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Kjære URD-søster! 

 

Nå er vi inne i siste del av vårterminen og samti-

dig i ferd med å avslutte perioden 2009 – 2011. 

Det har vært to berikende år for logen og et godt 

samarbeid i kollegiet med embedsmenn og alle 

søstrene. Jeg vil benytte anledningen til å takke 

alle søstrene for pliktoppfyllende arbeid i den 

tiden jeg har fungert som logens Overmester. 

Samarbeidsvilje er punkt nr. 1 når arbeid skal 

utføres.  

Mitt ønske for Loge nr. 16 Urd er at de nye valgte 

og utnevnte embedsmenn får en rik og god utvik-

ling i sin kommende to års periode. Vi må alle gi 

vår støtte til at de får den drahjelp som trengs i de  

 

saker som måtte komme. Lykke til! 

 

“Vær mot andre som du vil at andre skal 

være mot deg” 

 

Nå står sommeren for døren. Vi trenger å 

lade batteriene våre og å nyte sol og varme. 

God sommer alle sammen! 

 

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlig-

het og Sannhet 

Synnøve Kiøsterud Brekka OM 

Overmester har ordet 

Overrekkelse av 25 og 40 års veteranjuvel 10. mai 2011 

Det var en høytidelig og flott seremoni i logesalen for 

jubilantene Peggy Strøm, 40 års Ve Ju og Ragnhild 

Hartveit, 25 års Ve Ju. Da jubilantene sammen med alle 

søstrene trådte inn i festsalen stemte Odd Fellow-koret til 

med ”Kom mai du skjønne milde”. Stemningen var satt 

for en minnerik kveld. Koret fortsatte med  en flott vari-

ant av ”Kanskje kommer kongen”, ”Through the middle 

of it all”, ”Gabriellas sang” og avsluttet med ”Jeg vil dan-

se mot vår”. Flottere kunne denne kvelden ikke bli! UM 

Ellen Strømsvaag takket med ordene: Dere er et fantas-

tisk kor, og vi er utrolig stolte av dere. 

På menyen sto: Kalkunbryst  m/grønnsaker og karamell-

pudding til dessert. Kvelden fortsatte med taler, sang og 

hyggelig prat rundt bordet.  

Str. Peggy Strøm, 40 års Ve Ju og DSS Britt Haagensen 

Eks. OM Unn Halvorsen og Str. Ragnhild Hartveit,  

25 års Ve JU 
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Søsterskillingen 8. mars 

Tur til Wallmanns salonger, Oslo 18. mars 2011 

Torsdag 18. mars dro 43 søstre fra loge nr. 16 Urd med buss til 

Wallmans salonger i Oslo.  

Stemningen i bussen innover var høy. Det var store forvent-

ninger til at en kveld på Wallmans Salonger ville gi oss en 

uforglemmelig opplevelse. Ensemblet var en blanding av Skan-

dinavias absolutt beste unge showartister, fantastiske sangere, 

dyktige dansere og ”nysirkus” artister i verdensklasse. Alle 

disse ga oss en unik personlig opplevelse i og med at de også 

var våre servitører. Vi ble overrasket over et forrykende show. 

 

På menyen: Forrett: Diverse tapasretter. Mellomrett: Sashimi 

av laks servert med salat på glassnudler, koriander og chili. 

Hovedrett: helstekt biff servert med ristede poteter, gulrot, pas-

tinakk, sellerirot og bacon samt en chipotlesjy. Dessert:  

Vaniljepannacotta med kirsebærkompott, samt smultdeig.  

Simpelthen nydelig! Vi koste oss med godt drikke til.  

Busstur hjem med høy stemning. Et vellykket arrangement.  

 

Stor takk til Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon. 

       Else-Liv 

Eks OM Anne Marie Moen Vollan sammen med 

Str. Margit Kittilsen og Str. Sissel Kvam. 

Str. Eva Moland var en av de 

heldige vinnerne. 

Praten går rundt bordet. Str. Anne Marie 

Ålgårdstad, str. Elna Jonskås Olsen og str. 

Eva Lindvig Haugen  

På ettermøtet tirsdag 8. mars sto Søsterskillingen på programmet. 

Etter salat og deilig nybakt brød, ble det servert kaffe og kaker 

som Nevnd for søsterskillingen hadde bakt.  

 

Tradisjonen tro hadde søstrene med seg fine gevinster, og det ble 

solgt mange årer til kjøpevillige søstre. Nevnden ved Margit  

Kittilsen, Sissel Kvam og Anne Marie Moen Vollan var strå-

lende fornøyd med et resultat på kr 8000 og takket søstrene for 

innsatsen. 

     Anne Marie 

Førnøyde søstre rundt bordene på Wallmanns salonger 
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Innvielse av nye søstre 22. mars 2011 

12.04.2011 ble fire søstre forfremmet til Den Høye 

Sannhets grad. Fra venstre Turid Momrak Larsen, Liv 

Solveig Bjørnsen, Eva Moland og Anne Marie Ål-

gårdstad 

Gradspasseringer 12. april 

Str Toril Dalevold Thorsen er fadder for de nye søstrene 

Mona Framnes Gundersen til venstre og Gunn Toril 

Goberg Framnes til høyre. 

 

Førsteinntrykket er hyggelig og stemningen er god  

forteller søstrene som gleder seg til fortsettelsen.  

 

Vi ønsker de nye søstrene våre velkommen til Loge nr. 

16 Urd. 

Tradisjonen tro er det ”lærlingene”, dvs. Selskapskomiteen som står for 

underholdningen når nye søstre innvies. Her framfører de lærlinge-

sangen som gir de nye søstrene en god bekrivelse hva de har i vente. 

Generalforsamling i  

Sverresgt. 9 AS 8. april 

Styreleder Rolf Nilssen overrekker blomster til vaktmes-

ter Arne Kittilsen for hans store arbeidsinnsats for huset. 
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Undermester har ordet 

Runde år 

Kari Sletvold fylte 50 år 16. mars. OM Synnøve Kiøsterud Brekka 

gratulerte jubilanten og overrakte gave mens alle søstrene reiste seg og 

sang bursdagssangen for Kari. Vi gratulerer! 

Kjære URD-søstre! 

 

Vi går nå en fin periode i møte, vår og 

sommer i skjønn forening. Allerede har 

vi fått kjenne på sommertemperaturen 

som gir oss forventninger. 

Jeg vil takke alle søstrene for et godt 

frammøte på ettermøtene våre i denne 

terminen. Dette er viktig for samholdet 

mellom søstrene. Jeg vil også takke 

Selskapskomiteen som alltid stiller po-

sitivt opp. Og vi ser fram til nye møter 

til høsten. 

Nå gleder vi oss til den nær forestående 

sommerturen som i år går til Auen Urtegård i 

Siljan. Gården er drevet som turistgård med 

produksjon og foredling av urteprodukter. I 

tillegg er det alltid utstilling av kunst. 

Vi håper selvfølgelig på varmt og godt vær, 

men som det heter det finnes ikke dårlig vær, 

bare dårlig klær.  

 

Da ser vi frem til en hyggelig tur! 

 

Med søsterlig hilsen i V.K. og S. 

Ellen B Strømsvaag UM 

Sommerturen går til Auen 

Urtegård i Siljan 7. juni 

Anne Kristi-

ne Gunder-

sen ønsker 

oss velkom-

men til Auen 

Urtegård. 

Jubilanter 
 
 

09.09. Ella Stenseth  90 år 

Vi tar gjerne med et bilde av vårt flotte Odd Fellow-kor. Bildet er fra 

Syng med oss kvelden 4. mars. Dirigenten i koret er Jerena Fagervold. 


