1.

LOGE IRIS
50 ÅR

Et rungende Hurra !!! Og mange gratulasjoner vil vi gi
Til 50 års - jubilanten IRIS, vår kjære Loge nr.29
Flottere 50 åring er vanskelig å finne
Oppkalt etter blomsten Iris, øyets farge og en vakker gudinne
I dag er Loge IRIS blitt 50 år
Vi feirer med glede, og jeg tror nok du forstår
At det er mye i Ordenens historikk
Så la oss da begynne med et kort tilbakeblikk
Det var engang, - slik begynner alle eventyr
Og dette eventyret er sant – og vi med tiden flyr
Langt tilbake ved en brønn ble det hilst:
Guds fred, --- og dette vil vi hilse hverandre med
Og gi Rebekkas hilsen en meningsfylt klang,
Og la det tone ut i en gledelig takkesang
Takk for gyllent vennskap som søstre i Logen henter
Takk for det Ordenen gir oss -- og de plikter som venter
Guds fred over jubileet og gode venner og gjester
Over kjære søstre og brødre og søster Overmester !
Vårt sanne eventyr begynte med en smed
Som reiste ut fra England og tok Ordenens tanker med
Thomas Wildey dro til Baltimore med ideen og et åpent sinn
Om å bringe vennskap, kjærlighet og sannhet i vårt samfunn inn
De etiske mål var høye. -- Han sto frem og fulgte dem nøye
Tilbake til Europa – til Tyskland Ordenen førtes
Og videre fra land til land – tanker hørtes
Frøene lå i jorden – spirene vokste frem
Også her i Norden har Ordenen funnet sitt hjem

2.
Med Ordenens bud om å være barmhjertig i hverdagens liv
Begynte nok tanken å spire: ”Vi trenger vår Ordensbrors viv”
Og kvinnene gjorde som alltid, - De stilte til hjelp lojalt
Men fikk ingen egen Loge, nei, det var da alt for galt !
Slik var jo samfunnet den gang – så det var vel ikke så rart ?
Da kom Schyler Colfax – og ga Rebekkagraden dens start.
Han var en samfunnets ener -- var ikke fylt 30 år
Men ga midt i 19. århundre støtte til Logen vår
Rebekkasøstre vær stolte !!! Vår talsmann var nettopp han
En kunnskapsrik, aktet og æret – Og en meget aktiv mann
Han kjempet for slavenes frihet, for alt som var rett og sant,
Og slik i Representantenes hus – en ansett plass han vant
Den første Rebekkaloge i Europa i atten åtti en
Stilte ved hjelp av brødre – i Danmark på egne ben.
Odd Fellow kom også til Norge, - og fra nitten hundre og ni
Har Logen vår virket i landet, og hatt så mye å gi
Den første kvinne loge i Norge, var i Oslo , Det var nr 1. St.Sunniva
Og det er fra denne Loge -- vår Iris, har sine røtter fra
IRIS som selv er gudinne, fikk bud om å starte en selv
Og søstre sa ja til kallet – og etter 50 år,- Feires det her i kveld
Og eventyret går videre, og her i Drammens by
Er det nå 50 år siden, vår kjære Loge var ny
I Engene startet det hele. De arbeidet jevnt og trutt
De sydde og samlet startkapital – og arbeidet ga frukter tilslutt
For alle søstre og brødre, - ja hver enkelt et ledd i vår kjede
Skal prøve av beste evne, og være til nytte og glede
Og virke i dagliglivet i Vennskap og Kjærlighet
Og sette et mål i livet i Sannhet og ærlighet

3.
Mange prosjekter har vi, som medisinsk forskning og redningsskøyter
Til beste for vårt nærmiljø og også nådd store høyder
Som landssaken for SOS i San Vicente -- en barneby
Det arbeid sammen med brødre.Lærte hva godt vennskap kunne bety
Iris har også et årlig arangemang. I januar, hvor vi må jobbe og strebe
For og feirer Nyttårsloge med Olav Hallan, Drofnum og loge Hebe
Vi takker også Ordenens søstre i distriktet her
At kjeden vår forsterkes det kunne vi merke der
I IRIS har vi også gleden av en utstrakt nordisk kjede
Loge 55 Cecilia Wasa i Arboga har vi vennskap-søstre - her tilstede.
Vi vil i takknemlighet minnes de som startet Logen vår
Og i deres ånd har vi fått søstre som også er unge av år
Vi håper også dere kan inspireres her og nå
For dere er den fremdrift, vi bygger vårt arbeid på
Vi er også faddere til Loge nr.78 Hebe
Og vi ser at det er mange av de søstrene som i kveld, er her tilstede
Å være med i Logen, er som å leve i med - vind
Når vi tar imot våre fine ritualer, med et åpent og ærlig sinn
De arbeider med alvor for Logen – Og med seg selv
Vi forenes i alvor og glede- Slik som feiringen her i kveld
Så la da denne prologen glede ved taffelet her
IRIS, du skjønne gudinne, skjenker vin til enhver
Som i gudenes haller, der din skjønnhet er kjent
Skal ditt navn for oss alle skinne - Lyset er tent
La vårt festmåltid få være fylt av glede og prakt
Dog til Ordenens ære ikledd IRIS sin drakt.
Brødre, søstre og gjester, gled dere her ved vårt bord
50 år og vi feirer og tar frem de STORE ord

4.
Festen er og DITT ansvar, - kom og byd på deg selv
Da skal alle få merke IRIS sin varme her i kveld.
La oss knytte kjeden - Og ta hverandres hånd
Det vil lede oss ”Til Olympiske høyder” – alt i IRIS sin ånd
Vår kjære Loge Iris – Er vårt eget eventyr
Og jeg vet hva den for alle Iris - søstre -- betyr
For ”eventyret” IRIS, VI takker St. Sunniva vår mor
For alt hva det betyr for oss - Ja, takknemligheten er stor
Alle eventyr slutter med: ”snipp – snapp – snute
Men eventyret IRIS er aldeles ikke ute
Ønsket for IRIS, er at vi må bli mange, mange flere
Alt hell og lykke ønskes deg -- og et høyt GRATULERE
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