
Med søsterlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 

Hanne Augustin 

OM 

 

Vi har klart å gjennomføre øvelser o.l. men det har 

krevd en ekstra innsats fra alle. 

Vi har hatt endringer i terminlisten som har med-

ført at øvelser har blitt flyttet fra mandag til søn-

dag. 

Vi har klart det, men må prøve om vi kan unngå  

dette i fremtiden, da vi har en del søstre som er 

medlem i leiren og ønsker å være tilstede på disse 

leirslagningene.  

De fleste av oss setter jo også ekstra pris på å hol-

de helgene hellige. 
 

Til slutt vil jeg takke alle embedsmenn som har 

jobbet sammen med meg gjennom hele min perio-

de som loge Noras OM. 

Tiden nærmer seg slutt og vi skal nominere nye 

embedsmenn så fort vårterminen er i gang. 

Ønsker Nominasjonsnevnden lykke til og håper 

alle som har en mulighet takker ja dersom dere blir 

spurt om å ta en jobb.  

Det er lærerikt og vi som loge trenger dere. 

 
 

Med disse ordene  

ønsker jeg alle søstre med familier  

en riktig god og høytidelig jul  

og et riktig godt nytt år. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære Norasøstre. 
 

En ny jul nærmer seg og vår 

høsttermin 2018 er snart 

over.   

Dette har vært et begiven-

hetsrikt år.  

Vi har tildelt 25 års Veteran-

juvel til str. Eks OM Lisbeth 

Drageset.  

Vi har samlet inn penger til landssaken og anser oss 

nå som ferdig med den. Norasøstrene samlet inn det 

beløpet vi var pålagt og disse pengene er  

overført Storlogen. 

Vi har gjennomført sommeravslutning i Brekkepar-

ken med «Afternoon tea-party» og dette var en ny 

og artig opplevelse for de fleste, tror jeg.  

Takk til UM Mona Findal som tok sjansen. 

Jeg må også takke Sosialnevnden ved str. Gry Holm 

med en flott innsats på årets sosialaften hvor vi  

hadde et fantastisk resultat.  

Str. Gry Holm, Storrepr. Eva Møllerop Djupvik og 

undertegnende var på formiddagsmøte hos den  

lokale Røde Kors avdelingen og ga disse pengene 

som er øremerket «Ferie for alle».  

Vi avtalte at de skal komme til oss på  

vårparten 2019 med et foredrag og bilder fra noen 

av disse turene, og det gleder vi oss til. 

Vil også ønske velkommen til Anne Lene Fjone 

Madsen som ny Norasøster.  

Som logens OM gleder jeg meg til fremtiden og 

håper på en økning av medlemmer til vår loge.  

Se aktivt rundt dere, og kanskje kan alle tenke litt 

på hvorfor en selv synes det er godt å ha en loge. 

Det kan hende at det finnes folk i nærheten av oss 

som også ønsker det samme uten at de vet det.  

Da kan vi hjelpe, vet dere . 
Året har også vært interessant med noen bytter av 

embeder underveis. Av forskjellige årsaker så har 

noen dessverre måttet takke nei enten før eller un-

der perioden, men da har det heldigvis vært andre 

som har sagt ja og stilt opp etter beste evne. 
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Tirsdag 13. februar var søstrene samlet til Festloge. 

Loge Nora var 16 år og som seg hør og bør må  

også logens bursdag feires. 

Etter en høytidelig festloge i logesalen, samlet vi oss 

til et nydelig gallapyntet bord nede i spisesalen. 

Ledig og spirituelt hadde UM Mona Findal regien 

ved gallabordet, og lot OM Hanne Augustin holde 

gratulasjonstalen til loge Noras 16 års fest. 

Eks. OM Jorunn Pedersen Jordbakke holdt takketa-

len for maten, og hyllet både hovedrett og desser-

ten. 

Det ble en meget hyggelig og høytidelig kveld for alle søstrene i Odd Fellow-huset denne kalde og mørke 

februarkvelden.                                                                                                                                  (G.K.S.) 

Det var annonsert at vi skulle få tilslørte bondepi-

ker til dessert. Ved en feiltagelse var den blitt byttet 

ut med en sjokolademosse. Den smakte imidlertid 

nydelig den også, servert med en kopp kaffe.  

Det ble servert velsmakende, bakt torsk med ertepure og poteter. Det smakte utsøkt! 

I fjor var det 15 års markering, så i år ble det ikke  

”slått så stort på stortromma” som sist år. 
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På vårt ettermøte 9.oktober  hadde vi et svært 

hyggelig og informativt besøk av Bjørn Rudborg 

fra Telemark museum. 

Han kunne fortelle om den flere års lange veien 

fra ide og tegning til godkjennelse for bygg, og 

midler til dette i Brekkeparken i Skien.  

Første spadetak tas om kort tid.  

I september bevilget Stortinget 45 millioner kr. 

fra statsbudsjett, til nettopp nybygg i Brekkepar-

ken. Disse ble overlevert av Kulturminister Trine 

Skei Grande (V), som har jobbet flere år for å få dette til og pengene bevilges over flere år. I alt er kostna-

den 136 millioner kroner. 

Rudborg kunne fortelle at bygget vil være over tre etasjer og selve utstillingslokalet blir i kjelleren.  

Et moderne lokale med kunstig lyssetting som beskytter gjenstander m.m. mot dagslys. I hovedetasjen vil 

det bl.a. være inngang og kiosk. Resten av bygget vil inneholde et lite kjøkken, kantine og kontorer. 

Arkitekt er inspirert av de gamle, store trærne i Brekkeparken. Idéen er at bygget skal minne om en trekro-

ne.  Entreprenør er Sweco AS, som bl.a. har kontorer i Porsgrunn. 

Telemark Museum har også store lokaler på Klosterøya, hvor de har kostymelager. Museet har også nylig 

kjøpt bygget hvor Ture Trykk tidligere holdt til på Rødmyr. 

 

 

 

Tusen takk rettes til alle søstre som deltok på 

vårt møte 13.03. hvor det ble avholdt loddsalg 

som innbrakte kr. 4.449,- til Søsterskillingen. 

 

På vårt ettermøte 10.april, fikk vi besøk av Rikke 

Schillinger og Nina Børhaug som fortalte litt om 

sitt arbeid i «The Room Skien AS». Det var meget 

interessant å høre på. Underveis oppfordret de 

også oss søstrene til å delta på forskjellige øvelser 

som vi trygt kunne foreta fra stolene hvor vi satt. 

Litt latter og moro ble det derfor. 

Det var to meget flinke instruktører som engasjer-

te oss alle. 
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Eirin Hansen 

Den Høye Sannhets Grad 8/5  

Turid Soininen 

Den Edle Kjærlighets Grad 10/4 

Den Høye Sannhets Grad 25/9 

Lisbeth Drageset 

25 års Ve.Ju. 27/11 

Hanne Augustin 

Barmhjertighetens Grad  

26/2  

Else Aafos 

Det Gode Vennskaps Grad 9/1 

Den Edle Kjærlighets Grad 11/9  

Synnøve Reinholdt 

Troens Grad  

23/4  

Gerd Louise Tollefsen 

Troens Grad  

23/4  

Anne Lene Fjone Madsen 

Troskapsgraden 23/10 
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Intervju med en av våre eldste Norasøstre  

Gro Aasen 

Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? 
Jeg ble innviet i nr. 15 Via Nova, den 21. november 1995. 

Hva gjorde at du søkte opptagelse?  

Jeg opplevde fellesskapet ved Helges sykdom - det gjorde inntrykk. 

Derfor søkte jeg om opptagelse. Det har jeg ikke angret på. 

Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd?  

Lite. 

Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem?  

Ellen Trolldalen i nr. 15 Via Nova. 

Har du selv vært fadder? 

Ja, det har jeg. 

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

Ja, så absolutt. 

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

Fortelle henne hva logen står for, og hva som forventes. 

Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen?  

Ja, og mere til. 

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

disse årene?  

Det har vært veldig flott å være CM og Fører. Det har lært meg mye om loge og leir. 

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

Det er oppmøtet, samt delaktighet i logearbeidet. En liten loge er avhengig av at søstrene kommer på  

møtene. 

Synes du vi bør gjøre oss enda mer "synlige" i lokalsamfunnet? 

Både ja og nei. 

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

Ja, som nyinnviet så var det søsterkjeden.  

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

Møt ofte og påta deg embeder, for da lærer du logen å kjenne. 

Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid? 
Styrkelse i form av flere søstre som ønsker delta og som vil avsette 2 tirsdager i måneden til logemøter. 

Samt at de vil påta seg ansvar når tiden er inne for det. 

http://www.oddfellow.no/
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Da maten ble servert var det på tradisjonelt engelsk vis. 

På fat i tre etasjer var det doble fingersmørbrød av loff uten 

skorpe, scones med syltetøy og på toppen lekre makroner, 

after eight-kake og jordbær.  

Selvfølgelig ble det servert med en stor kanne te. Noen søstre 

hadde også et glass kald hvitvin ved siden av. Maten var deilig 

og tida går som kjent fort i godt lag. 

Denne tirsdagskvelden møtte 37 blide logesøstre opp i Brekkeparken klokka 17.30 i 

flott og varmt sommervær. Vi var invitert til Afternoon Tea i Brekkeparken cafe. 

UM Mona ønsket  

oss alle velkommen  og 

håpet maten ville smake.  

Det var dekket på 

firemannsbord og 

praten gikk livlig 

fra første stund.  

Plutselig var klokka blitt 20.30 og vi måtte forlate Brekkeparken som 

skulle stenge portene for kvelden. En flott ettermiddag og kveld i flott 

sommervær, fine omgivelser og med blide damer var til ende!     G.K.S. 
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Årets Sosialaften innbrakte hele 27.365 kroner. Dette er ny rekord fra Nora og pengene ble gitt til Røde 

Kors i Skien og øremerket Ferie for alle. På bildes ses i midten Anne Wåsjø Hals og til høyre Trine 

Rabben, to meget glade mottakere av sjekken. I løpet av vårterminen vil Nora få besøk hvor det vil bli 

gitt informasjon og vi vil få se bilder fra arrangementene Ferie for alle. 
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NORA-POSTEN 
Redaksjonen består av flg. søstre: 

 

Eva Møllerop Djupvik 

Gry Holm 

Gunn Karin Solheim 

Mette Renate Hellum 

Kirsten Strand Stensrud 

OM Hanne Augustin 

05.01. Vera Hammer Andersen  70 år 

12.01. Berith Langbach   70 år 

03.03. Elsa Synnøve Johansen  80 år 

24.03. Else Aafos   75 år 

09.04. Elvy Karine Berg   70 år 

11.06. Vigdis Sigurdsen   75 år  

22.09. Rannveig Johansson  70 år 

05.10. Ingunn Elisabeth Lillefjære 75 år 

 

01.01. kl.17.00 Nyttårsloge  □Fidelitas 
 

06.01. Barnejuletrefest   □Nora 
 

08.01. O Arbm. 
 

22.01. O Arbm.      Regnsk. Rapp. nevnder 
 

12.02. Fest□        Galla Påmelding 
 

26.02. O Arbm.  Søsterskillingen 
 

08.03. «Syng med oss»  Sverresgt. Porsgrunn 
 

12.03. O Arbm. Venneaften Påmelding 
 

19.03. O Arbm. Instruksjon felles m/ □Via Nova 
 

26.03. Fest□ Ordenen 200år felles m/ □Via Nova 
 

09.04. ≡ +   Galla Påmelding 
 

23.04. O Arbm.  N1 
 

14.05. ─ +   N2V 
 

17.05. kl. 12.00 17.mai arr. □Nora 
 

28.05. O + Våravslutning  (V)  Galla Påmelding 
 

04.06. Sommertur 
 

06.08. Sommermøte   regi □Via Nova 

 

 

Et aktivt logeår er snart over. 

På Storlogemøtet i sommer ble det 

bl.a. opprettet nye embeder, samt 

flere endringer i lover og forskrif-

ter. Her var og blir det en god del arbeid å ta fatt 

på i logen. Jeg anbefaler alle søstre om å gjøre 

seg godt kjent med endringene.  

Så har vi Landssaken hvor Nora er i mål med sine 

forpliktelser. Takk, søstre!  

Som dere ser er det også en innholdsrik vårtermin 

i vente. Vi har den glede å kunne avholde 2 fel-

lesmøter med Via Nova. Det første er Instruksjon 

og det andre er Festloge hvor vi skal feire Orde-

nens 200 årsjubileum. Samtidig vil jeg også min-

ne om Venneaften, hvor målet er enda flere nye 

Norasøstre! Lykke til! 

Nye embedsmenn skal også velges. Derfor kjære 

søstre; husk at logen har bruk for akkurat deg.  
 

 

Tusen takk for alle dager i året som snart er omme. 

Nå vil et nytt, med nye og ubrukte dager komme. 
 

La oss fylle de med glede og gode ting  

slik at takknemlighet fyller våre sinn. 
 

Takknemlighet over livet, og alt vi har kjært 

alt vi har opplevd og alt vi har lært. 
 

Det er godt å vite at en har hverandre 

når en atter er klar i et nytt år å vandre. 
 

Ikke alle fikk gleden av å bli med 

men da er minnene gode å dvele ved. 
 

Et lite pust, et lite stopp, før vi tar fatt på veien opp 

mot nye mål, i et nytt og ubrukt år. 
 

 

En velsignet god julehøytid 

og et fredfylt og godt nyttår 

ønskes dere alle. 
 

Med søsterlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 

Eva Møllerop Djupvik  

Storrepresentant 


