
 

 

 

 

 

 

   

 

   Sommeren 2012 

 

 

 

 

 

Hellet holder deg pen, 
Problemer gjør deg sterk, 

Feiltagelser gjør deg menneskelig, 
Fremgang gjør deg briljant 

Men ... kun vennene ... 
holder deg gående!!!  

 

Takk, for at du er en del av mitt liv – likegyldig av hvilken grunn –  
om det kun er en overgang eller for hele livet..  

Ha en fin og solrik sommer! 
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Leder   
Overmester har ordet 

 

 

Kjære alle sammen! 
 

Igjen sitter jeg ved vinduet og ser ut, men denne gangen ser jeg levende vann.  

Solen glitrer og vannet kruser seg. Da vet jeg at våren er på plass, og sommeren er noen uker unna. 

Nå skal vi glede oss over de lyse dagene og kveldene og «skru av logehodet» som jeg pleier å si. 

Hver vår merkes det på kontoret vårt, telefonene med all verdens spørsmål blir stadig færre, bestil-

lingene dabber av. Våre ordenssøsken begynner å komme i feriemodus. 

Men tar vi egentlig ferie fra logearbeidet, eller logetankene? Ligger det ikke alltid noe der som bob-

ler litt «under lokket». Disse små grå som er i arbeid når vi sover. Jeg vil tro at min dyktige sekretær 

tar med seg sin lille PC for å være oppdatert til en hver tid. Jeg tror at vår eminente CM har med seg 

rollelister i bakhodet når hun ferierer. Jeg tror at vår dyktige UM har noen blomster og servietter 

svirrende rundt i hodet til enhver tid. Komiteene våre greier nok ikke helt å legge arbeidet bak seg. 

Nå er noen nevnt, men jeg forsikrer, ingen glemt. Det vi heller ikke må glemme, er å svare ja når 

noen spør om vi vil påta oss en oppgave. Det er alltids noe vi alltid kan bidra med.  

Jeg er utrolig heldig som har et så dyktig og interessert kollegium og søstre rundt meg. De gir meg 

inspirasjon og arbeidsglede. Dere retter på meg, passer på meg og gjør at jeg ikke skal «skru av lo-

gehodet» i sommer. Her må vi være på tå hev.   

Jeg vil få rette en stor takk til hver og en av dere som bruker tid på logen vår. Jeg vil få ønske dere 

alle en deilig sommer. Lad batteriene! Kom tilbake til høsten med nye krefter og la oss ta et krafttak 

for at Urania igjen skal bli «stjernelogen». Husk, vi har stjerner i vårt skjold! 

 

Med søsterlig hilsen i Vennskap, kjærlighet og Sannhet  

Torill Evjen Solli  

OM 
 

 

 

 

 

 

Undermesterhjørnet 

 

…..så går ennå et logeår mot slutten, og jeg ønsker i den forbindelse å berøm-

me Privatnevnden. Disse søstrene som står på – hele tiden – på hvert møte og 

gjør en fantastisk jobb, for at alle vi andre skal ha det best mulig.  

De kommer tidlig for å dekke bord, de serverer og de rydder, og tar ofte ”siste 

bussen hjem”.  
De får sjelden satt seg ned for å samtale med andre søstre, og jeg vet at flere 

føler 

seg litt ”utbrent”, og nå gleder seg til en lang sommer.  

Når noen søstre har tatt denne ”jobben” og står på for logen – for at alle vi andre skal ha en 

fin stund sammen - så er det synd at så få møter opp. ”Vi trenger gamle venner som hjelper 

oss med å eldes, og nye venner som bidrar til å holde oss unge”. 

Vi etterlyser ”eldre søstre – i logegrader” som kan stille opp og avhjelpe en gang i blant, så de nye 

søstrene kan få gleden av å bli kjent med andre søstre.  



 

05. jun Sveen, Guro    71 år 

08. jun Eikanger, Tori-Lena         79 år 

09. juni Ålovsrud, Åse     89 år 

12. juni Solli, Torill M. Evjen    62 år 

13. juni Gjervik, Randi     60 år 

13. juni Holmen, Nina Lange    75 år 

22. juni Smebye, Bjørg     92 år 

25. juni Syversen, Grethe    66 år 

28. juni Andresen, Gunvor M. L. 69 år 

28. juni Fosmark, Anne Maij    58 år 

29. juni Hammerø, Jørun N.    73 år 

01. juli Wennberg, Marit    80 år 

02. juli Lippart, Ingebjørg M.    53 år 

06. juli Pedersen, Karin E.    65 år 

08. juli Fritzvold, Reidun    78 år 

14. juli Rasmussen, Mona    56 år 

14. juli Ruud, Elisabeth Thams    71 år 

14. juli Schønland, Randi    72 år 

18. juli Tangen, Inger       65 år 

23. juli Ødegaard, Wenche    59 år 

31. juli Hildebrand, Unni    70 år 

12. aug. Erichsen, Irene G.    68 år 

19. aug. Bjerke, Inger-Lill    49 år 

22. aug. Knudsen, Anna Marie    72 år 

23. aug. Dahl, Marvel     92 år 

03. sep. Skyberg, Torhild    63 år 

09. sep. Henriksen, Nelly    91 år 

15. sep. Madsen, Ann Helen    57 år 

18. sep. Fasting, Else-Karin    80 år 

25. sep. Granli, Brit     95 år 

27. sep. Svalesen, Annelise    79 år 

28. sep. Bremerthun, Guri    54 år 

04. okt. Stillesby, Ingrid    93 år 

09.okt. Mæhlum, Monica    74 år 

  

 

Jeg kunne tenke meg å avrunde med Odd Fellow Ordenens visjon - og det vil jo 

si det samme som vår visjon - din og min: 
 Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper mellom mennesker 

 Å styrke dem i kjærlighet til Gud og deres neste 

 Å lære dem at ord ikke er nok 

 At lærdom må omsettes i handling 

 At den enkelte – etter evne – bidrar til menneskenes forbedring  

Det er derfor ikke tilstrekkelig for et ordensmedlem å betrakte Ordenens etikk som noe teoretisk.  

Det er viktig at vi ved å etterleve Ordenens etikk også tilegner oss en livsholdning som preger vårt  

daglige virke.  

En Odd Fellow bør kjennes igjen på væremåte og gjerninger. 

Jeg ønsker alle mine søstre en lang, varm og solrik sommer, og så ses vi igjen til høsten for et nytt 

logeår. 

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Kari Ulrichsen 

 

 

Sekretærs spalte 

 

Kjære søstre. 

 

Nok et semester er over.  

Våren har vært forholdsvis 

kald, så nå håper vi på en varm 

og deilig sommer. Det trenger 

vi for å komme oss opp fra vintermørket. 

Vårsemesteret har vært en travel tid med nye 

søstre og gradspasseringer. Vi avslutter siste 

møtet med en 40-års veterantildeling. Vår 

kjære søster Unni Sandved har trofast møtt i 

Logen i 40 år. Det står det respekt av. 

Vi tar nå en lang og god ferie, og sees til 

høsten friske og uthvilte. 

Randi Gjervik har fått ny mailadresse:  

rgjervik@getmail.no 

Jeg sender ut nye adresselister i nærmeste 

framtid. 

Som vanlig er jeg tilgjengelig på mob. 

tlf. i hele sommer. 

En riktig god sommer til dere alle. 

 

Wenche H. 

 

mailto:rgjervik@getmail.no


 

 

            

Saker fra Distriktsrådets møte den  

12. april 2012:   

Landssaken 2011- 2013 - Sammen for barn i Malawi 

Målsettingen er å samle inn 500 kroner i gjennomsnitt per medlem. Til sammen vil dette bidra til 

over 11 millioner kroner til den nye Odd Fellow-barnebyen i Ngabu. Den siste oversikten viser at 

det til nå er innsamlet over 4 millioner kroner! Takk til alle som arbeider for denne gode saken.   

Det er sendt ut en liten folder som er tiltenkt alle som er interessert i å vite litt mer om vår Orden. 

Fås av str. Sekretær. 

Storlogemøte på skriftlig grunnlag.  

Forslag til reviderte lover med begrunnede endringsforslag samt stemmesedler, blir i disse dager 

sendt ut til distriktene. DSS skal sammenkalle Distriktsrådet for å gjennomgå sakene.  

To Storrepresentanter i hvert distrikt har stemmerett og skal innen 15.juni 2012 avgi sin stemme.  

De reviderte lovene har ny struktur og en felles oppbygning. 

Handlingsplanen 2011-2013 for Rebekkadistrikt nr 1 ble gjennomgått og evaluert. 

Medlemsstatistikken for 01.09.2011 - 09.04.2012 for vårt distrikt er ikke mye positiv lesning.  

Det er for hele distrikt 1 en netto tilgang på 1 medlem.  Her har vi alle en jobb å gjøre for å skaffe 

nye medlemmer. 

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon er satt på saken. Nevnden vil legge vekt på fadderrollen, samt 

utarbeide forslag til hvordan vi kan få mer ut av ettermøtene, med for eksempel foredrag, temakvel-

der osv. Det vil også bli utarbeidet et spørreskjema til søstrene om hvordan de vil ha det og om de 

evt. har noe å bidra med osv, osv. Det er jo søstrene som kan gi svar på hvordan vi kan få en mer 

inkluderende og interessent logekveld og da med spesiell vekt på ettermøtene. 

Målet er at alle skal glede seg til å gå på logemøtet. 

Da ønsker jeg alle søstrene en riktig god sommer og vel møtt til høsten med et lite dikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

                                             Gunvor Loe Andresen 

Jeg puslær meg framover 
Jeg puslær meg framover veien, 
det er stritt, men jeg klarer’e vel, 
og får jeg en stein neri sko’n min 
så haltær jeg videre lell. 

Jeg vi heller bli bakerst i flokken 
og kallæs for puslete, sein, 
enn å væra så hard under beina 
at jeg ikke kan kjenne en stein. 
                                           (Margaret Skjelbred) 

 



Et smil 
Et smil gir et vinnende vesen, som skaper fortryllelsens makt. 
Et smil fjerner rynken på nesen, og skaper en vennlig kontakt. 
Et smil er en søster til gleden, og en venn av et muntert sinn, 
Et smil er en demper på vreden, og sol på et tårevått kinn. 
Et smil er som ringer i vannet, men smiler du først til en venn 
så tro meg, hun kan ikke annet enn å smile igjen! 
 

 

Sommer 

 

Plutselig i mai kommer sommeren, tenker jeg. 

Løvet spretter på et par netter. Syrinene vil ta opp 

konkurransen med tulipanene om å være først ute 

med sine blomster. 

 

I midten av måneden fylles byen av blomster i 

alle farger og vakre mennesker i sin fineste stas. 

Norge farges i rødt, hvitt og blått og russen viser 

seg frem. 

Når solstrålene varmer kommer byens borgere ut 

av sine lune hjem, og muntre lattertriller kan  

høres i gater og parker. 

Fruen pusser vinduer og mannen finner frem hagemøblene og sjekker grillen. 

Hyttefolket åpner sine sommersteder og sjekker om terrassen må beises i år. Båtfolket 

hygger seg med vårpussen og planlegger sommerens turer.   

Dugnadsånden farer gjennom landet! 

 

Hestehov, blåveis og hvitveis står i kø for å vise oss at nå er det sommer. 

Vi våkner om morgenen til fuglekvitter og til et nydelig lys, kroppen strekker på seg 

og er klar til å ta imot en ny sommer og alt den bringer med seg. 

Tankene surrer; Hvor skal ferien gå i år - innland, utland, fjell eller sjø?  

Mulighetene er mange. Både kropp og sjel skal tilfredsstilles i løpet av noen korte 

sommeruker. 

 

God sommer og god ferie alle sammen 

hilsen Jeanette 
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Det ble ingen krimpåske, hva lesestoff angår, på meg i 

år. Derimot dukket jeg ned i gammelt lesestoff, - nemlig 

KARL EUGEN OLSEN FRA VIKA og KRESTIANE 

KRISTIANIA,   

skrevet av Torill Thorstad Hauger og gitt ut i 1976 og 

1984 på Gyldendal. 
 

I begge bøkene er handlingen lagt til Kristiania rundt århundre-

skiftet 1800-1900. Forfatteren selv er født i byen på slutten av  

40-tallet og bygger handlingen på opplysninger hun er blitt  

fortalt av generasjonen før henne. 

 Karl Eugen bor i Vika, et strøk som for lengst er borte. Han er 

nummer ti av tolv søsken. Hverdagen er preget av slit, sultne 

munner å mette og kamp om arbeid, men også av samhold,  

hjelpsomhet og det å kunne glede seg over små ting i hverdagen. 

 

Krestiane bodde lenger opp i byen, ved Sagene og Akerselva. 

Hun håpet på et bedre liv enn moren hadde hatt. Men barna, syv i 

tallet, kom tidlig i de tider og hun ble en slitets kvinne.  

For mannen hennes var det vanskelig å få seg arbeid og han reiste derfor til Amerika, lykkens land, for 

aldri mer å returnere. Krestiane ble alene med alt, men stoltheten og kjærligheten til barna bar hun med 

seg, samt drømmen om en annen og bedre tilværelse. 

 

Selv synes jeg det er spesielt interessant å lese historier bygget opp rundt gamle Vika, da jeg er født og 

oppvokst der. Både huset jeg bodde i, og huset forfatteren bodde i ble revet omkring 1960-tallet. 

 Historien om Karl Eugen er lagt til området der Oslo rådhus ble bygget i 1953. Her bodde folk tett i små 

trehus, 3. etasjes murhus med mørke portrom, bakgårder og vannposter. Våt, tung klesvask ble halt opp 

fra mørke bryggerhus til loftet og hengt opp på klessnorer mellom husene. Drakjerrer og hestegamper slet 

seg gjennom smale gater og smug. 

 

Det er rart å tenke på at vi nå lever et liv så fjernt fra disse historiene. For rett bak våre ordenslokaler, 

Stortingsgt.28 som ble bygget på Bestefarstomten i 1934, lå jo dette strøket. Her lå Sjøgaten, Bakkegaten, 

Skolestredet og Filosofgangen for å nevne noen. Og ikke minst Tivoli og Cirkusbygningen. Dit kunne 

kanskje Karl Eugen og Krestiane ta seg en etterlengtet forlystelse om de hadde klart å spare noen ekstra 

ører! (Om Bestefarstomten har jeg skrevet i et tidligere nr. av Bulletinen.) 

I påsken tok vi en tur til Krestianes område, Sagene og Hønselovisas hus ved Akerselva. 
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Der drakk vi kaffe, spiste vafler og rømmebrød og koste oss veldig i regnværet tett ved den frådende elva 

i skummende fossebrus. Det ga tid til ettertanke.  (Herfra har også Oscar Braaten, 1881-1939, skildret 

miljøet rundt fabrikkjentene og Hønselovisa, som tok vare på ungene deres. Men det er en annen historie.)  

 

Dersom dere, kjære søstre, vil ha en motvekt mot det litt triste, men også gleden man  

finner i de nevnte bøkene, da kan vi gå opp til bygningen på høyden bak gamle Vika,  

nemlig Slottet. 

Herfra kan dere få et innblikk i en helt annen måte å leve sine liv på. Dere kan lese om KAMMERPI-

KEN, skrevet av Cecilie Enger, utgitt på Gyldendal i 2011. 

 
Jeg anbefaler søstrene om å gå i Kunstindustri-

museet, St. Olavs gate 1, og se utstillingen  

”KONGELIGE REISER 1905 – 2005” 
 

Utstillingen er delt inn i fire historiske deler: 

 

1. Kong Haakon og dronning Maud 

2. Kong Olav og kronprinsesse Märtha 

3. Kong Harald og dronning Sonja 

4. Kroningsreise og signingsferder. 

 

Utstillingen varer til 26. august 2012 

Åpningstider: 

Tirsdag, onsdag, fredag kl 1100 – 1700 

Torsdag   kl 1100 – 1900 

Lørdag og søndag  kl 1200 – 1700 

Mandag   Stengt 

Søndag er det gratis for alle. 

 

 

 

 

 

Søster Mimmi Knudsen 

 

 

 

 

 

   Mai 

 

                  I mai, den skjønne måned mai 

                  da alle knopper springer, 

                  steg elskov opp av hjertet 

                  på morgenrødens vinger. 

 

       

 

      

      I mai, den skjønne måned mai 

      da elle fugler synger 

      da tilstod jeg for henne 

      hva trang mitt hjerte tynger! 
                                      Heinrich Heine 

 

 

 

 



EN ANNERLEDES 

TUR – KANSKJE TIL 

EFTERTANKE FOR 

NOEN AV OSS! 

 

Mandag 07. mai kl 07:00 møt-

te jeg 6 forventningsfulle ele-

ver fra Haugerud skole på Sentralba-

nestasjonen. Det var 6 elever fra 10. 

klasse samt en fantastisk lærer – Asta 

Kvitne - fra skolen. Dette var elever som er med 

i et interskandinavisk prosjekt hvor jeg er pro-

sjektleder. Foruten Norge, så deltar Danmark og 

Sverige i dette prosjektet. 

Vi var alle enige om at dette var tidlig – men vi 

skulle på tur til Göteborg for å besøke en svensk 

skole. 

Vel inne på toget benket vi oss til på Comfort. 

Litt luksus måtte vi unne oss! Den første beskje-

den elevene fikk var at Liseberg var stengt denne 

mandagen. Gjett om de ble lange i masken. Lise-

berg skulle jo være turens høydepunkt sammen 

med besøk på den svenske skolen. Men Asta og 

jeg hadde en nødløsning klar – vi skulle på Uni-

verseum i stedet. 

Hva er det som er så spesielt med å ta med seg 6 

elever fra en Oslo-skole? Jo det skal jeg fortelle 

dere. På Haugerud skole så har 90% av elevene 

innvandrerbakgrunn. Og hva så sier vel noen av 

dere nå? Hva har dette med en annerledes tur å 

gjøre? De 6 elevene som var med på turen kom 

fra 6 forskjellige kulturer! To av jentene kom fra 

Marokko og bar hijab. Ei jente kom fra Somalia 

og bar også hijab. En gutt fra Pakistan og en gutt 

fra Bosnia og til slutt ei etnisk norsk jente. Dette 

skulle bli spennende. Hva med maten tenkte jeg? 

Ikke kunne de spise ditt og ikke kunne de spise 

datt. Kjøttet skulle være halal-slaktet, osv. Men 

heldigvis så var det ingen grunn til bekymring. 

Klokken 10:56 ankom vi Sentralstasjonen i  

Göteborg. Vi fikk fatt i en taxi som tok 8 stykker 

og dro til hotell Gothia Towers hvor vi skulle bo. 

Bagasjen vår ble satt inn på hotellet før vi dro 

videre til Fiskebäcksskolan hvor vi skulle treffe 

de svenske ungdommene og få svensk skole-

lunsj. Dette skulle vise seg å bli en ganske spesi-

ell opplevelse for oss. Elevene på denne svenske 

skolen var ikke vant til å se skoleelever med hi-

jab. I tillegg så var de jo norske! Hmmmm dette 

var rare greier. De så på Haugerudelevene med 

store øyne. Skulle nesten tro de så noen vesener 

som kom fra planeten Mars. Men våre 6 fantas-

tiske elever taklet dette helt perfekt. De synes det 

faktisk var morsomt. Som de fleste av oss nord-

menn så følte også de seg like norske som noen. 

Efter endt ”skoledag” så gikk turen tilbake til 

hotellet hvor vi skulle få slappe av en snau time 

før vi skulle møte 6 svenske elever. Så vel 

svenske som norske elever var veldig spente på 

dette. Det tok litt tid før de ble varme i trøyen, 

men når det endelig løsnet, så løsnet det. Praten 

gikk om løst og fast. De svenske elevene lurte 

veldig på hvor våre norske elever egentlig kom 

ifra – de snakket jo helt flytende norsk! Ikke 

antydning til rasistiske hentydninger. De ble sett 

på som helt vanlig ungdommer. Da det kom frem 

at 2 av våre elever aldri hadde bodd på hotell før 

og 1 av dem aldri hadde kjørt tog, gjorde de store 

øyne. Jeg må jo innrømme at også jeg syntes 

dette var litt spesielt – men så tenkte jeg: Har alle 

etnisk norske barn bodd på ordentlig hotell og 

kjørt tog? Kanskje noen av mine flotte søstre i 

Urania kan gi meg et svar? Uansett – tenk over 

dette. Jeg kunne ha skrevet side opp og side ned 

om mine refleksjoner, men jeg velger at dere 

selv kan tenke litt på dette.  

Efter en fantastisk dag ble det en tidlig kveld på 

alle oss norske. Før klokken passerte 23:30 var 

det helt tyst hos så vel unge som gamle. Vi måtte 

jo være opplagte til neste dag. 

Kl 10:00 møtte våre svenske elever oss i hotell-

resepsjonen. Da hadde vi spist frokost og sjekket 

ut. Nå skulle vi på sightseeing i Göteborg sett 

med ungdommers øyne. En herlig omvisning 

som endte med lunsj på Hard Rock Café.  

Våre norske elever skulle selvsagt få litt tid til 

shopping. De er jo ikke annerledes enn noen 

andre ungdommer – shopping er livet. Vi to litt 

eldre klarte også å shoppe litt – bombe! 



Kl 15:30 satte 6 meget fornøyde elever og gymlærer Asta seg på bussen tilbake 

til Oslo.  

Alle var breddfulle av inntrykk efter en fantastisk tur. For undertegnede så ble 

dette faktisk en tur hvor jeg satt igjen med en mengde inntrykk jeg ikke trodde 

eksisterte. Inntrykk som jeg virkelig måtte tenke på. Kanskje det også endret 

litt på min innstilling til mine medmennesker – så vel som til etnisk norske som 

til de med innvandrerbakgrunn. I skrivende stund er dette et vanskelig spørs-

mål å ta stilling til. Denne turen har ikke sunket helt inn i meg ennå. 

Med denne historien ifra det virkelige liv, vil jeg få ønske alle mine Urania-

søstre en riktig fin sommer. Håper vi kan få skikkelig varme og masse sol – vi 

trenger å få ladet våre batterier. Nyt sommermåneden og jeg gleder meg til å se 

dere alle i logen til høsten. Mandag 27. august starter vi opp igjen. 

 

Stor søsterklem fra logens fung. Eks. OM 

Mona

 

  

 

      Loge nr. 2 Urania 
Rebekka søstrenes oppskrifter  
         gjennom tidene 

 
Kjære alle mine søstre.    

Oppfordrer dere til litt tidsfordriv i disse mørke høstdagene. 
Denne boken vil jeg fylle med oppskrifter og da trenger jeg deres hjelp. 
Oppskriftene kan sendes meg på e-post eller på papir dersom du ikke har tilgang til pc. 
Ikke noe problem, jeg skriver dem inn. 
Jeg kan ikke si nå hva den skal brukes til, men tiden vil vise. 
Jeg er takknemmelig for alle bidrag, være seg mat, kaker eller annet godt. 
I V. K. og S. Jeanette Ajer  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kjære alle mine søstre 
Jeg vil ydmykt minne dere på at jeg trenger  
oppskrifter, tips og råd i hverdagen. 
Da tenker alt fra middag til kaker til stry-
king og flekkfjerning osv. osv. 
Planen er å få dette ferdig slik at jeg kan 
selge den i høst. 

VÆR SÅ SNILL! Send ditt bidrag til:  
jeanette@ajer.no 
Jeg er takknemmelig for absolutt alt hva 
dere kan finne til meg  

Hilsen Jeanette 
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Kjære søstre. 
 

Jeg hadde tenkt å skive om søsterkjærlighet, om hvordan vi er mot hverandre, og 

hvor viktig det er at vi tar vare på de holdninger vår Orden står for. 

Men ute skinner solen og fuglene synger. Etter mange dager med kaldt vær og 

regn, er det som om våren og sommeren er på vei. Ja det virker som om de endelig 

har vunnet over kong vinter. 

Faktisk er det slik jeg føler meg også. Etter snart ett og et halvt år med rygg- 

smerter, behandlinger, smertestillende osv, virker det nå som det endelig er på  

              bedringens vei.  

              Humøret blir bedre, arbeidslysten er på vei tilbake og verden er lysere og mer positiv. 

 

Jeg gleder meg til å vende tilbake til meg selv igjen, gleder meg over at jeg føler trang til å smile og le, 

over at jeg igjen gleder meg over små og uvesentlig ting i hverdagen.  

At jeg igjen ser de små uvesentlige undre som hverdagen byr på. 

Hva har jeg lært av alt dette? Jeg skal bli flinkere til å gjøre de ting som er viktig for meg og hvordan jeg 

føler.  Noen mennesker er viktige i livet mitt, for de bryr seg om hvordan jeg har det, og er der for meg, 

dem vil jeg ha nærmere meg.  Jeg skal pleie det gode vennskapet, tro på kjærlighet og gjøre ting som gjør 

meg glad. 

 

Kanskje har vi alle godt av ikke å ha det så greit en stund, dette lærer oss å sette perspektiv på livet.  Av 

og til er det greit og se seg tilbake og lære av ting som har skjedd, men det er i fremtiden vi skal leve og 

den vi kan påvirke med våre holdninger – hvis vi vil. 

 

Kjære søstre – ha en god sommer, kos dere og ta vare på hver eneste dag. 

 

Søsterlig hilsen i V. K. og S. 

Kirsti U.

 

Blomsterbuketten 

Ville så gjerne gi deg en blomsterbukett, men de her nede visner så lett. 

Derfor går jeg til Guds eget bed og plukker de blomster som evig blir ved. 

De alltid friske står, sommer, vinter, høst og vår. 

Kjærlighet den første heter, og Fred finner vi om vi leter. 

Den tredje heter Uselvisk og Tilgivelse, der står så frisk. 

Mildhet, den er fin og skjær, og Godhet jo så vakker er. 

Rettferdighet er også i bedet, og den åttende heter Glede. 

Den hvite liljen Barmhjertighet, er den skjønneste  

blomsten jeg vet. 

Håpets Palme, den står så grønn, og omsorg for  

dem alle det har Guds sønn. 

Han gir dem veksten, Han gir dem kraften, og steller  

dem fra morgen til aften. 

Så, for at denne blomsterbukett til deg skal bli rett, 

så festes en sløyfe av trefarget bånd:  

Gud Fader, sønn og Hellige Ånd.  

 



 11 

Sommer - St. Hans - Midtsommer på primstaven 

 
Tegnet på primstaven for sommersolverv, 21. juni er en sol eller et timeglass. 

St. Hansdagen den 24. juni er til minne om døperen Johannes, og etter den julianske ka-

lenderen var dette sommersolverv. Fortsatt feier vi St. Hansnatten som midtsommer, selv 

om vi vet at solvervet er noen dager tidligere.   

Jonsok, eller Jonsmesse er gamle navn på feiringen. De kirkelige tradisjoner er dag nesten 

fortrengt til fordel for den folkelige feiringen. 

 

 

 

 

Andre, men mindre kjente merkedager i sommerhalvåret er Persok eller Petersmesse, 29. 

juni betegnes med en blomst eller en nøkkel. På Syftesok, 2.juli, til minne om biskop 

Svithun av Winchester, da skulle åkeren renses. Tegnet på primstaven er gjerne en bispe-

stav. Noen steder kalles denne dagen Marias besøkelsesdag.  

 

 

 
Kjell fut, 8. juli, etter St. Kilian, Seljumannsmesse eller St. Sunnivadagen til minne om 

den irske kongsdatteren som søkte tilflukt på Selje utenfor Stadt på slutten av 900 tallet. 

Både Kjell fut og Kong Knut, 10. juli, betegnes med en ljå. 

Knutsok eller Knutmesse er til minne om den danske kongen Knud den hellige. 

Kjell fut og Kong Knut driver bonden med ljå ut, het det på folkemunne. 

 

 

 

 

 

Nå skulle slåttonna ta til. Man kunne eventuelt vente til 12. juli, Kari med riva. 14. juli er 

selve midtsommerdagen. 

 

God sommer! 

Jeanette 

 
 

Det finnes et alfabet 
endeløst av tegn og bokstaver 
som venter tålmodig inni deg 
på å få gi sine lysende gaver 
sånn som skulpturene venter 

inne i sitt kalde berg av granitt 
venter også de på å slippe fri 

for å stave livet ditt 
Anne Grete Preus 

 



 12 

 

 

 

Søsterskilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 7. mai var dagen for Uranias søsterskilling.  

Det var dessverre ikke så mange søstre til stede, men vi fikk 

likevel inn kr. 11.500,- og det er et flott beløp. Det var 

mange flotte gaver som søstrene hadde gått sammen om å 

kjøpe. I tillegg så hadde vi en Quiz fra steder i Oslo 
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            1. grad til Anne-Mette Lutro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 12. mars mottok vår koselige og alltid blide søster 

Anne-Mette sin 1. grad. Litt nerver da hun kom, men 

når det hele var i gang så hun rolig og flott ut der hun 

vandret rundt i salen. Søster Anne- Mette kom inn i 

logen via str. Helle som da var for "ung" til å være 

fadder.  

Jeg påtok meg med glede den rollen inntil videre.  

Etter en flott seremoni, kom det to damer fra 

SOS barnebyer for å holde foredrag om logens prosjekt 

i Malawi, hvor vi skal bygge en ny barneby. Det ble 

meget interessant. Malawi er et av de fattigste land i  

Afrika. Målet vårt er å samle inn kr 500 pr logemed-

lem.  

Vi gikk deretter til bords hvor vi fikk servert en smårett 

med god vin til. Det ble et utrolig koselig møte.  

C- lobbyen er blitt så hyggelig. 

Gratulerer med 1. graden din, Anne-Mette.  
Med søsterlig hilsen fra din fadder Brit. 
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2. grad til søstrene Anne-Karin Bengtsson,  

Inge Lis Bratland, Helle Frost og Ellen J. Østro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle fire søstrene fikk sin 2. 

grad 23. april 2012. Vi var 

også denne gangen i C-salen. 

Det var en flott seremoni og et 

bra ettermøte, hvor diskusjo-

nene gikk høyt og lenge. Det 

var mange søstre til stede. 
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Loge Urania sitt informasjonsmøte 26. mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsmøtet i Urania var veldig bra. Vi hadde 

leiet inn et kor som heter Coriander, De sang inne i 

salen før selve informasjonen. Det var mange gjester til 

stede, og de fleste av dem var på ettermøtet. 
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Logebesøk i København 

Besøk i loge Puritas i København 27. – 29. april 2012 

 
Loge nr. 18 Ragnhild var invitert av vennskapslogen Puritas i  

København.   

17 logesøstre fra Ragnhild var med på turen og noen av oss fra 

moderlogen, Urania loge nr. 2, var også så heldige å få lov til å 

være med. Urianiasøstrene var Mona Rasmussen, Wenche  

Høgåsen, Brit Iser, Liz Thams Ruud og Elisabeth Buntz.   

De fleste norske, og noen danske søstre, møttes til en uformell sammenkomst fredag kveld, 

27. april, på hotellet der de fleste norske bodde. 

 Hotell Phoenix var rett over gaten for Odd Fellow Loge Palæet. Det ga oss anledning til 

å se den flotte logebygningen «by night».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Odd Fellow Palæet «by nigh - and day» 

 

Lørdag 28. april ble vi hentet på Hotell Phoenix kl. 15.15 av Puritas logesøster som loset oss over gaten 

og inn i det meget imponerende Odd Fellow Palæet, en miniversjon av Buckingham Palace var det noen 

av oss som syntes. 

 

Før logemøtet 
Vi kom først inn i en stor hall der veggene minnet om Wedgewood porselen, lyseblått med hvite dekora-

sjoner, imponerende og vakkert! 

Fra hallen, ble vi geleidet inn i Havestuen der vi satte oss ned ved små, runde bord. Baren var i rommet 

ved siden av og vi kunne forsyne oss av vin, kaffe, brus 

etc. Utenfor Havestuen var det en stor have (selvsagt!). 

Haveområdet huset tidligere en konsertsal får vi snart vite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eks. OM, Urania, Mona Rasmussen og 

OM, Ragnhild, Cecilie Hexeberg 
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Mens vi satt i Havestuen og nøt hverandres selskap og det vi hadde i glasset, fikk vi et interessant og  

inspirerende foredrag om den danske Rebecca logens historie og ikke minst historien om selve logehuset, 

logepalæet. Foredraget ble holdt av en Rebecca søster som også var vår kunnskapsrike guide rundt i  

palæet etterpå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historikk 

Litt historikk sakset fra en logebrosjyre, dette for 

spesielt interesserte. Dessverre ikke så inspire-

rende fortalt som vår foredragsholder og guide 

kunne formidlet det. 

Odd Fellow Palæet ble oppført omkring 1750 av 

grev Christian August von Berckentin og huset 

gikk under navnet Det Berckentinske Palæ.  Etter 

grevens død ble paleet leiet ut og så etter hvert 

kjøpt av en tysk mangemillionær, Carl Schim-

melmann, og gikk så under navnet Det Schim-

melmannske Palæ fra 1761. Paleets flotte port og 

to sidefløyer var en gave fra kongen, Frederik 

den V, til Schimmelmann. Palæet ble overtatt av 

sønnen, lensgreve Heinrich Ernst Schimmel-

mann, i 1882  

Lensgreven var kjent for sitt utrettelige arbeid 

for avskaffelse av slavehandel og oppheving av 

bondestandens stavnsbånd med mer. Det var 

mye gjestfrihet og selskapelighet i paleet, og som 

det i samtiden ble beskrevet: «ingen gikk sjæl-

dent bort uden at have fået håb om hjælp eller 

trøst i sindet – og ingen åndelig sægende gik 

bort fra Palæet, uden at have følt sin ånd beriget 

og nydt en glæde, der strakte seg videre end til 

maden og vinen.» - Tankevekkende, for det er på 

mange måter de tanker og beveggrunner som 

Odd Fellow Ordenen i dag, mer enn 250 år sene-

re, tilbyr sine medlemmer. Det Schimmel-

mannske hjem var ubestridt det mest gjestfrie i 

København. Hoffet, landets adel og ikke minst 

tidens kunstnere, var faste gjester i paleet.  

 I 1884 startet en ny periode i paleets historie. Da 

gikk paleet fra å være en grevelig bolig til å være 

et forretningsmessig etablissement. Etter diverse 

ombygninger fikk man Koncertpalæet 1884 – 

1900, som i 16 år var rammen om alt førende 

innenfor scenekunst i hele Norden. Den store 

konsertsal var kjent for sin unike akustikk. Det 

ble etter hvert vanskelig å få Koncertpalæet til å 

lønne seg økonomisk. Mye ble prøvd av restau-

rantvirksomhet med mer. På et tidspunkt var det 

til og med bordell i eiendommen. Det ble uttrykt 

som «Værelser - med betjening».  

Odd Fellow kjøper palæet 

Det var de københavnske Odd Fellow Loger, 

under Odd Fellow Ordenen, som kjøpte palæet 

med overtagelse den 30. august 1900. På ny fo-

resto store ombygninger slik at eiendommen 

kunne anvendes til logeformål.  7. april 1992 

brant paleet, ble gjenoppbygget, men uten kon-

sertsalen. Odd Fellow Palæet fremstår i dag som 

et av Københavns vakreste bygninger. Palæet 

anvendes fortsatt av de københavnske Odd Fel-

low loger, men det er også mulig å leie palæet til 

andre arrangementer. Palæet danner derfor ram-

men om tallrike konserter, konferanser, utstil-

linger, brylluper, fester, teaterforestillinger med 

mer. 

Omvisning 

Tilbake til oss logesøstre i Havestuen. Nå fulgte 

omvisning i logepalæets mange selskapssaler og 

logesaler, med unntak av de salene vi selv skulle 

være i under logemøtet og den etterfølgende 

middagen.  

 

I Havestuen: Wenche Høgåsen, Mona Rasmus-

sen, Liz Thams Ruud og Brit Iser 

 

I haven, tidligere stedet for konsertsalen 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Logemøte 
Etter omvisningen fulgte det «offisielle» logepro-

grammet. Søster seremonimester ledet oss inn i loge-

salen kl. 18 til alminnelig logemøte. 

 

 Kl. 19 var det tildeling av Vennskapsgraden for én 

søster. Selve ritualet og logesalens layout kjente vi 

oss igjen i selvfølgelig. Det er interessant at vi har 

dette fellesskapet over alle landegrenser!  

Noe var litt forskjellig da, blant annet var det en  

pause midt i logemøtet. Det er jo ikke vi vandt til. 

 

 

 

 

 

 

 

Logesalen var imponerende! Minnet litt om kapellene i gamle Oxford colleges med utskårne treseter 

langs veggene og et imponerende orgel. Vi fikk levende orgelmusikk og sang av to søstre.  
 

En av de mange saler 
Det var imponerende, kongelig flott, bare til å bli 

misunnelig av altså. Så interessant alt sammen og vi 

koste oss virkelig! 

 

En «enkel» trappeavsats 

Legg merke til teppene med logesymbolet. En 

detalj i interiøret var flotte dørhåndtak med  

logesymboler. 

Husets flotteste trapp ble heldigvis spart for 

brannens flammer. 
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Orgelet i logesalen 

Musikkansvarliges 

plass var i selve 

logesalen her, så 

det måtte jo prøves 

ut –  

Elisabeth Buntz på 

”plassen sin”. 

 

 

 

Middagen 

Etter logemøtet med tildeling av Vennskapsgraden, var det sel-

skapelig sammenkomst i Riddersalen med flott middagsservering. 

Vi fikk Wienerschnitzel med tradisjonelt tilbehør, rød og hvit vin, 

Zara Bernhard sjokoladekake til kaffe eller te. Det var mye mat, 

og veldig god mat! Danskene hadde virkelig gjort sitt aller beste 

for å få oss norske til å føle oss feiret. Det var pyntet med norske 

farger på bord, bordkort og sanghefter.  

 

 

 

 
Middag i Riddersalen 

Det var flere morsomme og hyggelige taler, både fra dansk og 

norsk side, under middagen. Søster seremonimester sørget for 

«på søster overmesters oppfordring» å sette i gang flere tre-

foldige hurra. Og det var sanger til pianoakkompagnement, 

både fra loge Ragnhilds repertoar og danskenes. I det hele tatt 

en meget elegant og livlig middag! 

 

 

                                                            Sight-

seeing 
Søndag 29. april var det et flott program for de nors-

ke gjestene. Det besto av:  

Kl. 11 Kongelig Galla på Amalienborgmuseet.  

«Vi ser på utstillingen av et fargerikt og enestående 

utvalg av H. M Dronning Margrethe’s vakreste  

gallakjoler – med guide».  

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

Elisabeth Buntz 

 

 

 

 

 Overmester i loge Ragnhild, Cecilie Hexeberg, 

taler under middagen 
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Prinsessekake 

Her er oppskriften på klassisk prinsessekake. 

Ingredienser: 
400 g smør  

10 dl melk  

2 stk egg  

100 g gjær (2 pakker)  

3,5 dl sukker  

1 klype salt  

3 ts kardemomme  

3 l hvetemel  

Fyll: 
2 dl vaniljekrem (ferdigkjøpt) 

eventuelt hakkede mandler  

melis  

Fremgangsmåte: 

Bruk springform 24 cm i diameter 

Deig: Smuldre gjæren i bakebollen. Smelt smøret i en kjele, ha i melken og varm det til det er lunkent. 

Bland det med gjær og de sammenvispede eggene. Rør godt til gjæren er oppløst. Ha i sukker, salt, kar-

demomme og halvparten av melet. Tilsett mer mel og elt kraftig til en lett, smidig og ikke for fast deig. 

Hold eventuelt av noe mel. Sett deigen til heving under plast på lunt sted i ca. 30 minutter. 

Ikke kna deigen etter hevingen, bare form den lett til en pølse. 

Kjevl deigen til en jevn, ca. ½ cm tykk, firkant.  

Fyll:  

Bre vaniljekremen og ev. hakkede mandler ut på deigen, rull fast sammen og del i 9 biter som legges i 

formen med snittflaten opp. Etterheves under plast til dobbelt størrelse på lunt sted. Stek den til den får 

fin farge. Avkjøl på rist og dryss litt melis over. 

Steking: I ovn ved 180 grader i ca. 30 minutter, på nederste rille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkens fødselsdag - Pinse – den glemte høytid.  
I den kristne tradisjon er den hellige ånd ofte fremstilt som en due (Dove of the Holy Spirit) 
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VELKOMMEN TIL SOMMERMØTE 

                           FOR  

                     FORMIDDAGSTREFFET. 

I år åpnet Kari Marie Lohne dørene i sitt sommerhus for oss: 

Nærmere bestemt mandag 14. mai ca kl 1200 på Nærsnes  

Menyen var reker – hvitvin/mineralvann - kaker og kaffe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ute var det storm i kas-

tene, men inne skinte 

solen – godt, lyst og 

varmt.  

Deilig mat og mange 

flotte damer – med and-

re ord en fantastisk dag. 
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….som god årgangsvin – bedre og bedre år for år…. alle oss ungdommer fra 70 og oppover…… 

vi trivdes veldig godt i dukkestuen til Kari Lohne. Fotograf Elisabeth Buntz. 

Formiddagens ”Disko-dronninger”….alle  fikk gaver. 
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Vi ønsker alle søstrene en fin og varm sommer –  

så møtes vi igjen til høsten for nye muligheter  

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Redaksjonen 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God sommer 
 

 

 

 

 


