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Kjære URD-søster! 

 

27. september ble nye valgte og utnevnte em-

bedsmenn installert. Som ny OM takker jeg for 

tilliten og gleder meg til å ta fatt på oppgaven. 

Det blir spennende og utfordrende! Tusen takk til 

alle valgte og utnevnte embedsmenn for at dere  

påtar dere vervet. Takk også til de embedsmenn 

som nå takker av. Det er godt å ha dere å støtte 

seg til når vi nå tar fatt på vår nye periode. 

 

Det er mye som skjer i logen vår. Allerede 25. 

oktober tar vi imot en ny søster. Det gleder vi oss 

til! Det viser vekst i logen vår. Å skape trivsel og 

inkludere alle er viktige faktorer for å skape tole-

ranse og trygghet for å sikre fellesskapet. 

 

I høst iversetter Den norske Storloge en ny stor 

Landssak i 2011-2013. Målet denne gang er å 

finansiere en ny SOS-barneby i Malawi med 15 

familiehus. I tillegg til selve barnebyen er målet å 

bygge barnehage, skole og yrkesskole samt etab-

lere et familieprogram hvor barnefamilier 

får hjelp til å forebygge familieoppløsning 

og foreldreløshet. Ved full kapasitet vil 

2000 barn være inkludert i familieprogram-

met. Målet er å samle inn kr 500,- pr. Or-

densmedlem i hver enkelt  loge over to år, 

kr 250,- i 2011 og kr 250,- i 2012. Til sam-

men vil dette bidra til over kr 11 millioner 

til den nye SOS-barnebyen. Dette kommer 

vi tilbake til. 

 

I tillegg skal vi støtte opp om lokale aksjo-

ner som er i tråd med Ordenens verdier. 

 

Fortsatt vekst i logen vår og omsorg for 

våre medmennesker er viktige mål for oss.  

 

Vi gleder oss til å se dere på logemøtene 

framover. Still spørsmål, vær aktiv, del 

glede og sorger, det er med på å skape et 

sosialt og godt samhold mellom søstrene. 

 

Overmester har ordet 

Embedskollegiet 2011 - 2013 

Installasjon av nye embedsmenn for perioden 2011-2013 ble foretatt på logemøtet 

27. september. De nye valgte embedsmenn er: OM Ellen B. Strømsvaag, UM  

Margit Agnethe Kittilsen, Sekr. Anne-Lise G. Hafredal, Skattm. Kari Fjeld Waag, 

Kass. Ingjerd Holmberg, Eks OM Synnøve Kiøsterud Brekka, CM Lise Marie  

Gusfre 

Kap.: Anne Marie Sundsaasen 

Insp.: Lill Kirsti Edvardsen 

IV: Nelly K. Buschmann Myhre 

YV: Vigdis Aksnes 

OM HA: Turid Momrak Larsen 

OM VA: Laila Irene Urtegård 

UM HA: Ingeborg Planting Halvorsen 

UM VA: Unni Stamland Kaasin 

CM HA: Sissel Gro Hasler 

CM VA: Jorunn Pedersen 

Ark.: Elisabeth Finckenhagen 

Mus.ansv.: Liv Solveig Bjørnsen 

Mus.ansv.ass.: Anne Marie Ålgårdstad 

Insp.ass.: Ellen Margrethe Ødegaard 

Utnevnte embedsmenn 

2011 - 2013 

 

Med søsterlig hilsen i Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet 

Ellen B. Strømsvaag OM 
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Tildeling av 50 års VeJu 13. september 2011 

DSS Britt Haagensen, Str. Stor Skattmester Svanhild Ljosland, Str.  Eks DDRP Vesla Amundsen, Bror Europeisk Stor Sire Harald Thoen, Str. Eks 

Rådspresident Guro Marie Lie og Str. Stor Sekretær Liv Berit Johansen foresto den høytidlige tildelingen  i logesalen 

Under en høytidlig og flott seremoni ble Str. Vesla Amundsen 

tildelt 50 års Ve Ju av Bror Europeisk Stor Sire Harald 

Thoen. Embedskollegiet hadde invitert sangerinnen Str. Wen-

che Hunsbedt Svindland som ble akkompagnert av vår egen 

str. Lise Marie Gusfre. Telemark Odd Fellow-koret sørget 

også for vakre toner i logesalen. 

Etterpå var det festmiddag i spisesalen for 95 høytidsstemte 

søstre og gjester. På menyen sto laksepaté og hjortestek. Det 

var mange som ville si noen ord til jubilanten, og vår egen str. 

OM Synnøve Kiøsterud Brekka hadde for anledningen skre-

vet en ny veteransang som ble uroppført. Str. Vesla Amund-

sen ble også overrakt vårt spesialdesignet lys, som er støpt 

ved Gartnerløkka Dagsenter for psysisk utviklingshemmede. 

Lysene skal brukes ved markering av runde år i vår loge. De 

fem gjestene som foresto tildelingen fikk også overrakt hvert 

sitt lys. 

Sangerinnen Str. Wenche Hunsbedt Svindland synger på våre 

CD-er under ritualene. Hun er medlem av Reb.loge nr 7 De 

Hvite Liljer i Kristiansand. Hun er sangpedagog og har deltatt i 

flere operaoppsettinger. Vår egen Str. Lise Marie Gusfre og 

Str. Wenche Hunsbedt Svindland sørget for en unik musikk-

opplevelse både i logesalen og på ettermøtet. 

I salongen ventet det et rikholdig kakebord og praten gikk 

muntert runt bordene. 

Str. Vesla Amundsen takket alle søstre og gjester for en fantas-

tisk kveld og for den store oppmerksomheten med gaver og 

blomster. 

Str. Eks DDRP Vesla Amundsen og 

Str. OM Synnøve Kiøsterud Brekka 
Str. Wenche Hunsbedt 

Svindland 
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Sommertur til Auen Urtegård 7. juni 2011 

Bursdagsfeiringer i sommer 

Fire søstre fra Loge nr. 16 Urd var på formiddagsvisitt hos Eks 

OM Kari Thorsen i anledning hennes 85 års dag. 

 

Str. Lise Marie Gusfre, Str. Kari Nenseter, Str. Eks OM Unn Hal-

vorsen og OM Synnøve Kiøsterud Brekka. 

 

Det ble en trivelig stund med en sprek 85 åring. 

Tre søstre besøkte Str. Elna Jonskås Olsen på hennes 60 

års dag.  

 

OM Synnøve Kiøsterud Brekka, Str. Reidun Badar, Str. 

Anne Marie Ålgårdstad og jubilanten Str. Elna Jonskås 

Olsen 

En noe kjøling og regnfull tirsdag ettermiddag ble søstrene hentet 

til et besøk på Auen Urtegård. Som alltid var det bare blide fjes i 

bussen. Stemningen steg ytterligere da søstrene ble servert forfrisk-

ninger før spaserturen opp til gården. 

Her tok ”Anne på Auen” hjertelig imot. Hun fortalte om gården og 

dens historie, de gamle gjenstandene, dyrking av urter og for- 

skjellige arrangementer med musikk og allsang. Hun er nå alene 

om driften og har måttet trappe ned på dyrking og salg av urter. 

 

Siden været var kjølig trakk søstrene etter hvert inn i lokalet innre-

det i den gamle låven. Her ble det servert ”kjærlighetssuppe”, en 

slags urtebuljong, som smakte godt, godt brød, kaffe og eplekake. 

Lise ledet an i allsangen, og det ble en livlig og festlig kveld. 

Anne på Auen syntes det var toppen av en sangkveld, og hun ville 

gjerne ha nytt besøk. 

    

  Gerd 
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Undermester har ordet 

Kjære URD-søstre! 

 

Som ny UM vil jeg igjen få takke alle 

søstre for tilliten dere har vist meg. 

Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven! 

Søstermåltidene er en viktig del av UM 

oppgaver. Vi tilrettelegger for at alle 

skal være fornøyde, men ønsker oss 

også tilbakemeldinger på hva vi kan 

gjøre bedre.  

Søstrene i Selskapskomiteen er alltid 

positive og hjelpsomme!  

 

Ettermøtene er viktige for trivselen vår. 

Under et godt måltid får vi god anled-

ning til å bli bedre kjent med hverandre, 

både de som har vært der lenge og nye søstre. 

Ikke minst er det viktig å inkludere nye søstre 

i fellesskapet.  

Vi minner om at vi har påmelding til alle etter-

møtene. Dette gjør vi for å få korrekt antall til 

måltidene, som igjen er med på holde prisen 

på maten så rimelig som mulig. 

 

Vi ønsker alle søstre hjertelig velkommen til et 

hyggelig søstermåltid. 

 

 

Med søsterlig hilsen i V.K. og S. 

Margit Agnethe Kittilsen UM 

Jubilanter 
 
 

09.12. Gerd Johnsen  85 år 

13.12. Unn Halvorsen 70 år 

I sommer samlet Str. Ruth Hasle, Sigrid Jacobsen, 

Kari Thorsen og Else Liv Olsen seg på verandaen til 

Str. Unn Halvorsen. For en gangs skyld traff været 

blink med sol fra skyfri himmel. Det var topp å se 

hverandre, og praten gikk livlig. Søstrene Ruth Hasle 

og Sigrid Jacobsen er veldig stolte av logen sin og 

skulle gjerne ha vært der oftere. De setter derfor stor 

Sommertreff på verandaen 

pris på å holde seg orientert om hva som skjer på 

logen gjennom Urd-posten forteller søstrene. Den 

blir prioritert og lest flittig når den kommer i post-

kassa. 


