiene være at 
tekst på papir er enklere å få oversikt over. Den fysiske opplevelsen man får ved å holde og bla 
i en papirtekst, hjelper oss å danne et mentalt kart, et oversiktsbilde av teksten, noe som gjør  
jobben med å lese enklere. 

Kilde: MåBra og forskning.no

ELLER?
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BokhjørnetBokhjørnet

Boken De usynlige er den første i en trilogi forfattet av Roy Jacobsen.
Handlingen i boken foregår på en liten øy, Barøy, ytterst på 
Helgelandskysten - og starter i slutten av forrige århundre.  

På øya bor kun en liten familie som klamrer seg til livet som best de 
kan. De er lutfattige og sliter enormt for å overleve. De kjemper mot 
naturkrefter og må være selvhjulpne i det meste. Familien består av 
tre generasjoner. I hovedsak følger vi Ingrid - som er tre år når 
handlingen i boken starter, og vi følger henne gjennom alle tre 
bøkene. Hun bor på øya sammen med sin mor, far, bestefar og tante 
Barbro. Tante Barbro er enfoldig og ikke som de andre, og etter å ha 
vært i tjeneste på en annen øy, kommer hun hjem med barn i magen. 
Hun føder en sønn, Lars, som etter hvert blir til nytte for familien. 

Ingrid må tidlig lære seg de voksnes gjøremål. Hun lærer kvinnearbeid av moren og mannfolk-
arbeid av faren. Ingrid er med i alt som skjer enten det er inne på øya eller ute på havet.  
Hun lærer seg det meste om havet, fisket og alt som finnes på øya av fugler, planter og dyr. 

Om vinteren drar faren på fiske i tre måneder, og da overlates alt arbeid og ansvar til de som er 
igjen. De må klare seg som best de kan gjennom uvær, kulde og stormer.  

Da  Ingrid begynner på skolen, må hun reise til en annen øy og bo borte 14 dager av gangen.  
Dette har hun har et ambivalent forhold til. Etter hvert kommer hun også i tjeneste hos rikfolk og
får nye opplevelser og erfaringer. Men det er på Barøy Ingrid hører hjemme og dit hun vender 
tilbake.

Roy Jacobsen er en anerkjent forfatter. Han har mottatt mange
litterære priser og vært nominert til Nordisk Råds Litteraturpris.  
Roy Jacobsen skriver  levende og intenst og mye leses mellom
linjene. I denne boken viser han også tydelig stor og detaljert
kunnskap om livet på Helgelandskysten for godt over 100 år siden. 
I tillegg fletter han inn dialekten noen steder for å gjøre leseropp-
levelsen enda mer levende. 

De usynlige er en utrolig lærerik og fengende bok. Anbefales på det varmeste!

Trilogien består av De usynlige (2013), 

Hvitt hav (2015)  

     og 

Rigels øyne (2017) 

Anne Hedkvist
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Mor Teresas fødestedMor Teresas fødested
Vår Eks OM Anne Christine Johansen har, sammen med sin 
mann Per Arne, vært på en tre ukers reise i Makedonia, Albania 
og Kosovo. 
Flotte og interessante land med mye historie og kultur. 
Det er også i dette området Mor Teresa vokste opp, og 
Anne Christine besøkte flere av de stedene som har tilknytning til
henne. 

Hun forteller:

Mor Teresa ble født i Makedonias hovedstad Skopje i 1910. Skopje lå da i det Ottomanske rike. 
Hun ble født i en albansk familie hvor faren var kosovoalbaner og moren albaner. 
De var katolikker.

I Skopje er huset hun ble født i, for lengst gått tapt. Skopje er blitt ødelagt i flere kriger, og 
stedet hvor huset stod, er en åpen plass. Husets plassering er avmerket, og det er satt opp 
en minneplakett.

Ikke langt fra der huset sto, er det reist et museum hvor en rekke ting med tilknytning til Mor 
Teresas liv er samlet. I Albania finnes det flere monumenter, og i Kosovos hovedstad Pristina,  
er det reist en katedral som bærer hennes navn.
Det er en stolthet i alle tre land som mener de har et eierskap til Mor Teresa.

Mor Teresa sitat: 

Vennlige ord kan være små og enkle å uttale, men de gir gjenlyd for alltid.

      Plaketten utenfor museet
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Vinkelen viser hvor hennes barndomshjem sto
Mor Teresa Katedralen 

Mor Teresa Museum

Statuen av
Mor Teresa
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Hva skjer med rehabiliteringen 
av AS Stortingsgaten 28?

Melding fra Eierrepresentantene til AS Stortingsgt. 28:

Fredag 9. november ble det avholdt Ekstraordinær Generalforsamling i AS Stortingsgaten 28. 
På dette møtet ble det vedtatt at Folke Bernadottes vei 43/45 (Odd Fellow Seniorboliger) blir 
skilt ut som eget datterselskap av AS Stortingsgaten 28.
Folke Bernadottes vei 41 blir stående som del av AS Stortingsgaten 28.

Etter Generalforsamlingen ble det avholdt et eiermøte. Det ble der gjort rede for status for 
prosjektet Rehab St.gt. 28.

6. november ble planforslaget for prosjektet oversendt fra Plan- og Bygningsetaten i Oslo 
Kommune til politisk behandling i Bystyret. Det er uttrykt enighet om at tilbygget er i henhold til 
kommuneplanens høydebestemmelser. Styret går videre i arbeidet med å kontakte medlemmer 
av Bystyret. Det ser positivt ut for videre fremdrift. Alt bør være avklart senest innen et år.

Generalforsamlingen i AS Odd Fellow Seniorboliger er Styret i AS Stortingsgaten 28. 
I henhold til Aksjeloven tar det en viss tid før det nye datterselskapet er etablert.
Valgkomiteen har av styret i AS St.gt. 28 fått i oppdrag å finne representanter til styret i 
AS Odd Fellow seniorboliger. 3 representanter skal være fra Styret i AS St.gt. 28 og 2 skal 
være fra alle eiere av AS St.gt. 28.

Det ble også informert om at kjøkkenet har problemer med inntjeningen, og prisene på mat 
vil derfor gå opp i 2019 for å dekke underskuddet.

På vegne av loge Teresas representanter til 
AS Stortingsgaten 28

Bodil Knudsen
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SOSIALAFTEN 18. OKTOBER 2018
60 søstre og 17 gjester hadde valgt å tilbringe kvelden i loge Teresas regi, og stemningen i den 
store lobbyen tilsa at folk trivdes fra første håndtrykk. 

Vi ble ønsket velkommen av søster Overmester Britt Eva Haaland som erklærte årets 
Sosialaften for åpnet. Men før lommebøkene kunne åpnes, holdt Torgeir, kveldens representant 
fra  Redningsselskapets utviklingsavdeling, litt info om arbeidet med å lære barn sjøvett. Kurset 
heter Forebyggende Seilas, og i løpet av noen sommeruker får barna undervisning i førstehjelp 
(hjertestart), sjøvett (bruk av vest), brannvern, viktigheten av å bruke dødmannsknappen og 
diverse annet som hører sjølivet til. 

Loddsalget gikk strykende, og på bordene var det mange fristende
gevinster; skjønnhetsartikler, vaser, håndvesker, krus, toalettmapper, 
og meget mer - og ikke minst de to hovedgevinstene: «Vin-tre» og
gavekort til Det Norske Teater. 

Komitéens salgsdisk var rikholdig, her var det et raust utvalg av
marmelader og geléer, kaker og nisser, sokker og skjerf og vesker - 
pluss mye annet til fryd for øye og gane.

Det ble også som vanlig servert lekre smørbrød, og til kaffen bugnet 
det av  hjemmelagede kaker. Her hadde man ikke spart på kaloriene. 
Mmmmmmm ...

Resultatet av årets Sosialaften ble kr 30 378. Et resultat det står respekt av.

Inger-Johanne Fosmark

De første pengene
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De første ”pengene” var naturalier som kveg, perler og salt. Langt tilbake i historien   
brukte menneskene også edelmetaller som betalingsmiddel, og det var ut fra den 
tradisjonen at de første egentlige myntpengene ble skapt i Lydia i Lilleasia omkring 600
f.Kr. Myntene var lagd av en naturlig legering av gull og sølv kalt elektron. Men ikke 
lenge etterpå begynte man også å lage mynter av rent gull, sølv og bronse. Nøyaktig 
hvem som fikk ideen til å lage mynter, vet man ikke, men de spredte seg i de følgende 
århundrene til hele middelhavsområdet. De første seddelpengene, som ikke hadde 
verdi i seg selv, stammer fra Kina under Song-dynastiet 960-1279 e.Kr. De første 
vestlige pengesedlene ble utstedt mye senere. Det skjedde i Sverige i 1660-årene. 

Bente - den heldige og
glade vinneren av vintreet 



Smarte ting du kan bruke kaffefilter til

• Du kan bruke et kaffefilter hvis du skal sile ut fruktkjøttet fra juicen din.                              
Det samme kan du gjøre hvis det er kork i vinen. 

• Du kan enkelt bruke kaffefilter til muffins. Still dem på rekke og fyll i kakedeigen. 

• Legg et kaffefilter på jernpannen, så suger det opp all fukt og forebygger at pannen 
ruster. 

• Et kaffefilter absorberer fuktighet bedre enn kjøkkenpapir. Pakk inn dine grønnsaker i 
kaffefilter - så holder de seg fine lengre.

• Bruk et kaffefilter når du skal smøre en panne eller lignende med fett.                                
Da får du et jevnt og tynt lag. 

• Kaffefilteret er genialt å anvende som tepose.  

• Du kan bruke kaffefilter som et alternativ til bomullpads, hvis du for eksempel skal fjerne 
neglelakk eller sminke. 

• Ha litt bakepulver i et kaffefilter og bind en knute i toppe.                                                    
Legg posen i sko for å forebygge vond lukt. 

• Du kan bruke kaffefilter som en absorberende ansikts-serviett. Kaffefilterets gode 
sugeevne sørger for at overflødig fett på hudens overflate fjernes.

• Hvis du skal flytte, kan du legge kaffefilter mellom hvert stykke porselen - det beskytter 
mot riper. 

• Drypp et par dråper eterisk olje på et kaffefilter og legg det i tørketrommelen når du skal 
tørke tøy - så lukter klærne godt etterpå. 

• Du kan også bruke kaffefilter når du skal plante blomster. Legg et kaffefilter i bunnen av 
potten, så unngår du at det kommer jord utover gulvet hvis du skal flytte planten over i en
annen potte. 

• Legg kaffefilteret i bunnen av søppelbøtten, så unngår du at det samler seg en liten sjø 
av væske fra vått søppel. 

• Et kaffefilter fungerer utmerket til å pusse sko. Det hardføre og fukt-absorberende 
materialet er ideelt for dette formålet. 

• Bruk kaffefilteret som tørkeklut når du pusser speil og vinduer. Også her fungerer 
kaffefilteret optimalt - da det absorberer både fukt og fett. 

• Et kaffefilter fungerer utmerket som lokk i mikrobølgeovnen. 
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Sekretærens sideSekretærens side
22. september hadde logen vår en stor aften. Ikke bare var det besøk
fra vår vennskapsloge i Lerum; vi innviet fire nye søstre:

Elisabeth Sunde
Født 14.09.1948
Husebyveien 3 B
0379 OSLO
Tlf. 971 37 081
Epost: elisabsu@online.no
Fadder: Tine Matheson

Elisabeth har nettopp blitt pensjonist etter et langt yrkesliv i det tidligere Rikstrygdeverket. 
Hun er født og oppvokst i Oslo og har bodd her siden. Hun er utdannet statsviter, gift og har to barn. Disse 
har igjen fått hver sin datter, så Elisabeth bruker mye tid på disse to på hhv. seks år og 11 måneder. Hun er 
glad i friluftsliv og får ikke nok av turer i byen, i skogen eller på fjellet. 

Monica Lorvik

Født: 14.01.1980
Peer Gynts vei 19 B
1466 STRØMMEN
Tlf. 452 87 397
Epost: monro@live.no
Fadder: Britt Eva Bjerkvik Haaland

Monica er gift og har tre barn på 19, 17 og 13. Hun er opptatt av å lage sunn og god mat og er over     
middels interessert i kosthold og ernæring. Monica er utdannet siviløkonom og har master i logistikk. 
Til daglig jobber hun med prosjekter og anskaffelser for Forsvaret.  

Pia Camilla Grønnås Haugdahl
Født: 29.08.1966
Emil Stangs vei 29 B
1346 GJETTUM
Tlf. 926 54 065
Epost: pia@haugdahl.com
Fadder: Britt Eva Bjerkvik Haaland

Pia er oppvokst I Bærum hvor hun fremdeles bor med mann og sønn. Hun har også en bonusdatter 
som for tiden er i Syd-Amerika. Pia har utdannelse innen økonomi, HR og IKT og arbeider i 
Kriminalomsorgsdirektoratet, vanligvis i Lillestrøm, men p.t. i Horten. Pia liker Italia, god mat, kultur 
og å være sammen med familie og venner.

Anne Lise Billkvam

Født: 30.01.1952
Skoleveien 5
1178 OSLO
Tlf. 934 66 356
Epost: albillkvam@vikenfiber.no
Fadder: Lill Kraft Johnsen

Anne Lise er Oslo-jente og har bodd på Nordstrand/Bekkelaget siden 1980. Hun blir snart pensjonist etter et 
langt arbeidsliv innenfor økonomi og regnskap. Anne Lise er enke. Hun har to døtre og fire barnebarn som 
alle bor i nærheten av henne. De ferierer ofte sammen på hyttene i hhv. Kragerø og Beitostølen. Ellers liker 
Anne Lise å reise og drar bla. til Gran Canaria hver vinter. Hun holder seg i form med trening og turer, liker 
kunst og musikk og driver med håndarbeid av ulike slag. 
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Forfremmelser i Reb.loge nr. 65 Teresa

Det Gode Vennskaps Grad: Liv Hiis Bergh, Annelene Søyland
Den Edle Kjærlighets Grad: Wenche Herrmann, Wenche Johanne Hvambo, 
Den Edle Kjærlighets Grad: Inger Marie Vold Zapffe

Forfremmelser i Leir nr. 17 Christiania

Troens Grad: Bente Berg Gjerpen, Kari Heidenreich Raa

Utmeldinger: Vera Larsen er etter eget ønske utmeldt av Ordenen 

Endringer til medlemsboken

NAVN ADRESSE E-POST / TELEFON
Andersen, Gunvor Stryk e-post
Aunevik, Anne Berit Karl Staffs v. 72, 0665 Oslo
Bryn, Lisbeth Winther lwb@ua2.no
Evensen, Benedicte Fagerli Karlsen, Benedicte Fagerli benedikte.f.karlsen@gmail.com

Frang, Elisabeth Strauman Agnes Brygge 65, 3290 Stavern

Gjølstad, Ba Gildevangen 16 B, 0585 OSLO

Granlund, Berit berit.a.granlund@gmail.com
Hemstad, Eva Nygårdsv. 25 D, 3214 S.FJORD

Johannessen, Inger Stryk fasttelefon

Præsthus, Torunn Stryk e-post
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Odd Fellows BegravelsesfondOdd Fellows Begravelsesfond
Ett av Odd Fellow Ordenens Budord er å begrave de døde,

derfor ble Begravelsesfondet opprett i sin tid.
Logene betaler årlig et fast beløp inn til dette fondet.
Når et Odd Fellow-medlem dør, får familien utbetalt 
støtte til gravferden. Beløpet er pr. dato kr 15 000.

Hvis etterlatte/bostyrer ikke ønsker å motta bidraget, 
tilfaller beløpet logen vedkommende var medlem av.
Hvis giver ikke har restriksjoner, anmodes det om 

å benytte beløpet i sin helhet til sosiale formål.

Husk å informere dine nærmeste om dette.



OSLO-HØSTOSLO-HØST

Jeg elsker høsten i Oslos gater,
for ingen by har en høst som den.

Blant alle trofaste kamerater
er Oslo-høsten min beste venn.

Min by er sval som et sommerminne
når som’ren selv er tilbakelagt.

Her ligner høsten en moden kvinne
som går til ball i sin røde drakt.

Og hun er uten den unge kulde
som ofte lover hva ingen får:
Hun ligner ikke sin lunefulle
kusine Sommer og søster Vår.

Hun skjenker villig den tørste synder
sitt vell av ømhet og gir seg hen.
Hun ågrer ikke med sine ynder
den korte time hun har igjen.

Min by blir gitt meg som bryllupsgave
den sødmedype september-natt,

så tung av duft som hin Østens have,
der frukten falt i Alladins hatt!

André Bjerke
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