
 
 

Fung. Eks OM Anne-Mette Vold som med sitt 

milde vesen har rettledet meg når jeg har ringt  

og spurt om ditt eller datt.  

Påtroppende OM Mona Findal som har stilt opp 

de gangene jeg ikke har hatt mulighet til å lede 

møtene. Det er med på å vise meg at det er trygt  

å overlate pinnen videre. Jeg er sikker på at logen 

får en flott og engasjert ny OM.  

Alle embedsmenn for perioden 2017 – 2019 og 

alle de nye som har takket ja til jobbene og skal 

fungere ifra 2019 – 2021. Dere er alle folk som 

logen er avhengig av. Vi har ingen møter å av-

holde uten at noen stiller opp.  

Og sist men ikke minst. Alle søstrene som stiller 

opp på møter hver tirsdag. Det er ingen loge uten 

dere enten dere er på ettermøtene, eller ikke alltid 

kan være der, men kommer på møte i logesalen. 

Blide mennesker som møter en med en klem eller 

et smil annen hver tirsdag og tydelig viser at dere 

er glade for å tilbringe en kveld sammen. Praten 

rundt bordene på ettermøtene forsterker dette. 

  

 Tusen takk for meg og god sommer til dere alle. 
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GOD SOMMER! 

Med søsterlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

Hanne Augustin 
OM 

Ja, nå nærmer det seg slutten for 

min periode som logens OM.  

Det har vært to lærerike år hvor 

jeg føler at jeg har blitt bedre 

kjent med alle og enhver av dere. 

Vi har dessverre ikke hatt den store medlemsøk-

ningen i denne perioden, men you loose some and 

you win some. Vi har fått tilbake str. Ellen Marie 

Arvesen som valgte å tilbringe logelivet med oss 

igjen. Vi har fått en ny søster i Anne Lene Fjone 

Madsen som har rukket å jobbe seg litt oppover i 

gradene. I skrivende stund vet jeg at jeg kommer til 

å lese opp iallfall en søknad på neste møte som er 

vår våravslutning. Så da må vi kunne si at det gror 

litt hos oss igjen. På den andre siden så føler jeg at 

vi har klart å beholde et godt samhold søstrene 

imellom og det må vi ikke glemme viktigheten av. 

Alle skal føle at de er betydningsfulle for loge No-

ra. Det er også startet et samarbeid med loge Via 

Nova hvor vi allerede har gjennomført felles In-

struksjon samt en fantastisk kveld med jubileums-

fest for Odd Fellow Ordenens 200 års stiftelsesdag. 

Har vel aldri vært så stolt av min egen loge som 

den kvelden da vi presiderte. Dere var så flotte alle 

sammen. Seremonien ble avholdt på en stilfull og 

rolig måte. Vi fikk vist hva loge Noras søstre er la-

get av. Tilbakemeldingene fra denne kvelden var 

udelt positive fra alle. 

Når min periode som OM snart er over og jeg skal 

trekke meg stille og rolig over til Fung. Eks OM 

stolen, er det mange jeg må takke spesielt.  

Vår Storrepresentant Eva Møllerop Djupvik som 

har fulgt alle møter og gradspasseringer og sørget 

for at vi sammen har gjennomført på en verdig og 

riktig måte. Hun har også vært en rådgiver for meg 

i mange tilfeller, en det har vært godt å lufte litt  

forskjellige ideer med.  

Kjære  
 Norasøstre. 
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Else Aafos 
9/4  

Den Høye Sannhets Grad 

Anne Lene Fjone Madsen 
14/5  

Det Gode Vennskaps Grad 

Rebekkaleir nr. 4 Telemark 

Forfremmelser 

Mette Renate Hellum og Gry Holm 
25/3  

Troens Grad 

Mona Findal 
27/5 

Barmhjertighetens Grad 
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Minneord  

Eks OM  Elsa Runde 

12.08.1927 - 06.01.2019 

Rebekkaloge nr. 114 Nora mistet et verdifullt ledd av sin kjede da Eks OM Elsa Runde gikk bort den 6. 
januar 2019.  
Hun ble innviet i vår orden den 9. desember 1975 og hennes fadder var Lita Henriksen.  
Elsa ble valgt som formann da Skien Rebekkaforening ble stiftet den 24. september 2000 og ved institu-
eringen av Nora den 9. februar 2002 var hun ett av de fem chartermedlemmene  og logens første Fung. 
Eks OM. 
Hun var også medlem i Rebekkaleir nr. 4 Telemark. og i Telemark Odd Fellowkor, hvor hun sang alt-
stemmen.  
Eks OM Elsa Runde har hatt følgende embeder i loge Nora: 
Fung. Eks OM  2002 - 2003 
Storrepresentant 2003 - 2006 
Hun ble tildelt både 25 og 40 års Veteranjuvel 
   

Ved stiftelsen av Skien Rebekkaforening mottok Elsa følgende hilsen fra Eks OM Kate Pedersen:  
 

Takk for oppgaven du har påtatt deg. Takk for ditt initiativ og pågangsmot. Takk for kreativitet.  
Takk for den inspirasjon du gir oss. Takk for at du er en meget god problemløser.  
Takk for alle dine gode egenskaper. Vi setter veldig stor pris på deg og skulle gjerne gi deg favnen 
full av blomster. Denne lille hilsenen er fra oss alle i foreningen. 
 
 
 

Elsa elsket å deklamere dikt på våre ettermøter hvorpå både besøkende og egne søstre var stumme av 
beundring, for hun hadde aldri manuskript. Alt kunne hun utenat og det var ikke så rent lite.  
 

Hun hadde også et fast innspill ved søstermåltidet på våre julemøter. Da fikk vi «besøk» av 
«Vaskekjærringa», som var en litt stresset, men herlig damefigur, nordfra. 
 

Elsa var en flott aktør i flere av logens forskjellige gradspill.  Hun innførte også markeringen av Rebek-
kadagen, som foregikk i logesalen etter at logemøtet var lukket. En meget fin fortelling om Rebekka. 
Denne markeringen føres nå videre av en annen søster i vår loge, etter Elsas eget ønske.   

Elsa var en pliktoppfyllende søster, en søster som en kunne stole helt og fullt på, og hun møtte trofast 
opp på logemøter, leirslagninger og korøvelser. 
 

I de siste 9 årene av hennes liv, var hun kun borte på 14 av i alt 153 logemøter, et bevis på at Elsa koste 
seg sammen med sine logesøstre og at hun ønsket å være til stede, så ofte som mulig. 
 
Hun var en fin og inkluderende person som viste stor omsorg for søstre, venner og familie. 
 

 

Et meget verdifullt ledd i kjeden er for alltid borte.                E.M.D. 

Ingen er med oss for alltid og tiden forsvinner så fort. 
Minnene får vi beholde, som gir lindring når savnet blir stort. 

Vi lyser fred over Elsa sitt minne. 

http://www.oddfellow.no/
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Vi koste oss i to timer med en mann som 
var vittig med en lun humor. Det ble en 
artig kunnskapslek. Ting vi burde ha 
visst og mye som vi ikke visste. 

Klokka 12.00 var vi klare til omvisning i Storlogen.  

Fredag morgen, 5.april kl 09.00, starten bussturen i fint vær fra Skien. Det var i alt med 25 søstre.  De 
fleste gikk på bussen i Skien, men fire søstre kom på i Porsgrunn.  
Turen mot Oslo gikk raskt på de nye, fine veiene. Underveis hadde vi et stopp og fikk servert påsmurte 
bagetter med ost og skinke som smakte godt . Vi hadde med oss ulike tørstedrikker og det var kaffe på 
bussen. Noen satt ute i blåsten og andre satt inne i bussen. 

En meget kunn-
skapsrik og enga-
sjerende logebror, 
Stor Arkivar Knut 
Aslak Wickmann, 
tok oss med på om-
visning i Storlogen 
og orienterte om 
husets historie og 
bruk. 

Vi ble imponert over byggets størrelse, utsmykning, historie og varierte bruk. Avslutningsvis fikk vi 
oppleve ”Mørkegangen” og det innholdsrike og flotte museet.  

Et utrolig morsomt, spennende, lærerikt og meget interessant besøk! 
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Det var grillet kalve-
mørbrad, rødvinssaus 
med grillet løk, ram-
sløkpotetstappe, sautert 
asparges, gulrøtter og 
sukkererter. 

Etter måltidet hørtes bare blide og fornøyde søstre og klokka 18.15 satte bussen kursen mot Grenland 
igjen, og det ble en livlig og hyggelig busstur hjemover. Stemningen var på topp. Etter et par timer ble vi 
trygt og sikkert sluppet av bussen i Porsgrunn og Skien.  
 

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon hadde gjort et grundig  arbeid for alt bar preg av å ha vært meget godt 
planlagt. Takk til dere som hadde lagt til rette for en så flott og opplevelsesrik dag for oss søstre! 

G.K.S. og K.S.S. 

Vi fikk servert nydelig mat og drikke av beste sort, både for øye, nese og gane, av meget hyggelige og 
oppmerksomme kelnere.  

Etter to timer, som 
gikk ufattelig fort,  
busset vi opp til  
Ekeberg. 

Det var godt med litt frisk luft  og å strekke beina litt.  
Utsikten ut over Oslo er fin her oppe fra,  
og at værgudene var med oss, bidro til at dette ble et 
fint avbrekk før middagen som ble servert kl. 16.00. 

Vi hadde litt tid til å se skulpturene til Ringnæs 
som var plassert ut i terrenget rundt restauranten. 

Ansiktet som forandret karakter ettersom 
du så på det fra forskjellige vinkler, fanget 

stor oppmerksomhet. 

Til dessert fikk vi 
en tindvedmousse, 
mandelbunn og 
eplesidersorbet, 
servert med en 
kopp god kaffe. 

Helt utsøkt! 
Restauranten hadde også plukket ut en rød og en hvit vin som passet til maten. 
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Odd Fellow Ordenens 200 års jubileum 
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Odd Fellow Ordenens  Landssak 2016 - 2019 

RS 169 «Odd Fellow III»  
 

Når andre båter søker ly og havn i uvær,  
da går redningsskøyta ut! 

 

Takk for at dere er der og takk for det arbeidet dere gjør for å hjelpe! 
 

I perioden 2016-2019 har Odd Fellow Ordenen vært med på å finansiere den nye redningsskøyta «Odd Fellow III». 

Et hvert Ordensmedlem, det være seg søster eller bror, har all god grunn til å være stolt over å ha sørget for 
nok midler til at denne ble bygget. Norges nyeste og flotteste redningsskøyte med topp utstyr om bord som 
nå er på sin signingsferd langs kysten til Bodø, hvor den skal stasjoneres. Bildene er tatt ved ankomst i Lar-
vik, hvor også Telemark Odd Fellowkor var blitt invitert til å bidra med underholdning i form av korsang. 
                 E.M.D. 
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På vårt ettermøte 8. januar 
hadde vi besøk av  
Driftsenhetsleder, 
Annie Sandersen,  
fra Sør-Øst politidistrikt. 
I 2014 dro Sandersen til ebolarammede Liberia 
og jobbet der i over ett år som «Human Resour-
ces Advice»  under FN’s observatørsamarbeid. 
I 2018 tok hun igjen jobben som en av politistyr-
kenes FN`s observatører. Denne gangen i  
Hebron på Vestbredden som kveldens foredrag 
handlet om. 
Vi fikk en innføring iden Israel-Palestinske kon-
flikten på Vestbredden, som har pågått siden 
1948 og som siden 1967 har vært okkupert av 
Israel. 
Sandersen ønsket å fortelle oss om hvordan det 
faktisk er å leve i dette området, for alle parter. 
Det viste hun med bilder og fortellinger av for-
skjellige hendelser.  
Det var en veldig informativ kveld med mange 
sterke historier, slik FN- observatør Annie San-

dersen opplevde å se konflikten og alle mennes-
kene på nært hold.             G.H. 

FOREDRAG SØSTERSKILLINGEN 

Tirsdag 26. februar var 24 Norasøstre samlet til 
ettermøte. Denne kvelden var det, i tillegg til fore-
drag, den årlige Søsterskillingen som var i fokus. 
Bordene var pyntet med bjørkeris som det hang 
papirhjerter på.   
UM Mona Findal hadde skrevet ord på hjertene 
som var gode, positive ord for alle oss søstre. 
Etter foredraget ble det servert nydelige terteskjell 
og kaffe med twist til dessert. 
Til slutt var det spenning rundt loddsalg og gevins-
ter. Vi solgte lodd for 3460 kroner! UM Mona 
hadde vært rundt i butikker og kjøpt gevinster, de-
likat pakket inn i cellofan. I alt 15 gevinster ble 
fordelt til lykkelige vinnere. Nok et hyggelig etter-
møte med variert innhold var kommet til en ende, 
og halv ti ble taffelet hevet.                        G.K.S. 

På vårt ettermøte 26. februar  
holdt bror og styremedlem  
Jan Erik Grennes et veldig  
interessant og levende fortalt  
foredrag om Odd Fellow-bygget.  
Vi fikk innblikk i husets historie,  
hvem som hadde eid bygget og 
hvordan det var kommet i Orde-
nens eie.  
Han fortalte også om et svært godt engasjement 
blant søstre og brødre når det gjaldt å holde huset 
ved like i form av dugnadsarbeid.  
Likeledes fortalte han om utfordringer ved bygget 
framover.  
Det må graves og fjerne oljetank, kontrollere ra-
diatorer og en del søyler ute begynner å råtne.  
Det er et flott bygg, men det trengs å bli passet på 
hvert år.                                                         G.K.S. 
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Kurs høsten 2019 
for 

Embedsmenn 

VALGTE  
EMBEDSMENN 

2019 - 2023

Storrepresentant Lisbeth Drageset 
 

2019 - 2021 

Overmester  Mona Findal 
 

Undermester Mette Renate Hellum 
 

Sekretær  Synnøve Reinholdt 
 

Skattmester  Kirsten Strand Stensrud 
 

Ceremonimester Gry Holm 
 

Kapellan  Gunn Karin Solheim 

TERMINLISTE  
Høsten 2019 

06.08.  Sommermøte  □ Via Nova Påmelding 
 

10.09.  kl. 18.30 O EI Galla Påmelding   
 

24.09.  O Arbm. Rebekkadagen 
 

08.10.  O +  Galla Påmelding 
 

22.10.  O Arbm. 
 

30.10.  Sosialaften 
 

12.11.  M□ Felles m/□Via Nova  Regi □Nora 
 

2611.  O Arbm. Adventsmøte Påmelding 
 

10.12.  O Juleavslutning Galla Påmelding 
 

01.01.  kl. 17.00 Nyttårsloge □ Fidelitas 
 

07.01.  kl.17.00 Barnejuletrefest □ Via Nova arr. 
 

Våren 2020 
 

14.01. ̶  + 
 

Rebekkatreff     kl. 11.00 - 13.00 
25/9 - 30/10 - 27/11 

 

Administrativt  lørdag  19. oktober 
 

Rituelt  søndag 20. oktober 
 

Kursene avholdes i Ordenshuset i Porsgrunn 
 

De aktuelle embedsmenn  
vil få nærmere beskjed,  

så snart alle detaljer er på plass 

JUBILANTER 
2019 

05.01. Vera Hammer Andersen  70 år 
 

12.01. Berith Langbach   70 år 
 

03.03. Elsa Synnøve Johansen  80 år 
 

24.03. Else Aafos   75 år 
 

09.04. Elvy Karine Berg   70 år 
 

11.06. Vigdis Sigurdsen   75 år  
 

22.09. Rannveig Johansson  70 år 
 

05.10. Ingunn Elisabeth Lillefjære 75 år 
 

GRATULERER
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Redaksjonen  
har bestått av flg. søstre: 

 

OM Hanne Augustin 
Eva Møllerop Djupvik 

Gry Holm 
Gunn Karin Solheim 
Mette Renate Hellum 

Kirsten Strand Stensrud 

En aktiv vårtermin nærmer seg 
raskt slutten når jeg skriver  
denne hilsen til dere. 
Valg av embedsmenn og nevnder har blitt foretatt 
og jeg vil derfor benytte anledningen til å takke 
alle dere som har svart ja. 
Til dere som går av ved EI til høsten, vil jeg også 
rette en stor takk for jobben dere har utført. 
En loge er avhengig av søstre som vil og kan ta på 
seg embeder.  
Uten embedsmenn kan ikke en loge fungere.  
Men til alle dere andre søstre, dere skal også vite 
at uten søstre kan heller ikke en loge fungere.  
Derfor er det gledelig å kunne konstatere at loge 
Nora har både aktive og villige søstre. 
Som Fører i Rebekkaleir nr. 4 Telemark i denne 
perioden, har jeg hatt gleden av at flere Norasøstre 
har takket ja til medlemskap i leiren.  
Det er et godt tegn for loge Nora, fordi en loge 
også er avhengig av å ha aktive matriarker. 
Derfor kjære Norasøstre, nøl ikke med å takke ja 
når dere blir kallet til leiren. Der opplever en blant 
annet å bli kjent med andre søstre i vårt distrikt.  
 

Noras medlemmer har hatt en aktiv vårtermin det-
te året. I februar markerte vi Noras 17. årsdag med 
Festlogerituale. I mars avholdt vi Venneaften med 
positivt resultat. Så ble det avholdt fellesmøte med 
Instruksjon i regi av loge Via Nova hvor Nora-
søstrene deltok. Her kunne det nok være ønskelig 
med enda større oppmøte fra vår loge, for str. Dis-
trikt Stor Sire har mye ny informasjon som er av 
stor betydning for alle oss søstre. 
Og så var det Odd Fellow Ordenen sin 200 årsdag 
som ble markert med et eget Festlogerituale.  
Via Nova og Nora hadde et flott samarbeid med 
dette. Det ble en fantastisk flott jubileumsmarke-
ring der loge Nora presiderte i salen og hvor både 
Via Nova- og Norasøstre deltok i det spesielle ju-
bileumspillet. Virkelig en flott markering i logesa-
len. Det samme ble det også ved festmåltidet i spi-
sesalen. Tusen takk til dere alle. 
Så har det vært forfremmelse både til Den Høye 
Sannhets Grad og Det Gode Vennskaps Grad. 
I tillegg har Norasøstre stått for gjennomføringen 
av 17. maiarrangementet dette året. 

 

Til alle dere aktuelle embedsmenn som nå instal-
leres til høsten vil jeg si, merk dere datoene så 
dere kan delta på høstens kurs.  
Disse kursene er av stor betydning for hver enkelt. 
I tillegg er det jo kjekt å møte embedsmenn fra de 
andre logene i distriktet.  
 

Disse fire årene som Noras Storrepresentant vil 
jeg si har vært meget spennende og lærerike. 
Med de store endringene som kom i diverse lover, 
forskrifter og sirkulære etter det siste Storlogemø-
tet, så har nok mye av tiden gått med til å lese og 
å gjøre seg kjent med alt dette nye. Samtidig skal 
en også sørge for at søstrene mottar informasjon 
om ting som skjer. Som Storrepresentant høster 
en også god erfaring gjennom et nært samarbeid 
med de øvrige Storrepresentantene under ledelse 
av str. Distrikt Stor Sire i Distriktsrådet.  
Noen av valgembedsmennene i embedskollegiet i 
loge Nora, har sittet i en periode og noen har sittet 
i to perioder. Jeg vil si til dere alle at det har vært 
veldig hyggelig å være sammen med dere i disse 
årene.  

 

Jeg har lest at takknemlighetsgjeld  
er den eneste gjeld som gjør mennesket rikere. 

 

Derfor kan jeg med sikkerhet si: Jeg er rik! 
 

Til slutt vil jeg ønske alle søstre en riktig fin  
og avslappende sommer,  

og vel møtt til en ny og spennende høsttermin. 
 

Med søsterlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  

 

Eva Møllerop Djupvik 
Storrepresentant 


