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Rebekkaleirforeningens arbeid mot ny leir i Vestfold

Etter at Rebekkaleir nr. 1 Oslo var blitt instituert i 1980, fremstod snart 
tanken om en Rebekkaleir i Vestfold og Drammen distrikt, som det dengang 
het.  Arbeidet med å realisere tanken skjøt raskt fart.  Sentralt i dette 
arbeidet stod DDRP Elsa Lunde,  SDSS for Rebekkainstitusjonen Jens  
Flakstad og Rebekkaleir nr. 1 Oslo.

Bror SDSS Jens Flakstad var tilstede på første møte 15.09.1983. Han var 
med på å utarbeide planene for Rebekkaleir-arbeidet i Norge og fortalte 
historien om opprinnelsen til leirarbeidet.

DDRP Elsa Lunde sammenkalte til konstituerende møte med nominasjon 
og valg av et styre for Rebekkaleirforening i Vestfold og Drammen distrikt. 
I dette distriktet var det 5 Rebekkaloger: Nr. 28 Margret Skulesdatter, 
Tønsberg, nr. 29 Iris, Drammen, nr. 37 Verdande, Sandefjord, nr. 42 Skuld, 
Larvik og nr. 67 Cordelia, Horten.

Under leirforeningens tid ble Rebekkaloge nr. 29 Iris, Drammen, overført 
til distrikt nr. 15 Buskerud og Asker.  Vi fikk nå et distrikt som omfattet 
Vestfold alene. Sandefjord ble pekt ut som et sentralt sted for møtene og 
det ble søkt styret i Stockflethsgate 22 om møtedag 3. torsdag i måneden. 

Forslag til navn ble drøftet:  Oseberg, Morène, Jarlsberg, Geirstad, Aasa, 
Sazah, Vetan og Tunsberg. Navnet TUNSBERG ble valgt på møtet 
17. januar 1985 med hele 15 av 23 stemmer. Særlov ble utarbeidet og 
kontingenten ble bestemt: kr. 100,- pr. år.  Trinngebyr kr. 100,-, kr. 200,- 
og kr. 200,-.

Rebekkaleirforeningen ble stiftet 19. januar 1984 og styret hadde følgende 
sammensetning: Formann: Randi Gro Eikodd, Loge nr. 37 Verdande, 
Varaformann: Gunnbjørg Bredsdorff, Loge nr. 28 Margret Skulesdatter, 
Kasserer: Aase Sjong, Loge nr. 67 Cordelia, Sekretær: Aase Nordahl. 
Loge nr. 42 Skuld og Matr. Forvalter: Johanne Christiansen, Loge nr. 37 
Verdande.
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Det første embedskollegium
1985 – 1987

1.rad fra venstre:
Eks HM Gunnbjørg Bredsdorff, Dep. HM Ellen Flakstad 
HM Randi Gro Eikodd, YP Else Krohn

2.rad fra venstre:
Skattm. Erna Margrethe Thorstensen, Fører Ingebjørg Nesje Jonassen, 
Kass. Gerd Hellem, Sekr. Aase Nordahl

(Ellen Flakstad fungerte på første møte. Hun ble samme høst valgt 
til Rådsskattm. Derfor ble Laila Helene Solstad innsatt som Dep. HM)

3



4

Hilsen til Leir nr. 6 Tunsberg
Kjære matriarker!

I anledning Rebekkaleirens 25 års jubileum sender jeg mine beste ønsker 
og gratulasjoner.

Tiden var moden, for ikke å si overmoden, da den første Rebekkaleir ble 
stiftet i Oslo i 1980. I løpet av 10 år ble det etablert 14 Rebekkaleire i Norge.
Vestfold kom tidlig med takket være fremsynte og engasjerte matriarker. 
Fra det første konstituerende møtet i 1983, gikk det bare 2 år før Rebekkaleir
nr. 6 Tunsberg var en realitet.

De første matriarkene bygde en solid grunnvoll. De har satt tydelige spor
etter seg, og vi har mye å takke dem for. Personlig har jeg vært med helt fra
det første møtet, og jeg minnes med glede og takknemlighet de matriarkene
som tok de tyngste oppgavene fra starten av.

Leiren har et viktig arvegods å forvalte. Ritualene våre fokuserer på verdier
og etikk. Verdier som har tålt tidens tann og som fortsatt gir menneskene
gode impulser og positive holdninger. Leirgradene gir matriarkene fordyp-
ning og kunnskap. Mitt håp er at det vil styrke vår karakter og gjøre hver
enkelt av oss til et reflekterende menneske.

Takk til de embedsmenn og matriarker som har bidratt til at leiren i dag 
virkelig er en positiv og samlende kraft i distriktet vårt. Leiren har styrket
samholdet mellom logene og gode vennskapsbånd er knyttet mellom 
matriarkene.

Lykke til med jubileet 
– og gode ønsker for årene som kommer.

Med matriarkalsk hilsen i 
Tro, Håp og Barmhjertighet

Ingebjørg Nesje Jonassen
DSS
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Hilsen til Leir nr. 6 Tunsberg
Kjære matriarker!

Det er med stor glede jeg vil gratulere Leir nr. 6 Tunsberg med sitt 
25 års jubileum.

Rebekkaleiren i Vestfold ble stiftet mange år etter at patriarkene hadde
kunne samle seg jevnlig til videre vandring i sitt ordensarbeid. Det skulle
vise seg at Rebekkaleiren viste styrke fra sine første møter slik at den er en
sterk ordensenhet slik brødrene hadde fått til i Vestfold.

Jeg var en relativ ny Rebekkasøster den gangen våre Rebekkasøstre i de 
da 4 loger i Vestfold trofast reiste inn til sin moderloge i Oslo, med det 
formål å bli matriarker slik at også Vestfold kunne få en Rebekkaleir.  
Jeg tenker på dem alle med ærbødighet hva de la til rette slik at også vi 
som kom etter kunne bli kallet til denne viktige institusjon, en fortsettelse
og utdyping av vår læring av vårt ordensarbeid
.
Jeg ser at de første matriarker i Vestfold holdt et meget høyt nivå, de var
svært entusiastiske, og dette gjennomsyrer fortsatt vår leir i dag. Jeg er
svært glad i logen min, også for at den ga meg mulighet til å bli kallet 
til leiren. Videre er  jeg  dypt takknemlig for hva leiren har gitt meg av 
oppgaver i den tiden jeg har fått lov å være matriark.

Aristoteles har sagt: 
Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie
utfoldelsen av evner; samt vennskap med gode mennesker.

Det er håp for de årene som ligger foran oss i videre 
vandring. Jeg gleder meg til videre vandring.

Med matriarkalsk hilsen i 
Tro, Håp og Barmhjertighet

Anne Sjuls Fjeld
Storrepr.
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Kjære matriarker!

Gratulerer med dagen!

Jeg vil i takknemlighet tenke tilbake på de matriarker som påtok seg den store opp-
gaven det var å danne en Rebekkaleir i Vestfold. Jeg vil også rette en stor takk til 
de fem matriarker, Main Butler Wang, Randi Legim, Elsa Lunde, Ellen M. Flakstad
og Gunnbjørg Bredsdorff, som ble vår Leir`s chartermedlemmer. Tankene går til de
fire som dessverre er gått bort, men takken retter jeg til søster Eks Rådsskattm. 
og chartermedlem Ellen M. Flakstad. Det ble nedlagt et stort arbeide fra alle dere
som var med og en solid grunnmur var lagt. En grunnmur som vi andre har 
bygget på.

Kjære matriarker, tenk på hva vi er med på, vi som er så heldige å få være Odd 
Fellow`s. Tenk på hvor priviligerte vi er som har denne muligheten. I en travel 
hverdag finner vi ro og fordragelighet. Det er vel dager som en kunne tenke seg 
å sitte i godstolen, men så møter en opp allikevel. Her møtes matriarker, et godt
håndtrykk, en god klem, en hyggelig hilsen som sier at de andre er glad for å se 
deg og at det var godt at du kom. Her knyttes varige vennskapsbånd. Her legger 
en alt som har skjedd om dagen igjen ute. Leiren er et fristed. En setter seg høytids-
stemt i salen og hører om Tro, Håp og Barmhjertighet. Vi lærer om at ord ikke er
nok, men at lærdommen dere får skal omsettes i handling, for at hver enkelt etter
beste evne kan bidra til menneskenes forbedring. Noe av hensikten med å være en
Odd Fellow, er at man gjennom sitt ordensarbeide skal lære seg selv bedre å kjenne,
slik at man kan bli mer verdifull som medmenneske. Dette er store ord. Noen ganger
trår vi feil, men vi gjør så godt vi kan, da har vi kommet et langt stykke på vei. 
Vi er bare mennesker!

På hvert møte er jeg stolt og glad når dørene åpnes og dere kommer inn. Det er 
et syn som bare må oppleves. Takk til deg, kjære matriark, for at du møter på 
våre møter. Takk for at din plass i Leiren ikke står tom! 
Fremmøte er vel et speil på at vi trives og har det bra? 

Det er mitt håp og mitt ønske, at den gode ånd og det fine 
samholdet vi har i vår Leir, vil bevares i all fremtid.

Til lykke med jubileet alle sammen.

Med matriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet

Mona Granås
HM



Tro, Håp og Barmhjertighet

«Logen og Leiren vil vokse og gro
Vennskap og Tro bygger en bro.»

Slik lyder en strofe fra vår leirsang.  Her trekkes forbindelsen mellom loge
og leir.  Logen er basis i oppbyggingen av Ordenen.  Det er her Ordenen
skapes og lever.  Ordenen må bestrebe seg på å skape trivsel i logene.  
Her har Leiren en stor oppgave gjennom sin videreføring og utdyping 
av Ordenens motto
VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET.

Leirens valgspråk er 
TRO, HÅP OG BARMHJERTIGHET.
Valgspråket tar i første rekke sikte på å styrke Ordenen innad.  Vi blir 
her belært om vennskapets betydning, samt om betydningen av å fremme
toleransen blant våre medmennesker.

TROEN og HÅPET skal gi oss styrke i vårt arbeid for å utbre Ordenens
grunnsetninger.  Vi må tro på det vi arbeider for, og vi må arbeide for det 
vi tror på.  Håpet skal hjelpe oss gjennom de tunge stunder der motgangen
truer med å overvinne oss.

BARMHJERTIGHETEN skal minne oss om det ansvar vi har for  alle 
våre medmennesker.  På den måten peker det siste ordet i Leirens valgspråk
ut over våre egne rekker.  Leiren er et bilde av samfunnet, men vi skal selv
være i samfunnet og gi vårt bidrag til samfunnets trivsel og der med vår
egen livslykke.  Barmhjertigheten er kjærlighet tilpasset livet. Barmhjertig-
heten er tålmodig, mild, øm, fordragelig og tilgivende. Den tenker ikke på
det onde, men søker det gode.
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Fra leirens virksomhet

Vår leir har alltid vært bevisst på den betydning leiren har som formidler
av Ordenens verdier. En sikker fremføring av seremoniene har vært høyt
prioritert av dyktige embedskollegier sammen med gode aktører før øvrig.
Dette har gitt matriarkene gode opplevelser som har kommet logene til 
gode. Det er grunn til å takke alle som har bidratt til å formidle Ordenens 
idealer på en fin måte.

På det økonomiske området har leiren støttet logene i distriktet. Videre 
er det gitt støtte til Odd Fellows ungdomsutvikling. En rekke av Rebekka 
Distriktsråds arrangementer har også fått økonomisk støtte av leieren.

Distrikt nr. 8 Vestfold har i de senere år fått 2 nye Rebekkaloger, slik at 
leiren i dag omfatter 8 loger. De nye logene er nr. 120 Gaia, Sandefjord 
og nr. 126 Safir, Larvik.

Rebekka Distriktsråd i Vestfold ble opprettet i 1994. Leiren har vært 
representert i rådet ved sine storrepresentanter, som i 25-årsperioden har 
vært: Randi Gro Eikodd, Johanne Christiansen, Inger Hefte Kvilhaug og 
Anne Sjuls Fjeld.

I de seneste årene har vår leir vært på leirbesøk hos: Nr. 2 Borg, nr. 4 
Telemark, nr.14 Hera og nr. 21 Morenen. Det har i leirens regi blitt 
arrangert tur til Tyskland der “Elisabeth av Thuringen” ble besøkt. 
Besøk i den nye Operaen og sett Tryllefløyten. Arrangert hyggekveld 
for Ordensmedlemmer m/ledsagere sammen med Odd Fellowleir nr. 8 
Vestfold  på Park Hotel i Sandefjord. Vært på bedriftsbesøk på Midtås 
(Anders Jahres tidl. bolig) i Sandefjord og sommeravslutning på Karlsvik
Gård på Tolvsrød. Som foredrag har vi hatt: Kjell Henrik Hendrichs som
kåserte om Tro, Håp og Barmhjertighet, Margareth Skjelbred med sine dikt
og ved to anledninger vinforedrag med vinsmaking ved Tom Karlsen.
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1985 – 1987
HM Randi Gro Eikodd (37)
YP Else Krohn (28)
Dep. HM Ellen Marie Flakstad (67)/Laila Solstad (37)
Sekr. Aase Nordahl (42)
Skattm. Erna Thorstensen (37)
Kass. Gerd Hellem (28)
Fører Ingebjørg Nesje Jonassen (37)

1987 – 1989
HM Else Krohn (28)
YP Anni Falchor Johnsen (42)
Dep. HM Johanne Christiansen (37)
Sekr. Astrid Hovda (37)
Skattm. Erna Margrethe Thorstensen (37)
Kass. Gerd Hellem (28)
Fører Ingebjørg Nesje Jonassen (37)

1989 – 1991
HM Johanne Christiansen (37)
YP Thorlaug Eriksen (28)
Dep. HM Gudny Sørhus Hansen (37)
Sekr. Lilli Sælen Tanggaard (42)
Skattm. Erna Thorstensen (37)
Kass. Gerd Hellem (28)
Fører Edith Flygind (67)

1991 – 1993
HM Thorlaug Eriksen (28)
YP Gerd Solberg Thorsen (37)
Dep. HM Laila Solstad (37)
Sekr. Gunn MargithWold (37)
Skattm. Aase Nordahl (42)
Kass. Synøve Moe (67)
Fører Berit Halvorsen (42)

Leirens valgte embedsmenn 1985 – 2011
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1993 – 1995
HM Laila Helene Solstad (37)
YP Edith Flygind (67)
Dep. HM Berit Halvorsen (42)
Sekr. Ragnhild Johansen (37)
Skattm. Anna-Marie Thue-Nilsen (42)
Kass. Kari Lofstad (28)
Fører Synøve Moe (67)

1995 – 1997
HM Berit Halvorsen (42)
YP Tove Gutke (28)
Dep. HM Inger Hefte Kvilhaug (28)
Sekr. Anna-Marie Thue-Nilsen (42)
Skattm. Gerd Lund (67)
Kass. Ellinor Jonstang (95)
Fører Anne Sjuls Fjeld (28)

1997 – 1999
HM Inger Hefte Kvilhaug (28)
YP Ingebjørg Nesje Jonassen (37)
Dep. HM Gerd Lund (67)
Sekr. Turid Gro Åberg (37)
Skattm. Elsa Enersen (42)
Kass. Britt Hansson (42
Fører Synøve Moe (67)

1999– 2001
HM Edith Flygind(67)/ Anne Sjuls Fjeld(28)
YP Ingebjørg Nesje Jonassen (37)
Dep. HM Liv Kragh Eckell (42)
Sekr. Kirsten Bente Kjøsen (28)
Skattm. Ingrid Tisthammer (37)
Kass. Ingen
Fører Mona Granås (28)
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2001 – 2003
HM Anne Sjuls Fjeld (28)
YP Liv Butler Wang (95)
Dep. HM Gunn MargithWold (37)
Sekr. Eva Kopperud Smith (42)
Skattm. Gerd Solberg Thorsen (37)
Kass. Mona Granås (28)
Fører Allis Oddfrid Samland (100)

2003 – 2005
HM Ingbjørg Nesje Jonassen (37)
YP Gro Kvebek (67)
Dep. HM Mona Granås (28)
Sekr. Britt Hansson (42)
Skattm. Liv Skaarud Karlsen (67)
Kass. Randi Sirnes Dugal (28)
Fører Grethe Lian Mørch (100)

2005 – 2007
HM Synøve Moe (67)
YP Gerd Solberg Thorsen (37)
Dep. HM Turid Gro Åberg (37)
Sekr. Bjørg Helene Wøllo (100)
Skattm. Tone Evensen Borg (28)
Kass. Bjørg Eleanore Flekke (42)
Fører Anne Lise Aune Lee  (28)

2007 – 2009
HM Bjørg Helene Wøllo (100)
YP Mona Granås (28)
Dep. HM Solveig Bjørntvedt Wiik (42)
Sekr. Berit Hanssen (37)
Skattm. Elisabeth Skaara Wendt (37)
Kass. Elsa Aasrum (42)
Fører Anne Lise Aune Lee (28)
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Medlemsstatistikk

Rebekkaleir nr. 6 Tunsbergs høyeste medlemsnummer er nr. 390. 

Pr. 13. mai 2010 er det samlede medlemstall 263 matriarker, 
som fordeler seg slik på de 8 logene i distriktet:

Rebekkaloge nr.   28 Margret Skulesdatter 56 matriarker
Rebekkaloge nr.   37 Verdande 49 matriarker
Rebekkaloge nr.   42 Skuld 28 matriarker
Rebekkaloge nr.   67 Cordelia 55 matriarker
Rebekkaloge nr.   95 Kristin 22 matriarker
Rebekkaloge nr. 100 Sarepta 24 matriarker
Rebekkaloge nr. 120 Gaia 14 matriarker
Rebekkaloge nr. 126 Safir 15 matriarker

2009 – 2011
HM Mona Granås (28)
YP Turid Gro Åberg (37)
Dep. HM Berit Hanssen (37)
Sekr. Hilde Sataslaatten Odd (28)
Skattm. Elisabeth Skaara Wendt (37)
Kass. Ingrid Herlaug Pedersen (37)
Fører Brita Mårdh Knapstad (28)
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Det fungerende embedskollegium

2009 – 2011

1.rad fra venstre:
Eks HM Bjørg Helene Wøllo, HM Mona Granås, 
YP Turid Gro Åberg, Dep. HM Berit Hanssen

2.rad fra venstre:
Sekr. Hilde Sataslaatten Odd, Skattm. Elisabeth Skaara Wendt, 
Storrepr. Anne Sjuls Fjeld,
Kass. Ingrid Herlaug Pedersen, Fører Brita Mårdh Knapstad



«Går du i brodden for en alvorssak
kan ingen tvil få gjort deg sen og svak,
men tankene på dem som kommer efter
vil gi deg kallets tro og troens krefter».

Arnulf Øverland


