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Kjære Norasøster.
Eksemplar nr.3 av Noraposten har du nå mottatt, og jeg vil også denne gang benytte anledningen til å takke de av våre søstre som arbeider med og står for utgivelsen.
Vårterminen 2011 er nå over og vi står overfor en ny høsttermin, som innebærer endringer
for vår loge. Nye Embedsmenn for perioden
2011-2013 ble valgt på vårt møte den 10.mai, og dermed er min
tid som OM i loge Nora snart over. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle søstrene for godt samarbeid, og samhold i
disse to årene. Embedskollegiet har vært utrolig flinke i å støtte og
hjelpe hverandre, og jeg sitter igjen med følelsen av at vi har lykkes med å lede vår loge med en trygg og sikker logeånd.
En stor takk vil jeg også rette til dere søstre som i denne perioden
har vært medlemmer i logens forskjellige nevnder. Mye arbeid er
lagt ned av dere her, og dere skal huske på at alt dette arbeidet er
meget viktig, da en loge ikke kan fungere uten nevnder.
Kjære nyvalgte Embedsmenn, på vegne av loge Nora vil jeg takke
for at dere har svart ja og ønsker dere lykke til med de oppgaver
som medfølger de respektive embeder.
Denne terminen har inneholdt mye forskjellig både på våre møter
og ellers. Nora hadde i år ansvaret for både juletrefesten og
17.mai.Vi hadde regien for Instruksjonsmøtet som ble avholdt
sammen med Via Nova, i tillegg til vår tradisjonelle Festloge. har
vi også avholdt Informasjonsmøte og valg på nye Embedsmenn.
Logen har også arrangert tur for søstrene til Oslo, og i tillegg vår
tradisjonelle Sommertur til Holla. Vi har på våre ettermøter arrangert utlodninger til inntekt for Sosialfondet. Tusen takk, alle
søstre for den positiviteten dere har vist i forbindelse med den nye
ordningen når det gjelder betaling til innkjøp av gevinster. Alt blir
så mye lettere når vi deler på utgiftene med hverandre i god
logeånd. Tusen takk for kjempeflott resultat av Sosialaften 2010,
det var en stor glede å kunne gi kr. 20 tusen til Frelsearmeen.
Loge Nora har i denne terminen foretatt innvielse av 4 nye søstre
og totalt er vi nå 53. Dette er meget gledelig for logens virke, og
helt i trå med forventningene om ekspansjon. Takk og lykke til
dere 4 nye søstre.
Det er litt vemodig at mine 2 år som OM snart er over,
men samtidig er jeg utrolig glad og takknemlig over å ha vært
loge Noras OM. Disse to årene har vist meg viktigheten av samhold og søsterånd, og tro på det en gjør ut fra de krav som blir
stilt. Jeg har lært mye om loge Nora og dens medlemmer, og det
er en lærdom jeg setter utrolig stor pris på.
Den vil jeg alltid bære med meg, hvor jeg enn er.

7.JUNI 2011
Takk søstre, for at dere er dere selv og for det arbeid og den støtte dere derved gir til logen.
Jeg håper og tror at vi alle vil:
”Ta vare på øyeblikket,
de gylne små sekunder når livet skjelver av lykke,
det er nettopp slike stunder som gir oss den store glede
og minneboken vår smykker.
De minner oss om at det er de små og ikke de store saker
som bringer varme til våre liv, og farge til våre dager.
Den som kan glede seg over det lille mitt i sitt hverdagsliv,
har funnet en kilde til trivsel, og påfyll av stadig ny giv.”

Herved ønsker jeg alle mine Norasøstre en riktig varm og god
sommer, og vel møtt til en spennende høsttermin.
Med søsterlig hilsen i V.K. og S. Eva Møllerop Djupvik OM
Det er viktigere å snakke med enn å snakke om
og det er viktigere å høre på enn å høre om.

Valgte Embedsmenn
OM
UM
Sekretær
Skattmester
Kasserer

perioden 2011 - 2013

Rannveig Johansson
Inger Isaksen
Mona Findal
Reidun Mahler Askheim
Elvy Karine Berg

Høsten 2011
15.08. Sommermøte arr. □BD
30.08. EI Galla Påmelding
13.09. O+ 1N Nevnder Storrepr. Galla Påmelding
21.09. Sosialaften
27.09. OArbm.2N Nevnder Storrepr.
11.10. − +
25.10. O Arbm.
22.11. = +Adventmøte
13.12. 0 Arbm./ Julemøte
01.01. Nyttårsloge

I år hadde embedskollegiet lyst til å prøve noe nytt når det gjaldt utlodning til sosiale fond.
Det ble foreslått at to søstre i embedskollegiet skulle kjøpe inn gevinster
for to utloddinger til sosiale fond.
Ideen ble luftet på et ettermøte med alle søstrene, som alle syntes dette
var en god ide. Det ble samlet inn kr.200 pr. søster.
Første utloddingen, 22.03.11, ga kr. 3310,00 til fondet.
Andre utloddingen, 26.04.11, ga kr. 3180,00 til fondet.
Søstrene var svært så fornøyd, så dette bør vi nok gjøre igjen.
Str. Elin S. Nilsen og Inger Lise T. Andersen

Referat fra besøk i loge nr.17 Unitas i Halden
Jeg er fadder for en venninne av meg, som den
05.04.2011 fikk forfremmelse til Den Edle Kjærlighets
Grad i Rebekkaloge nr 17 Unitas i Halden.
Seremonien ble gjennomført på tradisjonell og fin måte.
Med meg til Halden var vår OM Eva Møllerop Djupvik og
søster Unni Ruud.
For meg var det selvfølgelig hyggelig å treffe søstrene i
Halden igjen. Jeg bodde tross alt der borte i nesten 4 år.

Jeg tror også at de søstre fra Rebekkaloge 114 Nora, som var med til
Halden, fikk en fin opplevelse.
Str. Bjørg Helene Kirkeby

Det var en uforglemmelig tur str. Unni Ruud og jeg fikk
være med på ved logebesøket til Unitas i Halden. Vi reiste
med første ferge fra Sandefjord via Strømstad og str.
Bjørg Kirkebys mann, Jan Erik, stilte som sjåfør.
Hele dagen gikk med til turen og møtet, så det var godt å
ha fri når en reiste på besøk.
Det var en flott opplevelse å overvære gradstildelingen. Vi
koste oss alle tre, men den som kanskje hadde den aller
største opplevelsen var nok den stolte Fadder str. Bjørg.

I loge Noras regi, ble det avholdt instruksjon av DSS,
Brit Haagensen.

På vegne av str. Unni og meg selv vil jeg herved takke for
at vi fikk anledning til å delta på møtet i Unitas og vi vil
anbefale alle våre medsøstre om å besøke andre loger så
ofte som mulig . Det er uten tvil meget hyggelig å stifte
bekjentskap med søstre i andre distrikter.

Det var meget positivt og lærerikt.

Kanskje vi burde tenke på en vennskapsloge for Nora?
Eva Møllerop Djupvik OM

Håper vi kan gjenta dette.

På ettermøte var vi mange søstre, det var meget koselig.

Loge Noras 9 årsdag ble markert med en flott festloge.
Etter et flott møte oppe i logesalen, samlet alle seg i salongen
hvor stemningen var upåklagelig.
”Snart klar for servering”
Tradisjonen tro var også i år hovedretten, kalvestek.
Vi hadde nydelig taffelmusikk som, Nicolae Bogdan sto for.
Senere på kvelden ble det av samme musiker spilt flott dansemusikk.
Kvelden ble en vellykket festaften for både gjester og Norasøstre.
Vi gleder oss til neste år, for da feirer loge Nora 10 årsjubileum.

Gjestene ankommer Odd Fellow

Spente Norasøstre: Rannveig, Vera,
Bente, Reidun og Eva

En av Noras eldste søstre,
Ruth Roligheten svinger seg i dansen sammen med
sin mann, Ivar
Musiker, Nicolae Bogdan, gjorde kvelden perfekt

Karina Birch OM Via Nova

Minneord om Judith Elisabeth ” Lillemor” Moen

4. juli 1924 - 27. januar 2011
Str. Judith Elisabeth ”Lillemor” Moen
født 4. juli 1924 ble innviet i Odd Fellow Ordenen 6.januar 1959
Hun ble tildelt Den Høye Sannhets Grad den 6.oktober 1959
Hun har innehatt følgende logeembeder:
Sangerinne

1964-66

Kapellan

1968-69

Kasserer

1975-77

Sangerinne

1977-79

Kapellan

1979-81

Kapellan

1981-83

OM’s venstre assistent

1985-87

Lillemor Moen var i Rebekkaloge nr.15 Via Nova, deretter i nr.16 Urd
inntil hun ble med under opparbeidelsen og medlem ved institueringen av Nora,
den 9.februar 2010.

Loge Nora har mistet et meget verdifullt ledd i sin kjede.

Hun ble opptatt i Rebbekkaleir nr. 4 Telemark 13.oktober 1984,

Den 8. april 2005 fikk Lillemor sitt første slag og hun kom seg aldri

og ble opphøyet i Bamhjertlighetens Grad den 14.oktober 1984

etter det. En god del søstre fikk gleden av å bli kjent med Lillemor,

I leiren har hun innehatt følgende embede: Sangerinne 1989-95

en glede som alle vi i Nora stolte kan dele med andre, så som både

Hun ble tildelt:

loge Via Nova og loge Urd, samt leir Telemark.

25 års Veteranjuvel den 17.januar 1984

Ingen er med oss for alltid og tiden forsvinner så fort.

40 års Veteranjuvel den 23.mars 1999

Men minnene får vi beholde, de gir lindring når savnet blir stort.

50 års Veteranjuvel den 7.januar 2009

Loge Nora har mange fine sanger som Lillemor har skrevet. Disse
blir sunget om og om igjen i vår loge.
Slik blir vi minnet om vår søster og gode minner gir trøst og lindring.

Tirsdag 26.04.11 hadde loge Nora besøk av to representanter fra Frelsesarmeen.
Astrid Hansen og Jan Gerhard Abrahamsen takket for de 20.000 kronene loge
Nora hadde gitt dem. For disse pengene bygges nå en lavvo i skogkanten litt sør
for Sneltvedt skole.
Ungdommer og voksne jobber sammen med å bygge lavvoen.
Frelsesarmeens budskap bærer mye preg av at vi skal bygge opp ungdommen og
alle andre mennesker, og kanskje særlig dem som strever mest med livene sine.
Ungdomstiden kan være vanskelig for mange, og noen skal prøve ut det meste,
ofte med katastrofale følger for dem selv.
Det ble for oss Norasøstre en svært meningsfull kveld med to flotte mennesker
og en ideell organisasjon, som vi alle har stor respekt for.
Vi ble invitert til lavvoen på Sneltvedt når den står ferdig
en gang utpå høsten.
Det blir spennende!
VS

Intervju med en av våre eldste Norasøster,
Karin Ringdahl
Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet?
Loge nr.115 Via Nova, Skien året 1964
Hva gjorde at du søkte opptagelse?
Jeg var venninne med Logesøster Lillemor Moen, som oppfordret meg til å søke medlemskap
Kommer du fra en “ordensfamilie” eller var det venner/ kolleger som gjorde at du kom i kontakt med Ordenen?
Det var flere i min bekjentskapskrets som var med i Logen.
Hva visste du om Ordenen på forhånd?
Fint lite, kun det lille Lillemor fortalte.
Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Har du selv vært fadder?
Lillemor Moen, Via Nova, ikke vært fadder
Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster?
Godt mottatt på alle måter
Hva synes du er det viktigste vi kan gjøre for å ta best mulig i mot en ny søster?
Være oppmerksom, ta kontakt med de nye flere ganger til de finner sin plass og unngå klikkvesen.
Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen?
Ja, etter informasjonen jeg fikk.
Er det noe du spesielt vil nevne i forb. m. oppgaver/embeder som du har hatt som logesøster i disse årene?
Jeg har ikke hatt embeder, bare vært vikar for assistenter, ytre vakt og sekretær.
Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag?
Kjøkkenkomiteen har gjennomgått stor endring. Vi lagde maten selv og vasket og ryddet etterpå. Klokken ble både 02 - 02.30. Få
hadde egen bil, så vi brukte drosje og da vi ringte drosjesentralen ble det sagt at nå skal ”den sorte mare” hjem.
Vi hadde mer familiesammenkomster med rebusløp, og tur til Lifjellstua, i tillegg til selve logelivet.
Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet?
Ja, prate med de som viser interesse for logen, når vi treffer noen som vet vi er medlemmer.
Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre?
Gjenta så ofte du kan, ” Velkommen igjen” la de føle at de blir sett og inkludert og at de betyr noe for logen.
Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag?
Ny leder gjør tingene annerledes, det kommer ny form på ritualene fra sentralt hold. Før var det julekrybbe fremme på julemøte oppe
i logesalen, og det ble pyntet et lite tre. De hadde eget julespill hvor søstrene var aktører.
Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid?
Nye medlemmer. Tidligere var de aller fleste logesøstre hjemmeværende, og de hadde startet sitt logeliv da de var 25-30 år. De hadde god tid til logen som hobby, og deres frikveld var logekvelden.

Dagene har blitt flere timer lengre, sola titter fram og vi er inne i
årets første vårmåned.
Våren 2010 var vi et lite knippe søstre som hadde noen flotte ettermiddagsturer på onsdager.
Det startet med at jeg inviterte til hvitveistur i mitt hvitveisparadis,
ved Kverndammen og Porsløypa ved Klyve.
Deretter gikk turene til Lensmannsæter, og området rundt Fritidsparken.
Sommeren kom og gikk og vi forsøkte igjen utpå høsten, da med fast utgangspunkt og klokkeslett i Fritidsparken, men det falt bort etter et par ganger da det
ikke fikk den store oppslutningen.
Vi som var på tur hadde det veldig hyggelig. Våren og naturen ropte på oss og det
tror jeg den kommer til å gjøre i år også.
Blir du med på tur? Vi avtaler oppmøte på ettermøtene.
Jorunn, Elsa, Signe Karin, Inger og Ingrid

Str. Jorunn Jordbakke

Sitat

Middelaldrende er du,
når Du bøyer deg ned
for å knyte skolissene
og spør deg selv:
Hva annet kan jeg få
gjort når jeg først er
der nede?

Jorunn, Inger, Ingrid og Inger Lise

En dag sa Kirsten Stensrud ”du vil ikke være med i logen da?
Jeg tror det er noe for deg” Hun kunne ikke være fadder, men det kunne hennes venninne, Bente Schillinger.
Vi tok derfor et møte, og hun valgte å ta på seg oppgaven. Hun viste
meg tillitten, noe jeg er meget glad for.
Senere fikk jeg et hyggelig besøk, og ble deretter tatt opp som søster i
Nora. ( 22.02.11)
Det var en veldig spennende og flott kveld. Jeg har blitt mottatt med
åpne armer av en gjeng med glade, blide og velmenende søstre.

Må si jeg ser fram til Noras Oslotur den 21.mai, Det blir hyggelig å bli
kjent med alle søstrene
Til slutt vil jeg ønske alle en god sommer.
Str. Mette R. Hellum

24 forventningsfulle Norasøstre dro med buss fra Skien lørdag 21.mai kl. 8.00
Vår Storrepr., Vera ønsket velkommen, og str. Bente ga oss litt orientering for dagen.
Vi ankom Linderud Gård kl.10, hvor vi ble møtt av guiden, konservator Kari Greve fra
Nasjonalmuseet.
Linderud Gård ligger midt i Groruddalen, en herskapsgård fra 1700 tallet. Den rike
trelasthandleren, Mogens Lauritssøn, kjøpte gården i 1697 for 300 riksdaler.
Det var da et lite gårdsbruk, som ble drevet av en forpakter.
Sønnen, Erich Mogenssøn kjøpte gården i 1713, og oppførte en stor lystgård. Han anla
også en hage i barokkstil, med karpedam, en 200 meter lindehall og to hasseltuneller,
som fortsatt er bevart.
Mogens Larsen Monsen (Mogenssøn forkortet) overtok stedet 21 år gammel etter farens død. Han drev en god trelasthandel med England og brukte Linderud Gård til
storslagen representasjon. Han bodde i Oslo med sin kone, Helene Cathrine Buchler.
Hun er opphavskvinnen til Mor Monsen kakene.
Den eldste datteren i huset, Marte Beate, giftet seg med forretningsmannen
Haagen Mathiesen. Deres eldste sønn, Mogens Larsen Mathiesen, var bare 19 år da
han måtte overta gårdsdriften, da faren reiste. Han giftet seg året etter med Johanne
Hedvig Gløersen, som styrte gården med fast hånd.
Christian Pierre Mathiesen, var sønnesønn av Mogens Larsen Mathiesen. Han flyttet
inn på Linderud Gård sammen med sin kone, Celina, i 1913. Han var agronom så nå
ble gården et mønsterbruk. Han var landbruksminister i koalisjonsregjeringen i 19031904.
Linderud Stiftelelse ble etablert i 1954, med formål å bevare gården og anlegget.
Cecilie og Jørgen Mathiesen var de siste som bodde her, fra 1954-1981.
I 1960 ble eiendommen fredet, og
i 2007 ble gården en avdeling av
Akershusmuseet.

Piknik i hagen
..et riktig
herregårdsmåltid

Kl.14.00 gikk turen videre til Oscarshall, som ble
bygd i 1850 årene av Kong Oscar den første og
hans tyske kone, Josefine.
Vi hadde en veldig
flink guide, som formidlet historien helt utmerket.
Det var også mange flotte kunstverk av Tideman
og Gude.
Så gikk turen videre med båt over til Aker brygge, en spasertur opp til Brasseriet, som lå ved
Rådhuset. Alle søstrene syntes at middagen, som
vi hadde forhåndbestilt, smakte helt fortreffelig.
Dessert, kaffe og vin ble det også, -nydelig.
Denne sommerturen var på alle måter 100%
vellykket, og godt planlagt til hver minste detalj.
Logens styrkelse og ekspansjon
skal ha all ære av
arrangementet.
VS

50 år
Hanne Augustin

03.11.1961

60 år

Innvielse
Innvielse
22.02.2011
Mette Renate Hellum

Sissel Hjelvik

17-03.1951

Eva Møllerop Djupvik

05.05.1951

Inger Isaksen

01.11.1951

24.05.2011

70 år

Bjørg Helen Gulbrandsen
Marne Marie Eriksen Tofsland

Anne-Mette Vold

03.05.1941

80 år

Gerd Louise Tollefsen

Karin Ringdahl

20.03.1931
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