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Embedsmenn 2011-2013 

Storrepresentant   Jorunn P. Jordbakke 

  

Fung.EksOM  Eva Møllerop Djupvik 

OM  Rannveig Johansson 

UM Inger Isaksen 

Sekretær Mona Findal 

Skattmester            Reidun Mahler Askheim 

Kasserer Elvy Karine Berg 

CM Anne-Mette Vold 

Kapellan  Bjørg Helene Kirkeby 

Inspektør  Bente Schillinger 

IV Unni Ragnhild Ruud 

YV Gunn Karin Gjevestad 

Musikkansv.  Berit Solberg Ottar 

Arkivar  Vigdis Sigurdsen 

OM h. ass.  Brigitte M.Thomassen 

OM v.ass.  Kirsten Pflug 

UM h.ass.  Eva Ebersten Ulvin 

Um v.ass. Britt Jorun Sandvik 

CM h.ass. Kirsten Strand Stensrud 

CM.v.ass. Astrid Falch Erichsen 

Inspektør ass.  Unni Magnussen 

Mus.ansv.ass.  Ragnhild A. Dahlgren 

Kjære alle mine søstre. 

 

Når dette skrives er det nesten 

slutt på oktober måned og vi har 3 

logemøter igjen av høstterminen. 

Jeg har nå vært OM i loge Nora i 

to måneder. To utrolige lærerike 

og spennende måneder, som har 

gitt meg nye erfaringer, utford-

ringer og gleder. Det er virkelig 

en glede å være OM i vår loge, 

fordi jeg møter så mye positivitet og samarbeidsvilje fra alle 

søstrene, fra alle dere som er i valgte og utnevnte embeder og i 

ulike nevnder, og fra søstrene generelt. Jeg håper og tror at 

denne perioden vil bli fruktbar og utviklende for alle søstrene, 

slik at alle føler at vår loge er et godt sted å være. Vi har mange 

oppgaver foran oss som krever innsats og arbeidslyst. Jeg håper 

dette kan gi søstrene en samhørighetsfølelse som gir positive 

ringvirkninger i alt vårt logearbeid.Vi skal feire 10 års jubileum 

i februar 2012. Dette skal feires med høytid og i rette former. 

Vi håper også på å få til en jubileumstur i løpet av våren 2012. 

Forslag til reisemål blir tatt imot med glede.Vi skal arbeide 

med logens handlingsplan hvor det er tre områder som bør pri-

oriteres med konkrete tiltak. Kvalitet; i gjennomføringen av 

logemøtene. Ekspansjon; med konkrete planer for rekruttering 

og innvielse av nye søstre, målet er 5% økning i to-årsperioden. 

Utadvendt arbeid; som i hovedsak vil bestå av Ordenens 

Landssak de neste 2 årene. Vi skal sammen bygge en barneby i 

Malawi og skal samle inn kr. 500.00 pr medlem over 2 år. Vår 

Orden har en pedagogisk målsetting med personlighetsdannelse 

som mål. Derfor er læringsmiljøet helt avgjørende for å skape 

tilhørighet til logen. Vi må være oppmerksomme mot hverand-

re. Se alle søstrene og sørge for at de føler seg inkludert i fel-

lesskapet som vår loge innbyr til. Alle har et ansvar her så vi 

må være tolerante og rause i vår adferd slik at vi kan møte 

hverandre med åpenhet, forståelse og vennskap. Det tror jeg vi 

er veldig flinke til i loge Nora, enige? Takk til alle dere som 

har vist meg tillit ved å velge meg til logens OM. Det er en stor 

oppgave som forutsetter godt samarbeid med embedskollegaer 

og søstre. Jeg er ikke i tvil om at vi sammen kan utvikle en 

hyggelig og inspirerende loge hvor alle søstrene føler at de har 

utbytte av komme på møtene. Jeg ser fram til å være logens 

OM i den kommende 2 års perioden. 
 

Med hilsen i V. K. og S.       Rannveig Johansson OM 



Flere av våre Norasøstre ble installert i  

      Rebekka leir nr. 4 Telemark den 22. august   

 Eks OM Eva Møllerop Djupvik ble installert som Hovedmatriark 

 

Hun er nettopp ferdig med sine to år i loge Nora som OM, et embede hun har  

utført på en fremragende måte. 

 

 

 

Eks Skm. Elin Studsrød Nilsen ble installert som Musikkan-

svarlig. 

Elin har nå gått av som loge Noras Skattmester, et embede 

hun har hatt i to perioder, og som hun har utført med stor 

nøyaktighet og ferdighet. 

 

 

                                                                                                                                                  

Gratulerer  
Lykke til  

med deres nye embeder 

i  

leir nr. 4 Telemark     

Det var et meget hyggelig gallamøte 

med nydelig mat  

og hyggelig atmosfære ved et stilig 

pyntet bord av den nyintstallerte  

Dep. HM Gro Lyngmo. 

 

 

Fra venstre: 

Storrepr. Turid Knudsen, HM Eva M. 

Djupvik, Eks HM Hege Knudsen, Stor-

repr. Vera Hammer Andersen og Stor-

repr. Tove L. Johansen. 

Str. Wenche Thorsen ble instal-

lert som Inspektør Assistent. 

 

Hun har vært Inspektør i loge 

Nora i forrige periode. 

Et embede som hun utførte med 

stor omtanke. 



Den nye ordningen med gevinstinnkjøp, som startet på vår-

terminen viste seg å bli så vellykket at det ble vedtatt å fort-

sette med dette ut året. 

Årets sosialaften som ble avholdt den 21.september inn-

brakte kr.15 900. 

Vi takker for den positive responsen. 

Str. Elin S. Nilsen og str. Inger Lise T. Andersen 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

OW Gundersen undertøyavd. 
 Prinsessegaten , Skien. 

 

  Madame Belato  
 Telemarksgaten, Skien 

 

  Gallefos Blomster  
  Torggaten, Skien 

 

  OM Rannveig Johansson ønsket velkommen, og informerte litt om loge Nora og Odd Fellow 

som organisasjon. Deretter ble det servert smørbrød, kaffe og kaker, mens søstrene solgte lodd på flotte ge-

vinster. 

Nytt av året var blomsterbutikken, Gallefos, som hadde pyntet alle bordene med nydelige oppsatser. 

De flotte mannekengene fra OW Gundersen, viste alt fra undertøy, badetøy og nattøy. 

Madam Belato med fem Norasøstre som mannekenger, viste i år også hvert sitt  logeantrekk i tillegg til 25 

andre antrekk. 

Konferansier, søster Eva Ebersten Ulvin, presenterte mannekengoppvisningen meget  profesjonelt. 

 

Vi takker for fremmøtet og innsatsen fra søstre og gjester. Tusen takk for en flott kveld. 

Gjestene koste seg mens alle  

mannekengene utførte en kjempeflott innsats.  



 

 

Intervju med en av våre eldste Norasøstre,  

 Elsa Runde 
 

Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? 

Jeg ble innviet i Rebekkaloge nr. 11 Concordia, Tromsø den 9.12.1975 

 

Hva gjorde at du søkte opptagelse?  

Det var en god venninne som spurte, etter å ha snakket litt med meg,  

og jeg ble interessert ut av det hun fortalte. 

 

Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? 

Jeg visste ikke noe spesielt. 

 

Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem?  Har du selv  

vært fadder? 

Organist Lita Henriksen i Concordia. Ja, jeg er fadder til to stykker. 

 

Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? 

Ja, og opplevde å få et stort nettverk ved flytting til Skien 

 

Hva synes du er det viktigste vi kan gjøre for å ta best mulig i mot en ny søster? 

Mange ting, men omsorgen for den nye søster synes jeg er ganske viktig. 

 

Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen? 

Ja, jeg opplever et nært forhold til logen, hadde ingen konkrete forventninger. 

 

Er det noe du spesielt vil nevne i forbindelse med oppgaver/embeder som du har hatt som logesøster i disse årene? 

Det har for meg vært veldig utviklende med alle de oppgaver og embeder som jeg har hatt. 

 

Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag? 

Den største forskjell er å forstå og bli kjent med hva Odd Fellow Ordenen står for. 

Redningskøytene var det første jeg ble kjent med. Utvikling i positiv retning påvirket alle de oppgavene jeg har hatt i 

logelivet. 

 

Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? 

Ja, jeg husker godt klebemerkene ”Jeg er en Odd Fellow”, og ringen vekker ”oppsikt” 

 

Kan du huske noe som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg som logesøster? 

Ordenen tar vare på vår kulturarv, da gamle tekster fortsatt er i våre ritualer, for siden jeg gikk inn har disse vært uendret. 

 

Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn? 

Bruke tid ved gjennomføringen av logemøtet, og gjøre seg godt kjent med tekstene. 

 

Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? 

Gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg. 

 

Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? 

Ikke noe spesielt. 

 

Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid? 

Utvikle seg i den retning at søstre skal glede seg til å komme- 

Trivsel bør stå i fokus. 

 

Kunne du tenke deg å bidra med stoff til Noraposten? ( eks. Dikt, reiserapport, bilder, tegninger eller små fortel-

linger fra tidligere)  til glede for nye søstre? 

Ja, mer enn gjerne. 

                        



 

Eva, Wenche, Gunn Karin og Ragnhild 

 deler ut terminlister og                  på vei til Jorunn Pedersen Jordbakkes paradis 

Noraposten i bussen                                      Febakke, ved Nordsjø 

  

…Her  

trives 27 

glade Nora-

søstre! 

 

 

Takk, 

Jorunn, 

for din  

gjestfrihet. 

Inger, Berit og Kirsten 



Utlodning av vin og blomster ble godt mottatt og resultatet 

ble Kr. 2.820,00  

Et hyggelig ettermøte møte med høstens delikatesse, fåri-

kål, kaffe og eplekake. 

Sitat 

 

Skaper vi 

menneskeverd, 

Skaper vi fred. 

 

Nordahl Grieg 

 

 

 

Etter å ha blitt spurt et par ganger av Kari Spange, om ikke jeg kunne ten-

ke meg å være med i logen, sa jeg ja til å bli med på et informasjonsmøte.   

Denne kvelden ga mersmak!   

Tirsdag 24/5-2011 ble jeg innviet som søster i Nora, med Kari Spange 

som min fadder. 

Innvielseskvelden var en utrolig flott, og ikke minst en spennende kveld.  

En kveld full av minner, og inntrykk til ettertanke. 

Jeg gleder meg til fortsettelsen i loge Nora – til flotte samvær og lærerike 

kvelder. 

Jeg vil også si takk til alle søstrene, for den varme og inkluderende måten 

dere har tatt i mot meg på. Det er ikke vanskelig å føle seg hjemme sam-

men med en slik samling av blide og varme damer! 

Jeg gleder meg til fortsettelsen! 

 

                         Søster Marne M. E. Tofsland.  

Cato Nergaard fortalte om  

diamanter og perler for en 

spesiell lydhør forsamling. 



 

Redaksjonen utfordret meg, som ny Storrepresentant, til å skrive litt i  

Noraposten.  

Først må jeg takke for at dere, mine søstre, valgte meg. Selv om jeg har 

vært med i logearbeidet lenge, og hatt mange ulike oppgaver er det å være 

SR helt nytt for meg. Jeg kan ikke alt og vet ikke alt, men jeg skal gjøre så 

godt jeg kan både når det gjelder oppgaver og å svare på spørsmål.  
 

Det som gleder meg mest nå, er at vi det siste året har fått 5 nye Nora-

søstre. Det er ikke om å gjøre å bli størst, men det gir oss noe å jobbe med 

på logemøtene, det gjør at vi alle får repetert hva vi engang har lært, det 

gir oss fine opplevelser i logesalen, det minner oss om at vi aldri må slutte 

å arbeide med oss selv for å bli bedre mennesker, det gir oss nye venner 

og mye mye mer.  

Vi som var så heldig å få være med da Nora ble stiftet, var veldig opptatt 

av at søstrene skulle føle seg velkommen så de hadde lyst til å komme på 

møtene. Dette gjaldt selvfølgelig alle søstrene men spesielt nye søstre som bare fikk være med på deler 

av møtene i logesalen. Vi var også opptatt av at vi ikke skulle ha ”klikker” på ettermøtene i forbindelse 

med søstermåltidet. Det er lett å trekke til de vi kjenner best fra før, men de kjenner vi jo allerede så det 

er fint å bli bedre kjent med nye. Dette er kanskje en selvfølge, men jeg tar likevel 

sjansen på å minne om det. Sett deg ned sammen med noen du ikke kjenner så 

godt og pass på at ingen sitter alene, vi er jo søstre. 
 

Advent og Julen står for døren og, for mange av oss, samvær med familie og ven-

ner, men også en tid for ettertanke og refleksjon.   

Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul og takker hver enkelt av dere for året som 

snart er omme. 

      Med hilsen i V. K. og S. 

Jorunn P. Jordbakke  

Terminliste våren 2012 
 

07.01.2012. kl.17.00.  Barnejuletrefest  arr. Via Nova 

10.01.2012. - + 

24.01.2012. O Arbm. Regnskap. Rapport Nevnder 

10.02.2012. “Syng med oss” i Sverresgt. 

11.02.2012. kl.18.30. . Festloge m/ledsager. 

  10 års jubileum   Galla. Påmelding. 

14.02.2012. O Arbm. Lotteri/Landssaken 

28.02.2012. O + Galla. Påmelding 

13.03.2012. Informasjonsmøte. Påmelding 

20.03.2012. Instruksjon felles med Via Nova.  

  Arr. Via Nova 

27.03.2012. = + 

24.04.2012. - + 

08.05.2012. O Arbm. Søsterskillingen.  

22.05.2012. O + Galla. Påmelding 

05.06.2012.  Sommertur. Påmelding 

   

  

  

      Dagens ord og oppmuntring av  

    Ragnhild Bakke Waale 
  

 Å være glad i andre  

er det beste du kan gjøre mot deg selv. 



Det Gode Vennskap Grad 

11.10.2011 

Mette Renate Hellum 

Den Høye Sannhets Grad 

22.11.2011 

Anne-Brit Skau 

Innvielse 
27.09.2011 

Vibeke Kristin Eik 

Leir nr. 4 Telemark  

Håpets  Grad   
24.10.2011 

Berit Solberg Ottar 

Inger Lise Tingberg Andersen 

Gunn Karin Solheim 

 

Medlemsavis for 

Rebekkaloge nr.114 Nora 

 

Eva Møllerop Djupvik 

Inger Lise Tingberg Andersen 

r114web@oddfellow.no 

iltander@online.no 

En fredfylt Jul 

Ønskes dere alle 

 

60 år 

 

Gunn Karin Solheim          

18.01.1952 

Eva Ebersten Ulvin            

13.02.1952 

  

80 år 

Edna Marie Fredriksen     

10.01.1932 

Elsa Runde             

10.05.1932 


