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Kjære SøsterKjære Søster

Embedsperioden 2017-2019 nærmer seg slutten, og snart vil mange 
søstre gå inn i nye roller og få nye oppgaver. Det er ikke bare et nytt 
embedskollegium som skal på plass. Nemnder og komiteer skal få nye 
medlemmer, og alle store og små gjøremål i logen skal noen få ansvar for. 

Det gjøres et stort og grundig arbeid for å finne gode kandidater til alle 
oppgaver, så når du får en henvendelse med spørsmål om å ta på deg en 
oppgave, så husk det ligger en vurdering bak. Logen har tiltro til at 
akkurat du vil passe til det du blir spurt om, så ikke vær redd for å si ja 
til nye utfordringer. Det er mange erfarne søstre du kan spørre til råds, 
om det er noe du lurer på. 

Loge Teresa er en loge i vekst. Vi tar inn mange nye søstre, og det er 
viktig at disse blir godt integrert. Samtidig er det viktig å ta vare på de 
søstrene vi har. Husk at ansvaret for at vi skal ha en loge som er et godt 
sted å være, både for nye og gamle søstre, ikke bare ligger hos embeds-
kollegiet. Det er hver enkelt søsters bidrag til fellesskapet som gjør 
logen vår til det den er. 

La oss gå inn i en ny embedsperiode med det forsett å støtte alle søstre 
i deres nye oppgaver og å bidra til at loge Teresa både styrkes og 
ekspanderer.

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Britt Eva Haaland
Overmester
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Fra redaksjonenFra redaksjonen
Kjære lesere
Som dere ser, er det et nytt, men velkjent, ansikt i redaksjonen. 6.12. 2018 utnevnte fung. 
OM Kjersti Strøm Fjære str. Bjørg Oda Sandsengen til medlem av Teresa-Postens redaksjon, 
og det er vi andre tre i redaksjonen veldig glade for. 

Siden Eks OM Gunnvor Hesselroth gikk bort sommeren 2017, har det kommet ut tre numre av 
bladet vårt. Vi synes selv vi har fått det til som før, men det er klart at vi har savnet en stemme 
mer i redaksjonen. Både for ideenes skyld og rent praktisk er det bra å være fire. 

Bjørg Oda er med sine 60 år den yngste av oss. Hun har fartstid i logen fra 2005 og er på alle 
de logemøter hun kan. Vi husker henne som en imøtekommende YV og en av CMs assistenter. 
Hun har sittet i mange komiteer og er nå medlem av den viktige Nominasjonsnevnden. 
I det «sivile» liv er Bjørg Oda ingeniør på Ullevål Universitetssykehus, og med fosterdiagnostikk 
som arbeidsområde kommer hun tett på livets alvor.

Vi har hatt redaksjonsmøter med Bjørg Oda, så hun er ønsket velkommen. Det ble som vi håpet
og trodde; Bjørg Oda og vi hadde fin kjemi. Med alvor og lun humor skal Teresa-Posten fortsette
og utvikles videre. 
Men vi vet at det ikke er bare opp til redaksjonen å lage et interessant blad. Vi er helt avhengige
av innslag fra dere, og vi takker hjerteligst alle de som stiller opp og bidrar med stort og smått. 
Fortsett med det - og la det være en inspirasjon for flere.

Nyt våren og se etter snøklokker, jfr. side 20.

På vegne av redaksjonen
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Fra StorrepresentantenFra Storrepresentanten
Kjære Teresa-søster!

I fire år har jeg fått sitte på Storrepresentantstolen, - i det gode varme logehjemmet
mitt, - stolt av Embedsmennene som har gjort en flott jobb, og av det gode arbeidet som er 
lagt ned i nemnder og komiteer. Vi har fått mange nye søstre og hatt et godt fremmøte.
I tillegg har jeg fått et innblikk i Distriktsrådet. Vi har en DSS som gjør en god jobb for oss, og 
som er en god leder. Vi er på vei inn i en ny tid og utvikling. Det gir oss utfordringer vi må løse 
sammen.

Det er gledelig at Kapellan blir et valgt embete. Hun får større mulighet til å formidle det etiske 
budskapet, og hun kan velges til Undermester. Det er viktig i vår tid å reflektere og få litt påfyll 
i en travel tid. De nye søstrene har tydelig gitt uttrykk for at refleksjon, etisk budskap og 
søsterfellesskap er det de er tiltrukket av.

Vi må følge med i tiden. En Herold er viktig, en utroper, som kan gi oss saklig informasjon, som 
er lojal og som har respekt for logen. Vi trenger en som tar seg av de sosiale medier, som kan 
være administrator, som kan komme med relevant informasjon, som ser til at nettsidene blir 
brukt til det de er ment som, og som kan fjerne det som er upassende.
Vi bør alle tenke oss om når vi publiserer noe eller sier noe. Hva vil du formidle?
Hvordan kan det oppfattes? Kan det misforstås? Vi skal være hverandres utvikler. 
Da må vi ikke bare tenke på innhold, men også på form. Vi vil jo noe med dette. Vi vil bli forstått.
Før skrev vi et brev, tenkte oss litt om, satte på frimerke og gikk til postkontoret. Kanskje sendte 
vi ikke det brevet! Med andre ord; tenk litt før du legger noe ut på nettet eller bruker liker-
knappen.

Et annet tema som har vært sentralt, er medlemsutvikling. Hvordan skal vi ekspandere? 
Hvorfor søker nye søstre vår orden? Hvordan inkluderer vi våre søstre, vi vil jo beholde dem?
Hvilke forventninger hadde du? Hva var viktig for deg? Mange spørsmål som vil bli besvart 
forskjellig, fordi vi er forskjellige. Som kjent eksisterer ikke status Quo. Alt forandres enten vi vil 
eller ikke. Men grunnverdiene våre bør vi beholde. Vår loge har evnen til å skape trygghet, godt 
miljø og forutsigbarhet.
Hva gjør trygghet med deg? Sannsynligvis får det frem det beste i deg. Det er en mulighet for at
trygghet også kan få frem andre sider ved deg. Du tillater deg kanskje å ta frem din kritiske side 
fordi du er trygg. Dette er ditt miljø, her vil du ha det trygt, og kanskje kommer det forandringer 
du ikke liker. Spørsmålet er da hvordan gir du uttrykk for dine tanker. Refleksjon og kritiske 
tanker er viktig, svært viktig.
Men hvordan gir du uttrykk for disse tankene? Dette gir mulighet for utvikling, vekst eller 
stagnasjon og misnøye - valget er ditt.

Nå takker jeg for meg, og ønsker en ny søster velkommen til å sitte på Storrepresentantstolen. 
Lykke til de neste fire årene. Mange spørsmål står ubesvart, - utviklingen må gå videre, store 
oppgaver følger. Jeg skal sette meg på benken, være en Teresa-søster som håper å kunne 
være til hjelp, - og være vikar når det trengs.

Lise Helseth
Storrepresentant



25-års Veteranjuvel til Bodil Knudsen25-års Veteranjuvel til Bodil Knudsen
21. mars i år hadde logen stor fest. Eks OM og nåværende HP i Leir nr. 17, 
Bodil Knudsen, kunne se tilbake på 25 år i loge Teresa. Bodil har mye på 
hjertet når det gjelder sine logeår, og Teresa-Posten lar henne selv 
komme til orde, og har fått lov å gjengi den talen hun holdt ved taffelet 
etter tildelingen av Veteranjuvelen. 

Jeg vil først og fremst takke for at loge Teresa hadde den flotte seremonien for meg ved mitt
25-årsjubileum. 25 år står gjerne for sølv - for meg er det gull.

Mitt møte med OF var gjennom min mor, som var medlem i mer enn 40 år. Mor ble tidlig alene 
og jeg så, ikke minst da, hva logen betydde for henne. Hun var CM, og jeg ble nødt til å høre 
henne i tekstene, i all hemmelighet, og jeg ble betatt sav ritualene.

Anne-Lise Moe ble min fadder. Jeg var en av de mange fadderbarna hennes.
Mor og Anne-Lise var blitt gode venner mens de bodde på OF Seniorboliger.
Da Anne-Lise var mye yngre, ville mor at jeg heller skulle bli med henne inn i Teresa.
Og det har jeg aldri angret på.

Her var det nok av arbeidsoppgaver som jeg var så heldig å bli betrodd.
Det startet med 4 år i inspektørkorpset. Her gjaldt det å ha gode rydde-egenskaper.
Deretter, etter en periode i musikken, ble jeg invitert inn i Embedskollegiet, først som
kasserer og senere UM, OM og Eks OM. Jeg var UM da Teresa hadde 25-års Jubileum og det 
var morsomme oppgaver i den forbindelse.

Jeg fikk tidlig høre at jeg skulle møte så ofte jeg kunne, og jeg synes jeg med hånden på hjertet 
at jeg kan si at det har jeg gjort. Det har blitt mange logekvelder i disse 25 årene. Loge Teresa 
har et svært godt miljø. Du verden så mye hygge og morsomme stunder det har blitt. Det har 
vært godt å være Teresa-søster, og det er jeg svært takknemlig for.

Det har også vært mange opplevelser utenom logehuset. Ikke minst turene til søsterlogen vår 
i Lerum hvert 4. år. Jeg har fått med meg alle. Det er fine minner med innvielser i det flotte 
logehuset de har der, og morsomme opplevelser på Grand Hotel i Alingsås med minneverdige 
shoppingformiddager i denne koselige byen.
Litt utrolig, nesten, er det å tenke på at en del av oss i 15 år reiste til skirenn på Lillehammer og 
deltok i Inga Låmi. Jeg har statuetten stående hjemme i stuen. Jeg tror ikke det er mange loger 
som kan referere til noe sånt. Derfra er det svært morsomme minner.

Etter Embedskollegiet i Loge Teresa sto Leiren for tur. Nå har jeg snart vært i Embedskollegiet 
der i seks år. Det har vært nye hyggelige oppgaver.
Å komme inn i Leiren føltes ikke vanskelig og fremmed. Der var det svært mange søstre fra 
Teresa, så det føltes kjent og kjært, men det er fint å utvide kretsen og bli kjent med søstre fra 
andre loger også.

For meg har OF vært svært betydningsfullt og jeg vil takke dere alle for mange flotte år her. 

På vegne av Teresa-søstrene sender vi denne takken tilbake til Bodil. Vi i Teresa-Posten sender
en spesiell takk til henne, for hun har vært - og er - en av de mest trofaste bidragsytere til bladet
vårt.  

IH
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UNP har byttet navn og innholdUNP har byttet navn og innhold

United Nations Pilgrimage slik vi har kjent det i mange år, heter nå 
European Odd Fellow Youth Tour. Det er ikke bare navnet, men også innholdet som er nytt.

Tidligere var dette et samarbeid mellom Odd Fellow i USA og noen europeiske land. 
Nå er USA ikke lenger en del av konseptet, men turen går fremdeles bla. til FN og USA.

I år kommer ca. 50 europeiske ungdommer fra åtte forskjellige europeiske land til å få en 
reise på 11 dager, først til Island og dernest til New York og Washington, alt betalt bortsett 
fra lommepenger. 

Fra Norge reiser åtte elever fra åtte forskjellige Odd Fellow distrikter, i år bla. fra vårt distrikt 21. 
For å gjøre seg fortjent til en slik fantastisk tur, ja, en opplevelse for livet, må ungdommene først
skrive et essay om Den gylne leveregel i vår tid. De beste besvarelsene blir plukket ut av to av 
skolens lærere og videresendt til Odd Fellows representanter. Disse velger da ut tre kandidater 
som blir bedt om å gi en muntlig presentasjon av emnet for en komite bestående av lærerne og 
Odd Fellows representanter. 

Også i år har jeg vært med på å finne en verdig kandidat. Bror Geir Bråten (Loge St. Halvard) 
og jeg valgte å invitere 2. klassene på Nadderud vg skole til å delta. Vi fikk besvarelsene før jul 
2018, og i januar hørte vi på presentasjonene sammen med skolens lærere. Jeg er imponert 
over hvor flinke og modne elevene var. Det var ikke så helt enkelt å finne en vinner, men vi er 
ganske overbevist om at vi landet på den rette. Hun heter Ragnhild Haslum Mørdre, er 17 år 
og fokuserte på bruddene på den gylne regel. 

De to som nesten nådde opp, fikk en trøstepremie på kr 1 000 hver

IH

Inger Hasle og den heldige vinneren
Ragnhild Hasle Mørdre



Årsfest 11. januar 2019
Vi var 49 søstre og 29 gjester, mannlige som kvinnelige, samlet til årsfest. 
Den ble en fin blanding av alvor og humor. Kort sagt en ordentlig fest.

I logesalen hadde vi en nydelig seremoni hvor alle logens aspekter og intensjoner ble 
gjennomgått. Hvor viktig det er å være bevisst når det gjelder renhet, Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet. I tillegg hvor viktig det er med Tro, Håp og Kjærlighet. Seremonien ga oss tid og 
anledning til å la ordene synke inn, og det gir ro. Det er utrolig godt med påfyll til ettertanke.

Så kom vi ut til musserende vin. Underholdning av Ingelin Helbø - som i år hadde med seg 
mannen sin med gitar; en flott musikkopplevelse. Kjærlighetssangene kom på rekke og rad: 
Det startet med Du er den finaste eg veit og avsluttet med Gabriellas sång. 
Tusen takk for flott underholdning.

Deretter bar det inn i festsalen til nydelig dekket bord som var ekstra morsomt pyntet med 
spiselige godsaker: chips, sjokolade og saltstenger. 

Hege hadde gjort en god jobb med bordplasseringen, og stemningen var som vanlig på topp. 
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Eks Stor Marsjall utbrakte Kongens skål etterfulgt av Kongesangen. 

Overmesters tale handlet om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Det å se det beste i andre og 
å se sine egne feil. Hun minnet oss om hvor viktig det er å holde fast ved våre verdier og vårt 
fundament. Maten var nydelig; Carpaccio til forrett og ovnsbakt laks med pesto og parmaskinke 
til hovedrett.

Ytre Vakt Maj-Brith Franck Paulsen holdt 
en morsom og treffsikker herrenes tale. 
Hun fremhevet hvor viktig det er med godt
vedlikehold og sammenlignet herrene med et 
dekket bord. Meget humoristisk og morsomt.         

Skm Elisabeth Strauman Frang, hadde med sin
mann som spilte gitar. Han er frimurer og holdt 
en flott damenes tale hvor han la vekt på våre 
fem T-er for Trygghet, Tillit, Toleranse, Tilhørighet 
og Tilgjengelighet. Han berømmet oss for den 
arbeidsmengden vi la ned i logearbeidet - noe 
han selv hadde erfart via Elisabeth. 

Til slutt holdt Inger Hasle takk for-maten-talen. Hun lot som 
om hun hadde fått en mail fra kjøkkensjef Renee som hun  
leste opp. Han måtte samarbeide med ledelsen i logen for å 
klare bestillingen på kortreist, økologisk mat til dette måltidet.
Ruccolaen var dyrket hos Undermester, bønnene hos 
Overmester og fisken var fanget på flue i Akerselva. 
Denne talen med alle sine viderverdigheter var en 
kjempefornøyelse. 

Mens salen ble ryddet, hygget vi oss i lobbyen - og så spilte 
musikken opp til polonaise! Det var godt å røre på seg, og vi 
gikk alle turene profesjonelt ledet av Lill og Bjørn. Da hadde vi 
igjen fått appetitt til nydelige kaker og kaffe, og baren var åpen!! 

Flott start på det nyet året 2019!

Solveig Nærum
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Maj-Brith med sin kjære Morten

To glade Ekser -
som har vært i baren



Rikstelefonen og telegraftjenesten 
før automatiseringen

Da automatiseringen av telefon- og telegraftjenesten var fullført i 
Norge forsvant mange kvinnelige arbeidsplasser. På rikstelefonen 
var det flest kvinnelige ansatte, mens det var flest mannlige ansatte
på telegraftjenesten - av en eller annen grunn.

Jeg var så heldig å ha sommerjobb hos rikstelefonen på mitt hjemsted, Leknes i Lofoten, 
i 4 somre. Det var godt betalt - sammenlignet med andre sommerjobber, og det var ordnede 
arbeidsforhold.

Jeg begynte først som telegrafbud sommeren 1959. Da syklet jeg rundt på 
Leknes og omegn med telegrammer og telefonregninger og krevde inn 
penger. Kundene måtte ha eksakt beløp, for jeg fikk ikke med meg veksle-
penger. Jeg var ikke fylt 17 år ennå - tenk på det! 
Samme sommer ble jeg også opplært til å betjene telefonsamtaler, 
både lokale og rikstelefoner - og jeg steg dermed i gradene. 

 Somrene etterpå jobbet jeg sammen med 4-5 andre voksne kvinner på 
formiddagen, men færre på ettermiddagen. Vi jobbet skift; kl. 0800-1430,   
kl.1430-2100 eller nattevakt kl. 2100-0800. Det var såkalt sovende 
nattevakt, men noen netter var selvfølgelig travlere enn andre.               
Etter kl. 1700 var det kun én person på vakt helt frem til kl. 0800.

Rikstelefonsamtaler - enten det var til nord, syd, øst eller vest - måtte gå via de større 
sentralene i Bodø eller Svolvær. Vi som har levd en stund husker nok alle telegraf- og 
telefonstolpene over hele landet.

På småsteder som Leknes ga vi som jobbet på rikstelefonen ekstra service til distriktslegen, 
dyrlegen og jordmoren som hadde nattevakt. Folk som ble syke og trengte lege om natten 
ringte oss, og vi videreformidlet beskjeden til vakthavende. På den måten ble de spart for mye 
ekstrakjøring, og familiene deres ble spart for nattlige oppringninger. Det var store distrikter og 
det kunne bli mange telefoner i løpet av en natt.

Brannalarmen var også installert på stasjonen, og vi hadde ansvar for å sette på den dersom 
det brant i distriktet - så arbeidsoppgavene var mange og varierte. Det brant sjelden.

Rikstelefonene kunne være en prøvelse fordi ventetiden ofte var lang - gjerne 1 til 2 timer i det 
verste rushet. De som bestilte samtalene var utålmodige og maste på oss, men det hjalp ikke. 
Det gikk etter tur. Prisen på rikstelefonsamtaler var høyere enn lokale samtaler, og det kostet 
mer å ringe om natten enn om dagen. Kunden hadde krav på å få vite hvor lenge de hadde 
snakket. Måten vi gjorde dette 
på, var å bryte inn i samtalen og
si; 1 periode, 2 perioder osv. 

Hver periode varte i tre minutter. 
Vi hadde skjemaer hvor vi fylte 
ut navn og telefonnummer til 
både avsender og mottaker 
og antall perioder.
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Noteringsoverføring husker dere vel? De fleste ringte vel hjem til foreldrene våre på denne 
måten før vi begynte å tjene penger selv ...

På lokale telefonsamtaler var det mange som måtte dele én linje. Det kunne være 
2 eller 3 på samme nummer. Vi som skulle ringe de som hadde slike linjer, måtte
bruke morsealfabetet for å signalisere hvem oppringningen var til - eksempelvis to
korte, én lang, tre korte osv. Det hendte ofte at en av de andre løftet av telefonrøret
for å høre hva som ble sagt. Men pusten røpet dem. Da sa jeg bare: Du må legge
på røret - denne samtalen er ikke til deg. Nysgjerrigheten var stor da - som nå!

Vi fikk også mange rare spørsmål fra mannlige telefonkunder - noen ekle tilbud også - spesielt 
sent om kvelden. Eksempelvis; om de skulle hjelpe oss med noe eller besøke oss og vi klarte 
oss alene? Jeg husker spesielt én gang jeg ble veldig irritert. Det var en travel kveld. Da jeg 
svarte på en oppringing, var det en skarp mannsstemme som sa: Unnskyld, vekket jeg DEM 
frøken? Akkurat som om jeg ikke jobbet. Jeg kunne ikke dy meg, og svarte halvironisk: 
Nei, det gjør ingen ting, jeg sovner fort igjen. Det ble stille i andre enden, og med ekstra blid 
og kundevennlig stemme ba jeg om telefonnummeret jeg skulle ringe - og satte raskt over. 

I telegrafen på Leknes var det stort sett menn som ekspederte telegrammer både for nærings-
drivende og private. De opplevde ikke så harselerende kunder som vi på rikstelefonen.
Kvinnelige kunder holdt seg for gode til slikt.
Jeg hadde en fin, lærerik og hyggelig sommerjobb på rikstelefonen på Leknes. Jeg hadde også 
mange hyggelige kvinnelige kolleger som hadde rikstelefonen som sin faste arbeidsplass i 
mange år.

Det var virkelig en annen tid; i dag har vi telefonen med oss overalt - i veska eller baklomma.

Denne telefonkiosken husker nok mange av dere.

Den så dagens lys i 1933, og ble tegnet av 
arkitekt Georg Fredrik Fasting i Bergen.

Kioskene er vernet, men 100 er plassert rundt i 
Norge - hvorav 19 i Oslo.

Maren Myrvold

Mange tvilte på telefonens nytteverdi. Næringslivet var skeptisk 
til å inngå avtaler muntlig.
Graham Bell hadde likevel stor tro på telefonens muligheter. 
Han reiste rundt i USA og Europa for å demonstrere oppfinnelsen 
sin. Skepsisen til den nye oppfinnelsen var imidlertid stor i Norge. 
En typisk kommentar fra denne tiden beskriver telefon som              
et morsomt leketøy helt uten praktisk betydning. 
Teknikken blir stadig bedre og Norge var telefonmessig et helt utmerket l

            land. Ja, Norge var blant de beste i verden i 1894. Norge hadde 14 000 
telefonapparater, hvilket var ett apparat pr. 140 innbyggere. 
I England var det bare ett apparat pr. 400 innbyggere, og i Frankrike 
så lite som ett pr. 1 600 innbyggere. Norge lå med andre ord på 
Europatoppen.
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Hva gjør en Indre Vakt?Hva gjør en Indre Vakt?

Indre vakt er utnevnt embetsmann og er ansvarlig for å passe på indre dør til logesalen. 
Indre vakt skal sammen med Ytre Vakt se til at ingen som ikke skal ha adgang, får komme inn 
i logesalen når det er møte. Indre og Ytre Vakt samarbeider med å passe dørene slik at møtet i 
salen skal foregå uten unødige forstyrrelser. I denne embedsperioden er det jeg som har vervet 
som IV, og det trives jeg veldig godt med. 

En av mine oppgaver er også å se etter at logesøstrene har riktig regalie og antrekk når de skal 
inn i salen. Indre vakt skal også høre søstre i passordet om de kommer etter at møtet er begynt.
Når det er innvielse, gradpassering og spill er det min oppgave å åpne dørene og slippe 
søstrene inn og ut på en diskret og verdig måte. Dette er en fin oppgave, og jeg får være med 
på øvelser til spill og gradpasseringer. 

Det er også min oppgave å hente inn søstre som har vært ute av salen når de ikke har adgang 
til et møte i høyere grader.
En får både en mer detaljert forståelse og et mer helhetlig bilde når en får være med i logesalen
slik. 
Indre vakt må følge med på om noen vil ut eller inn, men må også følge med på hva som 
foregår på de ulike stolene. Dette gjør at en kanskje er litt mer observant og stadig får ny 
lærdom om hva som skjer i salen og hvorfor. Dette er med på å gi mer mening til mine 
logemøter.

Til sist et lite dikt jeg fant om en dør.

Bra Greier

Når det kjennes
som om nokon opnar

dei store, franske dørene i sjela di,
og du kan kjenna ein lun varme

i heile ditt indre
då veit du at det er god venskap

Tenkte litt på dørene inn til logesalen her. En dør inn til gode vennskap 

Amalie A. S. Sveinsbø
Indre Vakt
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MusikkspaltenMusikkspalten

Grace MooreGrace Moore
- en amerikansk sangerinne som ble kalt Tennesee's Nattergal- en amerikansk sangerinne som ble kalt Tennesee's Nattergal

Grace Moore hadde tidlig fått skryt for sin sangstemme, men det
tok noen år før hun virkelig forsto at hun hadde et spesielt talent
som burde få utvikles videre. 

Som barn var hun også glad i musikk, men det var ikke i hennes
tanker å bli sangerinne, nei hun ville til Kina og misjonere. 
Dette ble det imidlertid ikke noe av, musikken vant.

Grace hadde en variert karriere; restaurantsanger, skuespiller,
engasjement i et omreisende teaterselskap og filmroller. 
I 1930 hadde hun hovedrollen i MGMs film om Jenny Linds liv, 
en rolle som ga henne stor anerkjennelse. Men det ble en kort
karriere hos MGM, hun fikk sparken etter to roller, med den
begrunnelse at hun hadde gått opp i vekt. Hvor stor vektøkningen var, vites ikke. 
Heldigvis fikk hun en ny sjanse hos Columbia hvor hun bl.a. spilte i One Night of Love og ble 
nominert til Oscar for denne rollen i 1934. 

Drømmen om en operakarriere lå nok hele tiden i bakgrunnen. Hun hadde prøvesunget for 
roller flere ganger, men uten særlig hell, så hun forsto at hun måtte videreutvikle sangtalentet 
sitt. Dette gikk åpenbart meget bra, for med den utdannelsen fikk hun flere roller på 
Metropolitan etter å ha debutert der som Mimi i La Boheme i 1928. 

I 1931 giftet hun seg med den spanske skuespilleren Valentin Parara, og levde et lykkelig 
liv til katastrofen skjedde i 1947 da flyet Grace reiste med, crashet rett etter avgang fra 
Kastrup flyplass. 
Grace Moore ble 48 år. 
Grace Moore skrev sin selvbiografi You're only human once i 1944.

Inger-Johanne
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Min reise tilMin reise til
Gambia Gambia 

Så var dagen kommet, 14.12.18., og jeg skulle tilbake til mitt favorittland Gambia. 
Denne gangen skulle jeg fly via København, Marocco og så ned til Banjul.  

På planen disse 17 dagene sto besøk av min kjærestes familie i Bakalarr, en liten landsby 
som ligger på andre siden av elven Gambia. Elven strekker seg fra nord i Guinea til 
Atlanterhavet med utløp i Banjul. Jeg skulle besøke mitt fadderbarn som jeg har i Gambia,
via Butterfly Friends. Dette er en norsk organisasjon fra Vikersund, startet av et norsk 
ektepar og drives fra Norge. 

Gambia er Afrikas minste stat, og bortsett fra en 48 km lang kystlinje er Gambia omringet av 
Senegal. Det bor i underkant av 2 mill. mennesker i Gambia - som er et meget fredelig og fattig 
land. Gambia var tidligere en britisk koloni og ble selvstendige i 1965. De fleste i Gambia er 
muslimer, men det finnes også en del kristne. De lever i fred side om side og deltar på 
hverandres feiringer. Det var litt av Gambias historie. 

Vi ankom Banjul kl. 0140 natt til lørdag 15.12. Etter en reise på 14 timer var det godt å krype til 
sengs. Den beste følelsen er å våkne opp når moskeen kaller inn til bønn, og naboens hane 
begynner å gale nesten samtidig, litt tidlig men, dette er Gambia for meg. Vi fikk noen hektiske 
dager, først skulle jeg hilse på min kjæres familie. 

Så ble det rundreise til familie og venner, og det gikk i ett. 
Gambierne er et utrolig vennlig folkeslag, og uansett hvor 
fattige de er, blir du ønsket velkommen, og de byr på 
det de har. Søndag skulle vi reise over elven og besøke 
hans familie, hans mor som er enke, samt hans 3 brødre 
med familie. Vi startet grytidlig på morgenen for å
komme med første ferge - trodde vi. Det var et sant kaos 
på havnen selv kl. 6 på morgenen. For å gjøre historien 
kort tok det 6 timer før vi var om bord i fergen. Da lærte 
vi at hvis vi skulle komme raskt om bord, måtte vi bare bla 
opp noen hundrelapper (gambiske dalasi) eller reise uten bil. 

Vi ankom Bakalarr og det var stor stas, ikke helt vanlig med en «tobabo» på disse kanter. 
Vi ble tatt godt imot. På hele campagna (familiens eiendom) var mange til stede og det 
skulle feires. Familien var alle samlet med stort og smått. Vi hadde en fantastisk dag, 2 geiter 
ble slaktet og vi feiret stort. Jeg ble virkelig ønsket velkommen. En dag jeg aldri glemmer. 
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Vi hadde noen late dager også - hvor vi slappet av på stranden. 
Jeg innså fort at her må vi kjøpe oss bil, og vi endte opp med 
en Mercedes. Kjøringen gikk over all forventning. Det tok ikke lang 
tid før jeg lærte meg kjøremønsteret, men her brukes hornet flittig. 

Så kom dagen hvor vi skulle besøke mitt fadderbarn Sohna - en liten 
jente på 5 år som er født med klumpfot. I Gambia er det få som har 
penger til lege og sykehus. Samba Thoray, en av Sohnas lærere og 
altmuligmann skulle være med oss hjem til familien. Det var et 
rørende møte. Vi kjøpte med oss en sekk med ris, løk, olje og 
krydder. De er utrolig fattige, og hadde det ikke vært for Butterfly 
Friends, ville hun ikke fått den skolegangen hun nå får. 
Det koster meg kr 200 pr. md., og det forandrer livet til en liten jente. 
Godt å tenke på. 

Vi ble også invitert til å være med på omvisning på de forskjellige skolene. Vi besøkte førskolen 
i Bakalarr, samt på 3 av de andre skolene. Butterfly Friends har 6 skoler i Gambia og sponser 
alt av skolemateriell og skolegang i 15 år for 2 500 elever. De har 230 ansatte som lønnes fra 
Norge - takket være norske faddere og givere. Det er også bygget et helsesenter som følger 
opp gravide og behandler de malariasyke. I 2015 hadde de 41 758 pasienter og 311 fødsler. 
De gjør en utrolig forskjell, men de trenger stadig nye faddere - eller noen som vil være med 
og gi til skolene eller helsesenteret. Det er ingen selvfølge at barna får gratis skolegang.  
Gå gjerne inn på www.butterflyfriends.no 

Denne turen har vært en fantastisk opplevelse, og de 17 
dagene gikk altfor fort. 
Men nå bygger jeg hus der og ser frem til å komme tilbake
vinteren 2019/2020. 

Til dere som ønsker en annerledes ferie, så er Gambia 
absolutt å anbefale.

Jeg håper også at vi i Butterfly Friends kan få noen flere faddere, vi trenger det så sårt. 
Gå inn på www.butterflyfriends.no her finner dere mye god informasjon, eller ta kontakt med 
meg på tlf. 928 43 011. 

Bjørg P Agwu
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Margit Soelberg og Christian Sands StiftelseMargit Soelberg og Christian Sands Stiftelse
Kjære søster og bror

Ved Margit Soelberg og Christian Sands død ble det innen vår Orden i Oslo opprettet en 
stiftelse i deres navn. Denne stiftelsen har gjennom mange år gitt støtte til søstre og brødre som
har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. 

Hvis du selv kunne ha behov for en økonomisk håndsrekning, eller vet om en søster eller bror 
som kunne trenge litt hjelp, ikke vær tilbakeholden, men la oss få vite om det. 

Det kan bevilges støtte til følgende:

- Rekonvalesensopphold
- Tannlege eller annen lege
- Briller, høreapparat etc.
- Husleie eller andre utgifter
- Tilskudd til drosje til/fra logemøter for søstre/brødre som ikke kan benytte offentlig 

kommunikasjon.  

Styret i Stiftelsen vil behandle alle innsendte søknader fra medlemmer i Oslo-logene og 
gi bevilgning iht. gjeldende retningslinjer. Siste års selvangivelse vedlegges søknaden. 
Alle henvendelser behandles strengt konfidensielt. 

Stiftelsens forretningsfører er:

Inger Hasle
Jernbaneveien 101
1369 Stabekk
i.hasle@online.no
Mob. 95 14 68 93

Søknadsskjema fås ved henvendelse til forretningsfører eller til logenes sekretær.

Styrets medlemmer er:

Leder Thore Fredrik Grüner Loge nr. 136 Millenium
Styremedlem Erling Nystuen Loge nr. 20 Fridtjof Nansen
Styremedlem Ellen From Reb. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva
Varamedlem Grethe Lindman Reb. Loge nr. 65 Teresa
Varamedlem Per Lægreid Loge nr. 10 St. Halvard
Varamedlem Kjersti Shillington Reb. Loge nr. 25 Irene

Oslo, september 2018

Med søsterlig/broderlig hilsen
Margit Soelberg og Christian Sands Stiftelse

Thore Fredrik Grüner (sign)
Leder 16

mailto:i.hasle@online.no


BokhjørnetBokhjørnet

Dronning Loanas 
Mystiske Flamme

Yambo er en italiensk antikvariatsbokhandler i midten av sekstiåra. Da han våkner opp etter et 
slagtilfelle, gjenkjenner han ikke sin egen familie, han husker ikke hva han heter eller hva livet 
hans har bestått i. Derimot husker han innholdet i hver bok han har lest og kan sitere hva som 
helst fra Moby Dick eller Star Trek, Proust eller Dante. I et forsøk på å finne igjen fortiden, drar 
han tilbake til familiehjemmet der han vokste opp, og går systematisk gjennom esker med 
gamle aviser, tegneserier, politisk propaganda, fotoalbum, dagbøker og grammofonplater. 

Slik avdekker Yambo gradvis det som har påvirket og formet hans generasjon fra 30-tallet og 
frem til 90-tallet: Mussolini og 2. verdenskrig, popkulturen, Josephine Baker og Lyn Gordon, 
for å ta noe. Hukommelsen løper løpsk, og livet raser forbi øynene hans i form av en illustrert 
roman.

Som tittelen antyder finnes et mysterium i romanens hjerte, og spenningsnivået gjør dette til nok
en pageturner av Umberto Eco. Dette er en personlig og utrolig gripende dannelsesroman, der 
de tallrike illustrasjonene utfyller Ecos fascinerende fortelling om popkultur og høykultur - 
tegneserier, filmhelter og litterære klassikere. 

Boken inneholder også en rekke sitater på flere språk, noen kjente jeg igjen, men andre måtte 
jeg av nysgjerrighet google frem.

Dette er en bok med store variasjoner, og jeg oppfattet Yambos liv som både harmonisk, men 
etter hvert noe desperat. Man kan godt ha store forventninger til denne romanen - jeg ble i hvert
fall ikke skuffet.
God fornøyelse !! 

Wendy Arnesen
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Ordensetikette - Hva er nå det???
På ettermøtet …………….. holdt Arkivar Trine Granerud Hassel et foredrag om ordensetikette.

Hun hadde en forfriskende forklaring på hvorfor vi må ha etikette i logen, 
og Teresa-Posten har fått lov til å gjengi deler av hennes foredrag.

Jeg skal snakke litt om Ordensetikette, først og fremst hvorfor vi har etikette, hvordan vi skal 
bruke den og hva vi ønsker å oppnå. Hensikten er å minne om den og bevisstgjøre oss alle. 

Hva er så etikette? 
Det er egentlig skikk og bruk. Det er et uttrykk for hvordan man skal opptre i sosiale 
sammenheng både i hverdagen og ved mer festlige anledninger. Det er å vise takt, dvs. 
omdømme og hensyn i sosiale forhold. Takt innebærer at man ikke invaderer andre 
menneskers heder eller personlige integritet. Det er en viktig del av sosial kompetanse. 

Hva er Ordensetikette?
Det er vår Ordens skikk og bruk, rett og slett en veiledning hvordan vi skal opptre i loge og leir 
og dekker i hovedsak de forhold som ikke er omtalt i vårt lovverk eller i ritualene.

Det tilstrebes så korrekt og ensartede forhold som mulig innen den norske jurisdiksjon. 
Det kreves derfor at søstre følger de vedtatte retningslinjer.

Ønsket er å bevare Odd Fellow Ordenens særpreg, samt at alle skal kjenne seg igjen og føle 
trygghet, hvor de enn møter i vår Orden. Det er et av hovedpoengene ved å ha en ordens-
etikette. Ensartethet fører til trygghet. Det synes jeg er viktig å legge seg på hjertet, det er et av 
hovedpoengene ved å ha en ordensetikette. 

Ordensetiketten henviser til et sett av regler for hvordan visse faste hendelser skal utføres, og 
disse punktene får vi kjennskap til i Privatnevnden. 

Hvorfor har vi en etikette?

Antrekk
Enten: Langt, kort, sort, hansker, ikke utringet, ikke splitter, ikke glitter og stas, ikke prangende 
beltespenner, ikke bagger, men håndvesker. (Greit alltid å vite hva en skal ha på seg).
Eller: Alle bestemmer selv. Shorts i fint vær, jeans, lang kjole, sandaler. 

Gjør det oss alle like eller blir det et moteshow? 

Fremmøte 
Enten: I god tid før møtet begynner, avgi passord, skrive seg inn, finne regalie, kjøpe mat….
Eller: Noen kommer for sent, noen går for tidlig, noen mener vi skal vente på de som kommer 
for sent, skal vi starte 19.15 eller kanskje 19.20?

Før møtet
Enten: Tid til hilsing/håndhilse, mingling, passe på at ingen står alene.
Eller: Ikke hilse, ikke se hverandre, ikke inkludere, snakke med de samme hver gang.

Blir det et søsterskap? Hva med de nye søstrene?

Forværelse og inngang
Enten: Stille opp, være stille, gå stille og pent inn med verdighet
Eller: Velte inn i salen, småpratende, alle setter seg nederst i salen, ledige plasser øverst i 
salen, holde av plasser, bytte plasser, rett og slett kaos.



Blir det høytid/verdighet? 
Ser vi salen og de som står på stolene? Viser vi embedsmenn respekt som har lagt ned mye 
arbeid i forberedelsene? Hører vi den nydelige musikken som musikkansvarlig har forberedt? 
Hva med gradspillene og den stille ettertenksomheten?

Under møtet
Enten: Sitte anstendig, være stille, ha sagt ifra på forhånd om man ønsker å si noe.
Eller: Komme med tilrop, plutselig få lyst til å bytte om på dagsordenen, prate uten å rekke 
opp hånden, prate med hverandre.

Gir det mulighet for refleksjon? 
Opplevelse av spillet, høytid og verdighet, mulighet til å gjennomføre ritualene?

Utgang
Enten: Gå stille, pent og følge anvisning fra CM og Inspektør, takke OM med et lite nikk når 
man går ut.
Eller: Skrape med stolene, lete etter vesker, prate, gå før man blir anvist, velte ut.

Vi har valgt å gå inn i Ordenen fordi det der er annerledes. Flere av oss er med i andre typer 
foreninger og klubber der det også er retningslinjer. Selv hvor vi bor, er det retningslinjer, det 
være seg i borettslag eller sameie. Her i Ordenen er det mer spesielle retningslinjer og en litt 
strengere etikette som vi ønsker å beholde fordi den også gir verdighet. 

Ute i samfunnet vårt i dag ser og opplever vi ting som er så fjernt fra verdighet som det vel kan 
komme. Da er det godt at vi tilstreber Verdighet i vår Orden.

Vi skal bestrebe oss på å bli, «et bedre menneske», kanskje litt sterkt sagt, men i hvert fall 
være med på å gjøre en forskjell for våre medmennesker, dvs. skape gode opplevelser, gi en 
hjelpende hånd, ta vare på andre. Og selvsagt skal vi søstre oss imellom også ta vare på 
hverandre, vise hverandre respekt, ha litt selvinnsikt, ha gode verdier, vise ydmykhet og empati.

Etikette gjelder også i aller høyeste grad når det kommer til sosiale media. Ikke la fingrene løpe 
løpsk, tenk igjennom hva du er i ferd med å sende, både en, to og kanskje tre ganger før du 
trykker på knappen.

Forsøk også å tenke igjennom at ting oppleves forskjellig fra person til person. Har vi bare en 
ørliten mistanke om at dette jeg nå er i ferd med å sende ut kan oppleves «vondt» eller 
krenkende, ikke send det! En god regel er: Alt vi sender ut skal være til glede, latter og smil. 
Kun positivt, ikke annet. 

Det står mer om Ordenens etikette i permene dere har - samt på nettet.

Trine Granerud Hassel



Min hobby 

Galanthofil ...
Er det en overdrevent høflig herre?

Nei, - og uansett hva personer med en mindre uskyldig tankegang enn min måtte 
tenke om overskriften;  så er det ikke straffbart, og heller ikke spesielt smittsomt.

Det er bare betegnelsen på en sjelden form for hagehobby;
- en som samler på, eller bare er veldig fascinert av snøklokker.

Det latinske navnet til snøklokkene er Galanthus, men stammer fra gresk og er sammensatt av 
ordene gala = melk og anthos = blomst. Det henspiller på fargen; altså melkeblomst.

Den galanthofile; snøklokkesamleren, eller snøklokkeliebhaveren er ofte i det normale liv helt 
vanlige mennesker. Han eller hun er hagemann eller -kvinne som kjeder seg om vinteren og 
derfor med stor iver kaster seg over en lidenskap som hjelper til med å forkorte den uvirksomme
tiden. 

Mennesket er jegere og samlere,- det synes å ligge i genene våre. Dog er jakt og innsamling 
av små hvite blomster som alle ser helt like ut for den uinnviede være helt overflødig. 
Den galanthofile vil selvfølgelig protestere. I dag kjenner vi med sikkerhet til 19 snøklokkearter, 
og det finnes langt over 500 forskjellige sorter. Og det dukker stadig opp nye i gamle hager.

Snøklokkeviruset kom til oss fra England - hvor mange hageentusiastiske briter beskjeftiget seg
med Galanthus-arter i mer enn 150 år. Den utløsende faktor er ganske spesiell; den startet med
Krimkrigen i årene 1853 til 1856. Her finnes nemlig de fleste av de 19 snøklokke-artene 
viltvoksende i naturen. 
England med (Cardigan og Raglan) var også delaktig i denne krigen, 
og noen av de som vendte hjem hadde blant annet med seg snøklokker. Etter få år ble disse 
artene svært etterspurt fordi de overgikk de allerede kjente snøklokkene med hensyn til 
størrelse og andre variasjoner. Enhver ny plante slår raskt røtter i hageentusiastenes hjerter.

Galanthus har altså i lang tid vært en del av britenes hagekultur, og i vesentlig større omfang 
enn det kontinentale Europa. Noen samler bare på ville arter og deres varianter, mens andre 
samler kanskje på ulike grønne markeringer, eller usedvanlige blomsterformer. Men for meg 
er fristelsen stor nok hvis jeg bare får muligheten til å erverve meg en ny snøklokke.



Å dyrke snøklokker er en takknemlig hobby. De er små, og de krever verken en stor hage eller 
spesielle voksesteder. De er i det store å hele greie å ha med å gjøre. Plantene reagerer raskt 
på flytende gjødning, den fungerer best pga den lave jordtemperaturen om våren. 

Langtidsgjødsel som drysses oppå jorden omsettes ikke
raskt nok så tidlig på året. De liker å stå i fred i noen år,
men etter hvert blir bestanden for tett både i bredden og
høyden, og det kan gå ut over blomstringen. Det er en 
god idé å dele de, og det er best å gjøre det rett etter
blomstring, men før de visner ned. 
Kanskje drømmen er et helt teppe av snøklokker, de gjør
seg best når de er mange. Snøklokkene trives i helt
vanlig hagejord, og gjerne med litt kalk. 
Hvis jorden er litt tung er det et godt forslag er å legge litt
grus og jord som drenering i hullet hvor de skal plantes. 

 Å flytte snøklokker bør skje in the green, altså mens bladene enda er
grønne. 
Tørre løker som man får kjøpt i butikken fungerer ikke alltid så bra, 
snøklokkeløken har nemlig ikke det ytre beskyttende skall (som f.eks 
tulipanen har), som beskytter dem mot uttørking.

Plantene er Geofytter; dvs at de er tilpasset lange vintre og lange 
tørkeperioder. De har med andre ord en kort vekstsyklus. De spirer, 
blomstrer, setter frø og visner ned tidlig på året. 
Og da må man vente helt til neste vår for en ny blomstring.

Men så fort det blir snøbare flekker går den galanthofile ut i hagen for å lete etter grønne spirer. 
Snøklokkene er blant de første budbringerne om vår.

Bjørg Oda

***************

Det oppfordres til å være veldig 
forsiktig med å bruke parfyme.
Noen rundt oss i logen er ikke

glade i duften pga. allergi



Søsterskillingen 2019Søsterskillingen 2019
Loge Teresa avholder hvert år Søsterskillingsbasar. Dette er forankret i våre statutter og 
innebærer at vi arrangerer utlodning av gevinster som logesøstrene har bidratt med. Inntektene 
fra Søsterskillingen går i sin helhet til logens innadvendte arbeid. Vi bruker midlene blant annet 
til blomster til syke søstre og ved spesielle anledninger. Videre yter vi trengende søstre støtte, 
og vi besørger krans ved en søsters båre. 

I år ble Søsterskillingen avholdt etter logemøtet torsdag 21. februar. Datoen var litt spesiell, fordi
den falt midt i Osloskolens vinterferie. Vi opplevde imidlertid at mange søstre som var bortreist,  
likevel ønsket å støtte basaren og hadde sendt med noen penger til loddsalget. OM hadde gitt 
tillatelse til at søstre kunne sende Vipps på forhånd og komiteen fordelte de innkomne penger 
på de forskjellige loddbøkene. Det var også mulig å skrive beskjed på Vipps om at man bare 
ønsket å satse på hovedgevinstene. 

Det var mange fristende gevinster på bordene, og loddsalget resulterte i kr 30 781. 
En hjertelig takk sendes fra Søsterskillingskomiteen til alle søstrene for deres innsats 
som førte til dette strålende resultatet. 

Komiteen vil gjerne fremheve det svært gode samarbeidet vi opplever. Vår leder tar meget 
godt vare på oss både under forberedelsesmøtene og på selve basardagen når vi møter tidlig. 
Det går greit å fordele oppgaver til søstre som stiller samarbeidsvillig opp, og på selve basar-
dagen opplever vi en ekte glede over å kunne sette våre planer ut i livet.  
Å møte våre logesøstre og oppleve at de setter pris på gevinstene og ønsker å støtte basaren, 
gir oss energi til videre arbeid. Vi gleder oss til neste Søsterskilling.

Merete Pålsrud

Fra Arrangementskomiteens opptreden ... Foto: Kjersti Strøm Fjære

Hallo Hansen,   
dette er veterinæren.
Deres kone er her med 
Deres gamle hund.
Er det ok at jeg gir den 
gamle tispa en sprøyte,
slik at hun sovner inn?

Det er ok doktor! Og 
bikkja kan du bare slippe
ut - den finner veien 
hjem selv ...

 

Synd du ikke så i
fryseren, for da 
hadde vi vært i live
begge to ...

         22

Englene Kine og Wendy

Hjernekirurg Kine

Veterinær Wendy

Oppleser Fremstad
Hundeeier Kine



DØRSTOKK-MILA
Det hender jo at man har en «æsj-dag» eller late-dag, og at man finner på
tallrike unnskyldninger (for seg selv) for ikke å gå i logen; det regner, jeg er
sliten, jeg er i slett lune, det er visst noe gøy på TV, og egentlig er jeg ikke
helt i form i dag hvis jeg kjenner godt etter; det er mange grunner til ikke 
å gå ut av døren (jeg vil heller ligge på sofaen og «gruffe» over livets
fortredeligheter = sort sky). Men så dukker den opp den påminnelsen vi 
får før hvert logemøte avsluttes:

Møt så ofte du kan!

Og da blir det på med den svarte stakken og frem med de hvite vantene, og så drar jeg
av gårde likevel. Og hver gang skjer det samme; jeg møter en blid Finn i garderoben
og hilses velkommen av blide søstre i lobbyen (= klapp på hodet).

Når jeg da går hjem etter å ha opplevd høytideligheten i salen og det sosiale samværet
rundt matbordet, tusler jeg hjem mange kilo blidere, og godfølelsen samler seg i
et lite hjerte svevende over hjernen.

Inger-Johanne



Sekretærens sideSekretærens side
31. januar hadde logen vår gleden av å innvie syv søstre:

Dina Elise Mo Robsrud   Strømsalléen 14, 2010 Strømmen, mob.: 966 25 500, født: 4.11.73
E-post: dinaelise@gmx.net, fadder: Britt Eva Bjerkvik Haaland

Dina vokste opp I Bergen sammen med fadderen sin. Studier lokket henne etter hvert til Oslo. 
Hun er bla. utdannet jurist og jobber hos DNB i Bjørvika. En «kugutt» fra Strømmen ble drømmen. 
Tenåringer på 16 og 19 krever fremdeles litt oppfølging. Ellers i fritiden står sykling, både inne og 
ute, pilates og reiser sammen med familien høyt i kurs.

Lisa Marina Hausberg Michelazzi Økernveien 84, 0575 OSLO, mob.: 917 37 538, født: 6.10.75
E-post: lisa.h.michelazzi@gmail.com, fadder: Elisabeth S. Frang

Lisa er født og oppvokst i Bergen med norsk mor og italiensk far. Bodde13 år i Italia etter utd. 
De to sønnene på 10 og 8 er født i Italia. Da eldstemann skulle begynne på skolen flyttet Lisa og 
barna til Oslo, mens mannen pendler. Lisa jobber som økonomisjef. Hun har ikke tid til så mye 
annet enn jobb og familie, men leser gjerne en god bok eller går en tur hvis hun får anledning. 

Johanne Cathrine Brustad Øvre Smestad v. 20 C, 0378 Oslo, mob.: 995 11 447, født: 31.1.63
E-post: jcb@jcbgroup.no, fadder: Mona Fallentin

Johanne er bla. utd. økonom og arb. som næringseiendomsmegler og megler i fornybar energi. 
Hun har meglet hoteller og har bygget opp et stort nettverk i mange land. I tillegg er hun også 
aksjeinvestor og mentor for flere gründerbedrifter. Er utd. ballettdanser og har jobbet som frivillig 
i Opera til Folket siden 2013. Hun er opptatt av fam., mat, vin og sport. Kultur generelt og 
håndarbeid er også blant interessene. Hun er skilt, har tre snart voksne barn og hund. 

Hildegunn Karen Tofting Brannfjellvn. 100 F, 1181 Oslo, mob.: 901 25 455, født: 18.6.66
E-post: hildegunn.tofting@savannen.no, fadder: M. Fallentin

 Hildegunn er født i Bergen og har to sønner på hhv. 15 og 21 år. Hun har startet og driver 
Savannen Interiør as som satser på fairtrade produsert interiør fra Afrika og Asia. Hun liker å reise 
Ofte går turen til Afrika på innkjøp. Hun vil gjerne til Malawi og likte tanken på at OF har vært med 
på en SOS barneby der. Hun er glad i å være aktiv, bader året rundt, løper og liker å gå i fjellet. 
Hun er glad i å lage mat og bake brød.

Helen Carina Weidemann  Hospitsveien 13 C, 0789 OSLO, mob.: 909 20 008,  født: 31.1.66
E-post: carina.weidemann@gmail.com, fadder: Mona Fallentin

Carina er oppvokst på Nordstrand. Hun ble utdannet som fotograf i USA på 80-tallet og tok 
senere journalisthøyskolen i Oslo. Hun jobbet i TV-bransjen i over 20 år, bl.a. i NRK. I dag 
jobber hun ikke lenger med TV, men bruker mesteparten av tiden på daglig omsorg for tre eldre 
familiemedlemmer. Hennes mann er i loge Fridtjof Nansen. De har vært sammen siden 1990 
og har en sønn på 14 år. Hjemmet deres fungerer som et fast samlingspunkt for store og små.

Marianne Lanesskog Ramnkloa 6, 8406 SORTLAND, mob.: 900 61 563, født: 10.10.67
E-post: post@villogvakkerspa.no, fadder: Mona Fallentin

Marianne er gift og har tre barn. Hun er jobber innen helsevesenet og har utdannelse som bl.a. 
dermatologisk kosmetisk sykepleier, fotterapeut og massør. I tillegg til arbeidet som daglig leder på 
vill&vakker medispa AS jobber hun på kirurgisk avd. på Nordlandssykehuset. Hun er glad i 
fjellgåing hele året, er hobbykokk og er glad i og nyter livet. 

Tone Dyrud Bekkestuvegen 33, 2843 EINA, mob.: 979 77 233, født: 23.4.74
E-post: toned47@gmail.com, fadder: Mona Fallentin

Tone har bodd på Eina i hele sin oppvekst. Hun flyttet til Oslo for å ta utdanning som frisør. 
Hun har drevet to salonger og i tillegg jobbet på akuttpost psykiatri, NAV og som prosjektleder 
for kvinner som har vært utsatt for menneskehandel. Hun har en voksen sønn. 
På fritiden hører hun på musikk, leser, fotograferer og trives i skog og mark. 
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Forfremmelser i Reb.loge nr. 65 Teresa                                                                                      
Den Edle Kjærlighets Grad: Torbjørg Margrete Grantangen, Barbro Helene Lugnfors                                             
Det Gode Vennskaps Grad: Pia Camilla Grønnås Haugdahl, Monica Lorvik, Anne Lise Billkvam, Elisabeth Sunde 
Den Høye Sannhets Grad: Benedikte Fagerli Karlsen, Anne Berit Aunevik, Inger Marie Vold Zapffe

Forfremmelser i Leir nr. 17 Christiania
Troens Grad: Elin Irene Solheim Hansen og Tone Lill Johannesen

Utmeldinger
Guri Elnes og Colleen Fitzgerald er etter eget ønske utmeldt av Ordenen.

Endringer til medlemsboken
NAVN ADRESSE E-POST / TELEFON
Andersen, Gunnvor Slett fasttelefon

Aunevik, Anne Berit a.aunevik@gmail.no

Denstad, Grete Eilert Sundts gate 40,
0355 OSLO

Holdhus, Anne-Lise Turveien 115,
1475 FINSTADJORDET

Haaland, Britt Eva Bjerkvik  Slett fasttelefon

Karlsen, Benedikte Fagerli Holmenkollveien 80 B 
0784 OSLO 

Marstein, Kari Goengveien

Ruud, Bjørg Slett e-post

Sandsengen, Bjørg Oda  sandsengenbjorgoda@gmail.com

Thoresen, Anne Brit annebri  t  th@outlook.com  

 

Møteplan høsten 2019      Landssaken 2016-2019

Dato Kl. Møte

05.09. 1900 Embedsinstallasjon

19.09. 1900 Arbeidsmøte

03.10. 1900 DGVG

17.10. 1900 Instruksjon

31.10. 1900 Innvielse

07.11. 1900 Venneaften

12.11. 1900 Minneloge

21.11. 1900 DEKG

05.12. 1900 Sosialaften

13.12. 1800 Jule-/Veteranmøte
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De to redningsskøytene Odd Fellow og Odd Fellow II
har til sammen reddet 111 menneskeliv,

men er nå tatt ut av daglig tjeneste.
Odd Fellow III skal stasjoneres i Bodø.

Les mer om denne saken i neste
utgave av Teresa-Posten.
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Visst gör det ont 
Ja visst gör det ont när kroppar brister.

Varför skulle annars våre tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?

Höljat var ju kroppen hela vintern
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,

och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -
tyngden drar dem neråt, hur de klängar

Svårt att vara oviss, rädd og delad,
svårt att känna djupet dra og kalla,

ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna og vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
brister som i jubel trädets knoppar. 
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar.

Glömmer att de skrämdes av det nya
glömmar att de ängslades för färden

känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit som skapar världen.

Karin Boye
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