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Overmester har ordet
Gratulerer kjære Norasøster, nå sitter du
faktisk og leser i den aller første utgaven
av Nora-Pposten.
Jeg er veldig stolt og glad over de av
våre søstre som har fått dette til, og håper
og tror at Noraposten har kommet for å
bli. Men husk at alle må bidra for at dette
skal lykkes.
Nora-Posten vil jo kunne fungere som et bindeledd til de av våre
søstre som av ulike grunner ikke er så aktive. Her gis det
mulighet for å få litt informasjon om det som foregår i vår loge,
og det kan gjøre sitt til at akkurat du kommer på møtene igjen.
For husk, møter man så ofte man kan, så slipper man å føle seg
som gjest i egen loge og ved flittig å møte oppnås det bl.a. en
bedre forståelse for logens arbeid.
Loge Nora er hva som kan kalles en ung loge, siden den kun er
åtte år. Men vår loges medlemmer er av variert alder, heldigvis,
det kan være seg både av medlemsår og leveår. Akkurat det skal
vi alle være veldig takknemlige for. De yngre trenger de eldre, og
omvendt. Men selvfølgelig ville det være ønskelig at vi var enda
flere medlemmer. Stagnasjon eller tilbakegang er uheldig og lite
gagnlig for logens liv og virke.
Derfor kjære søstre, la oss gå ut og vise omverdenen at vi er
Odd Fellows og la oss være stolte av det. La oss kunne vise i vårt
daglige at vi er i stand til å være slik mot våre medmennesker
som ritualene påbyr oss. La vår omgangskrets fatte interesse for
Odd Fellow ut fra hva vi viser dem. På denne måten bidrar vi
alle til Ordenens utvikling og vekst.
Mitt høyeste ønske er at loge Nora skal vokse seg stor og kraftig,
men for å kunne oppnå det så må vi ta et godt tak i hverandre, lik
søsterkjeden. La oss holde godt fast og la oss opprettholde troen
på hverandre, slik vil loge Nora kunne motta styrke fra sine
medlemmer.
Eva Møllerop Djupvik OM
SITATET
Gi meg gaven til å tilpasse meg
det som ikke kan endres, mot til å endre
det som kan endres,
og visdom nok til å skille
det ene fra det andre.
Frans av Assisi

Fra venstre Eva Møllerop Djupvik, OM Rebekkaloge Nora
Knut Lenes, nestleder ved Krisesenteret,
Einfrid Halvorsen, styreleder ved Krisesenteret,
Torgunn Buer, Distrikt Stor Sire i Telemark
Vera Hammer Andersen, Storrepresentant Rebekkaloge Nora

Pengegave til
Krisesenteret
På sitt aller siste møte før jul overrakte Rebekkaloge nr.114
Nora, en pengegave til Krisesenteret.
I forbindelse med at Rebekkaintistusjonen, som er en del av
Odd Fellow ordnen i Norge, feiret sitt 100 års jubileum i
2009, ønsket loge nr.114 Nora å markere dette ved å gi et
større pengebeløp til en organisasjon som gjør en innsats for
nærmiljøet.
Valget falt på Krisesenteret i Telemark, og gaven var på
30.000 kroner. Krisesenteret i Telemark har i alle de år det
har eksistert gjordt en fantastisk innsats i lokalsamfunnet
vårt.
OM Eva Møllerop Djupvik viste ved overrekkelsen til at
takknemlighetsgjeld er den eneste gjeld som gjør mennesker
rikere og at hun derfor var veldig stolt, glad og takknemlig
over å kunne overrekke gaven fra alle Norasøstrene.
Samtidig uttrykte hun håp om framtid med mindre behov for
den hjelp som Krisesenteret yter i lokalsamfunnet vårt. Hun
takket de ansatte ved Krisesenteret for den nærhet,
kjærlighet og omsorg som de yter dem som søker hjelp.
På vårt første møte i januar fikk logen besøk av Nina Fredin,
leder ved Krisesenteret. Hun overbrakte både hilsen og takk
fra ansatte og brukere ved Krisesenteret. Pengegaven ble
først og fremst brukt til barna, og det ble blandt annet en del
ekstra pakker under juletreet. Ellers var det innkjøpt
medisiner, klær, sportsutstyr og skøyter til barna.
Dette må vel kunne kalles et skikkelig gavedryss fra
Norasøstrene til barn og voksne som midlertidlig er i en
vanskelig livssituasjon.
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Sommeravsluttning
2009
Febakke

Sommertur
2009
Lyngørporten
Lørdag 29.08. 2009, møttes 16 Norasøstre på Landmannstorget i Skien,
for å gå ombord i en minibuss til Lyngør.
Vel framme ble vi innkvartert i leiligheter og Sørlandshus.
Deretter inntok vi en deilig lunsj i nydelige omgivelser.
Båttur med omvisning på vakre Lyngør, var meget lærerikt, da vår
guide var utrolig kunnskapsrik! Stedet ble i 1992 kåret til Europas best
bevarte tettsted og er en utrolig vakker landsby i havgapet.
Guiden fortalte Lyngørs fasinerende historie, med det grufulle slaget i
Lyngør som høydepunkt.
Tilbake til hotellet, samlet vi oss utenfor Kari Spanges leilighet til
sang og vin, før vi inntok en 3-retters NYDELIG middag med
koselig sosialt samvær.
Etter en herlig frokostbuffet på søndag, ble vi kjørt med båt til øya
rett over sundet for Lyngørkafeen. Her hadde vi en fin formiddag hvor
vi beså oss rundt på den frodige øya. De fleste av oss var oppe på
utsiktspunktet hvor det var en gammel mine.
Deretter spiste vi en deilig fiskesuppe ved Pers Brygge, før vi måtte
retunere til Skien.

Alle søstrene takket for en kjempeflott og minnerik tur !
str.Vigdis Sigurdsen
En buss full med livlige søstre utstyrt med fantastiske hatter
ankom Febakke i glitrende solskinn!
Tre nydelige badenymfer stupte ut i det svært så friske Nordsjø,
kun iført Evas drakt. Elsa Runde stod full av beundring og
kommenterte meget treffende:
< Så vakre som slike godt voksne kvinnekropper er!>
Vi hygget oss med et nydelig koldbord, kaffe og kaker.
Konkurranser av alle slag, sang og fortellinger.

Tusen takk til vår vertinne, str. Jorunn P. Jordbakke.
Stedet ble kjøpt av Jorunns bestefar
i 1957.
Det var 22 mål, et lite lavt hus,
som var fullt av husbukk, og store
jorder, som ble slått og hesjet.
På 80-tallet ble det bygget nytt
hus, jordene ble til plen og
kjøkkenhagen ble en realitet for
hennes mor, Kate Pedersen.
Holla var et samlingsted for familie og venner. Joruns mormor
disket opp med karvesuppe m/egg ( karvekålen ble plukket ute
og eggene ble kjøpt hos naboen), vafler, kaker eller rødgrøt
m/ bær plukket på stedet..... Gode opplevelser for ei lita jente!
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MEDLEMMER HAR ORDET

str. Unni Magnussen

Ettermøte 23.03. 2010
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Medlemsavis for Rebakkaloge
nr.114 Nora
Odd Fellow, Landstadsgt.41
3722 Skien
Kontakt redaksjonen:
Eva M. Djupvik - mob.95280857
Vigdis Sigurdsen - mob.414126 00
Brit Holm Pedersen - mob.97120192
Ragnhild Dahlgren- Mob. 93219324
Inger Lise Tingberg Andersen
e.mail: iltander@online.no
Tlf.mob.41306907

Gunn inger Aareskjold
På vårt arbeidsmøte 23. mars engasjerte vi
Gunn Inger Aareskjold som kåsør for oss.
Hun jobber som profesjonell forteller.
Historiene hun fortalte oss brukte hun også i en
konferanse om psykisk helse i regi av
Porsgrunn Kommune.
Konferansen hadde navnet: ”Se meg, se meg”.
Dette temaet som handler om OMSORG tenkte
hun passet godt da hun planla fortellerstunden
hos oss.
Historiene hun fortalte:
”Da mennesker hadde gudekraft” ukjent
opprinnelse
”Dukken i gresset” av Asbjørnsen og Moe
”Elefanten med for tynn hud” gave som
fortelleren hadde fått fra en venn
”Sommerfuglene som lurte på hva ild var”
ukjent opprinelse
”Dumme menn med troll til kjerringer”
Asbjørnsen og Moe
og ”Brødrene som skulle slukke lyset”
ukjent opprinnelse.
Det var en engasjert og lydhør forsamling som
fikk fortalt gode historier.
Ingenting fanger vår
oppmerksomhet som en god
historie.
Tusen takk for en inspirerende,
og morsom kveld.

Undermester har ordet
Et logeår er på hell og jeg håper dere alle
hart fått med gode impulser fra de ulike
møtene vi har hatt. Et godt fremmøte er
viktig for oss alle. Det skaper kontinuitet og
fremmer samholdet mellom oss søstre.
Vi har forsøkt å gi ettermøtene ulikt innhold
ved å ha eksterne gjester, besøke andre
loger og ha aktiviteter internt (Quiz,
utloddninger, sangkvelder) Noen møter har
vi benyttet til gode samtaler søstrene
imellom.
Ettermøtene som ikke har noen program er faktisk de viktigste,
fordi de gir oss tid til å bli mer kjent med hverandre. Tid til å
reflektere, tenke, stille spørsmål og oppleve fellesskapet i logen. Så
jeg oppfordrer igjen søstrene til å delta i størst mulig grad for å
hjelpe til med å utvikle samholdet blandt oss alle.
Vi er en liten loge og har derfor ikke mange å delegere ansvar til.
Det er en av grunnene til at Selskapskomiteen er inndelt i korte
intervaller fordelt på 6 møter pr.gruppe. Dette er en forsøksordning
og den ser foreløpig ut til å fungere greit. Jeg har tenkt å fortsette
med dette fremover hvis det ikke er motforestillinger eller gode
forslag til endringer. Jeg er åpen for innspill fra alle.
Til slutt vil jeg takke for den tilliten som er vist meg ved at dere
valgte meg til Undermester. Jeg er ydmyk og veldig glad for å
inneha dette vervet og jeg stortrives med jobben.
Det er en fornøyelse å være UM når man kan samarbeide med så
mange flotte søstre.
Takk for all positiv respons og super innsats fra dere som har vært
med i Selskapskomiteen hittil.
Jeg ser fram til å samarbeide med dere som er framtidige
komitemedlemmer og er helt sikker på at vi skal få til gode team.
Med hilsen i V. K. og S.
Rannveig Johansson UM
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Anne-Brit Skau

60 År
Bente Schillinger
03.01.1950
Kirsten S.Stensrud
25.04.1950
Inger Lise T.Andersen
19.07.1950
Britt Jorun Sandvik
15.08.1950
Storlogegrad
22.03.2010

Lisbeth Drageset

Vår loge lenges vi alle til og Ordenens lov vil vi ære.
Vi føler alle at det vi vil, er mere å gi og å lære.
Gi nøye akt, hold hellig vakt, på ordet og våre tanker,
hvor vi i verden enn vanker.

Marit Sessmer
16.05.1940
Brigitte Margarete
Thomassen
12.06.1940
80 År

Kjære Norasøster, vår loge ber oss å komme til,
sitt møte og her vil vi være.
Her hilses alle med varme smil, det føles å være en ære.
Å være her, hverandre nær, så stort at det er oss givet,
et vennskap knyttet for livet.
Så grip den utstrakte søsterhånd, du trenger den også i
aften.
For sammen knytter vi vennskapsbånd,
og sammen så føler vi kraften.
Som her vi får, av logen vår, en kraft vi med oss vil bære,
ja, det er Ordenens lære.

70 År

Ruth M.Ø.Roligheten
19.02.1930
Anne Lise Grindheim
09.11.1930

Det Gode Vennskaps
Grad
13.04.2010
Kirsten Strand Stensrud

Kom la oss alle med åpne sinn, ta del i hva vi får å lære.
La ordet trenge i hjertet inn, så vi kan vår Orden beære,
med søsterhånd, i kjedebånd, ja, la vårt Vennskap få være,
til Kjærlighet og Sannhetens ære.

=============
Neste møte:
08.06.2010
Sommertur
========
10.08.2010
Sommermøte i
Sverresgate Porsgrunn.
===============

Med disse ord ønsker jeg alle Norasøstre en riktig
God Sommer og vel møtt igjen til våre møter i
høstterminen.
Med søsterlig hilsen i V. K. og S.
Eva Møllerop Djupvik

Fra venstre
Kirsten Strand Stensrud
fadder, Bente Schillinger

En riktig
God Sommer
til dere alle.
=================
===============

