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Kjære URD-søster! 

Vi er nå godt inne i vårterminen, men vinteren 

sitter og klamrer seg godt fast ennå. Logemøtene 

beriker hver og en av oss til tross for kulden. Det 

er alltid hyggelig for en Overmester å se at mange 

søstre finner veien til logemøtene for å gjøre sin 

plikt, og for fellesskapet, uansett vær og førefor-

hold. 

Fra 1. januar i år fikk vi som kjent en endring i 

vår særlov § 3,2. Lykkeønskningskort til alle som 

fyller år går nå ut. Som nevnt på logemøtet så blir 

portokostnadene etter hvert ganske store. Vi mar-

kerer nå runde år på eget sted i URD-posten. 

Samtidig gjør vi en endring ved besøk/kontakt 

hjemme hos jubilantene. Det er ikke alltid like lett 

å få tak i dagens jubilanter, mobile som vi har 

blitt. Vi er stadig på farten, feirer med familie 

eller er ute på reiser etc. Derfor har vi nå fått på 

plass gode ideer på hvordan vi gjør det på det 

første møte vedkommende søster kommer på, 

etter fylte rundt år.  

Vi skal selvfølgelig besøke de søstre som ikke 

lenger kan komme til logen pga. av helsemes-

sige årsaker, og som ønsker besøk av oss, 

eventuelt sende blomster. Vi håper dette vil 

bli godt mottatt av alle søstrene. 

Vi har mye spennende som skjer på møtene i 

løpet av våren. Jeg håper du møter like posi-

tivt opp, for husk at nettopp du er savnet når 

du ikke er på plassen din. 

 

La oss også berømme og støtte opp om vårt 

flotte Odd Fellowkor! 

 

Jeg ønsker hver og en riktig god vår! 

Overmester har ordet 

Endring i Særlov for Rebekkaloge nr. 16 URD. 

 

Statutter for Søsterskillingen 

§3 

Fondet benyttes til: 

1.    Gave til søstre som fyller runde år, en gang. 

Videre ved passering av runde år, tre rosa 

nelliker eller annen passende oppmerksom-

het. 

2.    Gi en søster øyeblikkelig hjelp. 

3.    Holde trengende søstre godstående i logen i 

en kort periode. 

4.    Betale krans til en avdød søsters båre. 

5.    Dekke utgifter ved spesielle anledninger som 

OM bestemmer. 

Telemark Odd Fellowkor, foajé 

konsert i Ibsenhuset 19.02.2011 
Ny rutine for oppmerksom- 

heter ved runde år og  

fødselsdager 
Etter et år med 

forberedelser og 

sangøvelser kom 

februardagen da 

koret skulle ha en 

selvstendig, of-

fentlig opptreden. 

Spenningen var 

til å ta og føle på 

foran et fulltallig 

foajépublikum. 

Men som avisen 

Vardens anmelder 

bemerket,  gikk 

spenningen over i 

glede og trygghet.  

De mange tilbakemeldingene tyder på at publikum hadde en svært hygge-

lig time med et allsidig og variert program og god 4-stemt sang. 

Avslutningsvis fremførte koret ”Through the middle of it all”, en sang 

som handler om Odd Fellow ordenens motto: Vennskap, kjærlighet og 

sannhet.  

Denne konserten var et stort felles løft for alle impliserte, og vi håper den 

kan være et viktig bidrag til å synliggjøre vår orden. 

        Gerd 

Med søsterlig hilsen i V.K.S. 

Synnøve Kiøsterud Brekka OM 

Styret i Sverresgate 9 AS innkaller til generalforsam-

ling  fredag 8. april 2011 kl 1900. Saker som ønskes 

tatt opp, må være styret i hende senest fredag 25. mars. 
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Utadvendt sosialt arbeid Oversikt 2009-2010 

Barnas Fredspris 

Se omtale nedenfor.  

Støttet med kr 10.000 

SAMBA-prosjektet 

Omtalt i URD-posten  nr. 1 2010.  

Støttet med kr 20.000 

Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige 

ved Norske Kvinners Sanitetsforening 

Se omtale nedenfor.  

Støttet med kr 20.000 

AV-Team, Porsgrunn 

Ferdigstillelse av DVD med spørrekonkurranse fra 

Porsgrunn før og nå. DVD-ene deles ut gratis til 

eldreinstitusjoner i kommunen. 

Støttet med kr  5.000 

Litauen-hjelpen 

Støtte for transport av innsamlede gaver til barne-

hjem og eldreinstitusjoner i Bambles vennskapsby 

Pasvalys. 

Støttet med kr  5.000 

Gavesjekk på kr 20.000 overrakt 

SR Anna Augestad og Sosialnevnden v Str. Elna Jonskås 

Olsen, Str. May-Britt Holte, Str. Sissel Halvorsen  og UM 

Ellen Brekke Strømsvaag overrakte 18. november 2010 gave-

sjekken på kr 20.000 til Britt Karlsen ved Veiledningssenteret 
for pårørende til rusavhengige ved Norske Kvinners Sanitets-

forening. 

Barnas Fredspris 

UM Ellen Brekke Strømsvaag, Grunnlegger Barnas Fredspris 
Kari Thommassen og Leder Jørgen Clemmensen Fløholm 

På ettermøtet 08.02.2011 fortalte Leder Jørgen Clemmensen Flø-

holm og Grunnlegger Kari Thommassen med glødende interesse 

om Barnas Fredspris og prosjektene Barnas Fredspris har vært 

med på å støtte.  Barnas Fredspris er en selvstendig organisasjon. 

Den ble stiftet i 2000 av lærer Kari Thomassen ved Borge skole. 

Elevene i 7. klasse startet dette året innsamlingen til Barnas Freds-

pris. Hvert år siden har det blitt samlet inn penger til ulike pro-

sjekter. Ideen er at barn hjelper barn. Det er flertall av barn og 

unge i styret, der det kun er barna som har stemmerett. Styret fin-

ner fram til prosjekter som kommer barn til gode, spesielt steder 

som har vært rammet av krig/katastrofer. Alle innsamlede midler 

går direkte til prosjektene. 

Jørgen og Kari fortalte spesielt om skolebygget for Ogiek stam-

men i Kenya, som de selv hadde vært nede og besøkt. I fjor ble 

Ogiek stammen sponset med skolemateriell og vår støtte gikk til 

skolemat, maisgrøt, til skolebarna. UM Ellen Brekke Stømsvaag 

takket for et flott og engasjerende foredrag. 
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08.02.2011ble to søstre forfrem-

met til Den Edle Kjærlighets  

Grad. Fra v. Str. Kari Sletvold 

og Str. Reidun Alfredsen 

Ordet fritt: Ta 3 og betal for 2 

Det lyser mot meg fra reklameplakater, jeg møter dem overalt. 

Noen ganger lurer jeg på hva jeg skal med alt dette ekstra, og 

inne i meg vet jeg at dette ikke er gratis. Jeg er med på å betale 

for tre. Men blir jeg blendet av å tro at det er et godt tilbud? 

Men hvis jeg snur litt på det hele og tenker: Jeg vil gi to og få 

tre!  

Hvis jeg omsetter dette i praksis, til en kveld i logen for eksem-

pel? Du har vært i søsterfellesskapet i noen år, eller kanskje 

flere år. Kommer på møtene, hilser på søstrene og forventer å 

få noe av fellesskapet. Tenker jeg noen gang på hva jeg selv 

gir? Når jeg møter en søster, tar jeg meg tid til et vennlig smil? 

Et godt ord om at det er fint å se deg? Glemmer jeg å lytte til 

svaret når jeg spør en søster om hvordan hun har det? Eller kan 

jeg gjøre en avtale om å sitte ved måltidet sammen med en 

søster jeg ikke kjenner så godt? 

Vennskap og Kjærlighet, de løftene har jeg gitt ved alteret. Ja,  

her har jeg allerede to gode tilbud å gi videre for å berike fel-

lesskapet. Og hva får jeg igjen? ”De gamle” kalte det velsignel-

se, og det er gratis! Det fantastiske er at til mer jeg gir, enda 

mer får jeg igjen. Og det gjelder oss alle. Ved å praktisere disse 

Gradspasseringer 

to løfter, får alle mer enn tre tilbake.  

Jeg vet ikke hvem som har sagt dette, men det er tankevekken-

de, og jeg gir det gjerne videre: 

 

”Menneskene på kloden vår 

 

står ikke på rekke etter hverandre. 

 

Se godt etter 

 

og du vil oppdage at de står i en stor ring 

 

og holder hverandre i hånden. 

 

Det du gir til den som står ved siden av deg, 

 

vil til slutt komme tilbake til deg” 

 

 

Tanker fra en søster 

Overrekkelse av 25 og 40 års veteranjuvel 22. februar 2011 

23.11.2010 ble to søstre forfremmet til 

Det Gode Vennskaps Grad. Fra v. Str. 

Anne Berit Brubakken og Str. Kari Glit-

tum 

SR Anna Augestad, Str. Toril Dalevold Thorsen, DSS Britt Haagensen, OM Synnøve  Kiøsterud Brekka, Str. Elsa Carlson  

Str. Toril Dalevold Thorsen og Str. Elsa Carlson fikk overrakt 25 og 40 års veteranjuvel under en høytidlig seremoni i logesalen 

22.02.2011. Etterpå var det festmiddag og på menyen sto reinsdyrstek m/tilbehør og nydelig fruktsalat.  

Vi gratulerer jubilantene! 
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Foto: Ingebjørge Sørensen og  

Anne-Lise Hafredal 

 

Kontakt redaksjonen: 

Anne-Lise Hafredal 

ahafr@live.no 

tlf. 918 12 356 

Storrepresentanten hilser 

Jubilanter 
 
16.01. Anne-Marie Tangen  90 år 

12.02. Gerd Fløholm   75 år 

26.02. Jorid Aabelvik  80 år 

09.03. Gunøi Christiansen  80 år 

16.03. Kari Sletvold   50 år 

27.04. Kari Frøshaug Bjørneboe 70 år 

28.04. Elna Jonskås Olsen  60 år 

12.05. Eva Simonsen  85 år 

31.05. Kari Thorsen   85 år 

Leir nr. 4 Telemark 

Loge nr. 4 Telemark hadde sitt møte på Notodden 22. november med 66 søstre 

til stede. Veien til Notodden og Rjukan er ikke lenger for oss enn den er for dem. 

Den faste møteplassen for Leiren er i Logehuset i Sverresgate 9 i Porsgrunn. Det 

sier seg selv at de i øvre del av fylket vårt har lang vei hver gang.  

Vi hadde en fantastisk fin kveld sammen med nydelig mat og god hjemmebakt 

bløtkake forteller OM Synnøve Kiøsterud Brekka. 

Fem matriarker fikk tildelt Barmhjertighetsgraden på Notodden. Fra v. Str. 
Sissel Bjørtuft Loge nr. 36 Tinn, Str. Else-Liv Olsen, Loge nr. 16 URD, HM 

Hege Midtbø Knudsen, Str. Lise Marie Gusfre, Loge nr. 16 URD, Str. Ellen 

Løvaas Singsåsmo Loge nr. 36 Tinn, Str. Karina Birch, Loge nr. 15 Via Nova, 

DSS Britt Haagensen. 

Kjære URD-søstre! 

2011 startet lik 2010 sluttet – med kulde 

og snø. Det har vært en tøff vinter. Men en 

ting er i i hvert fall sikkert – etter vinter 

kommer vår og deretter sommer.I forbin-

delse med Storlogens Langtidsplan for 

årene 2010 – 2014 er det lagt fram noen 

spesielle områder som det skal fokuseres 

på. 

 

KUNNSKAPSLØFTET 

Kunnskapsløftet skal bidra til å gjøre Odd 

Fellow Ordenen til en betydelig etisk og 

moralsk bastion i samfunnslivet. Gjennom 

dette løftet skal vi gjøre Ordenen til en 

ettertraktet arena for mennesker som setter 

krav til seg selv, til sine omgivelser og til 

de som vil være noe for andre. 

 

ODD FELLOW AKADEMIET 

Fordyping av våre ritualer og fordypning 

innen etikk. 

Fremtidsstudier 

Odd Fellow Ordenen i morgendagens le-

derutvikling 

- Organisasjon og lederutvikling 

- Lederopplæring 

 

SYNLIGGJØRING gjennom 

De Tre Kjedeledd 

Nettavisen 

Informasjonsmøter 

Åpent hus arrangementer 

Internett 

Facebook 

******* 

LANDSSAK 

Ny landssak skal gjennomføres i 2012. 

Dette var noen av de viktigste sakene på 

Storlogemøtet juni 2010.  

 

Videre er arbeidet med Utviklingsprogram-

met for Leiren godt i gang, og skal starte til 

høsten. 

Kurs for nye embedsmenn i vårt distrikt 

blir søndag 23.oktober 2011. 

Det er utarbeidet nye sirkulærer og ny in-

struks for Revisjonsnevnd.  

Regnskapet skal godkjennes i Logene, dvs. 

det skal stemmes over regnskapet igjen. 

Arbeidet med Langtidsplanen for Loge 

URD er i gang. Det er et samarbeid mellom 

Emb.kollegiet og Eksp.nevnden. Den skal 

være klar til høsten og skal legges frem for 

Logen til godkjenning. 

 

Med dette ønsker jeg en fin vår for 

søstrene i Loge nr 16 URD 

 

Med søsterlig hilsen i V.K. og S. 

Anna Augestad 

Storrepresentant  


