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          Ragnhild Bakke Waale; 

 

  ”Livet er ingen selvfølge - Ikke god helse heller 

                Grip dagen - Den som er her nå. ” 

Kjære Nora søstre. 
Lørdag 11.02.2012. feiret vi  

logens 10 års jubileum med  

DSS Brit Haagensen som gjest og 

med opptreden av Oddfellow koret.  

Det ble en svært vellykket aften  

for alle som var til stede selv om  

antallet søstre kunne vært høyere. 

 Derfor ønsker jeg at de som ikke hadde anledning til å 

delta denne kvelden også skal få del i min hilsen til jubi-

lanten. 

   Vi skal i dag feire at Loge 114 Nora har nådd sin første 

milepæl. Vår kjære loge fyller 10 år!  

Så tenker man kanskje,- “ 10 år er da ikke så minneverdig 

“. Jo,-  for oss søstre er dette en spesiell dag. Denne dagen 

viser at de hadde rett, søstrene, som startet Skien Rebek-

kaforening i september 2000. Med klokketro på og ønske 

om, at dette skulle bli starten på en ny og frisk loge i vårt 

distrikt. I dag, 10 år etter institueringen, er vi fortsatt en 

livsfrisk og høyst oppegående loge med et medlemstall på 

53 søstre. Vi er i positiv utvikling og håper på økende 

medlemstall i årene som kommer. De fleste av søstrene 

som var med på å starte logen er fremdeles aktive med-

lemmer. De er vår ryggrad og faste holdepunkt og eksem-

pel på hvor viktig det er med stabilitet, inspirasjon og mo-

tivasjon i logearbeidet. De har kunnskap og erfaring og er 

til uvurderlig hjelp og støtte i alle logens anliggender. 

 Alle loger har sitt eget emblem. Vi er spesielt stolte av 

vårt, fordi det er designet av vår str. Ruth Øvrum Rolig-

heten. Det viser en rank og vakker kvinne, Nora, som er 

sterk og uredd. Som tør å hevde sine meninger og som 

viser dette i sin væremåte og handling. Hun er symbolet 

på hvordan vi bør møte våre medmennesker, med respekt 

og toleranse. 

Disse prinsippene er en del av Ordenens grunnlag. Som vi 

må forstå og akseptere, når vi går inn i og søker å gå 

gradvis frem i Ordenen. Basis er ritualene og de løftene 

som avlegges. Disse verdifulle opplevelsene preger oss 

og hjelper oss til å oversette det vi lærer i praktisk arbeid 

og handling. 

Det skal ofte en god porsjon toleranse til, for virkelig 

å praktisere både vennskap og nestekjærlighet. Det 

er ikke med syvmilsstøvler – men skritt for skritt – at 

slike mål nås. For hvert skritt man tar, er man et 

stykke nærmere målet. 

Felleskap og samhold er viktige elementer i arbei-

det med miljøskapning og vi har et ansvar for må-

ten vi samhandler med andre mennesker på. Orde-

nens grunnsetninger om; Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet – er betydelige livsverdier; og de hjelper 

oss til å strekke oss etter å bli mer menneskekjærli-

ge. Budordene bør være en rettesnor for oss alle 

slik at vi blir flinkere til å ivareta hverandre. 

Jeg håper alle våre søstre føler at dette er vi foku-

serte på i vår loge. Vi ønsker å se den enkelte for å 

være der for hverandre med oppmuntring og støtte. 

For en liten loge er dette viktig og nødvendig, for-

di våre søstre “ sitter med flere hatter.” De har 

både doble og triple oppgaver hvor de må bekle 

embeder, delta i nevnder, være aktører i gradspill 

og være behjelpelig på ettermøtene. Da er det 

kjempeviktig med rosende ord og takk for god inn-

satsvilje. 

Jeg tør og påstå med overbevisning, vi er heldige 

som har så mange positive “ja-søstre” i vår loge, 

som hjelper til med å få “hjulene” til å gå rundt. 

Jeg takker dere alle fordi dere er med på å gjøre 

logen til et godt sted å være. 

“Hver gang du velger å gi et annet menneske din 

omsorg, betyr du en avgjørende forskjell for ver-

den. Vær takknemlig for at du har kjærlighet, styr-

ke og mot nok til å bry deg om andre.” 

Mine søstre: Gratulere med Rebekkaloge nr.114 

Nora, sitt 10 års jubileum. 

 

Med hilsen i V. K. og S.  

Rannveig Johansson 



Vi hadde et høytidelig og svært stemningsfullt 

møte i logesalen. Det var mange gjester fra flere 

loger, dette var meget hyggelig.   

Da vi kom ned i salongen, ble vi servert 

velkomstdrink av fem logebrødre som vartet oss 

opp hele kvelden. Bordet var nydelig julepyntet. 

Menyen besto av Kalvestek og Riskrem. 

Elsa Runde utførte nok en gang innslaget:    

”Vaskekona som hadde det så travelt før jul.”  

Utrolig flott gjort, festlig krydret med ekte Loppa- 

dialekt. 

Til slutt ble det 

foretatt utlodning. 

Gevinstene var denne 

gang preget av at det 

snart var jul. 

En glad søster, Gro 

Aasen, vant en flott 

julenisse.               VS 

 

Resultatet av  

utlodningen 

ble  

kr. 11.479,00  

til  

Sosialfondet  
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str. Bjørg Helen Gulbrandsen 

Julemøte 13.desember 2011 

Inntekten av lotterisalget gikk denne gang til Landssaken 

2012, som Odd Fellow Ordenen har besluttet at den skal 

gå til SOS-barnebyer. 

Den nye barnebyen ligger i Malawi, og grunnsteinen er 

allerede lagt ned av Stor Sire Morten Buan, generalsekre-

tær Svein Grønnern og Malawis likestillings- og barnemi-

nister, Reen Kachere. 

 

 

Det var 28 søstre til bords 

denne kvelden. 

 

Utlodningen innbrakte kr. 3.285,00  

Den 10.januar i år ble jeg forfremmet til Det Gode Vennskaps 

Grad 

Det var en høytidelig seremoni, med mange fine inn-

trykk og ord til ettertanke. 

Jeg vil takke min fadder, Inger Isaksen, for god veiled-

ning og støtte. Alltid har hun en god kommentar og et 

smil på lur. 

Nå er det min tur og ha kjøkkentjeneste med en fin grup-

pe søstre. Jeg er sikker på at jeg får god opplæring og 

håper at jeg kan bidra på en god måte. 

Noen ord til ettertanke: 

”Det bor noe godt i oss alle, 

og jeg tror på det beste i deg. 

 Glem aldri den gyllende løsning 

i hverdagens hurlumhei. 

 Du vet noe godt om oss andre, 

vi vet noe godt om deg.”  
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...tok fredag 10. februar med 

seg rundt 80 gjester og la ut på en minnerik rund-

reise i Norden. En reise som skulle vise seg å bli 

både begivenhetsrik og underholdende. 

Turen startet selvfølgelig hjemmefra med et Tele-

marks-potpurri og på overfarten til vårt naboland i 

sør sang alle sammen “Der er et yndigt land…” 

Koret for sin del øvde stadig på den svenske 

“Körtrall” under hele reisen. I Danmark serverte 

Gerd Fløholm noen utvalgte sommer-gruk av Piet 

Hein og koret serverte selvfølgelig den kjente og 

kjære “Svantes lykkelige dag” og så var tiden kom-

met til en allsangmedley av kjente danske sanger. 

Deretter gikk ferden over Øresund og vi inntok 

Sverige. Koret øvde – og øvde – og øvde på 

“Körtrall” underveis. Vel fremme i sveariket var 

det nok en allsangmedley, denne gangen over 

svenske kjente og kjære viser og så vel kor som 

gjester deltok med liv og lyst. 

Etter medleyen deklamerte Kirs-

ten Timland det vakre diktet 

“Vintergatan” for oss på en alde-

les fremragende måte. 

 Sverigebesøket avsluttet med at 

koret fremførte den utrolig vakre 

“Gabriellas sång” for sine gjes-

ter. 

Deretter bar det over Østersjøen 

med en av de luksuriøse fergene 

som går der. Og koret….? Jo de 

øvde og øvde fortsatt på den gjenstridige “Körtrall” 

så klart. 

Vel ankommet Finland ble våre finske venner hyl-

let med allsangen “De tusen sjøers land” og så måt-

te vi besøke den verdensberømte Pekka for å få del 

i noen av hans utrolige opplevelser. Pekka-tolker 

Vidar Almqvist ledsaget oss i det besøket til stor 

munterhet. 

Da var etter hvert sul-

ten blant korister og 

gjester blitt så på-

trengende at man sat-

set på en spisepause. 

Her ble gjestene be-

hørig servert karbona-

desmørbrød av utmerket kvalitet og ditto bløtkake 

som var spesialpyntet for anledningen.  

Loddsalg og trekning av flotte gevinster hører også 

med ved en slik anledning, selvfølgelig. Det koster 

nemlig å drive kor for å representere Telemark Odd 

Fellow distrikt, merk deg det, kjære leser. 

 

Vel belåtne og fornøyde la så det samlede selskap i 

vei til Bodø for å hylle den nordnorske kultur med 

noen av Halvdan Sivertsens vakre sanger i en kombi-

nasjon av allsang og korsang.  

Og nå kom det som kanskje må kalles rosinen i pølsa; 

 

Elsa Rundes fremføring av diktet 

 “herr Sørpå og frk. Nordpå”  

  av Alfred Bjerke.  

Utrolig hva den damen kan!  

 

Så bar det vestover til våre nordiske søstre og brødre 

på Sagaøya, mens koret fortsatt …… ja riktig;  øvde 

på “Kötrall”!  Her fikk vi alle delta i den Islandske 

sangen “Ytterst mot Norden lyser en ø” og koret beri-

ket oss med “Ridom, ridom”. På turen tilbake hadde 

endelig koret fått “draget” på den gjenstridige 

“Körtrall” og vi fikk derved endelig høre hvordan den 

virkelig skal lyde, -  flott!  

I det vi ankom norskekysten var Kai Timland kommet 

i fiskehumør og la til med “Eg rodde meg ut på 

seiegrunnen” slik at vi alle nærmest vugget i takt med 

robåten. Som en avrunding av denne reisen i Norden 

sang koret “Bruremarsj fra Valdres” før vi alle avslut-

tet med “Du skal ikkje sova burt sumarnatta”.  

En flott fredagskveld var over og korister og gjester 

tok på hjemvei med tryggheten om at neste år, i febru-

ar, er det atter “Syng med oss” i Sverresgate og da 

kommer 

det enda 

flere 

gjester, 

håper jeg 

….. HD  
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Skien Rebekkaforening ble stiftet av 18 ivrige søstre 

september 2000 med mange gjester tilstede, og gode 

ønsker for den kommende datterloge i Landstadsga-

te 41,Skien.  

Dagen før selve stiftelsen av foreningen hadde vi 

holdt garasjesalg hos Eks OM Elsa Runde, som 

frembrakte et godt salg.  

Styret i foreningen besto av: Formann Elsa Runde, 

nestformann Kate Pedersen, sekretær Jorunn Peder-

sen Jordbakke, kasserer Kari Spange, styremedlem 

Tove Tellefsen, og arkivar Vera H. Andersen. En 

gang i måneden ble det avholdt møte i logesalen 

med påfølgende søstermåltid. Vi hadde mye besøk 

av våre moderloger nr. 15 Via Nova og nr. 24 Bau-

geid Dagsdatter. Lodder ble tatt i stor stil, og våre 

lommebøker ble gitt av med gavmild hånd. Det skal 

mye utstyr til en ny loge, og symøtene ble holdt på 

Transportsentralen hver torsdag hvor Kari Spange 

hadde sin arbeidsplass. Det var nok ikke mange gar-

diner igjen i noen av våre hus og leiligheter på den-

ne tiden. Velur og brokade ble benyttet til drakter og 

hodeplagg. Mange søstre bidro med så mangt, og 

ingen nevnt - ingen glemt. 

Allikevel blir noen navn nevnt: 

Eks OM Margit Pedersen fra loge nr. 24 Baugeid 

Dagsdatter stilte opp på torsdagene og sydde hode-

plagg, og str. Karin Ringdahl sydde alle 

våre regalier og antependier. Etter 1,5 års 

arbeide kom den store dagen. 

Loge nr.114 Nora ble instituert i 

Landstadgate 41, Skien, lørdag 9. februar 2002. 

Den høytidelige seremonien ble ledet av:  

Stor Sire Harald Thoen og hans fungeren-

de Storembedsmenn. 

Den nye logens chartermedlemmer; Elsa Runde,    

Jorunn P. Jordbakke, Kari Spange, Tove Tellefsen og 

Vera Hammer Andersen fikk overrakt vårt fribrev.   

Vi var blitt 33 søstre. 

Vi hadde tidlig navnet på vår loge klart: Ibsens Nora. 

Vår organist str. Ruth Øvrum Roligheten laget utkas-

tet til vårt vakre emblem, som viser en rank og vakker 

kvinne som kommer mot oss med en åpen hånd. Hun 

er sterk og uredd, og skal inspirere oss til å møte våre 

medmennesker med respekt og toleranse. 

Nye søstre ble innviet i våre moderloger. Mens arbei-

det pågikk mot en ny loge skjedde det vi minst av alt 

hadde ventet, vi mistet foreningens nestformann,     

Eks OM Kate Pedersen. Det var et stort slag for oss 

alle, men arbeidet med vår loge måtte gå videre i den 

ånd som Kate hadde ønsket det - en søsterånd som går 

igjen i alle hennes sanger. Hun hadde nemlig skrevet 

mange av Noras sanger på forhånd!                        

Tove Tellefsen var levende opptatt av arbeidet i     

Rebekkaforeningen, særlig hva utstyr angikk. Hun var 

en samlende person, og det var et nytt slag for oss da 

hun fikk en uventet diagnose og måtte trekke seg etter 

valget som vår andre Undermester. Da hun senere 

døde etterlot hun seg et stort tomrom i vår loge.      

Eks Storrepr.Vera Hammer Andersen 

Rebekkaloge nr.114 Nora sitt første kollegium:                         

Storrepr. Inger Øyan Berg fra vår moderloge, nr. 15 Via Nova        

Fung. Eks OM Elsa Runde                                                                   

OM Vera Hammer Andersen                                                      

UM Jorunn Pedersen Jordbakke                                               

Sekretær Marit Stensholt                                                           

Skattmester Kari Spange,                                                                

Kasserer Marit Aslaugberg                                                              

CM Tove Tellefsen  
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Andeconfit 

potetmos 

rotgrønnsaker  
m/soppsjy 

 

 
Delis med  

pasjonsfrukt  

på  mandelbunn 

med sorbé 

Festloge med ledsagere ble feiret 

lørdag 11. februar 2012  

Dyktig dirigent og organist,  

Jelena Fagervold 

ledet et flott Odd Fellowkor med  

en nydelig hyllest til loge Nora 

Kari, Eva 

m/mann 

og Marne 

m/mann   

er spente.. 

UM Inger, ledet et høytidelig taffel   

Taler:  

DSS Brit Haagensen 

OM Rannveig Johansson 

Eks Storrepr. Vera Hammer Andersen 

 

Takk for maten: bror Helge Djupvik 

                   Terje og Lisbeth  fryder seg.. 

Elsa og Jan hygger seg...                

.. ny 

salong 

ble godt 

mottatt 
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Intervju med en av våre eldste Norasøstre,  

           Rebekkaloge Nora sin første OM og Storrepresentant i 5 år,  

Vera Hammer Andersen  
 

Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? 

17. mars 1981 i Rebekkaloge nr.15 Via Nova  

Hva gjorde at du søkte opptagelse?  

Mary Jøntvedt Andersen, som var Via Novas første OM og første DDRP. i Telemark, var     

arbeidskollega av meg. Jeg fakturerte mye brus og selters for Via Nova, og lurte veldig på hva 

dette var. Mary hadde alltid dårlig tid på tirsdager, aldri tid til overtid!  

Hun tok meg også mye med til Sandborg for å se på sorte klær! 

Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? 

Diverse inntrykk gjennom Mary, men hun fortalte aldri noe . 

Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem?  

Mary Jøntvedt Andersen, hun var medlem i vår moderloge, Via Nova. 
 

Har du selv vært fadder?. Ja, jeg har syv flotte fadderbarn. 

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

Ja, det som pekte seg spesielt ut, var den varme måten de eldre søstrene mottok meg på.  

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

Det må være å få henne til å føle at vi er et søsterskap og ikke en vanlig forening. 

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

I løpet av et 30års logeliv, så er det ikke bare gull som glitrer, men da er det viktig å tenke på at det i så fall er oss med-

lemmer og ikke ordenens lære som det er noe galt med. 
 

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

Selv om jeg har innehatt mange av logens embeder, som UM, OM og Storrepr., så var det CM-oppgaven som har gitt 

meg mest.  Det var en fantastisk oppgave! 

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

Storlogen har påført embedsmenn for mange oppgaver. 

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

Bevilge støtte til aktuelle ting og synliggjøre det i pressen. Det er også mange ting vi kan bistå med i samfunnet, som går 

på våre ,budord: ”Hjelpe de trengende og besøke de syke” 

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

Jeg var så heldig å få være med å starte en ny loge. Vi opplevde en fantastisk lagånd og samhold. 

” Ingen oppgave for stor - ingen for liten” 
 

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

Det må være å huske på å ta alt opp i beste mening, vise toleranse, huske på at alle er mennesker med feil og mangler, 

være rause mot hverandre og gi ros. 

 

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

Møte alle med et åpent sinn og være positiv til de oppgaver som måtte komme. 

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

Bruke søstrene til å ta ordet på ettermøtet, for å bli vant med å ta ordet -f.eks. takke for maten 

etc. 
 

Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid? 

Vi må fortsatt huske på det viktigste for oss da vi startet ny loge; toleranse, søsterånd og be-

kjempe klikkvesen. Vil også nevne viktigheten av å ha nok 3. grads søstre til å påta seg oppga-

ver, slik at det ikke blir for stor slitasje på de som allerede har hatt mange oppgaver over lengre 

tid. 

Kunne du tenke deg å bidra med stoff til Noraposten? ( f.eks. dikt, reiserapport, bilder, 

tegninger eller små fortellinger fra tidligere)  til glede for nye søstre? 

Ja, gjerne, hvis jeg blir spurt. 
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I loge nr. 24 Gregorius Dagssønns 25 års beretning ble det skrevet : " Ved et tilfelle kom tidligere eier av 

Landstadsgt. 41, fru Petersen, inn i bildet og fortalte at hun i nærmeste fremtid skulle flytte fra byen og bosette 

seg hos sin datter i Stockholm. Gården var skjøtet over til datteren, og fru Petersen gav uttrykk for at datteren 

muligens var interessert i å selge. Etter en tid kom det beskjed om at hun kunne tenke seg å selge gården til 

loge nr. 24 Gregorius Dagssønn for kr. 125.000 - og at hun ville ha beløpet utbetalt i svenske kroner ".        

Dermed var "kjøret i gang" med tanke på kjøp, og Ordenshuset ble realisert høsten 1950. 

Selv om vår loge var leietaker i Ordenshuset Sverresgt. 9 i Porsgrunn, hadde alle de fordeler som vår moderloge 

kunne yte oss i form av bruken av sine rekvisitter m.m., var det et utbredt ønske hos brødrene om å få et eget hus i 

Skien. Det ble nedsatt en komité våren 1950 for å vurdere eiendommer som kunne være aktuelle i denne sammen-

hengen. På logemøtet 26. april 1950 ble det gjort kjent at Landstadsgt. 41, den såkalte "jobbekjerka", muligens var 

til salgs. Komiteen fikk så fullmakt til å sikre seg eiendommen hvis det var mulig. Dette ble en realitet, og et Or-

denshus var sikret for videre drift i byen høsten samme året. 

 

Ombyggingsarbeidet startet opp 15. mars 1951. Gården var på dette tidspunkt omdannet til et andelslag som ble 

administrert av styret i A/L Landstadsgt. 41. Ombyggingen av logesalen ble i sin helhet satt bort til en byggmes-

ter, mens de øvrige arbeider i størst mulig grad ble utført på dugnad. Av årsberetningen for 1952 fremgår det at 

brødrene til sammen hadde utført ca. 2.200 timeverk. 

Utover i 1952 ble det også igangsatt arbeid med å bygge om garasjen til en vaktmesterbolig. Selskapslokalene ble 

tatt i bruk allerede før jul samme året. Derimot pågikk arbeidet med logesalen noe lenger, men lørdag 07. mars 

1953 var alt klappet og klart. Ordenlokalene ble innviet av Stor Sire Olav Hallan som følgelig førte forsetet under 

innvielsen av lokalene. I alt overvar mer enn 100 brødre denne høytideligheten. 

Etter at innvielsesseremonien var avsluttet, takket Stor Sire brødrene for vel utført arbeid. Salen ble så overlevert 

til OM Reidar Schüller, som takket Storlogen og uttrykte håp om at det skulle lykkes å nå de mål logen hadde satt 

seg. 

Etter innvielsen samlet brødrene seg i selskapslokalene. Stor Sire Olav Hallan roste bror Rolf Langeland for det 

arbeidet han hadde nedlagt for å sikre Landstadsgt. 41 for logen. Det gjorde også OM Reidar Schüller i sin tale. 

12. mars 1953 startet loge nr. 24 Gregorius Dagssønn sitt virke i Landstadsgt. 41. Skien.                                      

OM Reidar Schüller ønsket brødrene velkommen i nye ordenslokaler og håpet at dette prektige lokalet ville stimu-

lere til større innsats både innad og utad. Dermed var en ny epoke i vår loge startet, og arbeidet fremover bar preg 

av optimisme og god tilslutning fra brødrenes side. 

Det har selvfølgelig blitt gjort mange ulike typer arbeid, vedlikehold, innkjøp m.m. opp gjennom årene. På samme 

måte viser protokoller og regnskaper svært skiftende driftsresultater. Men pr. dato fremstår 

Ordenshuset som et storslått bygg som både brødre og søstre er fornøyde med selv om planer 

om nye forbedringer er på dagsorden. 

Ordenshuset rommer i dag to Odd Fellowloger og to Rebekkaloger. 

OF loge nr. 24 Gregorius Dagssønn                                                                                     

OF loge nr. 57 Fidelitas   

Reb. loge nr. 15  Via Nova  

Reb. loge nr. 114 Nora  



 

60 år 

 

Gunn Karin Solheim          18.01.1952 

Eva Ebersten Ulvin            05.07.1952 

  

80 år 

 

Edna Marie Fredriksen     10.01.1932 

Astrid Falch Erichsen        10.05.1932

Medlemsavis for 

Rebekkaloge nr.114 Nora 

 

Eva Møllerop Djupvik 

Inger Lise Tingberg Andersen 

r114web@oddfellow.no 

iltander@online.no 

 

 

Det Gode Vennskap 

Grad 

11. 10. 2011 
 

Mette Renate Hellum 

Den Høye Sannhets 

 Grad 

22. 11. 2011 
 

Anne-Brit Skau 

Reb.leir nr. 4 Telemark  

Bamhjertighetens Grad 
28. 11. 2011 

 

Reidun Mahler Askheim 

Det Gode Vennskaps Grad 

10. 01. 2012 
 

Gerd Louise Tollefsen 

Bjørg Helen Gulbrandsen 

Marne Marie Eriksen Tofsland 

   

 Dagens ord og oppmuntring av  

    Ragnhild Bakke Waale 

  

 Gi en blomst til en venn,  

 til en som trenger en venn,  

 til en som kan bli en venn. 

 

Innvielse  
28. 02. 2012 

 

Kari Hella 


