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Kjære Urd-søster! 

 

Vi er nå i starten av 2012– et år som vi ønsker 

skal bli et år for vekst og harmoni i vår Orden og 

vår loge. Allerede nå er aktiviteten stor. På møtet 

24.01. presenterte valgte og utnevnte nevnder sine 

årsrapporter. Det jobbes godt i nevndene. Dette er 

en meget viktig del av logens arbeid og utvikling. 

Vi er priviligerte.  Å være privilegert betyr å ha 

noe som ikke alle andre har som Bror Stor Sire sa 

i sin julehilsen til oss.  Vi er Rebekkasøstre og har 

logen og logemøtene som en oase, et stabilt og 

trygt holdepunkt når det skjer uforutsigbare og 

skremmende ting rundt oss.  Her søker vi stabili-

tet, vennskap og forutsigbarhet i forhold til om-

verdenen. 

Vi har i året som har gått fått flere nye søstre, og 

vi har feiret 25, 40 og 50 års veteraner. Våre vete-

raner er et forbilde og en bekreftelse på trivselen 

og samholdet i vår loge, og jeg  tror at vår Ordens 

idealer og grunnsetningen Vennskap, Kjærlighet 

og Sannhet har vært og er en god ledetråd. 

Vi ønsker  fortsatt vekst for Loge nr. 16 Urd.  For 

å oppnå dette, ønsker vi oss flere nye medlemmer. 

Nye medlemmer skaper gode muligheter 

for personlig og felles utvikling og vekst, 

gjennom givende, byggende og hyggelig 

samvær. 28. februar arrangerer vi informa-

sjonsmøte. Odd Fellow Ordenen er i stadig 

vekst, og vi gleder oss over hvert nytt med-

lem. Vi gleder oss til å vise våre ev gjester 

mangfoldet, samholdet og hyggen i vår 

loge. 

Vi kan med stolthet melde at vi før jul 

sendte kr 35.000 til Storlogen i forbindelse 

med innsamlingsaksjonen til SOS barne-

byen i Malawi. På logemøtet 24. januar 

orienterte Telemarks representant i Lands-

saken, Eks OM Britt Lund, om prosjektet 

og status for Telemark. Hun bekrefter at 

vår loge har kommet godt i gang. 

21.-22. april får vi besøk fra vår vennskaps-

loge, loge nr. 14 Ruth i Ålborg. Lørdag kl 

1700 skal vi ha innvielse av to nye søstre. 

Vi håper og tror at det skal bli en hyggelig 

kveld sammen med våre trivelige danske 

søstre. Sett av kvelden allerede nå! 

 

Overmester har ordet 

Overrekkelse av 25 og 40 års Veteranjuvel 22. november 2011 

 

Med søsterlig hilsen  

i V.K. og S. 

Ellen B. Strømsvaag OM 

Str. Inger Johanne Sørensen og str. Borghild H. Tjessem Lekven 

fikk overrakt 25 og 40 års veteranjuvel under en høytidelig sere-

moni i logesalen 22. november. Etterpå koste søstrene seg med 

helstekt kalkunfilet og hjemmelaget vaniljeis med bær. Under-

holdningen sto unge Alexandra og Telemark Odd Fellow kors 

dirigent Jelena Fagervold for med vakker sang og pianospill. 



URD-posten 

Sosialaften 4. oktober 2011 

Her er søstrene Anna Augestad, Unni Stamland Kåsin, Ingebjørg Davidsen, Anne-Lise Hafredal, Brith Ask og Jorunn Pedersen i full sving på cat 

walken 

Innvielse av ny søster 25.10.2011 

Vi ønsker vår nye søster Gro Baarnes Eriksen velkommen til 

vår loge. Her sammen med OM Ellen Brekke Strømsvaag og 

fadder Str. Liv Ingjerd Holmberg. 

Gradpassering 

Str. Anne-Berit Brubakken og str. Kari Marie Glittum ble 

forfremmet til Den Edle Kjærlighets Grad 11.10.2011 

Ny Storrepresentant 

25.10.2011 ble Eks OM Unn Halvorsen installert som ny SR for 

de neste fire årene. OM takket avtroppende SR Anna Augestad  

for et svært godt arbeid fra 2006-2011. Str. Anna Augestad 

mottok deretter SR nålen. 

 

Til venstre avtroppende SR Anna Augestad, Eks OM Synnøve 

Kiøsterud Brekka og ny SR Unn Halvorsen 

Kl 1600 var de første på plass i salen og kl 2230 var vi ferdi-

ge om kvelden. Ved bruk av arbeidsliste med klokkesletter 

fra a til å gikk det som en drøm. 

I år skulle Pasquinell as på Down Town stått for mannekeng-

oppvisningen, men pga sykdom måtte vi i full fart finne en 

erstatter. Fru Hansen på PP-senteret stilte opp på kort varsel. 

Våre egne jenter viste mange flotte antrekk. Stor takk til dere 

alle.   

Alle i komiteen stilte velvillige opp som vanlig. Alle hadde 

laget salat med tilbehør. Dette er blitt standard på denne 

kvelden. Vi fikk mange flotte gevinster til åresalget og på 

inngangsbilletten. Noen av gevinstene kan nevnes: Kaffeservice 

fra PP til 8. Flott kurv med spekemat og tilbehør, karaffel, 

kroppspleieprodukter, blomster og mye mer. Vi var selvsagt 

veldig spente på hvor mange som kom denne kvelden. 63 søstre 

møtte opp inkludert 10 søstre  i komiteen. Vi savnet flere av 

søstrene. Denne kvelden bør vi stille ”søstre”sterke opp siden det 

er et viktig tiltak til å få inn penger. 

Men hurra, vi klarte 10.000 kr netto, og det er vi kjempefornøy-

de med. Slitne, men fornøyde gikk vi hver til vårt. 

Sosialkomiteen  

May-Britt Holte, sekr og leder Sissel Halvorsen 
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Julemøte 13. desember 2011 

 Landsaken 2011-2012    

 Ny SOS-barneby i Malawi - aktiviteter 

Stor stemning på vårt tradisjonelle julemøte. Nydelig julesang av 

vårt anerkjente Telemark Odd Fellowkor under ledelse av Jelena 

Fagervold løftet forventningene. Med deilig julemat og godt drikke 

koste alle søstrene seg. Når vi også får maten servert av brødrene, 

kan det vel ikke bli bedre. 

Sosialnevnden  kunne vise fram flotte gevinster til julelotteriet. 

Stor takk til alle søstre som bidrar med flotte gevinster. Her er kre-

ativiteten stor. Loddsalget gikk strykende, og mange fornøyde 

søstre vant i det store lotteriet.  Til sammen kom det inn 24.000 kr 

som i sin helhet skal gå til Landssaken. 

OM Ellen B. Strømsvaag 

ble takket for godt arbeid 

av Toril Dalevold Thor-

sen, Nevnd for omsorg. 

Hurra! Ludvig er min jubler  

str. Turid Ellefsrød 

Mini-loppemarked på ettermøtet 

8.05.12 
 

Kjære søster! 

 

Har du logetøy som er blitt for stort 

eller for lite, eller som du av andre 

grunner ikke bruker? Har du skjerf, 

sjal, smykker eller håndvesker som 

bare ligger i et skap eller skuff? 

Da mottar vi gjerne det du ikke bru-

ker! Det kan bli god inntekt til SOS- 

barnebyer når vi arrangerer et lite 

loppemarked på  

ettermøtet tirsdag 08. mai.  
Må leveres renvasket og i orden. Pakk 

gjerne inn din gave i en plast pose. Vi 

tar imot bidrag på logemøtene fram-

over. Sammen klarer vi mye! 

 

Nevnd for logens Styrkelse og Ekspensjon 

Eks OM Britt Lund og vår egen 

kontaktperson str. Else-Liv Olsen 

På ettermøtet 24.01. 

hadde vi besøk av 

Telemarks kontakt-

person for Landsaken 

Eks OM Britt Lund. 

Hun fortalte om fram-

driften i prosjektet og 

hva logene i Telemark 

gjør for å samle inn 

penger. Målet er 500 

kr/medlem – ca. 

12MNOK totalt.  Det skal ikke påløpe administrasjons- 

kostnader. Hvert øre går til prosjektet. Kreativiteten er stor. 

Vi må tenke litt annerledes og jobbe på tvers. Dermed styr-

ker vi også samholdet på tvers. Hun ber søstrene følge med 

på Odd Fellows nettside, www.oddfellow.no. Her legges 

informasjon ut fortløpende. Her kan vi også se hva andre 

loger gjør for å samle inn penger. 

Solsikkepins 

Vi er i gang med å selge solsikkepins til inntekt for Lands-

saken. Alle søstre og brødre som kjøper pinsen er beretti-

get til å bære den på loge – og gallaantrekket i hele Land-

saksperioden. Solsikkepinsen er Odd Fellow Ordenens og 

SOS-barnebyers symbol på den gode sak. Pinsen koster 50 

kr. Det er str. Else-Liv Olsen som er Loge Urds kontakt-

person for Landsaken. 
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Storrepresentanten har ordet 

Kjære URD-søstre! 

 

Som ny SR takker jeg 

alle søstre for tilliten 

dere har vist meg. Jeg 

gleder meg til å ta fatt 

på oppgaven!  

Storrepresentanten  er 

bindeleddet mellom sin 

egen Loge, Distrikts- 

rådet, Distrikts Stor 

Sire og Storlogen. I 

Logen er SR under- 

ordnet OM. Hun er 

valgt for fire år, og nytt 

nå er at valget skal 

foregå i mai. SR skal 

påse at lover og forskrifter blir bekjentgjort, brukt og overholdt, 

og plikter å påtale det som ikke blir fulgt eller utført på foreskre-

ven måte. Hun er fast medlem i Distriktsrådet, der det skal orien-

teres om utviklingen i egen loge og rapportere tilbake til Logen 

fra Distriktsrådets møter. 

Første søndag i februar var det kurs i den rituelle delen av vårt 

logearbeid for embedsmenn og aktører i spill fra de syv rebekka-

logene i Telemark. Et nyttig kurs under dyktig ledelse av vår 

DSS Britt Haagensen, og Stormarsjall Toril Skougard fra Storlo-

Jubilanter 
 
 

 

10.02. Turid Ellefsrød  60 år 

10.02. Synnøve Håkonsen  70 år 

18.02. Turid Momrak Larsen         50 år 

24.02. Ragnhild Hartveit  80 år 

30.03. Sigrid Jacobsen  95 år 

14.04. Tove Kolstad   60 år 

20.04. Karin Pedersen  60 år 

05.05. Inger Johanne S. Hansen 60 år 

13.05. Sonja Dalene   60 år 

18.05. Vigdis Aksnes  80 år 

 

Valgte og utnevnte nevnder 

gen loset oss gjennom det rituelle fra åpning til lukking. 

Det er hele tiden endringer og noe å lære. 

Leverandøren av mat til Sverresgate leverer ikke på søn-

dag, så da var vår loge så heldig å få denne oppgaven un-

der kurset. Fra første stund var vi enige om at overskuddet 

av denne dugnaden skulle gå til Landssaken, og som Stor-

logens tanke er omkring det å få inn penger til landssaken, 

få søstre med på oppgaven, ikke levere dugnaden til en 

nevnd. Så her jobbet vi på tvers av nevnder, slik vi også 

hadde hørt Landsakens representant for Telemark anbefale. 

De som hadde tid til å bidra lørdag eller søndag ble bedt 

om å melde seg. Kjøttsuppe med grønnsaker, brød ble bakt 

og alt ble gjort klart til da vel 70 logesøstre inntok huset på 

søndagen. Vår UM og jeg regnet med fem på dugnad på 

lørdag, men åtte stilte med forkle og potetskrellere, og 

mange var det på søndag. Når kurset var slutt sent søndag 

ettermiddag var alt ryddet og på plass. Flott innsats av våre 

logesøstre ! 

Kr. 10.700 gikk inn på konto for Landsaken fra Loge Urd. 

DSS bestemte at vi skulle få inntekten av vinlotteriet, og 

Meny Stathelle ga oss et godt bidrag til kjøttet i suppa. 

Tusen takk til alle som var med og hjalp til. 

 

Med søsterlig hilsen  

i V.K. og S. 

Unn Halvorsen SR 

Sosialnevnd 
Leder: Else-Liv Olsen 

Nevnd for Omsorg 
Leder: Kari F. Bjørnebo 

Rebekkatreff 
Leder: Astrid Egner 

Nevnd for Utviklingsprogram 

Leder: Gerd Fløholm 
Troskapsgraden 

Gerd Fløholm 

Liv Borgen Andersen 

Nevnd for Innkjøp 
Leder: Lill Kirsti Edvardsen 

Nevnd for medlemsavis og 

nettside 
Leder: Anne-Lise Hafredal 

Fotograf: Ingebjørg Søren-

sen  

Kjærlighetsgraden 

Brith Ask 

May Britt Anker 

Vennskapsgraden 

Turid Knudsen 

Ingebjørg Davidsen  
Sannhetsgraden 

Grethe S. Halvorsen 

Jorid Aabelvik 

Søsterskillingen 
Leder: Synnøve K. Brekka 

Styrkelse og Ekspansjon 

Leder: Unn Halvorsen 

Finansnevnd 

Leder: Solveig Haug 

Revisjonsnevnd 
Leder: Inger M. Edvardsen  
Nomininasjonsnevnd 
Leder: Synnøve K. Brekkea 

Nevnd for Hjelp og Støtte 

Leder: Laila Urtegård  


