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Kjære Norasøster
Nå har du altså mottatt nr. 2 av
Noraposten, og jeg tror nok helt sikkert
at du kan regne med flere utgaver i
årene som kommer. Redaksjonen har
satt seg som mål, i startfasen, å lage to
utgaver pr. år som ved behov kan bli
utvidet senere. Det gjenstår å se. Jeg vil benytte anledningen
til å takke de søstre som arbeider med og står for utgivelsen
av Noraposten. Jeg vil også minne alle øvrige søstre om at
forslag og innlegg ønskes av redaksjonen. Høstterminen er
nå over og logeåret 2010 nærmer seg slutten. Et logeår som
har vært fylt med forskjellige møter og aktiviteter. Noe som
bl.a. omtales i begge utgavene av Noraposten. Vi kan se
tilbake på 2010 med takknemlighet og stolthet over at Nora
som til tross for nedgang, likevel har medgang. For selv om
medlemstallet dessverre har gått tilbake i disse åtte årene
siden oppstarten av vår loge Nora, så vil den sakte men
sikkert kunne vokse seg stor og sterk. Jeg har tro på at alle
Norasøstrene vil stå sammen og hjelpe hverandre i arbeidet
om å nå de målene som gjelder ekspansjon og utvikling. En
loge har behov for positive og sterke søstre så derfor, takk
for at akkurat DU er en Norasøster og takk for DIN
delaktighet på møtene. Uansett om du er embedsmann eller
ei, så skal du huske at du er verdifull for din loge. Den vil
alltid ha bruk for deg. Men likevel tør jeg minne om at det
ville glede en OM som står på stolen, om alle søstre husket
den gamle parolen:

Ha i ditt minne de kjente løfter; møt så ofte du kan,
min søster. Det er så lett å si til seg selv; nei, jeg blir
sittende hjemme i kveld. Ja, før du vet det, og før du
kan ane, blir dette en lei og fastgrodd vane. Så husk
at vi trenger deg søster. Ja, unn oss den gleden,
fordi; ditt nærvær gir varme, og styrke til kjeden.
Med Julehøytiden bare noen få dager unna, vil jeg herved
ønske dere alle med familie en velsignet god jul og et
fredfylt og godt nytt år.
Ta godt vare på hverandre og takk for året
som snart er omme og vel møtt søstre, til det
år som snart vil komme.
Med søsterlig hilsen i V. K. og S.
Eva Møllerop Djupvik

Pengegave til
Frelsesarmeen

Årets Sosialaften den 29. september deltok 106
gjester og søstre. Smørbrød og kaker ble servert og
mange lodder ble solgt.
Det var en meget vellykket aften.
Logen har i år bestemt å støtte Frelsesarmeens barneog ungdomsarbeid i nærmiljøet med kr. 20 000

Kjempeflott
mannekengoppvisning
fra
OW Gundersen,
v/Berit S. Ottar
og
Madame Belato
v/Bente Woxen

***
Her ble vist alt fra
undertøy, nattøy,
hverdagsklær,
selskapstøy, smykker
og yttertøy.

OM

Sitat: Du er akkurat passe nok til å være deg selv
Ragnhild Bakke Waale
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Sommeravsluttning
8. juni 2010
Århus gård - Jernalderhuset
22 glade og forventningsfulle Norasøstre møtte opp
kl.18.00 på Århus gård i Gjerpen.
Været var ikke av det beste, men det brant lystig på grua
ute, og i de to gruene inne i den nyreiste ”gamlestua” og
bordene var pyntet med markblomster.
UM Rannveig ønsket velkommen før Tormod Aulebo
overtok roret. Aulebo har vært skolesjef i Skien og rektor
ved Stigeråsen skole på Gulset.
Han er svært kunnskapsrik, og fortalte entusiastisk om
geologi, arkeologi og historien om Århus gård og distriktet rundt det som var gamle Skien.
Ragnar Olsen med en ivrig dugnadsgjeng fra Skien Historielag har bygd flere stuer i løpet av de siste årene. Alt er
gjennomført i gammel byggeskikk. I stuen hvor søstrene
spiste, var det bare brukt bare trenagler, ikke en eneste
spiker.

En spent
forsamling….

… følger med
når Aulebo
forteller….

Deilig lapskaus ble fortært, etterfulgt av konkurranser,
kaffe og kaker.
En veldig hyggelig og lærerik kveld.
str.Vigdis Sigurdsen

… mange
interessante
historier….
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Medlemmer har ordet
Jeg ble spurt om å skrive noen ord,
da jeg er en av de yngste søstrene,
ikke i alder, men i medlemstid i
Nora.
Min venninne og fadder, Bente
Schillinger, har ofte snakket varmt
om logen, så da hun spurte meg takket jeg ja. Jeg må innrømme at jeg
var nysgjerrig.
Odd Fellow Ordenen var ulikt andre organisasjoner jeg
har vært medlem av. Bl.a. var det mer høytidlig.
Jeg var nok noe overivrig med håndhilsningen - hilste
overalt, på parkeringsplassen, garderoben, kjøkkenet og i
mottagelsen. Gjerne flere ganger på samme person..…
men nå har jeg moderert meg.
Kjøkkentjenesten var en bra måte å bli kjent på.
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Logetur
til Fossum Hovedgård
Skien
Tirsdag 1.juni var Norasøstrene på besøk hos
Løvenskiold Fossum. Vi ble godt mottatt og vist
inn på museet, hvor modeller av 50 ovner produsert
av Fossum Jernverk, var utstilt. Fru Løvenskiold
fortalte ovnenes historie, fengende og interessant.
En stor flott modell over eiendommen, med mange
detaljer, var også utstilt her.
Deretter var vi i stallen,
hvor det var utstilt en
større samling av
vogner, sleder, og redskaper fra jord- og
skogbruk.

Noen ganger er det vanskelig å komme av gårde etter
jobb, men når jeg har tatt på meg antrekket , har jeg aldri
angret. Hyggelig miljø, koselige søstre og noen ganger
temaer til ettertanke eller bare til fryd.
*************

En undrende dame fra Skien by,
skulle begynne i logen fersk og ny.
Sorte antrekk på - hansker likeså,
og ikke noe skravling å fy, å fy.
En nervøs søster skulle 1.graden få,
tok feil av hvilket skjørt hun skulle ha på.
Ble så lei - dro skjørtet ned i en fei,
og heldigvis ingen så, at hun hadde `sæggeskjørt` på.

Interessant guiding av ekteparet
Borghild og Herman Løvenskiold

str. Kirsten Strand Stensrud

Nora - Posten
Medlemsavis for Rebakkaloge nr.114 Nora
Odd Fellow, Landstadsgt.41
3722 Skien
Kontakt redaksjonen:
Eva M. Djupvik - 95280857
Vigdis Sigurdsen - 41412600
Ragnhild A. Dahlgren - 93219324
Reidun m. Askheim - 90986058
Inger Lise Tingberg Andersen
e.mail: iltander@online.no
41306907

En nydelig bukett logesøstre
avslutter kvelden med en vidunderlig
middag i Brekkeparken
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Gratulerer

Kjære Norasøster
Så heldige vi er som har søstre som bruker
av fritiden sin for å lage avis for oss!
Str. Inger Lise sendte meg en mail: Vil du
som logens Storrepresentant lage et innlegg til julenummeret?
Det ville jeg gjerne.
Som logens Storrepresentant har jeg mange oppgaver. Bl.a.
å være et aktivt medlem av styrkelse og ekspansjon, delta på
alle embedsmøter og møte i distriktsrådet som er et bindeledd mellom logene og storlogen. Videre delta i installasjon
av logens nye embedsmenn, og delta i tildeling av storlogegraden. Vet dere hva jeg synes har vært den aller hyggeligste oppgaven? Tildeling av veteranjuveler! Neste høst er det
nytt valg av Storrepresentant. Da har jeg vært i embedet i 5
år, så jeg har nok tildelt min siste vetereanjuvel!
Som logens første OM har jeg fulgt logen tett i disse årene.
Tenk vi har 10 års jubileum i februar om ca. 2 år! Vi er et
lite fellesskap, så det er klart at det blir slitasje på at mange
må ta de samme oppgaver over flere år. Gleden over å ta
vare på logen vår driver en, men mitt ønske er at flere vil
være Ja-søstre til oppgaver, og ikke minst møte på møtene
våre. Vi skal bestrebe oss på å utføre oppgavene korrekt, og
gi søstrene den verdigheten som et logemøte krever og forventes. Men, toleransen må være i høysetet. Jeg tror vi stadig må minne hverandre på en viktig ting: la oss være tolerante på at vi har ulik styrke, evner og forventninger. Det er
så absolutt lov å gjøre feil! Det kommer et nytt embedskollegium til høsten, vær positiv til de oppgaver som du, kjære
søster, blir bedt om. Vi lever i en ny tid med mye reisevirksomhet, men si ikke nei! Vi er ikke ute på reise hele året.
Vår Orden og vårt felleskap er verd å ta vare på, sett av tirsdagen 2 ganger i måneden som DIN dag.
Nå er snart julen her. Vet dere hva jeg gleder meg til hvert
år? Vårt julemøte! Ritualet som vi kan kalle det, er laget av
logens første embedskollegium. Vi satt hos nåværende Eks
Storrepr. Elsa Runde på kvelden, og slik ble julen i toner og
ord skapt. Vi ønsket å gi dere mye musikk, og deretter ord.
Jeg ønsker dere alle en fin jul med deres egne tradisjoner.
Takk til alle som trofast slutter opp om møtene våre. Takk
til OM, det øvrige kollegium, UM og alle som hjelper henne
med å lage et stemningsfullt søstermåltid. Jeg er stolt av
dere alle sammen!
Og når jeg først er i farten………..
La oss være inkluderende ved bordet nede også. Sett deg der
det faller seg når det ikke er bordkort. Husk det er et søstermåltid, ikke vennetreff.
Med søsterlig hilsen i V. K. og S.
Vera Hammer Andersen
Storrepresentant

Rebekkaleir nr. 4
Telemark

Opptagelse
23.08. 2010

Jubilanter
2011
50 år
Hanne Augustin
03.11.1961
60 År
Sissel Hjelvik
17.03.1951

Berit Ottar Solberg
Inger Lise T. Andersen
Gunn Karin Solheim

Håpets Grad
25.10.2010
Reidun Mahler Askheim

Eva Møllerop Djupvik
05.05.1951
Inger Isaksen
01.11.1951
70 År
Anne-Mette Vold
03.05.1941
80 År
Karin Ringdal
20.03.1931

Gradspassering
Den Edle Kjærlighets Grad
26.10.2010

Juletrefest
09.01.2011 Barnejuletrefest
kl.17.00
========

Neste logemøte
11.01.2011
Fellesmøte VN/N
Instr. regi Nora
===============

Det Gode Vennskap Grad
23.11.2010
Anne-Brit Skau

En
riktig
God
Jul
til
dere
alle

