


I. Forord
“Rebekkaloge nr. 2 Uranias liv og levnet fra 1913-d.d.” ble godkjent som prosjekt i Norsk Odd Fellow 
Akademi 23. november 2016. Vår veileder i prosjektet har vært Rådsmedlem i Akademiet, Kjell-Henrik 
Hendrichs, og vi takker for bistand underveis!

Rebekkaloge nr. 2 Urania feiret sitt 100 års jubileum i april 2013. Som landets nest eldste Rebekkaloge 
ville en historisk gjennomgang være på sin plass. Vi var fem søstre som søkte om dette prosjektet som 
fikk det interne navnet “BokUra” i prosjektgruppen. Vi startet i januar 2017 med innsamling av materi-
ale, laget en disposisjon og var i god gjenge ved symposiet på Gjøvik i juni 2017.

Dessverre døde vår søster og prosjektleder Storrepresentant Mona Rasmussen, bare 61 år gammel, i 
november samme år. Prosjektet ble liggende i dvale ca. ett år. Sakte, men sikkert kom vi på sporet igjen 
med gode arbeidsøkter. Våren 2020 stoppet arbeidet brått opp i flere måneder pga. coronapandemien 
(Covid 19).

Prosjektgruppen bestod av følgende søstre:

Eks DSS 
Elna Kjær Meyer

Eks Storrepresentant 
Gunvor Loe Andresen 

Storrepresentant 
Wenche Høgåsen

Assosiert medlem 
Eks Storrepresentant 

Torill Evjen Solli  

Vandringen i Uranias historie har vært krevende, men har også vært til glede og nytte for oss i 
prosjektgruppen. Det heter jo at vi må kunne vår historie for å kunne forstå vår egen samtid. 
Vi slutter oss gjerne til Sigrid Undsets kjente ord: “Ti sed og skikk forandres meget, alt som tidene 
lider, og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes 
hjerter forandres aldeles intet i alle dager”

Vi håper Uranias søstre, både unge og gamle, vil finne boken nyttig og interessant som oppslagsverk 
ved behov for informasjon. I tillegg vil kanskje noen være så nysgjerrige at de leser boken fra perm 
til perm!

Oslo, juni 2020

Prosjektgruppen
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III. Innledning

I denne historieboken om Rebekkaloge nr. 2 Urania har vi i store trekk fulgt Norsk Odd Fellow 
Akademis «Veiledning for skriving av historikk for loger og leire i Odd Fellow Ordenen». 
Innledningsvis brukte vi mye tid på å lete fram nødvendig kildemateriale. Vi har ikke funnet bilder 
av alle tidligere embedskollegier, valgte derfor å sette inn noen få bilder fra ulike tidsperioder. 
Dessverre har også protokoller fra noen perioder vært umulig å finne. Vi har da brukt tidligere min-
neskrifter, pluss annet tilgjengelig materiale som grunnlag for vårt prosjekt. I tillegg bygger en del 
av den nyere tid på søstres hukommelse og nedtegnelser i Urania Bulletinen (Uranias interne avis). 
Se mer under kapittel XIII. Kilder.

Vi har kronologisk forsøkt å si noe om viktige begivenheter i Uranias over hundreårige historie 
i kapitlene V, VI og VII.

Spesielle hendelser og tiltak er mer utførlig omtalt i kapitlene VIII, IX, X og XI.

Prosjektgruppen diskuterte hvorvidt en del søstre, som på en eller annen måte hadde gjort seg ekstra 
bemerket, skulle nevnes ved navn. Det ble enighet om å bruke fullt navn fordi vi mener boken da 
blir mer levende og interessant. Faren er selvfølgelig at noen blir glemt eller føler seg forbigått. Vi 
ber derfor om forståelse hvis så skulle være tilfelle.
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1. Rebekkainstitusjonen i Norge
Rebekkainstitusjonen, Rebekkagraden og kvinners plass 
i Odd Fellow Ordenen startet ved at Schuyler Colfax 
(23.03.1823 – 13.01.1885) utarbeidet et rituale – The 
Degree of Rebekah. Forslag om å la kvinner tre inn i 
Odd Fellow Ordenen ble vedtatt i Storlogemøtet i 1851. 
Dette fant sted i USA, og fortsatt har Rebekkasøstrene 
i Amerika kun denne ene graden, dog i noe omarbeidet 
form. Rebekkainstitusjonen på det amerikanske konti-
nentet hadde i mange år en fin utvikling, men dessverre 
ser det ut til at den i disse dager går betydelig tilbake. 
Schuyler Colfax ble senere USAs 17. visepresident. 
Alle Rebekkaloger verden over er pålagt å minnes hans 
fødselsdag hvert år.

Allerede 30 år etter Rebekkagradens innføring i USA, 
ble den første Rebekkaloge stiftet i Norden, da Julius 
Meyer fikk godkjent «Caroline Amalie nr. 1 af Køben-
havn» 3. juli 1881.

Vi kjenner også til Stor Sire Petrus Beyers imponerende 
innsats for å høyne Ordenens etiske innhold, hans ar-
beid for å utbre Ordenen og for å skaffe logene verdige 
lokaler. Han var en pioner ved Ordenens og Rebekka-
institusjonens oppstart i Norge. 

Den som har utført den mest ærefulle innsats for Orden-
ens og Rebekkainstitusjonens utbredelse i Norge, var 
den fremragende Oslo-advokaten Samuel Johnson. Han 
var en ildsjel som ofret tid og krefter for å bygge opp 
Odd Fellow Ordenen i Norge. Han var den første OM 
i Odd Fellow loge nr. 1 Norvegia i Kristiania og den 
første OM i Rebekkaloge nr. 1 Sct.a Sunniva. Han var 
Rebekkaloge nr. 2 Uranias stifter og første Eks OM. Da 
den Norske Storloge ble instituert 7. august 1920, ble 
han også den første norske Stor Sire i Norge.
En innbydelse til å danne en Rebekkaforening i Kris-
tiania ble sendt ut 27. februar 1909 og var undertegnet 
av ti brødre fra loge nr. 1 Norvegia. Den 1. april 1909 
ble det holdt et møte under ledelse av OM Samuel
Johnson. Møtet ble holdt i Nobelsalen, og det var 
48 personer til stede.

På dette møtet ble Rebekkaforeningen stiftet. I det føl-
gende møtet besluttet man å leie lokaler i Nedre Slotts-
gt. 1, hvor Odd Fellow loge nr. 1 Norvegia holdt sine 
møter.  På det første møtet i dette lokalet ble det ved-
tatt at man skulle stifte en Rebekkaloge som skulle få 
navnet Sct.a Sunniva.  Institueringen av den nye logen 
fant sted 28. mai 1909.

IV. Bakgrunn og forberedelse
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2. Samuel Johnson - 20. mai 1861 til 
27. september 1928
Det navnet som har festet seg mest i forbindelse med 
lesingen av protokollene fra starten og fram til 1928, 
er navnet til Uranias stifter, Stor Sire Samuel Johnson. 
Han var logens første Eks OM, og gjennom årene fun-
gerte han der det var behov for en embedsmann. Etter 
referatene å dømme, var det et fåtall logemøter han var 
borte fra, og det var en uvurderlig hjelp og støtte den 
unge loge hadde av ham. Han var en markant leder, og 
holdt ved alle anledninger åndfulle og tankevekkende 
taler som alltid viste hans personlighet og fine Odd Fel-
low-ånd. Litterært begavet som han var, var det naturlig 
at han kom til å skrive våre ritualer. I Amerika har de 
bare en grad, men Samuel Johnson delte den ene graden 
opp i innvielse og tre grader, slik vi kjenner ritualene i 
dag. I Uranias sanghefte er flere av sangene skrevet av 
Samuel Johnson; vakre sanger som alle vitner om dikte-
rens innstilling og litterære evner.

Stor Sire Samuel Johnson var født 20. mai 1861. Han 
ble opptatt i Ordenen i 1907, og hører til de mest betyd-
ningsfulle menn innen vår Orden. Han ble sterkt grepet 
av Ordenens etiske og humanitære ideer, og gikk hel-
hjertet inn for å få Odd Fellow Ordenen kjent i Norge. 
Han fikk gleden av å se sitt arbeid bære frukt. Med sitt 
store, banebrytende arbeid la han grunnen til en rik ut-
vikling for Ordenen. Hans navn er uløselig knyttet også 
til Rebekkainstitusjonen i Norge.

Når vi ser på starten og utviklingen i loge nr. 2 Urania, 
kan vi trygt si at det tre han plantet i 1913, har båret 

rike frukter. I vår loge vil Samuel Johnsons navn alltid 
lyse for det eksempel han ga oss, for hans store arbeid 
og interesse, og for den sikre tro han hadde på en lys og 
god framtid for logen.

Det var et stort og smertelig tap for hele den norske 
Odd Fellow Ordenen og et uerstattelig tap for vår loge, 
da bror Stor Sire Samuel Johnson døde 27. september 
1928. 

Etter en høytidelig bisettelse i Gamle Aker kirke, ble 
han begravet på Vestre gravlund. Et stort og vakkert 
monument på hans grav – tre søyler- er reist av Den 
Norske Storloge.

Hans andre frue, søster Olga Johnson, takket og sa bl.a.: 
«Han ville så gjerne leve livet slik at det ble en lysstripe 
etter ham. Han lærte å tenke på døden uten gru, skjønt 
han var glad i livet og ville gjerne leve.»

Fra Storlogen kom det beskjed om at det i anledning 
av Stor Sires død skulle markeres sorg i alle loger ved 
at fribrevet og embedsmenns insignier skulle omgis av 
sort flor. Sorgen skulle bæres i 6 måneder regnet fra 
28. september.

3. Rebekkaloge nr. 2 Urania blir til
Rebekkaforeningen hadde utarbeidet forslag til foreløpi-
ge lover, men det tok tid innen man fant frem til et 
endelig forslag. Først i mars 1910 ble forslaget til Lov 
for Rebekkaloger sendt til Storlogen i Danmark for god-
kjenning. Senere har utviklingen og erfaringer medført 
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en rekke lovendringer, men stort sett danner dette første 
lovforslaget grunnlaget for den lov vi har i dag.

I mars 1913 oppstod det en diskusjon i Rebekkaloge 
nr. 1 Sct.a Sunniva om en spesiell paragraf i loven, noe 
som skapte sterk misstemning. Dette førte til at 37 med-
lemmer, deriblant Eks OM Samuel Johnson og 
fungerende OM Dagny Kristensen, tok avgangskort 
i mars 1913.  De stiftet deretter en ny loge uten å gå 
veien om søsterforening.  Den nye logen fikk navnet 
Rebekkaloge nr. 2 Urania og ble instituert 18. april 
1913.

Rebekkaloge nr. 1 Sct.a Sunniva satt tilbake med tretten 
søstre og lite midler, da det ble bestemt at logens eien-
deler skulle deles med den nye logen. Avgjørelsen om 
deling av penger og inventar, ble etter mange lange 

diskusjoner i logene til slutt overlatt til Stor Sire Petrus 
Beyer, som avgjorde at alle midler skulle deles likt 
mellom de to logene.
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1. Instituering 
Den 18. april 1913 ble Rebekkaloge nr. 2 Urania 
instituert. Det var 40 søstre og 4 brødre som la 
grunnsteinen til vår loge. Den danske Stor Sire Petrus 
Beyer instituerte logen sammen med følgende embeds-
menn:

UM: DDSS Samuel Johnson
Stormarsjal: OM i loge nr. 1 Norvegia bror Sjøstedt
Sekretær: OM i Rebekkaloge nr. 1 Sct.a Sunniva søster 
Gina Andersen Moen
Kasserer: UM i Rebekkaloge nr. 1 Sct.a Sunniva søster 
Elisa Blumenthal-Petersen
Skattmester: Kasserer i Rebekkaloge nr. 2 Thyre 
Danebod søster Ella Beyer, Danmark

2. Chartermedlemmene
Rebekkaloge nr. 2 Uranias Chartermedlemmer var 
følgende:

OM Dagny Kristensen,  UM Signe Mohn, Sekretær 
Ellen Prytz Andersen, Kasserer Tekla Aamodt og 
Skattmester Ragnhild Møllhausen

3. Den nye logens valgte og utnevnte embedsmenn:
Valgte:
OM Dagny Kristensen
UM Signe Mohn
Sekr. Ellen Prytz
Kass. Tekla Aamodt
Skm. Ragnhild Møllhausen
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Utnevnte:
Insp. Henriette Thoresen
CM Elisa Johnson
YV Maria Hennum
IV Sigrid Pohlmann
OM H.Ass. Helga Paulsen
OM V.Ass. Gudrun Christensen
UM H.Ass. Thora Aasheim
UM V.Ass. Gina Bøe
CM H.Ass. Kristine Nordland
CM V.Ass. Harriet Ekmann
Kap. Ida Strømme

4. Navnet og dets betydning
Etter institueringen og installasjonen holdt Stor Sire 
Petrus Beyer en tale, og uttalte sin sikre overbevisning 
om at delingen som var foretatt, ville vise seg å bli 
til det beste for begge Rebekkalogene, så vel som for 
Ordenen. Han dvelte også ved betydningen av navnet 
den nye logen hadde valgt, og mante logens medlemmer 
til å vise seg navnet verdig, ved alltid å strebe mot det 
høye. 

Navnet Urania fører oss langt av sted, over hverdagen 
mot stjernene, eller for å bruke ordene fra vårt emblem 
«Per ardua ad astra», som betyr: Gjennom motgang til 
stjernene, veien er tung, men lønnen er herlig! Nærmere 
forklaring på logenavnets symbolikk står skrevet i 
vedlagte kopi av Rebekkablad nr. 11, datert 1. desember 
1950. 

Det var lykkeønskninger til den nye logen fra loge nr. 1 
Norvegia og Rebekkaloge nr. 2 Thyre Danebod i 
Danmark, samt fra moderlogen Sct.a Sunniva.

Søster OM takket Stor Sire Petrus Beyer for at han var 
kommet til Norge for å instituere den nye logen.  
Etter logemøtet var det et «festlig aftensmåltid» i 
spisesalen.
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1. Arbeidsdagen var begynt
Allerede den 30. april 1913 holdt Uranias nye embed-
skollegium sitt første ordinære logemøte med opple-
sning av protokoll, ballott, samt forfremmelse av tre 
søstre til Det Gode Vennskaps Grad.

De første årene var man naturlig nok mest opptatt med 
innvielser og gradpasseringer. Ekspansjon og styrkelse 
var viktige arbeidsoppgaver. Logens første særlov ble 
utferdiget i 1914.  «Særlige love for Rebekka-loge nr. 2, 
Urania I.O.O.F af Norge». Som en kuriositet vil vi 

nevne at valgte embedsmenn, som ikke varslet fravær 
på forhånd, ble ilagt en bot på 1 krone. Utnevnte em-
bedsmenn fikk en bot på 50 øre. Det ble også gitt bøter 
til medlemmer av nevnder og utvalg som ikke gjorde 
jobben sin.
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Allerede i 1914 begynte logen sitt sosiale arbeid. Det 
var kommet anmodning om logen ville være med å gi 
Dronningens hjelpefond (Dronning Maud 1869-1938) 
en støtte. Det ville logen gjerne, og det ble holdt en 
basar til dette formålet. Det resulterte i at kr 2.038,- ble 
oversendt Dronningens komite. Logen mottok takke-
skriv både fra byens ordfører og fra hoffmarskalken for 
den store gaven.

Etter forslag fra OM ble Uranias symøter konstituert 
22. januar 1914. Formålet var å lage «saker og ting» til 
logens basarer. 

Uranias søstre engasjerte seg i utlodninger og basarer 
til inntekt for Veslehjemmet allerede fra 1914 og kom 
med i styret høsten 1915 (se mere om Veslehjemmet i 
kapittel XI. Sosialt arbeid).

2. Første verdenskrig
Den første verdenskrig (1914-1918) er lite nevnt i protokol-
lene, men på det første logemøtet etter krigens utbrudd, 
3. september 1914, åpnet OM logen med følgende ord: 

«Vel møtt i denne krets, som er bundet sammen i gode 
og onde tider, i fred og vennskap. Vår loge går rimelig-
vis vanskelige tider i møte, for så vidt som vi ikke kan 
gjøre regning med noen tilgang av nye medlemmer. 
Det vil vise seg om hver enkelt er tro mot de avlagte 
løfter, om vår interesse for logen er overfladisk eller 

ikke. Enhver må dømme seg selv, om hun har det rette 
søstersinn. Hvis hver enkelt gjør sin plikt, tross krig og 
vonde tider, vil logen vinne styrke, så den kan stå for 
alle tider, en kapital av tillit, kjærlighet og godhet. Av 
denne kapital skal vi øse, både til lindring av timelig 
nød og den nød som heter lengsel etter godhet.»

3. 1915 var et vanskelig år for logen
Alt var nytt og meningene sto ofte mot hverandre. Stor-
logen vedtok bl.a. en lov (§ 46) om at alle som hadde 
vært OM kunne bli medlem av Storlogen. I ettertid ble 
det lagt til i samme lov at man måtte ha «Den kongelige 
purpurgrad» i leiren for å oppnå medlemskap i Stor-
logen. Dette tillegget ble lagt til uten vanlig prosedyre 
for lovendringer. Dette betød i praksis at Rebekkasøstre 
ikke kunne bli medlem av Storlogen, da søstrene ikke 
hadde adgang til leiren. Det viste seg at likestillingen i 
Ordenen hadde sine klare begrensninger!

DDSS Samuel Johnson (loge nr. 2 Uranias Eks UM på 
dette tidspunkt) hadde latt falle noen ord om at bønnen i 
logen ikke skulle være for kristelig. Dette falt ikke i god 
jord og førte til at logens nyutnevnte Kapellan Gina Bøe 
frasa seg sitt embede, til tross for stor støtte fra logens 
OM og søstre.

4. Dagny Kristensen søker avgangskort og 
danner Marialogen
OM Dagny Kristensens endelige beslutning om å fratre 
som OM ble i tillegg til ovenfor nevnte saker, fattet på 
grunn av en reprimande fra Storlogen ved den danske 
Stor Sire Petrus Beyer. 

Logene Sct.a Sunniva og Uranias festkomite hadde 
avertert sitt arrangement i Morgenbladet og i Tidens 
Tegn. Det var på den tiden ikke tillatt å avertere på 
andre måter enn internt for logemedlemmer, og Stor-
logen reagerte med skriftlig reprimande. 

Hun ble også beskyldt for dårlig Odd Fellow-ånd, fordi 
hun beskyldte loge nr. 1 Norvegia for å ta stilling i 
saken vedrørende mistillit fra Storlogens side. Dagny 
Kristensen hadde som OM det overordnede ansvaret 
for logens virke, og besluttet å gå av som OM på grunn 
av disse forholdene. I tillegg kan vi lese i protokollen 
at hun fikk legeattest fra sin lege, om at hun på grunn 
av sin sviktende helse, ikke burde ha andre arbeidsop-
pgaver i tillegg til sin jobb i departementet.

Alt dette resulterte i at hun søkte om avgangskort og 
gikk ut av Ordenen. Samtidig søkte fjorten søstre om 
avgangskort og fikk det. Hun søkte om å få danne en ny 
Rebekkaloge, men fikk avslag. Avslaget antar vi skyldes 
at hun hadde meldt seg ut av Ordenen før hun søkte om 
å danne en ny Rebekkaloge. Dagny Kristensen dannet 
så sin egen Orden, Marialogen. 
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5. Veien videre
Som ny OM etter Dagny Kristensen ble valgt daværen-
de UM Signe Mohn. På det siste logemøtet i 1916 sa 
OM i en tale blant annet at Urania hittil har nådd gode 
resultater, tross de mange vanskeligheter logen hadde 
hatt siden den ble stiftet.
Så gikk mange år i gode kår, og logen utviklet seg godt, 
både økonomisk og i medlemstall. Uranias særlover var 
i orden, og de fonds som var opprettet gikk søstrene helt 
og fullt inn for og fondene vokste fra år til år.

Etter gjennomgang av de første logeprotokollene, 
kommer det tydelig fram at det har vært utført et godt 
arbeid, både av embedsmenn og søstre. Logen har gjen-
nom alle år hatt mange dyktige overmestre, men det er 
ett navn som må nevnes, det er Eks Rådspresident Signe 
Mohn. Hun var logens OM i til sammen tolv år. Hun le-
det logen fremover på en eminent og verdig måte.  Det 
er her på sin plass å nevne at en logesal i Stortingsgaten 
28 er oppkalt etter henne – «Signe Mohn-salen».
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Årene 1933 – 1953
1. Det Norske Rebekkaråd ble etablert
Den Norske Storloge ble etablert 7. august 1920 og det 
tok tretten år før Det Norske Rebekkaråd ble dannet. 
Det var gått fem år siden Stor Sire Samuel Johnson 
døde og Eks OM Signe Mohn, Urania og Eks OM 
Dagmar Halvorsen, Sct.a Sunniva tok initiativet til å 
danne Rebekkarådet. 

På logemøtet i Urania den 4. mai 1933 redegjorde 
Eks OM Olga Riiser om etableringen av Det Norske 
Rebekkaråd, og hva som var foregått under rådsmøtet 
i dagene 23.-25. april. Eks OM Signe Mohn ble valgt 
til Rådspresident og Eks OM Dagmar Halvorsen til 
Rådssekretær.

2. Logens 20-årsdag  
Uranias 20-årsdag 19. april 1933 ble markert ved at OM 
Ragnhild Møllhausen leste litt om logens virke gjennom 
20 år. En del telegrammer var kommet fra Odd Fellow 
loger, Rebekkaloger og søstre.

3. Logens første datterloge  
På logemøtet 6. april 1933 ble logen underrettet om at 
en del søstre fra Urania hadde dannet en Rebekkaforen-
ing, og hadde til hensikt så snart som mulig å stifte en 
ny Rebekkaloge i Oslo. Som logen var gjort kjent med, 
var det på Stor Sire Gustav Eriksen’s anmodning at 
dette ble gjort. Eks OM Olga Riiser ble valgt til for-
mann i den nystartede foreningen, som varamedlem 
søster Anna Durban Hansen, og som sekretær søster 
Martha Jansen.

15. juni ble det foretatt ballott som resulterte i at 35 
søstre fikk innvilget overgang til den nye logen.
7. september meddelte Rebekkarådet at den niende 
Rebekkaloge i Norge skal institueres den 17. september 
og logens navn er Caritas.

17. september 1933 ble Rebekkaloge nr. 9 Caritas 
instituert og Eks OM Olga Riiser ble logens første 
OM. Institueringen ble foretatt av Rådspresident Signe 
Mohn. Det var første gang i Ordenens historie at Det 
Norske Rebekkaråd, ved Rådets president, instituerte en 
Rebekkaloge.

4. Flytting til Stortingsgaten 28 
Det nærmer seg tiden da logen skal flytte fra Chr. 

Augusts gate til de nye flotte lokalene i Stortingsgaten 
28. Torsdag den 8. februar 1934 holdt Urania sitt 454. og 
siste møte i de gamle lokalene. OM Ragnhild 
Møllhausen holdt en tale før logen ble lukket, og sa bl.a.: 
«Når vi i aften går ut av denne sal, er det siste gang 
vi har hatt logemøte her. Vi går til noe bedre, og det 
gleder vi oss over, men det er rart å tenke på at vi etter 
så mange år skal bort herfra. For oss som har vært 
med fra starten av her i Norge, er det en stor glede å se 
hvor stor og sterk vår Orden har vokset seg. Vårt første 
logelokale var i den gamle Teknikken i Nedre Slottsgate, 
nå kalt Frimurerhuset. Og hvor primitivt var det ikke 
den gang. Da vår kjære avdøde bror Stor Sire Samuel 
Johnson fikk kjøpt denne eiendommen i 1910, og den ble 
ominnredet til vårt nåværende bruk, syntes vi den gang 
at vi hadde tatt et så stort løft at vi ikke kunne tenke oss 
noe bedre og større. Det er med vemod vi går herfra, 
men på den annen side er gleden stor over at Ordenen 
har maktet å reise det nye, stolte bygg, så vi bytter nok 
med glede omgivelser. Kjære søstre, la oss alle bare 
minnes det gode vi har opplevd her.»

17. februar 1934 sto det nye flotte Odd Fellow-bygget 
ferdig, og 22. februar hadde Urania sitt første logemøte 
i de nye lokalene. Her er et utdrag fra OM tale:

«Før vi går videre i vårt arbeid i aften, vil jeg ønske 
dere alle velkommen hit til vårt første møte i våre nye, 
vakre lokaler. Alle vi som var til stede ved innvielsen av 
Stortingsgaten 28 sist lørdag, vil sikkert ha et uforg-
lemmelig minne om høytideligheten, og vi forstår også 
det store arbeid som ligger bak både byggingen og 
innvielsen. Når jeg nå, mine kjære søstre, ønsker dere 
alle hjertelig velkommen i vår vakre logesal, er det i 
forvissning om at hver søster legger både interesse og 
energi i vårt arbeid, så vi kan være verdige til

VII. Historien videre 
fra 1933 – 2020 
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å kalles Odd Fellows. Et godt samhold mellom søstre 
skal og bør det være. Respekt for hverandre og tillit til 
hverandre, det er det vi skal arbeide for. Jeg ber vår 
høyeste stormester velsigne vårt arbeid også her i disse 
Ordenshaller, så vi alle kan arbeide til Ordenens beste, 
mennesker til gagn og oss selv til glede».

1934-1935 var også gode år for logen, med bra tilgang 
på nye søstre. Logens barmhjertighetsarbeid lå alle 
søstres hjerte nær, og de faste fonds vokste.

5. Logens 500. møte
16. april 1936 ble Uranias 500. møte markert. Søstrene 
møtte fulltallig opp, og vi hadde også den glede å få 
besøk av 14 søstre fra vår datterloge Caritas. OM holdt 
en tale i den anledning og sa bl.a. at «medlemmer med 
hjerte på rette sted og forståelse av vår store sak tok det 
første løft, og under dyktige ledere ledet logen inn i det 
rette spor.» Hun sluttet med å ønske en fulltallig logesal 
til hvert møte, og et godt samarbeid i fred og forståelse 
i de neste 500 logemøter. Etterpå var det et festlig 
samvær med dessertbord, et glass vin, taler og et par 
sanger skrevet for anledningen.

6. Bytte av logedag fra torsdag til mandag
I september 1936 mottok logen en skrivelse fra Storlo-
gen om at en ny Odd Fellow-loge var under dannelse. 
Den skulle ha navnet Fridtjof Nansen og institueres 
den 10. oktober 1936: «Da den eneste hverdag som er 
ledig er mandag, og da halvparten av den nye loges 

medlemmer ikke kan møte på mandagene, henstiller vi 
til Rebekkaloge Urania å bytte sin logedag torsdag med 
mandag.» Det ble enstemmig vedtatt å imøtekomme 
Storlogens henstilling.

7. Logens 25-års jubileum
2. mai 1938 ble Uranias 25-årsjubileum feiret med en 
festloge hvor det deltok 140 brødre og søstre. Festlogen 
ble ledet av Eks OM Ragnhild Møllhausen, da OM 
hadde sykepermisjon. Vi hadde den glede å se som 
logens gjester Stor Sire Johan Middelthon, Eks Stor 
Sire Gustav Eriksen, Rådspresident Signe Mohn, Råds-
sekretær Dagmar Halvorsen, Bror Storsekretær, Bror 
Storskattmester samt overmestre fra alle Oslologene. 

OM i Rebekkaloge nr. 1 Sct.a Sunniva, Helene 
Torgersen, overrakte datterlogen en vakker klubbe som 
minne, og ønsket at søsterkjeden måtte bli ubrytelig 
også i de årene som kommer. Andre gaver som kan 
nevnes er en sølv blomstervase med inskripsjon.

OM i loge nr. 20 Fridtjof Nansen, Harald Østreng 
uttalte i forbindelse med endring av møtedag «Samtidig 
vil jeg si Urania en spesiell takk for den elskverdige 
imøtekommenhet logen viste ved å forandre sin møtedag 
fra torsdag til mandag, slik at Fridtjof Nansen kunne 
bli stiftet.».
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Stor Sire Johan Middelthon overbrakte en hjertelig 
hilsen fra Den Norske Storloge.

Uranias sangerinne, søster Adelheid Lorck, sang med 
sin praktfulle stemme Lovsangen ved åpningen av 
festlogen og avsluttet med Fadervår, «så stemningsfullt 
og vakkert at vi var helt betatt». Sammen med organist 
bror Knut Halvorsen skapte hun en høytid som sent vil 
glemmes.

Etter festlogen var det festsupé med festlig dekket bord, 
lys og blomster, deilig mat, mange gode taler og sanger.

8. Logens fire første 25-års veteraner.
Samme år den 14. november 1938, var det igjen en stor 
dag for Urania, da fire velfortjente søstre skulle tildeles 
veteranjuvelen. 68 søstre var til stede, samt syv søs-
tre fra loge Caritas. Rådspresident Signe Mohn hadde 
lovet å tildele veteranjuvelen, og hun var ledsaget av 
Rådssekretær Dagmar Halvorsen. De fire veteranene var 
søstrene Gina Bø, Borghild Knem, Ragnhild Eriksen og 
Ingeborg Bakke Brecke. De hadde vært med i logen fra 
1913.

9.  Krigsårene 1940-1945
Mandag 15. april 1940 ble vårt logemøte innstilt på 
grunn av tyskernes invasjon av Norge.

Onsdag 1. mai holdt logens embedsmenn og finans-
nevndens formann et møte på restauranten Kaba i 
Stortingsgaten 28. Møtet var sammenkalt for å drøfte 
hva som kunne gjøres for de krigsherjede strøk i Norge. 
Stor Sire Johan Middelthon hadde gitt tillatelse til å 
gå utenom våre statutter, og ba oss å handle etter beste 
skjønn og uten altfor strenge hensyn til formalia. De 
som var tilstede bevilget 500 kroner som førstehånds-
hjelp fra vår loge. Beløpet ble innbetalt til komiteens 
formann bror Bowitz Aarstad.

Allerede i april fortalte Stor Sire at en Rebekkasøster 
som oppholdt seg i Haugsbygd på Ringerike, ringte og 
ba om hjelp.  Det var 43 gårder som var lagt i aske og 
62 familier hadde mistet så å si alt de eide. Stor Sire 
utnevnte en komite av brødre og søstre, som skulle 
organisere dette hjelpearbeidet. Alt trengtes, klær, 
skotøy, husgeråd av alle slag. Pengene som ble brukt ble 
tatt av logenes oppsparte midler.

I den forbindelse ble det 26. august 1940 avholdt et 
fellesmøte med de tre Rebekkalogene i Oslo.  Møtet ble 
ledet av søster Rådssekretær Dagmar Halvorsen, og det 
var 140 søstre til stede.

Stor Sire ba Rebekkarådet gi logene beskjed om at 
det ikke var noe forbud fra myndighetene mot å holde 
møter i vår Orden, så logene kunne atter samles 

etter ferien i september. Vi skulle imidlertid bare holde 
åpne møter, bare bruke vårt arbeidsrituale, synge våre 
fellessanger og bønn, men intet rituelt arbeid foreløpig. 
Vårt veldedighetsarbeid var det egentlige arbeid i denne 
tiden, i henhold til Ordenens intensjon. Til Haugsbygd 
ble det sendt tre billass med klær og husgeråd for til 
sammen 10.000 kroner, til Kristiansund 5.000 kroner, til 
Molde 5.000 kroner og til Narvik 2.000 kroner, men det 
var fortsatt stort behov for hjelp.

Mandag 30. september 1940 holdt Urania sitt avslut-
tende møte. 73 søstre var til stede, og møtet var kort. 
OM leste en skrivelse fra Stor Sire Johan Middelthon 
i anledning Ordenens oppløsning i Norge. Vi avsluttet 
med å synge «Vår Gud han er så fast en borg», og 
kapellanen leste en bønn, så ble logen lukket. Alle var 
sterkt grepet. Protokollen ble underskrevet av embeds-
mennene OM Ragnhild Evjen, UM Martha Wirstad, 
Skattmester Eugenie Fischer, Kasserer Torgerd Anders-
en og Sekretær Lilly Fossum.

Vi var forberedt på at vår Orden ville bli oppløst. Vi 
visste hvordan det var gått med de hemmelige ordener i 
Tyskland etter at Hitler kom til makten. Hvor bittert det 
enn var å avslutte logen på denne måten, lå det en stor 
trøst i at logen bare ble oppløst, OM og embedsmenn 
var ikke avsatt.

Det første som måtte gjøres etter at det ble forbudt med 
logemøter, var å ta vare på logens inventar. OM, Sekretær 
og Inspektør pakket alt i kasser og fikk disse brakt til et 
flyttebyrå for oppbevaring i OM’s navn og adresse.

Så kom en tid da søstrene var opptatt med å skaffe hjelp 
til de krigsherjede strøk. Den første tid møttes vi på 
sekretærværelset i Stortingsgt. 28, men etter at logene 
var innstilt, møttes vi privat. Gruppevis gikk søstrene 
på omgang hos hverandre. Arbeidet besto i å skaffe 
sanitetsmateriell, strikking, sying og samle inn penger.  
En søster som gang på gang samlet alle logens søstre, 
som hadde anledning til å komme, var søster Ragnhild 
Motzfeldt. Samlingsstedet var Kvinnelig handelsstands 
aldershjems peisestue i kjelleren. Medbrakt mat, deilig 
kaffe, de siste nyheter, og gleden over å kunne møtes, 
gjorde at søstrene så fram til neste treff.

Rakrygget og hjelpsomme var søstrene i denne tunge 
tiden, og den enighet og det varme hjertelag som ble 
vist i krigstiden gjorde at de vonde årene ble lettere å 
komme igjennom.

Så opprant 8. mai 1945, og det norske flagg ble atter 
heist, for første gang på fem lange tunge år. Den 
takknemlighet og glede søstrene den gang følte, kan 
ikke beskrives, men de som fikk oppleve friheten i de 
lyse maidagene glemmer det aldri. 
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Da logen igjen kunne starte opp, hadde Urania alle sine 
verdifulle eiendeler som ritualer, regalier, sangbøker 
og våre gamle umistelige bøker, samt protokoller og 
hovedbok helt fra starten intakt.

10. Tiden etter krigen
Mandag 19. november 1945 holdt loge nr. 2 Urania sitt 
første logemøte etter kapitulasjonen, under ledelse av 
sin OM Ragnhild Evjen. «Våre dyktige embedsmenn, 
UM, Sekretær, Kasserer og Skattmester var på plass, 
likeså vår stilige CM og strålende sangerinne».  Det var 
43 søstre tilstede.

OM holdt en tale hvor hun ga uttrykk for stor takknem-
lighet etter fem lange, tunge år. Hun inntok sin plass 
som logens OM med følgende: «Vi møtes igjen her i 
våre vakre lokaler. Logens kapital er reddet, takket være 
Stortingsgt. 28, og logens inventar er på plass, så vi har 
grunn til å glede oss. Grunnen til at vi har klart påkjen-

ningen så godt som vi har, er vel det gode samhold som 
gjorde seg gjeldende under krigen, og den sikre tro på 
at rettferdigheten måtte seire. La vårt motto: Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet – alltid holdes rent og uplettet.»  
Til slutt takket hun alle søstre som hadde vært trofaste 
mot vårt land og vår loge, og ønsket at Gud ville signe 
møtene våre.

Julemøtet 17. desember ble en gledens og takkens fest. 
OM sa disse ord om julen og det nye år: «Når vi tenker 
tilbake på disse fem årene med mørklegging, flyalarm, 
sorg og uro i mange hjem, har vi uendelig meget å takke 
for, når vi i år kan feire julen og høre juleevangeliet i et 
fritt land. La oss vise vår glede og takknemlighet ved å 
være lysspredere her i vår loge, og sammen med våre 
kjære. En god og velsignet jul og et godt nytt år, takk 
for alt i det året som går.»

11. Forenkling av Logens fonds og øking av 
begravelsesbidraget
I 1946 var logearbeidet i full gang. Det var mange 
ansøkninger om opptagelse i logen, og interessen var 
stor. Alt var morsomt og ikke noe arbeid for stort. På 
et av de første møtene ble det foreslått at vi burde gå 
til en forenkling av våre fonds. Saken ble behandlet 
etter loven. Det ble bestemt at vi skulle beholde Alder-
domsfondet og det Sosiale fond som det var. Syke- og 
understøttelsesfondet, Nytte- og hyggefondet og Elisa 
Johnsons fond skulle derimot gå inn i Søsterskillingen, 
da statuttene for Søsterskillingen dekker alt i de tre 
fonds. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Samme år opptok begravelseskassen igjen sin virksom-
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het. Begravelsesbidraget var kr 400,- og logens tilskudd 
ved dødsfall kr 1,- pr. medlem.

Det var fortsatt stor tilgang på nye søstre, og et godt 
arbeidsår for logens barmhjertighetsarbeid. Logemøtene 
var godt besøkt og det var stor interesse for foreningen 
«De ensommes venner». Dette året startet logen opp et 
stort arbeid for Finnmark og Finnmarks barn. Dette ar-
beidet er nærmere omtalt i kap. XI under Sosialt arbeid.

12. Opptagelse fra Moss Rebekkaforening
23. februar 1946 mottok loge Urania de første ansøk-
ninger om opptagelse fra Moss Rebekkaforening. Det 
var i første omgang 13 ansøkninger, alle anbefalt av OM 
Lilly Fossum, med referanser fra brødre i loge Varna. 
Disse fikk i tur og orden innvielse og sine grader, og 
flere kom til etter hvert. Dette innslaget i logearbeidet 
ble en hyggelig og morsom tid, og førte til at Uranias 
datterloge nummer to, Rebekkaloge nr. 10 Semper 
ardens, ble stiftet 15. mai 1949. 

Nye søkere til logene var hittil referert i alle logene i 
Norge. Etter hvert som antall loger vokste, gikk man 
over til først å referere for hvert distrikt og etter hvert, 
som i dag, kun søkere til egen loge.  

13. Logens alterduk 
I 1947 ønsket bror Tveter å forære logen en gave. 
Gaven ble overrakt inne i salen før logen ble åpnet. Han 
overrakte en vakker alterduk, med følgende ord: «Til 
minne om min dyrebare avdøde hustru vil jeg få lov til å 
gi Loge Urania denne alterduk.» Sterkt beveget takket 
han for all hygge og glede hun hadde hatt den tid hun 
var medlem av Urania, og sa at hun hadde vært så glad 
i sin loge. Bror Tveters gave og varme ord grep oss alle. 
Etter OMs ønske skal denne alterduk brukes i Venn-
skapets trinn.

Ifølge Uraniasøster Anna Marie Knudsen er alterduken 
utført i filering. Det er en håndarbeidsteknikk som 
utføres ved brodering på en nettbunn. Man spenner opp 
nettet i en ramme. Ved hjelp av en lang, butt nål itredd 
brodergarn føres nålen over og under trådene i nettet. 
Man følger et ferdigtegnet mønster på rutepapir.

På alterduken ser vi de tre kjedeledd i hvert hjørne. 
Langs sidene finner vi Rebekkalogens lett gjenkjenne-
lige symboler. Alterduken er gammel og skjør, og har 
vært reparert flere ganger.
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14. Logens 35-årsdag
Mandag 19. april 1948 var det festloge i anledning av 
35-årsdagen for logens stiftelse. Vi hadde også den 
glede å ha med oss tre søstre som hadde vært med fra 
starten i 1913. Dette var søstrene Eks OM Ragnhild 
Møllhausen, Gina Bøe og Jane Cooper Sjøstedt.  

15. Brødre fikk Rebekkagraden i loge Urania
På grunn av et skriv fra Storlogen, hadde logen 29. 
august 1948 et ekstraordinært møte. Storlogen anmodet 
om å la de Eks OM som ønsket å delta i det ekstraor-
dinære storlogemøtet i Stavanger, få anledning til å 
gjennomgå Rebekkagraden. Det var elleve brødre som 
fikk graden i Urania. 

16. Stor Sire Johan Middelthon døde
På logemøtet 4. april 1949 informerte OM om at Stor 
Sire var død. Fra protokollen refererer vi følgende: 
«Siden vårt siste møte er Stor Sire Johan Middelthon 
falt bort. Det var ved 20-års jubileet for Vinterstuene 
vi sist hørte ham. Han talte da varmt de gamles sak, og 
gikk sterkt inn for at vi måtte støtte opp om dette arbeid. 
Stor Sire Middelthon var av de stillfarne, og fremfor alt 
en fredens og hjemmets mann. Han var født den 2. mars 
1882 og ble innviet i Ordenen den 17. februar 1908. 
Etter å ha vært storsekretær i en rekke år, ble han valgt 
til Stor Sire i 1936. Vi lyser fred over hans minne.»

17. Endring av møtetid
Logemøtet hadde hittil startet kl. 19.30. På logemøte 

31. mai 1949 fremsatte UM forslag om å starte møtene 
kl. 19.00. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

18. Ragna Ringdals daghjem
Samme år (1949) gikk Urania med i det store sosiale 
arbeid for «åndssvakesaken». Rebekkalogene i Oslo 
gikk inn som en gruppe i Støttelagets store tiltak for 
Ragna Ringdals daghjem (se kap. XI. Sosialt arbeid).

19. Jule/veteranmøte 1952
Årets siste møte – julemøtet – var også en fest for våre 
veteraner og med tildeling av Veteranjuvelen til en del 
søstre. Etter et forslag og en enstemmig logebeslutning, 
blir alle veteraner en gang om året invitert til en 
veteranfest, en bestemmelse som er meget populær. 
Etter høytideligheten inne i logesalen gikk vi ut til 
overdådig julebord, som den gang kostet kr 12,50 
uten drikkevarer, men inkludert servering. Ved kaffen 
underholdt konsertmester Ernst Glaser og Kari Aarvold 
Glaser.

Felles julemøte og veteranaften gjelder fortsatt i 2020.

20. Logens 40-års jubileum
Lørdag 18. april 1953 feiret loge Urania sitt 40-årsjubi-
leum med festloge. Storlogen var representert ved Eks 
HP Karl Rud, Rebekkarådet med søster Dagmar Hal-
vorsen i spissen og flere av Oslo-logene var 
representert.  

Representanter fra de forskjellige loger brakte gaver og 
lykkeønskninger fra sine loger. Av gaver vil vi spesielt 
nevne en klubbe til overstolen overrakt av Eks OM Lilly 
Fossum.

Vi hadde fortsatt den glede å ha to av logens første 
embedsmenn med oss, søstrene Ragnhild Møllhausen 
og Gina Bøe, som begge ble overrakt blomster.  

Samme år som 40-årsjubileet døde Eks OM Ragnhild 
Møllhausen den 2. juli. Hun var den første skattmester 
og den siste gjenlevende stifter av logen. Hun var 
logens skattmester i mange år, UM, OM og Eks OM, og 
i Rebekkarådet var hun først Rådsmarsjal og så 
Rådsskattmester. Med sin lange erfaring og 44 års 
trofast medlemskap i Ordenen, var hun en god støtte for 
logen.

21. Første Danmarksbesøk
Etter innbydelse fra OM i Rebekkaloge nr. 10 Birgitte 
Gjøe, Næstved, ble det arrangert en tur til Danmark og 
22. september 1953 reiste 20 søstre nedover. Det var 
en hyggelig og lærerik tur, først et par uforglemmelige 
dager i Næstved, og så et besøk i Rebekkaloge nr. 1 
Karoline Amalie i København (se kapittel X. Samarbeid 
med andre loger, pkt. 2 Vennskapsloger).

R E B E K K A L O G E  N R  2  U R A N I A S  H I S T O R I E  F R A  1 9 1 3 - 2 0 2 0

19

Johan Middelthon



Årene 1954 – 1957
1. 30 brødre innviet og forfremmet
Helgen 18. og 19. september 1954 hadde de tre Rebek-
kalogene i Oslo den glede å innvie og forfremme 30 
brødre som skulle inn i Storlogen. Den svenske Stor 
Sire Ernst Høyer ønsket å bli innviet i Rebekkalogen 
og få tildelt alle tre gradene. Oslologene og Det Norske 
Rebekkaråd tildelte hver sin grad.

Rådsformann Ragnhild Evjen avsluttet graden med en 
tale og uttalte bl.a. at «…..den anmodning fra Storlogen 
om å innvie og forfremme samtlige Storrepresentanter 
og den svenske Stor Sire, ble mottatt med glede. Når 
nå dere brødre har fått et innblikk i våre vakre ritual-
er, våre bilder og symbolikk, og dere ser med hvilken 
interesse og hvilket alvor søstrene går inn for Ordenens 
ideer og idealer, vil jeg håpe at dere vil vise Rebek-
kasøstrene den forståelse som vi ber om, og la det bli 
et samarbeid bygget på fred og forståelse til beste for 
vår Orden, som vi alle tilhører og setter så høyt. Jeg vil 
ønske den høyverdige bror Stor Sire og Storrepresentan-
tene til lykke med våre grader.»

2. Rådspresident-tittelen tilbake
På neste logemøte opplyste Eks OM at Storlogen hadde 
besluttet å gi oss Rådspresident-tittelen tilbake, og 
ønsket søster Ragnhild Evjen velkommen som Råd-
spresident.

3. Odd Fellow-hjemmet
22. november 1954 holdt Eks OM Conrad B. Olsen 
et kort orientering om Odd Fellow-hjemmet. Tanken 
om et aldershjem var oppstått i loge Eidsvold, men de 
maktet ikke dette alene. De hadde da henvendt seg til de 
andre logene for å få i stand et samarbeid, først til Odd 
Fellow-logene og deretter til Rebekkalogene.  Orient-
eringen gjorde lykke, og søstrene var interessert.

4. Kontingentfritak for søstre over 70 år
Rebekkarådet foreslo at alle veteraner ved oppnådd 
alder 70 år skal få fri kontingent.   Det ble foretatt 
avstemning, og forslaget ble enstemmig vedtatt. Re-
bekkarådet meddelte at fri kontingent for veteraner 
som fyller 70 år, skal tre i kraft fra 1. juli 1955. Kon-
tingentfritaket ble senere avskaffet pga. økt husleie i 
forbindelse med bygging av ny D-sal i Stortingsgt. 28.

5. Innvielse av svenske søstre
2. juni 1956 holdt logen et ekstraordinært møte for å 
innvie fire svenske damer i vår Orden. Rebekkarådets 
embedsmenn deltok i innvielsen. Det ble en høytidsdag 
vi sent vil glemme, da disse fire damene fra Gøteborg 
ble våre Rebekkasøstre. 115 søstre var til stede og del-
tok i denne høytideligheten. Etterhvert ble flere svenske 

damer innviet og fikk sine grader i Urania, totalt elleve 
søstre fra Gøteborg. Første Rebekkaloge i Sverige kom 
i 1965.

Det gikk faktisk hele elleve år før Uranias datterloge 
nummer fem, Rebekkaloge nr. 3 Elisabeth, Gøteborg 
ble instituert 3. mai 1967.

Det var en aktiv sommer dette året. I tillegg til de sven-
ske damene, ble sju damer fra Stange opptatt i Urania. 
Vi antar at dette var starten på Uranias datterloge num-
mer fire, Rebekkaloge nr. 21 Maud, Hamar, som ble 
instituert 5. september 1959.

6. Ny datterloge i Oslo
Urania mottok et skriv fra Rebekkarådet om at det 
skulle dannes en ny Rebekkaloge i Oslo. Eks Rådsskatt-
mester Lilly Fossum står som stifter. Rådspresidenten 
håpet søstrene ville støtte opp om den nye logen. 
15. desember 1957 ble Uranias datterloge nummer tre, 
Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild instituert. Institueringen 
ble en vakker høytidelighet hvor Uranias embedsmenn 
og mange søstre deltok.

Årene 1958 – 1967  
1. Logens 45-års stiftelsesdag
19. april 1958 holdt Urania et festmøte med gjester i 
anledning av logens 45-års stiftelsesdag. I sin festtale 
ga OM Gudrun Backe et tilbakeblikk over logens 45 års 
virke og ønsket til slutt at vi fortsatt må arbeide videre 
for de etiske og humanitære verdier.

2. Nyvalg i Rebekkarådet  
Nytt skriv fra Rebekkarådet, hvor de meddeler at valget 
av et nytt Rebekkaråd ga følgende resultat: Rådspresi-
dent Olfrid Bockelie, vara Rådspresident Else Støylen 
(Sct.a Sunniva), Rådssekretær Ruth Havem, Rådsskatt-
mester Else Pedersen. 

Rådet meddeler at kontingenten for dødsfall skal endres 
til kr 0,50 pr. medlem og bidraget økes til kr 750,-.  

3. Amerikabesøk   
I mai 1958 mottok logen besøk fra Amerika – sju 
brødre og 24 søstre. Storlogen var representert ved 
1. Dep Stor Sire Håkon V. Ruud og Storsekretær U.de 
Paolis, samt Rebekkarådets embedsmenn. Det møtte 
opp søstre fra de fire Oslo-logene og noen tilreisende 
søstre.

OM Gudrun Backe ønsket de amerikanske gjester 
velkommen på engelsk og ønsket videre Storlogens og 
Rebekkarådets representanter velkommen. Special dep-
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uty Grand Master brakte en hilsen fra den suverene Stor 
Sire i Amerika til alle Odd Fellows i Norge, og uttalte 
videre at de anså denne reisen for en pilegrimsreise, og 
var glad over vår gjestfrihet. Søster UM Ella Børresen 
fortalte deretter, på engelsk, våre gjester at vi her i Eu-
ropa har fire grader i Rebekkalogene. OM gikk så over 
til forfremmelse til 1. graden. Til slutt var det hyggelig 
samvær med en enkel servering og god underholdning.

4. Rebekkaloge nr. 9 Caritas 25 år
17. september 1958 feiret Loge Uranias første datter-
loge, Rebekkaloge nr. 9 Caritas, sitt 25-årsjubileum. Fra 
Oslo-logene ble det overrakt en løftebok i skinn og en 
sjekk, samt blomster fra moderlogen.

5. Svenske brødre får 3. graden
Søndag 21. september 1958 hadde logen et særlig 
logemøte i 3. grad for Storlogerepresentanter. Tilstede 
var Stor Sire Harald Østreng og Storlogens embeds-
menn, Rådspresident Olfrid Bockeli og Rådets em-
bedsmenn, den svenske Storloges representant Janmo 
med frue, og søstre fra vår egen loge og fra andre 
Rebekkaloger. Så ble den svenske 1. dep. Stor Sire, den 
svenske Storsekretær og 36 Storlogerepresentanter ført 
inn. Under vanlig høytidelig seremoni ble disse brødre 
tildelt 3. graden.

Den svenske Storsekretær takket på den svenske 
Storloges vegne Storlogen, Rebekkarådet og de fire 
Oslo-logene for at de hadde fått anledning til å 
gjennomgå våre grader. Han uttalte videre at de gjerne 
ville at de svenske damer skulle få komme med som 
Odd Fellows, men foreløpig hadde de ikke funnet støtte 
hos brødrene i dette spørsmål.

OM takket for alle gode ord uttalt til Rebekkalogene. 
Hun sa videre at loge Urania hadde flere svenske søstre 
som så fram til å få danne sin egen loge, og hun håpet at 
etter hvert som flere svenske brødre får Rebekkagraden, 
ville de anbefale Rebekkainstitusjonen i Sverige.

6. Rebekkaloge nr. 25 Irene institueres 
og datterloge Maud 1 år 
OM Ella Børresen meddelte at Rebekkaloge nr. 21. 
Maud, Hamar, var ett år i høst. I den anledning ville 
de gjerne ha besøk av moderlogen, for å overvære en 
1. grad. 14. september reiste 29 søstre til Hamar med 
buss t/r. Det var en meget hyggelig tur, og gleden over å 
møtes igjen var stor.  

Den neste Rebekkaloge i Oslo, nr. 25 Irene, ble 
instituert 15. oktober 1960. Fem søstre fra Urania gikk 
over til den nye logen.

7. Forfremmelse av Storlogerepresentanter
Etter Rebekkarådets henstilling skal Urania forfremme 

12 Storlogerepresentanter (brødre) til 2. og 3. graden. 
Søndag 23. september 1962 hadde vi et særlig logemøte 
til forfremmelse av Storlogerepresentantene. Vi had-
de den ære å ha til stede den svenske Stor Sire Ivar 
Dahlgren, den svenske Storsekretær Julin og Stor-
representant Kristensen, som ble ønsket velkommen. 
Begge gradpasseringene ble vakkert fremført. I sin tale 
kom OM inn på symbolikken i våre gradpasseringer, 
og uttalte at gradarbeidet er rettesnoren i vårt arbeid i 
logen. «Vi forsøker så godt vi kan å omsette den enkle 
lære om «Vennskap, kjærlighet og sannhet» i praksis, 
og vi forsøker å innrette vårt arbeid i logen og arbeidet 
på oss selv etter denne læresetning.» Hun uttalte videre 
sin glede over at den svenske Stor Sire og den svenske 
Storsekretær ville gjeste vår loge, og for at vi hadde 
fått tildele våre grader til disse brødre. Hun håpet at de 
følelser Rebekkasøstrene har for våre ritualer, skulle 
finne gjenklang hos brødrene, så disse to dagene kunne 
bli et varig minne.

8. Endring i gebyrene og utbetalingen fra 
begravelseskassen
I 1962 forelå en meddelelse fra Rebekkarådet om at 
innvielsesgebyret er forhøyet fra kr 75,- til kr 150,- og 
gradgebyret fra kr 25,- til kr 50,-. Fra begravelseskass-
en vil det ved dødsfall bli utbetalt kr 1000,- mot før kr 
750,-.

9. Logens 50-års jubileum
I 1963 ble logens 50-årsjubileum feiret m/festloge. Det 
var gjester fra Nakskov, Næstved og Gøteborg. Det ble 
lagt ned blomster på Samuel Johnsens gravsted ved 
Vestre Gravlund i Oslo.
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Det ble overrakt mange flotte gaver, gavesjekker og 
blomster fra loger, gjester osv. Bl.a. ble det gitt en 
klubbe til UM-stolen fra Eks. OM Lilly Fossen. Logens 
egne søstre overrakte to flotte lysestaker i sølv.
Jubileumskomiteen besto av logens fem Eks OM og 
logens UM.

10. Små og store hendelser 
Det vakre Minneskrift Eks Rådspresident str. Ragnhild 
Evjen redigerte til logens 50 års-jubileum i 1963.

I 1965 ble logens første alfabetiske medlemskartotek 
innført, samt instruks for Sekretærs arbeid. Samtlige 
Oslo-loger gikk inn for det samme året etter. Kartoteket 
var i funksjon helt frem til ca. år 2000.
Det var en aktiv tid for Ordenen med innvielser. Hel-

gene ble også tatt i bruk for å få plass til både innvielser 
og gradpasseringer. I tillegg var det et ekstraordinært 
møte 14. juni 1965 hvor loge Urania hadde besøk av 
ca. 100 amerikanske og canadiske gjester.

Det ble for første gang avholdt felles Minneloge for Re-
bekkalogene i Oslo. 34 Uraniasøstre møtte.
Av andre hendelser nevner vi at elleve søstre, 25-års Vet-
eraner, ga en skinnmappe til Kapellans ritualer. 
Bøsse ble fremsatt på hvert logemøte til Søsterskillingen.

Søndag 4.9.1966, hvor seks svenske søstre fikk sin 
3.grad, omtaler OM Urania som moderloge for søster-
loge nr. 3 Elisabeth i Gøteborg.

Loge nr. 3 Elisabeth ble for øvrig instituert 3.5.1967.
Dagen etter ble 19 svenske damer innviet. 
På denne tid talte Urania 200 medlemmer.

25.9.1966 fikk 22 brødre fra Storlogen 3.grad i Ura-
nia. 
Dette året er første gang vi observerer at Urania minnes 
døde søstre fra andre Loger.  Dette er et tegn på at 
logenes medlemmer eldes. 

Høsten 1967 ga Urania til sammen 45.000 kroner til 
«pleiehjemmet» på Kringsjå (OF-sykehjem).
Det ble også opprettet en filmkomite. Her ble det 
visning av filmer og reiseberetninger m.m.

I 1967 fikk flere svenske brødre grader i Urania.

Embetskollegiet 1963–1965

Bakerst fra venstre: Sigrid Grov, Randi Werner Larsen og Agnes Anderson.
Forrest fra venstre: Dagnar Evjen og Dagny Eide.
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Årene 1968 – 88
1. Logens 1000. møte 
Logens 1000. møte, en riktig historisk 
begivenhet, ble feiret 30. mars 1968. Samme 
dag ble Eks Rådspresident Ragnhild Evjen 
tildelt 40 års-juvelen. Det var en storslagen 
Festloge, med sang av Uranias søster Adel-
heid Lorck. Bror Stor Sire Harald Østreng 
og flere Stor embedsmenn og Det Norske 
Rebekkaråd var tilstede, samt søstrene fra 
logene Elisabeth i Gøteborg, Maud i Hamar, 
Semper ardens i Moss og alle Oslologene 
var representert, totalt 139 søstre tilstede.

50 -60 årene var fine og gode år for loge 
Urania. «de store trær i skogen» var nå etter 
hvert blitt borte, men nye kom til og førte 
Uranias gode ånd videre. Ja, «ungskogen» 
vokste så kraftig at vi fikk flere datterlo-
ger som loge Ragnhild (1957), Oslo, loge 
Maud (1959) Hamar, loge Elisabeth (1967) 
Gøteborg og etter hvert ble datterlogene 
loge Victoria (1971) og loge Teresa (1983) 
i Oslo og loge Felicitas (1986) på Hønefoss 
instituert.

Alle ulike nevnder arbeidet jevnt og trutt år 
etter år. For at alle søstrene skulle få del i 
hva de ulike nevndene arbeidet med, ble det 

Embetskollegiet 1977–1979

Bak fra venstre:Solveig Ruud, Kirsten Hauge, Dagny Brannstorp
Foran fra venstre:Karin Stylen, Bjørg Brunborg, Inger Schøne
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bestemt at hver nevnd skulle orientere om sitt arbeid-
sområde. Dette ble et populært tiltak.  

2. Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon 
opprettes 
3. februar 1977 kom det et rundskriv fra Storlogen 
om at alle ordensenheter skulle opprette en nevnd for 
styrkelse og ekspansjon. Primus motor for opprettelsen 
i loge Urania var Eks OM Inger Margrethe Haugan. 
Det Norske Rebekkaråd fant opplegget så verdifullt og 
almengyldig at det ble sendt til samtlige Rebekkaloger. 
Opplegget ble senere oversatt til engelsk og forelagt 
I.A.R.A President Gloria J. Mundt.

Nevndens oppgaver ble fordelt som følger:

Kontakt

Har som oppgave å få kontakt med søstre som delvis 
eller helt er borte fra logemøtene. Telefonkontakt er 
også opprettet.

Veiledning for Undersøkelsesnevnden

Har som oppgave å veilede de søstre som stiller seg som 
fadder, samt de som skal gå på hjemmebesøk eller ringe 
referanser.

Informasjon

Har som oppgave å sørge for at alle Embedsmenn, 
valgte og utnevnte, samtlige nevnder og komiteer får 
skriftlig informasjon om det arbeidet de er satt til, og 
holder disse ajourført.

Formiddagstreff

Har som oppgave å hygge for søstre over 70 år. Alle får 
skriftlig innbydelse til Formiddagstreffet, som er meget 
godt besøkt. Komiteen sørger for servering, underhold-
ning og gratis utlodning. Et verdifullt arbeid blir utført 
her, da mange eldre søstre ikke finner anledning til å gå 
ut om kvelden. I april 1988 er det ti år siden Formiddag-
streffet startet.

Senere er det kommet til følgende oppgaver: 

Margit Soelberg og Kristian Sand’s Stiftelse

Ny fra mai 1986. Formålet er å yte støtte til transport 
som drosje o.l. for søstre som måtte ha behov for det. 
Søstre kan også søke om støtte til andre former for 
reiser.

Lobbyvertinner

Lobbyvertinneoppgaven kom i gang i terminen 1985/87 
og består av fem søstre som har som formål å ta kontakt 
med gjester og med våre egne søstre som ikke har vært i 
logen på lang tid. Det har vist seg å være et meget stort 
behov for slik kontakt.

3. Rebekkaleir nr. 1 opprettes
1980 var et historisk år for Rebekkainstitusjonen i 
Norge. Den første Rebekkaleir, leir nr. 1 Oslo ble 
opprettet 26. april med loge Uranias Eks OM Arnhild 
Evjen som HM (se utfyllende info i kap. VIII)

4. Andre hyggelige minner 
I 1968 ble søster Dagny Gundersen hedret for 20 års 
virke som logens Organist.  

I 1968 fikk Urania sin første medlemsbok med bilder, 
data og telefonnummer.

2. september 1968 ble Odd Fellow Sykehjem innviet. 
Våren 2001 ble sykehjemmet nedlagt etter 37 års drift.

I 1969 startet Oslologene hyggeaften på OF sykehjem. 
Logene hadde ansvaret hver sin gang. Dette ble et pop-
ulært tiltak blant beboere/pasienter.

I mars 1969 ga vår søster Eks OM Adelheid Lorck og 
hennes mann Fredrik Lorck en storslått gave. Eien-
dommen Sinsenveien 6, 8, 10 og 12 i Oslo skulle med 
tiden bli eldreboliger for Ordenens medlemmer i Oslo. 
Det ble opprettet en stiftelse hvis formål var ervervelse 
og drift av eiendommen og å støtte brødre og søstre av 
Odd Fellow Ordenen.
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26. april 1969 feiret Ordenen 150 år. I den anledning 
ble det samlet inn penger til Multippel Sklerosesaken, 
og Stor Sire kunne overrekke en sjekk på kr 50.000 til 
saken.

8. juni 1969 representerte loge Urania Oslo-logene, 
ved institueringen av verdens nordligste loge nr. 41 
Mirjam i Honningsvåg.

I 1971 ble det bestemt at kun søknader til Oslologene 
skulle refereres i egen loge. 

Ved 60 årsjubileet i 1973 fikk logen sin første sangbok.

I 1988 feiret Urania sitt 75-årsjubileum med taler fra 
Stor Sire Einar Brovoll og Rådspresident Guro Lie.
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Skrevet av 
Eks OM Inger Margrethe Haugan



Årene 1989 – 2003
Embetskollegiet 1987–1989

Bakerst fra venstre: Wenche Hustad,  Tatjana Gabourel,  Berit  Haugen. 
Forrest fra venstre: Annelise Svalesen, Astrid Rasmussen, Inger  Johanne Sandor
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1. Logens 80-års jubileum
Logens 80-årsjubileum ble feiret på 
tradisjonell måte. Det var 103 søstre 
og gjester tilstede. OM overrakte en 
sjekk til MS-fondet v/Rådsskattmester 
Norma Pettersen. Taffelet startet med 
logens Devise (skrevet at Eks OM 
Inger Margrethe Haugan):

«En søsterkjede rundt oss står, 
den er av gyldne ringer.
Et fellesskap og håp vi får 
som ro og fred oss bringer.
Vårt formål Vennskap, Kjærlighet 
oss bringer Sannhet, glede.

  Med felles arbeid ærlighet 
  vil hylder nu vår kjede»

2. Ny søsterforening 
I 1993 ble det en uoverensstemmelse 
i Urania i forbindelse med en ballott. 
Bakgrunnen for uoverensstemmelsen 
var to søknader til logen, hvor det 
ikke ble opplyst at den ene søkeren 
hadde søkt tidligere om medlemskap 
i Ordenen. Opplysningen om dette 
ble først gjort kjent rett før det skulle 
ballotteres. Resultatet ble negativ ballott for de to 
søkerne. Storlogen neglisjerte ballottens utfall og påla 
Urania å ta inn søkerne som medlemmer. Dette førte 
til at 55 av Uranias egne søstre gikk ut og startet en 
ny søsterforening. Rebekkaloge nr. 102 Constantia ble 
instituert 3. februar 1996. Den nye logen ble lagt under 
leir nr. 17 Christiania i Distrikt 21.

Det ble en tung tid for Urania, som 
mistet så mange medlemmer til den 
nye logen. Dette medførte at de yng-
ste medlemmene i logen måtte trå til 
i embeder så fort de hadde fått sine 
nødvendige grader. Etter noen år var 
medlemstallet igjen oppe i et aksept-
abelt nivå.

3. Ordenens 100-års jubileum 
i 1998
Rebekkalogene deltok også på 
ulike arrangementer. Loge Uranias 
deltakelse i Oslo Rådhus hvor ord-
fører Per Ditlev-Simonsen hadde 
invitert til lunsj, er et hyggelig minne 
fra markeringen.

4. Utviklingsprogrammet
Utviklingsprogrammet som brukes 
i dag, hadde sin spede begynnelse i 
1995. Det såkalte “Fremtidsutvalget” 
ble oppnevnt av daværende Stor Sire 
Johan Krohn. Utvalget bestod av 
fremtredende Odd Fellow-brødre og 
den gang Dep Rådspresident Lillemor 
Johnsen som eneste søster. Fra 1998 

kom mappen som deles ut til nye søstre i bruk. Utvikling-
sprogrammet ble så utviklet for bruk i alle loger landet 
over. I Urania kom programmet i god gjenge.  Nevnd for 
logens Styrkelse og Ekspansjon fikk ansvar for gjen-
nomføringen. Veiledning av søstrene foregår nå etter 
programmet som er revidert ved flere anledninger. Det er 
en forutsetning at veiledning ihht oppnådd grad er gjen-

Embetskollegiet 1995–1997

Bak fra venstre: Ingrid Bjerke,Gunvor Loe Andresen, Nell Henriksen, Laila Halseth
Foran fra venstre:Annelise Svalesen,ToriII Evjen Solli,Solvor Sundland

R E B E K K A L O G E  N R  2  U R A N I A S  H I S T O R I E  F R A  1 9 1 3 - 2 0 2 0

27



nomført før neste grad oppnås. Nye søstre som kommer 
inn i Urania tror nok at dette alltid har vært en del av 
opplæringen, hvilket vi “gamle” søstre vet ikke er tilfelle.

5. Likestilling i Ordenen
I kjølvannet av “Fremtidsutvalget” og etter mange år 
med spede innspill vedrørende  likestilling i Ordenen, ble 
Likestillingsutvalget nedsatt etter Storlogemøtet i 1998 
ved Stor Sire Oddvar Granlund. Ny organisasjonsstruktur 
og nye forslag til lover ble utarbeidet. Diskusjonene gikk 
høylytt for seg i både Odd Fellow loger og Rebekkalo-
ger. Intet unntak i Urania. Man skulle tro at alle søstre 
var positive til å bli likestilt med brødrene i Storlogen, 
men mange mente at Rebekkarådet hadde sin plass å 

fylle og ville fortsette som før. På Storlogemøtet i 2001 
på Gardermoen var for første gang både søstre og brødre 
samlet. Likestillingen var et faktum. Men i skrivende 
stund har vi ikke hatt noen kvinnelig Stor Sire.

6. 90-års jubileet
18. april 2003 fylte Urania 90 år. Jubileet ble feiret lørdag 
26. april 2003, med søstre og gjester fra inn- og utland. 
Det var 55 gjester og 43 Urania-søstre tilstede. Det ble 
en minneverdig aften med underholdning, taler og sosialt 
samvær.

Her følger daværende Stor Sire Harald Thoens hilsning-
stale til Uranias søstre:

«Kjære Uraniasøstre – Den Norske Storloge gratulerer 
hjerteligst med jubileet, og takker for godt arbeid gjennom 90 år.

Rebekkaloge nr 2. Urania har helt siden institueringen hatt mar-
kante og dyktige embedsmenn, og interesserte søstre.

Som Norges nest eldste Rebekkaloge har loge Urania en unik 
historie.

Det kan synes som om logen har hatt en rik kilde å øse av, og så 
vel Den Norske Storloge som Det Norske Rebekkaråd har gjen-
nom mange år dratt stor nytte av dette.

Det er med stor takknemlighet Stor Sire i dag bekrefter at 
søstrene hele tiden har lagt vekt på å føre Ordenens tradisjoner 
videre. Jeg er sikker på at alt også ligger vel til rette for tiden 
som kommer.

Ordenen i Norge har gjennom logens 90 år hatt en meget god 
utvikling, og loge Urania har gjennom årene gitt sitt bidrag, ikke 
minst som moderloge til et stort antall nye Rebekkaloger.

Odd Fellow Ordenen i Norge går nå en spennende tid i møte. 
Ordensledelsen består i dag av både søstre og brødre. Selv om 
Det Norske Rebekkaråd nå er historie er det mitt klare mål at 
Rebekkainstitusjonens integritet og egenart skal bibeholdes.

Det er mitt håp at ritualenes innhold og Ordenens etiske budskap 
også i fremtiden vil nå hver enkelt Uraniasøster, gjennom vel 
planlagte og gjennomførte logemøter.

Til hver enkelt søster – lykke til med jubileet og mange gode 
ønsker for årene som kommer.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Harald Thoen
Stor Sire»
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Årene 2004-2013
1. Noen utdrag fra protokollene
Loge Uranias liv går som vanlig. Det arbeides jevnt og 
trutt på alle hold. Vi tar med noen utdrag fra protokol-
lene for perioden.

Uranias søster og organist Kari Andersen får tildelt 
Ordenens hederstegn i 2004 for sin lange tjeneste som 
logens organist. Hun ble innviet i Ordenen i 1977, og 
har foruten å være Uranias faste organist, også svært 
ofte bidratt i andre loger med sin orgelmusikk. 

I forbindelse med tsunamien i Sør-øst Asia julen 2004, 
var også Urania med på innsamlingsaksjonen som ble 
iverksatt fra Storlogen.

Loge Urania har mange veterantildelinger, og her 
nevnes noen som ble tildelt i perioden 2005 – 2007:

50 års veterantildeling til søster 
  Brit Granli 19.09.05
25 års veterantildeling til søster 
  Eks Om Ingrid Bjerke 28.11.05
60 års veterantildeling til søster 
  Eks Rådspresident Arnhild Evjen Deberitz 18.11.06
40 års veterantildeling til søster 
  Eks OM Marvel Dahl 16.10.06

Se fullstendig liste over logens Veteraner i kap. VIII.
Hvert år i slutten av oktober avholdes Storembeds-
mannsmøte i Stortingsgaten 28. Eks OM Torill Evjen 
Solli har ansvar for borddekking og servering gjen-
nom hele helgen med god hjelp av Uraniasøstre. Dette 
er en tradisjon gjennom mange år. Det går da også 
gjetord om hennes flotte bord under disse møtene. 

Av andre hendelser i denne perioden kan nevnes OM’s 
reise til vår datterloge Elisabeth i Gøteborg, som feiret 
40-årsjubileum i 2007. Likeledes ble 60 år markert i vår 
datterloge Semper ardens i Moss i 2009. 

2. Sirius Oslo ser dagens lys i 2007 
Alle Oslologer bidrar med søstre og brødre som kafe-
verter ved Stråleavdelingen på Radiumhospitalet. Hver 
loge får tildelt sine uker i året. Loge Urania dekker opp 
sine uker med to søstre på vakt fem dager i uken. Et 
svært givende arbeid med gratis servering av smørbrød 
etc. til dagpasientene på sykehuset.

3. Rebekkainstitusjonens 100-års jubileum
Den store begivenheten i 2009 var for øvrig feiringen av 
Rebekkainstitusjonens 100 års jubileum. Et nytt spill så 
dagens lys i denne anledning: «Vi fikk høre fra Rebek-
kainstitusjonens spede begynnelse og frem til i dag 

og også om vår egen Loges utvikling og fremtredende 
personer som har betydd mye for vår Loge». 

4. Ærefrykt for livet
“Ærefrykt for livet” var et prosjekt som ble startet av to 
Oslologer. Med dette initiativet hadde logene følgende 
målsetting: - Samle inn penger til logens utadvendte 
sosiale arbeid. - Synliggjøre Ordenen utad og dermed få 
nye medlemmer som identifiserer seg med våre mål og 
verdier (se mer under kapittel XI. Sosialt arbeid). 

5. Logen er i god gjenge 
Logen har embedsinstallasjoner, arbeidsmøter og 
gradpasseringer. Veterantildelinger blir det mange av 
etter hvert, både 25, 40 t.o.m. 50 og 60 års veteraner. 
Nevndene arbeider jevnt og trutt, Uranias Bulletin 
utkommer fra to til fire ganger i året. Hyggelig lesestoff 
for alle søstrene, både de som jevnlig møter i logen og 
ikke minst for de søstrene som av ulike årsaker ikke 
møter så ofte. 

Midler fra sosialaften i disse årene ble bl.a. fordelt 
mellom MS-fondet, fadderbarn SOS barnebyer, Fon-
tenehuset, Fransiskushjelpen, Vålerenga menighet og 
Siriusprosjektet. For øvrig har Urania deltatt i Ordenens 
Landssaker som har vært viet SOS Barnebyer i San 
Vicente og Ngabu, samt ny redningsskøyte. Disse er 
nærmere beskrevet under kapittel XI. Sosialt arbeid.
Tilgangen av nye søstre er forholdsvis stabil. Vi kan 
imidlertid gjerne få flere nye søstre. Noen velger også 
å melde seg ut etter en viss tid. Dette tas på alvor og 

man prøver å ta vare på nye søstre. Både faddere og alle 
søstrene hjelpes ad. Det lages handlingsplaner for to år 
om gangen. Planen beskriver hvordan logen skal drives, 
styrkes og ekspandere. I tillegg holdes økonomien 
under oppsikt. 

Det blir arrangert sommermøter, både heldagsturer på 
søndager og enklere arrangement på logedagen vår. 
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Akershus Festning m/byvandring, besøk til Blåfar-
geverket i Modum og Løiten Brænderi er eksempler på 
hyggelige turer.

6. Oslo Rebekkaforening blir til
En hendelse som ikke gikk upåaktet hen, var dannelsen 
av Oslo Rebekkaforening, som ble stiftet 26. januar i 
2011. Åtte søstre fra Urania ville danne ny loge sam-
men med to søstre fra Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild. 
Loge Urania ble moderloge, og i de kommende år fikk 
vi mange innviede søstre som etter hvert skulle over i 
den nye logen. Begrunnelsen for å starte en ny loge var 
ønsket om knoppskyting og ekspansjon i Oslo. I tillegg 
var det ønskelig å danne en  loge med yngre søstre.

7. Ny Landssak
En ny Landssak var på gang. Nok en gang ble SOS 
barnebyer valgt. I Ngabu i Malawi i Afrika skulle en 
ny barneby med skole og omkringliggende helse- og 
sosialsenter bygges. Loge Urania samlet inn så mange 
penger at vi fikk navnet vårt på et av husene i barne-
byen. Det hadde sammenheng med at vi i 2013 feiret 
100-års jubileum og ga i den forbindelse en ekstra gave 
på kr 30.000 til Landssaken.

8. 100-års jubileet  
Planleggingen startet flere år i forveien. I tillegg til 
logens embedskollegium var alle Eks OM med i 
jubileumskomiteen fra starten av. Jubileet ble feiret 

lørdag 20. april 2013 med gjester fra inn og utland. Stor 
Sires tale er tatt inn her, se for øvrig eget jubileumsskrift 
med bilder i kapittel XII. 

Tale ved 100 års jubileet til Rebekkaloge nr. 2 
Urania av Stor Sire Morten Buan

Eks. Rådspresidenter - OM – mine søstre
Takk for invitasjonen til jubileet på vegne av meg selv 
og Storlogens embedsmenn. Det å markere 100 år er 
spesielt så vi setter alle stor pris på å få lov til å være 
tilstede på denne høytidsdagen. – Nydelig bord -.

100 år er en lang tid
Det har skjedd store endringer i Norge og spesielt i 
Oslos kultur og utvikling. Vi opplever en befolkning 
som endrer seg på fundamentale måter geografisk, 
kulturelt, verdimessig og kunnskapsmessig. Noen av 
samfunnstrendene skaper ekstra utfordringer for frivil-
lige organisasjoner så også for vår Orden. Vi opplever 
at dagens generasjon setter større krav og ikke minst 
sitt ønske om personlige utbytte av medlemskap i en 
organisasjon. Lojaliteten er i dag mye mindre og det 
er sjeldnere med et livslangt medlemskap dersom man 
ikke finner seg tjent med det.

Disse trendene betyr at Odd Fellow Ordenen må arbeide 
med fornyet kraft for å møte samfunnet ut ifra dagens 
og fremtidens utfordringer og trender. Da må vi foran-
dre for å bevare for fortsatt å være aktuell og interessant 
for nye medlemmer.

Dette setter krav til oss som Orden. Der det tidligere 
ikke er blitt reist spørsmål, vil spørsmål bli reist som 
krever svar. Hele vår virksomhet må bevisstgjøres, kval-
itetssikres og begrunnes.
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Når man ønsker å rekruttere nye medlemmer, er det 
viktig å understreke at det å være medlem av en loge, er 
noe unikt og spesielt. Det tilbys:

- Opplevelser hvor det kreves egen vurderingsevne.
- Ved å bruke tid på seg selv, kan man utvikle seg både 

personlig og sosialt
- Man får utvidet sin nære bekjentskapskrets i et miljø 

som vil gi tillit og trygghet gjennom hele livet.
- Gjennom gradspasseringer kan man tilegne seg 

kunnskap i sitt eget, individuelle tempo.
- Til sist er logen et pusterom – et sted hvor man kobler 

av, nullstiller og finner ro og harmoni i ens indre.

Når vi i dag er vitne til en viss pessimisme med hensyn 
til Ordenens fremtid, skyldes det kanskje at vi ikke har 
tatt de «globale briller» på. Ordenen er faktisk voksende 
omkring oss, så kanskje vi heller skal se på hvordan 
vi kan komme med på fremdriftens bølge. Kanskje 
vi skal gjøre oppmerksom på – når vi overfor venner 
og bekjente eller ute på arbeidsplassene, å omtale vår 
loge om at vi er fullt på linje med hva som foregår i det 
pulserende liv i samfunnet, at vi gjør alt det som andre 
velgjørende foreninger gjør – og at vi i tillegg har en 
helt unik del i vårt virke som vi ales om og verner om – 
nemlig Ordenens indre verdi, den etisk/moralske side av 
livet. Det lille eksperiment med å sammenstille mod-
erne ord med våre gamle ærverdige Orden, er et forsøk 
på å gjøre omverdenen – og oss selv – oppmerksomme 
på de muligheter som ligger i Odd Fellow Ordenen. Så 
derfor bør vi søstre og brødre gå ut og fortelle om det vi 
kan – for vi kan riktig mye sammen.

Til slutt vil jeg gratulere Rebekkaloge nr. 2 Urania og 
på Den Norske Storloges vegne, takke for godt utført 
arbeid og gratulere en livskraftig jubilant. En spesiell 
takk til embedsmennene gjennom disse år. Det er mitt 
håp at Rebekkaloge nr. 2 Urania også i fremtiden vil 
bidra til en god utvikling til glede for den enkelte søster 
og derved for logen og Ordenen.

Jeg vil på Storlogens vegne få overrekke denne bloms-
tervasen fra Storlogen til Søster OM Torill Evjen Solli.
På Storlogens vegne vil jeg utbringe en skål for en 
livskraftig jubilant – skålen retter vi til OM

Årene 2014 – 2020
1. Rebekkaloge nr. 130 Dråpen institueres 
Loge Dråpen ble instituert 30.08.2014. Da godkjen-
ningen ble gitt av Stor Sire, etter annengangs søknad, 
ble avtalen at alle søstre skulle bidra i Uranias 100 års 
jubileum før ny loge ble dannet. Åtte av Uranias søstre 
gikk til den nye logen i tillegg til de mange nye søstre 
som skulle tilhøre den nye logen. 

Etter dette var det viktig for Uranias søstre å stå samlet, 
og mange sosiale aktiviteter ble igangsatt, til dels uten-
om logen. Julekonserter, teaterforestillinger, klubbaften 
og julebord var populære tiltak.

2. Ny 3. grad 
Embedsmenn og søstre arbeider til beste for logen, 
skuespill øves inn, en ny 3. grad blir godkjent ved 
Storlogemøtet i 2014. Denne blir veldig godt mottatt 
av søstrene. Den nye graden oppfattes som at ringen er 
sluttet fra Troskapsgraden og til Den Høye Sannhets 
grad.

3. Rebekkatreff i Oslo
Årlig treff startet på Facebook første gang i 2008 av 
Uraniasøstre. Rebekkatreffet vokste for hvert år og det 
var bl.a. Rebekkatreff i Finland i 2012 og i 2018 ble det 
igjen arrangert i Oslo for 2. gang.

4. Ny særlov i 2015
Det var behov for å revidere Uranias særlov fra 1. mars 
2010.  Den nye særloven ble ferdig 30. november 2015.

5. Venneaften
Ny manual for Venneaften ble sendt ut fra Storlogen 
i januar 2017. Denne brukes i stor grad fortsatt, men 
er på de siste Venneaftener til dels blitt erstattet av 
«Munken» (bror Georg Uhlmann fra loge nr. 132 Albert 
Schweitzer) som forteller om Ordenens opprinnelse og 
inspirerer gjestene til medlemskap.

6. 50-års jubileum i Gøteborg
10. mai 2017 feiret Uranias datterloge, Elisabeth i 
Gøteborg, sitt 50-års jubileum. Ti søstre fra Urania tok 
bussen til Gøteborg og feiret sammen med de svenske 
søstrene. 

7. Framtidsutsiktene 
Som ellers i samfunnet blir det i denne perioden, fra 
2000 og utover, etter hvert vanskeligere å få søstre til å 
ta på seg arbeidskrevende verv og embeder. På grunn 
av noen år med liten tilgang av nye medlemmer, blir det 
en del “gjenbruk” av søstre både til valgte og utnevnte 
embeder, likeså i nevnder. I tillegg fikk Urania noen 
krevende år etter at loge Dråpen ble instituert.  Mange 
aktive søstre gikk over til den nye logen, og gjenværen-
de søstre har stått på for å holde Urania på bena og sam-
tidig hatt fokus på ekspansjon. Dette har vi nå begynt å 
høste fruktene av, og logen har innviet mange nye flotte 
søstre. I møteprogrammet for våren 2020 var det til og 
med oppført to innvielser, men pga. Coronapandemien 
er foreløpig kun en innvielse gjennomført.

Coronapandemien traff Norge og dermed også Odd 
Fellow Ordenen med full styrke i mars 2020. Dette 
førte til at Storlogen stengte alle logelokalene i Norge, 
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hvilket medførte at logenes vanlige arbeid opphørte 
mht. fysiske møter. 

Kreativiteten i embedskollegiet blomstret og logen 
gjennomførte sitt første arbeidsmøte på nett, via Teams, 
mandag 25. mai. Ca. 30 søstre deltok i dette historiske 
meget vellykkede møtet.

Tross alt ser fremtiden ganske lys ut for loge Urania. 
Det forutsetter at tilgangen på nye søstre fortsetter, 
slik at vi får innvielser og jevnlige gradtildelinger, som 
er kjernen i Ordenens rituelle arbeid. Involvering og 
integrering av de nye søstrene i logens arbeid er viktig.  
På den måten vil alle oppleve trivsel og samhørighet, og 
dermed ønske å prioritere Ordenens arbeid både i ord 
og handling.
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Bakerst fra venstre: Kirsten Røisli, Jelena Sirevaag, Tove Mårteig, Turid Bergly Østre
Foran fra venstre: Wenche Høgåsen, Inger-Lill Bjerke, Elisabeth Buntz, Anett Finbråten



1. Innledning
Da loge Urania ble instituert 18. april 1913 var det ikke 
vanlig at kvinner deltok i organisasjonslivet. Kvinner 
fikk stemmerett på like vilkår som menn ved stortings-
valg først i 1913. Det er derfor ganske oppsiktsvek-
kende at Rebekkalogene ble stiftet så tidlig. De fleste 
medlemmene var «fruer» eller døtre av Odd Fellows og 
tilhørte nok det øvre samfunnslag.

Gjennom tidene vet vi at mange damer ble opptatt i 
Urania. I 1950 var ca. 300 damer opptatt i logen. Mange 
gikk til datterlogene Caritas i Oslo og Semper ardens i 
Moss, som allerede da var stiftet.  Rundt 1960 og fram-
over hadde Urania en blomstringstid med stor tilgang på 
søstre. Ca. 150 søstre har trådt sine barnesko i Urania 
siden 1970 og frem til 90-årsjubileet i 2003. Det viste 
seg stadig å være behov for deling av logen og nye dat-
terloger så dagens lys både i Oslo, Hamar og Hønefoss. 
Alle utgått fra Urania. Urania er også delvis moderloge 
for Loge nr. 3 Elisabeth i Gøteborg. Mange svenske 
damer ble innviet i Urania før den svenske logen ble 
instituert i 1967. Til 50 års jubileet i 2017 var Urania 
representert med ti søstre. Urania blir ofte invitert til 
de ulike jubileer i datterlogene. Da er logen vanligvis 
representert ved OM og/eller UM. 

Urania har alltid kommet seg på fote etter at søstre har 
gått ut for å danne nye loger. Det har nok røynet på ved 
enkelte anledninger, men de gjenværende søstrene har 
alltid tatt på seg oppgaver og vært iherdige. Sakte, men 
sikkert har nye søstre blitt innviet, og gang på gang 
blomstrer logen opp igjen. Slik også når denne boken 
går i trykken. I 1995 og i 2014 gikk søstre ut av Urania 
og dannet nye loger, loge nr. 102 Constantia og loge nr. 
130 Dråpen.  Urania har mange gamle søstre, men vi ser 
nå en positiv trend og har de siste par år innviet mange 
til dels yngre søstre. Så pilen peker oppover og logen 
lever etter sitt motto: per ardua ad astra – gjennom 
motgang mot stjernene

2. Datterloger
Rebekkaloge nr. 9 Caritas, Oslo, stiftet 17. september 1933
Rebekkaloge nr. 10 Semper ardens, Moss, stiftet 15. mai 1949
Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild, Oslo, stiftet 15. desember 1957
Rebekkaloge nr. 21 Maud, Hamar, stiftet 5. september 1959
Rebekkaloge nr. 3 Elisabeth, Gøteborg, stiftet 3. mai 1967
Rebekkaloge nr. 47 Victoria, Oslo, stiftet 13. november 1971
Rebekkaloge nr. 65 Teresa, Oslo, stiftet 5. februar 1983
Rebekkaloge nr. 82 Felicitas, Hønefoss, stiftet 18. oktober 1986

Rebekkaloge nr. 102 Constantia, Oslo, stiftet 3. februar 1996
Rebekkaloge nr. 130 Dråpen, Oslo stiftet 30. august 2014

3. Veteraner
60-års veteraner
Borghild Knem Innviet 1909   1969  
Adelheid Lorck Innviet 21.2.1924 21.2.1984 
  (70 års medl. 1994)          
Arnhild Evjen Deberitz Innviet 18.11.1946 18.11.2006
Brit Granli Innviet 21.5.1955 
 Ikke mottatt juvelen
50-års veteraner
Signy Dahl Innviet 13.2.1935 4.3.1985
Inger Aronsen Lemvigh Innviet 21.3.1938 25.4.1988
Rakel Hexeberg Innviet 24.1.1938 30.5.1988
Brit Granli Innviet 21.5.1955 19.9.2005
Ella Edin Innviet 13.5.1963 3.6.2013
Marvel Dahl Innviet 10.10.1966 17.10.2016
Annelise Svalesen Innviet 11.3.1968 19.3.2018

40-års veteraner 
Ragnhild Møllhausen  1949
Gina Bøe  1953
Ragnhild Evjen  1968
Solveig Botslangen  5.12.1977
Bergljot Skarpmoen  19.11.1990
Gudrun Noer  29.11.1993
Inger Margrethe Haugan  2.10.1995
Åse Ålovsrud  15.3.2010
Torill Evjen Solli  7.11.2011
Vigdis Hjartholm  7.11.2011
Unni Sandved  21.5.2012
Kari Marie Lohne  20.10.2014
Kari Andersen  2.4.2017 
  Mottatt hjemme
Torgunn Sørensen Voldnes  30.10.2017

25-års veteraner
Logens første 25 års Veteraner fra 1938: 
Gina Bøe  1938
Borghild Knem  1938
Ragnhild Eriksen  1938 
Ingeborg Bakke Brecke  1938

Fra 1963:
Magda Rølles  18.2.1963
Sissel Holmsen  13.12.1971 
Inger Johanne Meyer  27.10.1975
Gulborg  Nesseie  16.2.1976
Agnes Bielenberg  16.2.1976 
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4. OM gjennom 100 år – fra 1913 til 2020

Eva Thomassen  5.12.1977
Elsa Holm-Frydenlund  4.12.1978
Solveig Soldan  19.9.1979

Fra 1980:
Maggi Nilsen  5.5.1980
Randi Werner Larsen  18.5.1981 
Thordis Rogg  8.3.1982 
Randi Eriksen  30.5.1983
Edit Berg  30.8.1983
Gulborg Engebretsen  12.12.1983
Aslaug Magella Helgesen  12.12.1983
Margit Knoph  30.4.1984
Solveig Jahre  26.11.1984
Rigmor Hesselroth  12.5.1986
Ingrid Smaaland  23.11.1987
Elsa Lundh  23.11.1987
Edith Johansen  23.11.1987
Erna Holm  21.11.1988
Ingerid Frostad  20.11.1989
Randi Havre  20.11.1989

Fra 1990:
Randi Elvebredd  7.3.1994
Åse Aasland  20.3.1995
Ingrid Kristine Lindquist  25.5.1998

Inger Høisveen  7.12.1998
Astrid Rasmussen  8.11.1999

Fra 2000:
Gerd Juell Johansen  29.1.2001 
Ingeborg Stedt  29.1.2001 
Nina Lange Holmen  12.12.2001
Ingrid Stillesby  25.2.2002
Erna Gudrun Rødsrud  21.10.2002
Peggy Hilliard  21.10.2020
Bjørg Smebye  10.2.2003 
Nelly Henriksen  19.5.2003
Ingrid Bjerke  28.11.2005
Jørunn Hammerø  24.11.2008
Laila Halseth  31.8.2009
Solvor Kari Sundland  10.10.2011
Irene Engstad  14.2.2012
Karen Skofteland  22.4.2013
Unni Hildebrand  15.12.2014
Gunvor Loe Andresen  15.9.2016
Elna Kjær Meyer  2.10.2017
Liv Krigsvoll  27.5.2019
Kari-Anne Middelbo  27.5.2019
Inger Jarodd  27.5.2019
Else Karin Fasting                              Ikke mottatt juvelen 
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Dagny Kristensen
Signe Mohn
Elisa Johnson
Signe Mohn
Magdalena Jacobsen
Esther Løfenmark
Olga Riiser
Signe Mohn
Ragnhild Møllhausen
Constance Paulsen
Ragnhild Evjen
Lilly Fossum
Adelheid Lorck
Torgerd Andersen
Borghild Knem
Esther Hegg
Gudrun Backe
Ella Børresen
Dagmar Evjen
Dagny Eide
Randi Werner Larsen
Inger Margrethe Haugan
Arnhild Evjen Deberitz
Sofie Landsem 

1913-1914
1915-1919
1920-1921
1921-1924
1925-1926
1926-1927
1927-1929
1929-1932
1933-1936
1937-1938
1939-1946
1947-1948
1949-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1966
1966-1968
1968-1970
1970-1972
1972-1974

Aase Mehlum
Karin Johansen
Bjørg Brunborg
Inger Schøne
Ella Edin
Marvel Dahl
Annelise Svalesen
Astrid Rasmussen
Inger Johanne Sandor
Tatjana Gabourel
Torill M. Evjen Solli
Solvor K.Sundland
Ingrid Bjerke
Elna Kjær Meyer
Gunvor M. Loe Andresen
Inger-Lill Bjerke
Kirsti Uhlmann
Mona Rasmussen
Torill M.Evjen Solli
Wenche Høgåsen
Reidun Bragne
Tove Mårteig
Inger-Lill Bjerke 

1974-1975
1975-1977
1977-1979
1979-1981
1981-1983
1983-1985
1985-1987
1987-1989
1989-1991
1991-1993
1993-1997
1997-1999
1999-2001
2001-2003
2003-2005
2005-2007
2007-2009
2009-2011
2011-2013
2013-2015
2015-2017
2017-2019
2019-2021
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Elna Kjær Meyer Gunvor Loe Andresen Inger-Lill Bjerke Kirsti Uhlmann Mona Rasmussen

Toril Evjen Solli Wenche Høgåsen Reidun Bragne Tove Mårteig

6. Rådsmedlemmer og Distriktstorsire (DSS) 

Embede Navn År

Rådsrepresentant Ella Edin 1990-1994

Rådsrepresentant Annelise Svalesen 1995-1998

Råds/Storsrepresentant Torill Margaret Evjen Solli 1999-2002

Råds/Storrepresentant Torgunn Sørensen Voldnes 2000-2003 (loge nr. 47 Victoria)

Storrepresentant Solvor Kari Sundland 2005-2006

Storrepresentant Elna Kjær Meyer 2006-2010

Storrepresentant Gunvor Margrete Loe Andresen 2010-2015

Storrepresentant Mona Rasmussen 2015-2017

Storrepresentant Torill Margaret Evjen Solli 2018-2019

Storrepresentant Wenche Høgåsen 2019-

Embede Navn År

Rådspresident Signe Mohn 1933-1945

Rådsformann/president Ragnhild Evjen 1954-1958

Rådssekretær Dagmar Evjen 1966-1969

Rådssekretær Dagny Eide 1969-1973

Rådsmarsjal Randi Werner Larsen 1969-1977

Vararådspresident Randi Werner Larsen 1977-1981

Rådsarkivar Annelise Svalesen 1987-1993

 Rådspresident  Arnhild Evjen Deberitz 1989-1993

Distriktsstorsire Elna Kjær Meyer 2010-2014

5. Råds-  og Storrepresentanter
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8. Fremtredende medlemmer av logen:
Signe Mohn: OM i 12 år, 1. Rådspresident i 1933, egen 
sal i Stortingsgaten 28 oppkalt etter seg – Signe Mohn 
salen.

Adelheid Lorck: Eks OM, logens sangerinne gjennom 
mange år, ble feiret med 70 års medlemskap i 1994. 
Sammen med sin ektemann ga de i 1969 Sinsenveien 
6-12 i Oslo i gave til Odd Fellow Ordenen.

Borghild Knem: Eks OM, CM i 17 år før hun ble OM, 
60 års veteran.

Ragnhild Evjen: Eks Rådspresident, redaktør av 
Rebekkabladet og for Uranias 50-års minneskrift.

Inger Margrethe Haugan: Eks OM, hun innførte 
Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon i Urania. Det 
førte til innføring av denne nevnden i alle Rebekka-
loger i landet. Nevnden ble også oversatt til engelsk og 
forelagt I.A.R.A. President Gloria J. Mundt. I tillegg 
skrev hun mange sanger, som fortsatt er i bruk i Urania.

Arnhild Evjen Deberitz: Eks Rådspresident, hun 
etablerte leir nr. 1 Oslo og var leirens første Hovedma-
triark fra 1980-85. Hun var en ruvende skikkelse i Odd 
Fellow Ordenen. Hun innviet i alt 1200 matriarker. Med 
i redaksjonskomiteen som skrev Uranias 90 års-minne-
skrift. Døde 7. februar 2009. 

Ella Edin: Eks Rådsrepresentant, primus motor for 
formiddagstreffet gjennom mange år med sommer-
avslutning på Kari Lohnes sommersted på Nærsnes de 
siste ca.10 årene. I tillegg var hun i alle år en engasjert 
og inspirerende søster. Døde 27. november 2017.

Marvel Dahl: Eks OM, primus motor for formiddag-
streffet samtidig med Ella Edin og en meget engasjert 
søster. Hun fyller 100 år 23. august 2020. 

Annelise Svalesen: Eks Rådsarkivar, innehatt embed-
er i logen i over 30 år. Medlem av formiddagstreffet i 
mange år og en engasjert skuespiller gjennom alle år.

Solvor Sundland: Eks Storrepresentant, dyktig se-

kretær og med i redaksjonskomiteen for 90-års minne-
skriftet.

Torill Evjen Solli: Eks Storrepresentant, OM i tre 
perioder, Storrepresentant i to perioder, engasjert 
skuespiller gjennom alle år og assosiert medlem av 
NOFA prosjektet “BokUra”.

Elna Kjær Meyer: Eks DSS, mottok i 2014 Odd 
Fellow Ordenens erkjentlighetstegn etter endt periode 
som Distriktsstorsire.

Dagny Gundersen: Mottok i 1968 heder for 20 års lang 
og tro tjeneste som logens organist.

Kari Andersen: Eks Musikkansvarlig, mottok 
Organisttegn i 2004 for lang og tro tjeneste som Logens 
organist

Anna Marie (Mimmi) Knudsen: Eks Kapellan og 
Arkivar.  Hun er idemakeren bak katalogen «Utsmyk-
ningen Odd Fellow-gården Odd Fellow Seniorboliger». 
Katalogen ble laget i samarbeid med Stor Arkivar. Stor 
Arkivar skriver i sitt forord bl.a.: «……. Uten Mimmi’s 
pågangsmot og iver ville denne katalogen om vår kunst 
i Odd Fellow-gården og på Seniorboligene aldri latt seg 
gjennomføre. ..»

9. Møt så ofte dere kan
Det er flere årsaker til at UM ber søstrene møte så ofte 
de kan - Å være tilstede gir selvfølgelig den enkelte 
søster den beste mulighet for å trives i logen og å finne 
det meningsfylt å bruke tid der. En annen grunn som vi 
kanskje ikke tenker så mye på, er at hver enkelt søster 
bidrar med sin tilstedeværelse til et viktig fellesskap 
som oppnås kun ved at man er tilstede. Alle har sin 
plass å fylle selv om ikke alle innehar embeder av ulike 
slag. Og alle søstres stolte holdninger til logen bidrar 
positivt til styrkelse og ekspansjon. Når vi tenker etter, 
er ethvert logemøte avhengig av utrolig mange søstres 
bidrag; synlige og mer usynlige oppgaver.  

Vi har i prosjektgruppen diskutert om vi skal navngi de 
søstrene som har vært mer synlige og fremtredende enn 
majoriteten, og kommet til at det vil være riktig i noen 

Embede Navn År

Eks DSS Elna Kjær Meyer 2016

Eks Storrepresentant Gunvor Loe Andresen 2016

Storrepresentant Wenche Høgåsen 2016

7. Loge Uranias medlemmer av Norsk Odd Fellow Akademi (NOFA)
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grad. Det vil gjøre historien mer levende og interessant. 
Vi kjenner naturlig den nærmeste fortid og nåtid best, 
men vi prøver også å si noe om de søstre som har utpekt 
seg gjennom tidene. Så får vi håpe at ingen følger seg 
forbigått! Vi legger også ved oversikt over veteraner, 
overmestre, rådspresidenter og storrepresentanter m.m. 
Listen over søstre kunne bli lang hvis alle skulle nevnes 
for sin innsats for Urania gjennom tidene. Mange er de 
søstre som har bidratt positivt både i det rituelle 
arbeidet og til logens trivsel og ve og vel. Mange 
dyktige skuespillere, veiledere og ceremonimestre har 

en stor del av æren for søstrenes gode opplevelser inne 
i logesalen. Mange er også de som har holdt styr på 
det administrative og økonomiske arbeid.  Ettermøtene 
hadde vært fattigere uten sang og musikk, så takk til 
flinke pianister og sangere som Urania har nytt godt av 
og fortsatt har glede av! 

Vi har mange søstre å takke for innholdsrike og gode 
logeår gjennom over hundre år! 

TUSEN TAKK!
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Sommermøte Lier gård

Unni Sandved, Ingrid Stilesby 
og Gerd Juell Johannesen

En liten bildekavalkade fra logelivet:



En liten bildekavalkade fra logelivet:
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Glade søstre

Sommermøte 
på Villa Malla



Utdrag fra logelivet
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17. februar 1934 sto det nye flotte Odd Fellow-bygget 
ferdig, og torsdag den 22. februar hadde Urania sitt 
første logemøte i de nye lokalene. Søster OM holdt en 
begeistret tale. (se kap. VII. pkt. 4 Flytting til Stortings-
gaten)

I skrivende stund venter Styret i AS Stortingsgt. 28 og 
Oslologene på en behandling i bystyret. Saken gjelder 
søknad om rehabilitering og påbygg av Stortingsgt. 28. 
Logene i Oslo går en spennende og krevende tid i møte 
dersom det blir gitt klarsignal for dette prosjektet.

1. Logens tilholdssteder 
Loge nr. 2 Uranias første tilholdssted var i den gamle 
Teknikken, Kristianias eldste rådhus, oppført i 1629. 
Deretter ble Kr. Augusts gt. 6 kjøpt til ordensformål og 
loge nr. 2 Uranias møter ble holdt i disse lokalene inntil 
flyttingen til Stortingsgt. 28. 

På generalforsamlingen i A/S Kr. Augustsgt. 6, den 19. 
april 1931, ble det besluttet at selskapet skal kjøpe og 
bebygge Bestefarstomten, Stortingsgt. 28. Kommunens 
approbasjon var på forhånd innhentet og byggingen 
kunne starte.

IX. Møtestedene
Årene 1913 - 2020
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1. Det første norske Rebekkastevne i Oslo 1939
På Det Norske Rebekkaråds initiativ innbød de tre 
Rebekkaloger i Oslo til det første norske Rebekka-
stevnet, som ble holdt i Oslo dagene 26., 27., og 28. 
august 1939. Det ble i den anledning nedsatt en komite 
bestående av tre søstre fra hver Rebekkaloge. Komiteen 
delte seg igjen i tre underkomiteer. Til komiteens for-
mann ble valgt Rådssekretær Dagmar Halvorsen.

Til å være det første stevne Rebekkainstitusjonen i 
Norge har hatt, var interessen stor. Samtlige Rebekkalo-
ger var med. Stevnet ble åpnet fredag 26. i våre lokaler. 
Klokken 12 kjørte søstrene i busser til Vestre Gravlund 
for å bekranse Eks Stor Sire Samuel Johnsons grav. 
Søster Rådspresident holdt en stemningsfull tale, hvor 
hun fremhevet alt hva bror Samuel Johnson hadde utført 
for Rebekkainstitusjonen i Norge. Søster Olga Johnson 
takket beveget for at søstrene ville hedre hennes manns 
minne på denne måten.

Om kvelden var alle samlet for å delta i en festloge, 
som ble ledet av Rebekkarådets embedsmenn. Festlogen 
foregikk etter vanlig festritual, hvor det var innlagt et 
foredrag om Rebekkainstitusjonens historie. Foredraget 
ble holdt av Rådspresidenten. Etter festlogen var det en 
supé i den grønne sal hvor 200 søstre deltok.

Lørdag var det et stort og allsidig program om formiddagen 
og om kvelden et instruksjonsmøte i logesalen. Instruk-
sjonen ble holdt av Rådssekretær Dagmar Halvorsen.

Søndag var det også et stort program, og om kvelden 
var søstrene samlet til en innvielse i loge nr. 2 Urania. 
Innvielsen foregikk meget stilfullt og vakkert, og de til-
reisende søstre var begeistret over det de fikk se og lære.
Hadde ikke krigen kommet, hadde neste Rebekkastevne 
blitt holdt i Bergen i 1940, etter innbydelse fra Rebek-
kaloge nr. 5 De syv Stjerner ved OM Ingrid Kaspersen.

2. Vennskapsloger i Danmark
Første gang vi hører om kontakt mellom loge Urania 
og loger i Danmark, er fra 50-års minneskriftet hvor det 
står skreve følgende: «Etter innbydelse fra OM i Rebek-
kaloge nr. 10 Birgitte Gjøe, Næstved, ble det arrangert 
en tur til Danmark, og den 22. september 1953  reiste 
20 søstre nedover. Det var en hyggelig og lærerik tur, 
først et par uforglemmelige dager i Næstved, og så et 
besøk i Rebekkaloge nr. 1 Karoline Amalie i Køben-
havn». Kontakten oppstod ved at søster Anna Jensen fra 
Birgitte Gjøe reiste til Oslo for å arbeide. Hun fikk kon-

takt med OM i loge Urania, og slik ble dette vennska-
pet etablert. Loge Kæden i Nakskov kom snart til som 
vennskapsloge, slik at Urania ganske raskt også besøkte 
denne logen. Vi leser om hyppige besøk og gjenbesøk. I 
mange år var det kontakt hvert annet år.

Gjensidige besøk mellom Vennskapslogene
På møtet i august 1957 fortalte OM om en tur søstrene 
hadde hatt til Nakskov og Næstved. Det hadde vært en 
strålende tur, de ble hjertelig mottatt overalt, og dagene 
var fullt besatt. I Nakskov overvar de en innvielse, og i 
Næstved en 3. grad. Hun brakte en hilsen til logen fra 
Rebekkalogene Kæden og Birgitte Gjøe. 

8. september 1958 kom de danske logene på gjenvisitt 
og logen hadde den glede å ha gjester fra Rebekkaloge 
nr. 9 Kæden i Nakskov, og Rebekkaloge nr. 10 Birgitte 
Gjøe, Næstved. OM i disse to Rebekkaloger brakte 
hilsener og gaver fra sine loger, og uttalte at det var en 
glede for de danske brødre og søstre å komme til Norge. 
OM takket for vakre gaver og blomster, og ba de danske 
gjester ta med logens hilsen tilbake til Danmark. Hun 
gikk så over til innvielse av to damer, en vakker og stilig 
handling. 135 brødre og søstre var tilstede og deltok 
etterpå i en festlig supé. Storlogen var representert ved 
Storskattmester Håkon V. Ruud og Stormarsjal Gunnar 
Gåserud.

Logen hadde igjen mottatt innbydelse fra Rebekkaloge 
nr. 9 Kæden, Nakskov til 10. september 1962.  Et ukjent 
antall søstre reiste. De ble mottatt på stasjonen av danske 
søstre, og etter et kort opphold på hotellet ble de tatt med 
på en biltur på Lolland. Om kvelden var det stor middag 
på hotellet der de bodde. Neste dag besøkte de et barneh-
jem, og etterpå var det lunsj privat hos forskjellige søstre. 
Om kvelden var det logemøte med 2. grads fremvisning 
og et hyggelig samvær med søstre fra Kæden. Vi var et 
lyst minne rikere etter denne tur. Eks OM Gudrun Backe 
takket OM for den verdige måten hun representerte logen 
på i Nakskov, og takket henne også for alt arbeid hun 
hadde hatt med denne turen til Danmark.

Jevnlig kontakt ble opprettholdt gjennom årene, med 
besøk både i 1993 og 1997.

I 1998 var det igjen klart for et nytt danskebesøk med 
hyggelig mottagelse og flott program. I tillegg til fest-
loge var vi bl.a på en privat lunsj hjemme hos en dansk 
søster og busstur med besøk i både kirke, parker og en 
dyrehage.

X. Samarbeid med andre loger
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I september 2004 får logen igjen besøk fra venn-
skapslogene i Danmark. Både Birgitte Gjøe og Kæden 
besøker loge Urania en helg i nydelig sensommervær. 
Av gaver logen mottok kan nevnes en nydelig grønn 
glassvase pluss 2 skåler.

Ny Danmarkstur til våre vennskapsloger i mars 2015. 
10-15 søstre deltok.  Søstrene reiste med fly til Køben-
havn og tok tog videre til Nakskov. Det var en be-
givenhetsrik tur hvor vi ble svært godt mottatt. Det var 
program fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Fra 
programmet bør nevnes omvisning i Nakskov lørdag 
formiddag og busstransport til Næstved og logemøte 
med innvielse i loge Birgitte Gjøe.

Gjenvisitt av danske søstre i september 2017. Det ble 
en flott helg med våre 2 danske vennskapsloger Birgitte 
Gjøe og Kæden, hvor et knippe 
Uraniasøstre igjen viste seg fra 
sin gjestfrie side, med mottagelse 
på kaien, lunsj og omvisning i 
både Oslo Rådhus og OF 
museum. I tillegg en innvielse 
med festaften. 

I en periode gikk det noen flere år 
mellom hvert besøk, men kontak-
ten er fortsatt opprettholdt med 
hyggelige besøk både på 1990-
tallet og 2000-tallet. Urani-
asøstrene blir særdeles godt 
mottatt av de danske søstrene, 
med logemøter og sosiale aktiv-
iteter som turer og omvisninger. 
Og ikke å forglemme lunsjer og 
middager både privat og 
i logeregi. Uraniasøstrene viser 
også stor gjestfrihet når danskene 
kommer til Oslo på besøk. 

Våre to vennskapsloger i Danmark er gjennom alle år 
nøye med å sende gratulasjoner til Urania på stiftelsesd-
agen 18. april. En hyggelig tradisjon. 

3. Odd Fellows Rebeckasisters 
– Sisters without borders
Den digitale verdenen og sosiale medier er årsaken til 
dette fellesskapet som har utviklet seg fra sin spede start 
i 2008. En søster fra Urania, Eks OM Inger-Lill Bjerke, 
og en svensk logesøster ble venner på Facebook.  Dette 
utviklet seg raskt, og det første såkalte Rebekkatreffet 
ble holdt allerede i mai i Leksand, Sverige. Det er etter 
hvert blitt et skandinavisk samarbeid mellom Norge, 
Danmark, Sverige, Finland og Island. Medlemsmassen 
på gruppen på Facebook er nå oppe i ca. seks tusen. I 
2020 holdes det 12. søstertreffet i Pori i Finland 22.-24. 
mai. 130 søstre er allerede påmeldt, og godt over 100 
flere er interesserte (pga. Coronapandemien ble dette 
treffet avlyst). Oslo har hatt to treff, det siste i 2018 
med festloge og den norske Stor Sires godkjenning av 
treffet som et logearrangement. Loge Urania var aktivt 
deltagende i arrangementet. Et godt eksempel på at vår 
digitale verden har inntatt Ordenen. 

4. Samarbeid med Oslo-logene 
Samarbeid med Oslologene i forbindelse med innsam-
lingsaksjoner, til sosialt utadrettet arbeid, er beskrevet i 
kap. XI. Sosialt arbeid.

De 2-3 siste årene har Urania hatt et utmerket samarbeid 
med vår datterloge Victoria. Disse to logene har samme 
møtedag, og enkelte møter passer godt som felles møter, 
for eksempel  ved instruksjon eller foredrag som er av 
interesse for begge logene.
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1. Våre symøter 
22. januar 1913 ble, etter forslag fra søster OM, Uranias 
symøter konstituert, vesentlig for å arbeide med saker og 
ting til logens basarer. I alle år, før vi fikk våre lokaler i 
Stortingsgt. 28, ble symøtene holdt privat. Det var mange 
av søstrene som hadde god plass, og det kunne trenges, 
for søstrene var flinke til å møte. Vi tok med matpakke 
og fikk kaffe og gjerne et stykke kake der hvor møtet var. 
Det ble også vanlig at 4-5 søstre slo seg sammen om et 
symøte, og da var disse søstre vertinner. Det hendte også 
av og til at en søster inviterte til symøte, og vi tok med 
takk imot. Etter at vi fikk lokaler i Odd Fellow-gården, 
holdes som kjent våre symøter der.

Symøtene har sin misjon. Vi møtes for å ha en hyg-
gestund sammen, og der lærer vi hverandre bedre å 
kjenne enn på vanlige logemøter. Søstrene strikker 
varme, gode ting som logen gir bort til jul, og lager sak-
er og ting til basarene, store flotte håndarbeider og små 
tombolagevinster. På hvert møte loddes det ut en del 
ting og pengene som på denne måte kommer inn, går nå 
i sin helhet til Søsterskillingen. Symøtene holdes på den 
mandagen vi ikke har logemøte.

Av og til har vi litt underholdning. Demonstrasjoner er 
svært populært, og vi har vært heldig i så måte. Vi har 
også hatt gleden av å ha flere gode foredrag, og det er 
en form for underholdning som søstrene er både inter-
essert i og takknemlig for å få på symøtene. Den nevnd 
som er utnevnt for Søsterskillingen arrangerer disse 
møtene, og de nedlegger et stort arbeid for å skaffe 
søstrene en hyggelig aften og et pent resultat for Søster-
skillingen.

«Symøtene» er i de senere år gått over til å kalles klub-
baften. Utlodning hvor inntekten går til Søsterskillingen 
er beholdt og i tillegg har vi Sosialaften. 

2. Veslehjemmet  
Høsten 1915 ble Urania etter anmodning med i det store 
og hyggelige arbeidet for Veslehjemmet. Det skulle i 
første omgang utnevnes to medlemmer til Vesle-
hjemmets styre, og søstrene Elisa Johnson og Ragnhild 
Møllhausen ble utnevnt.

Veslehjemmet var et pleiehjem for barn med medfødt 
syfilis (den gang het det: Barn født av foreldre med en 
spesiell sykdom). Veslehjemmet var ikke ment som et 
tilbud istedenfor sykehus, men som en avlastning for de 
barna som ikke trengte sykehusbehandling, men burde 
være under kontroll. Barna var på hjemmet til de fylte 4 
år og ble deretter plassert hos pleieforeldre. 
Hjemmet startet i 1910 i leide lokaler i Løkkeberggat-
en ved St. Hanshaugen, med plass til 10 barn, men i 
1915 var man så heldig å få kjøpt en eiendom i Geit-
myrsveien 60, med plass til 30 barn. Pengene til kjøp av 
eiendommen og til driften var skaffet til veie ved gaver, 
basarer og tilstelninger av Odd Fellow- og Rebekka-
logene. Det var gaver fra bl.a. Kong Haakon og Dron-
ning Maud på kr 200,- og fra statsminister Løvenskjold 
på kr 1000,-.

Våren 1916 anmodet Veslehjemmets styre samtlige lo-
ger om bidrag til å kjøpe tomt for utvidelse av hjemmet. 
Tomten lå ved siden av Veslehjemmet og var meget 
fordelaktig. Prisen var kr 2300,-. Til høsten skulle 
logene gå i gang med en stor fellesbasar til inntekt for 
hjemmet og som komite fra Urania ble utnevnt søstrene 
Møllhausen, Fricke og Havrevold. De samlede Oslo-lo-
ger drev hjemmet til 1936. Takket være legevitenskap-
ens fremgang ble barna etterhvert friske og utskrevet 
fra hjemmet og i 1936 var Veslehjemmet overflødig og 
ble overdratt til Oslo Kommune. Eiendommen Bjerkod-
den ved Harevannet ble innkjøpt til feriested for barna. 
Dette er nå historie.

3. Finnmark  
Gjennom Nasjonalforeningen kom vi i forbindelse med 
fru stortingsrepresentant Claudia Olsen fra Havøysund, 
som søkte om hjelp til Finnmark. Etter et logemøte 
fortalte hun om forholdene der oppe, da krigen med dens 
redsler rammet Finnmark. Her brukte tyskerne «den 
brente jords taktikk». Kirker, skoler og beboelseshus ble 
brent og alt jevnet med jorden. Da freden kom måtte Fin-
nmark bygges opp fra grunnen. Hun fortalte om den red-
selstid de hadde opplevd og om reisen tilbake. Sommeren 
1945 reiste en del av de evakuerte familier tilbake til sitt 
hjemsted, hvor alt var brent og ødelagt. Den lille flokken 

XI. Sosialt arbeid
(De første 50 år er fra minneskriftet i forbindelse med Uranias 50-års jubileum)
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gikk opp til kirkegården, og der hvor kirken hadde stått 
falt de på kne og takket Gud for at de fikk komme tilbake 
til hjemstedet og at krigen var slutt. De hadde bygget opp 
sine hjem, men det var provisoriske brakkebygg. Men 
det var ting de ikke maktet alene, de manglet sykekurver. 
Fru Olsen fortalte om de lange transporter av syke, ofte i 
åpne båter, og da var sykekurver uunnværlig.

Fru Olsens alvorlige kåseri gikk like til hjertet på 
søstrene, og en søster sa med en gang: «La meg få gi den 
ene kurven, jeg som ikke har mistet en kaffekopp under 
krigen.» Søster OM sa at vi måtte hjelpe og at øyeblikke-
lig hjelp var dobbelt hjelp. Vi fikk bestilt fire sykekurver, 
og i første omgang fikk vi bevilget 50 meter lakenlerret 
og 25 meter blåtøy. Så var det å sette i gang med å sy. 
Ved siden av de beløp søstrene samlet sammen, ble det 
bestemt at vi skulle ha en offeraften, og den 2. juni gikk 
alle søstrene rundt alteret og la i takknemlighet ned sin 
gave. På første symøte satt 22 søstre og klippet og sydde 
med liv og lyst. Vi hadde fått låne en sykekurv med tilbe-
hør, så søstrene fikk se den ferdig.
2. juli ble gaven, som besto av fire kurver med madrass-
er, ullteppe, puter, dynetrekk, lakener, håndklær, nattøy, 
bekken og termometer, sendt nordover. Vi fikk et varmt 
takkebrev fra fru Olsen, hvor hun bl.a. skriver: «Hvordan 
kan jeg få takket for den storslagne gaven? Jeg kan ikke 
få sagt det som jeg mener det. Må Gud velsigne og lønne 
dere alle, som har så stort hjerte for folket her nord. Dere 
kan være sikre på at gaven blir til nytte og virkelig hjelp».

I 1948 skrev fru Olsen fra Havøysund at de hadde en 
sykebrakke med ti senger, og manglet bl.a. spebarn-
støy – om vi kunne hjelpe dem med dette. Det ble 
enstemmig besluttet å hjelpe, og det ble sendt ikke bare 
spebarnstøy, men også et rikholdig sengeutstyr.  

4. Finnmarksbarna  
Sommeren 1950 hadde logen påtatt seg et stort løft. 
Vi tok imot og bekostet et åtte ukers landopphold på 
Sørlandet for 20 barn fra Finnmark. Vi fikk anmodning 
fra Nasjonalforeningen om vi kunne påta oss dette store 
arbeid. Det var meget påkrevet, da disse barn kom fra 
tuberkulosetruede hjem, og det er leger og helsesøstre 
som tar barna ut. Vi ble enige om at logen måtte kunne 
gjøre dette, og påtok oss å betale hele oppholdet. Nas-
jonalforeningen og en del helseorganisasjoner bekostet 
reisen fra Finnmark til Egersund og tilbake igjen. 
En helsesøster fulgte barna hele veien – opp og ned. 
Egersund helseorganisasjon stilte sitt vakre feriehjem 
med kokke og hushjelp gratis til barnas rådighet. Søster 
Ingeborg Schultz ble ansatt som bestyrerinne på hjem-
met, og Urania bekostet hele husholdningen.

Barna reiste med hurtigruten til Trondheim og med 
dagtoget til Oslo. I buss ble de kjørt fra Østbanen til 
Nasjonalforeningens sykepleieskole på Frogner, hvor 

de overnattet. Neste dag med buss til stasjonen og så 
Sørlandstoget til Egersund.

I brev fra bestyrerinnen hørte vi at alt sto bra til, ikke 
noen uhell eller andre vanskeligheter, og de var friske 
hele tiden. Det ble laget litt underholdning og avvek-
sling for barna, bl.a. en tur til Stavanger. De fikk også 
besøke Egersund fajansefabrikk, hvor barna fikk hvert 
sitt krus. To av logens søstre var nedover og besøkte 
barna og hadde med seg bløtkaker og annet godt, og 
det gjorde stor lykke, da det tilfeldigvis var et av barnas 
fødselsdag den dagen de var der. Det var barn i alderen 
9 til 14 år, seks fra Vardø, seks fra Honningsvåg, seks 
fra Hammerfest og to fra Havøysund. Det var ikke van-
skelig å se at disse barna kunne trenge godt stell og god 
pleie. Et slikt ferieopphold i hele to måneder med riktig 
næring hadde barna godt av, de la på seg fra 2 til 8 kilo.
Det sosiale fond ble ikke belastet med dette ferieop-
pholdet, søstrene betalte det hele. At vi maktet dette, 
er et bevis på at når hjertet er med i gaven, klarer vi det 
meste.

5. Forsendelse av tøy til jul  
Logen har hver jul i mange år sendt nordover en masse 
tøy, mange varme, deilige plagg, strikket og forarbeidet 
av søstrene. Det ble også sendt brukt tøy, men helt og 
rent. Tøyet blir pakket i kartonger og sendt nordover til 
helsesøstre og adresser som er oppgitt av Nasjonalfore-
ningen. På symøtene blir det utlevert garn til å strikke 
av, og søstrene er svært flinke til å få i stand vakre, gode 
og nyttige ting.

Ved siden av de sosiale tiltak som er nevnt her, har 
logen gitt bidrag til hjelp etter naturkatastrofer både her 
hjemme og i Italia og Nederland. Vi har deltatt i Indiah-
jelpen, Europahjelpen, Flyktningehjelpen, Kongegaven, 
Nervesanatoriet osv.  Mange familier har søkt og fått 
hjelp, og personer som på grunn av sykdom har mistet 
sin stilling, har logen hjulpet. Logen har også gitt hjelp 
til syke, gamle og barn.

I løpet av disse 50 år har Urania gitt betydelige beløp til 
sosialt arbeid, og alt deilig tøy og gaver av mange slag 
skal vi ikke kalkulere, men nøye oss med å fortelle at 
bak alle disse gavene ligger et stort arbeid som van-
skelig kan vurderes høyt nok, både når det gjelder tid, 
penger, og ikke minst omsorg og kjærlighet.

6. Ragna Ringdals daghjem  
Urania hadde den glede, sammen med to andre Re-
bekkaloger, å få delta i arbeidet for Ragna Ringdals 
daghjem på Grefsen i Oslo. Vi gikk inn som en gruppe 
i Støttelaget for åndssvake. I fem år deltok vi i de store 
basarene som ble holdt en gang om året i Håndverk-
eren, og det var store beløp Rebekkasøstrene kunne 
levere styret for Støttelaget. Dette å være med i arbeidet 
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for Ragna Ringdals daghjem for åndssvake var en sak 
søstrene var interessert i og gjerne ville være med å 
støtte, og som vi selv hadde glede av.

7. Vinterstuene – «De ensommes venner»  
Foranledningen til at denne nye gren av sosialt arbeid 
ble tatt opp, var en stor og interessant artikkel i Morgen-
bladet den 12. november 1927 av dr. C. Asche: «Sol-
skinn over livets kveldsstund. Vinterbevegelsen og de 
københavnske gamle»

Avdøde Stor Sire bror Johan Middelthon, som den gang 
var leder av leir Norge, henvendte seg til den danske 
vinterstuebevegelsens stifter, pastor Kock fra Køben-
havn, om han kunne komme hit opp og redegjøre for 
dette tiltaket. Pastor Kock var villig til å komme og hol-
de foredrag for Odd Fellow-logene i Oslo. Foredraget 
ble holdt 28. august 1929 og det var ca. 70 ordensmed-
lemmer tilstede. Vi som var til stede vil nok huske at 
interessen var stor, og at det var stemning for å starte et 
lignende arbeid hos oss. Den daværende Stor Sire, bror 
Gustav Eriksen, anmodet leir Norge om å sette i gang 
dette arbeidet. Resultatet ble at hver loge i Oslo valgte 
en representant til en komite, som skulle forestå og lede 
arbeidet med å skape hyggestunder for enslige gamle.

I våre gamle lokaler i Kr. Augusts gate samlet Rebek-
kasøstrene enslige damer til en enkel servering, men 
i de senere år er de gamle invitert til middag en gang 
hver måned i Stortingsgt. 28. Det er alltid en eller annen 
underholdning og en prest som holder andakt. Rebekka-
logene i Oslo er vertskap etter tur. Hvert år har de gamle 
en hyggelig sommertur, hvor de blir kjørt med busser 
til et vakkert sted utenfor byen. De får middag, kaffe og 
kaker. Den årlige juletrefesten var en opplevelse med 
julemat, juletre, julesanger og en julepakke til slutt. 
Det var nok årets fest for de gamle gjestene. I noen år 
ble Bjerkodden ved Harestuvannet stilt til de gamles 
disposisjon til ferieopphold. 14 dager for hvert kull og 
søstrene var med og stelte for dem.

Vi tror ikke vi går noens ære for nær om vi her nevner 
et navn, nemlig søster Ninni Endrerud. Fra første stund 
gikk hun fullt og helt inn for denne oppgaven, hun 
sparte seg aldri, hun ofret tid og krefter og ledet det hele 
så lenge hun orket. Hennes store innsats i krigens dager 
med å skaffe mat til de ferierende på Bjerkodden og til 
møtene for de gamle, vil sent bli glemt. På 20-årsda-
gen for Vinterstuene her i Oslo fikk søster Endrerud en 
sølvskål med en hjertelig takk for alt arbeid og interesse 
for de gamle.

8. Odd Fellow-hjemmet – nå Odd Fellow 
Seniorboliger   
Interesse for å få et aldershjem har vi hatt i mange år. 
Urania har sitt aldersfond som har vokst fra år til år. 

Ved siden av den årlige tilstelning til inntekt for dette 
fond, går kr 0,50 fra hver søsters månedskontingent inn 
i Aldersfondet. Fra 1963 er dette tilskuddet forhøyd til   
kr 1,-, og får logen et begravelsesbidrag tilbake fra den 
avdødes familie, tilfaller dette Aldersfondet.
Men å makte å bygge et hjem klarte vi ikke alene, så vi 
tok med takk imot brødrenes tilbud om å gå sammen 
med dem for å bygge et Odd Fellow aldershjem. Eks 
OM bror Conrad B. Olsen var så elskverdig å komme 
i logen og holde foredrag om det vordende aldersh-
jemmet. Søstrene fikk da større interesse for saken, og 
det kom mer fart i innbetalingen av de 100 kronene. 
Vi hadde også den glede å ha Odd Fellow-hjemmets 
byggmester, Eks OM bror Stiansen, hos oss. Han holdt 
foredrag og viste tegninger av bygget og ga oss en god 
orientering, som vi var meget takknemlig for.

I 1963 var dette vakre hjemmet ferdig til innflytting. 
Den praktfulle beliggenheten og standarden dette hjem-
met har, forteller oss hvilket ønskested dette er.

Sosialt arbeid 
i nyere tid.
1. Landssaker: 

1964 Multippel sklerose

1972 Redningskøytene

Hjertemaskin til Rikshospitalet

1987 Odd Fellow Medisinsk Vitenskapelig Forsknings-
fond sum 3.4 millioner kroner.

Redningsselskapet:
Innsamlingsaksjoner til redningsskøyter har vært land-
saker ved flere anledninger. Både Odd Fellow og Odd 
Fellow II ble satt i drift på 1970-tallet. Ordenen har 
også kostet vedikehold av båtene ved noen anledninger. 
Disse båtene er nå tatt ut av drift. Det var derfor ikke 
noen ny og fremmed tanke da det etter stort engasje-
ment i logene landet over, ble valgt å samle inn til ny 
redningsskøyte ved siste landssak. Over 26 millioner 
kroner ble resultatet. Dette dekket store deler av prisen 
på den nye skøyta Odd Fellow III. Skøyta ble døpt i 
Oslo sommeren 2019 med Wenche Myhre som gudmor. 
Etter en flott tur langs norskekysten med mange anløp 
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og stor festivitas på hver kai, fikk Odd Fellow III sitt 
tilhold i Bodø.

SOS-barnebyer: 
Rundt 2000-årsskiftet ble det opprettet et samarbeid 
mellom Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer i 
Norge. Dette førte til at Ordenen gjennomførte inn-
samling til to landssaker. I 2004 ble barnebyen i San 
Vicente i El Salvador innviet. Odd Fellow Ordenen var 
godt representert ved denne anledningen, og mange fikk 
se hvilken enorm betydning de innsamlede midler har 
for barna og lokalbefolkningen. Mange fadderskap ble 
også tegnet i ettertid av innsamlingsaksjonen.

I 2014 kunne igjen en ny barneby innvies. Denne gang 
i Ngabu i Malawi. Etter flere års samarbeid og innsam-
ling kunne igjen ordensmedlemmer overvære innvielsen 
av en ny barneby. Loge Urania deltok i innsamlingen 
med gode beløp ved begge landssakene, dog kunne 
logen bidra med ekstra midler i 2013 ved Uranias 100 
års jubileum. Kroner 30.000 ut over allerede innsamlede 
midler, førte til at logen fikk et Urania-hus i den nye 
barnebyen.

Begge landssakene innbrakte rundt 25 millioner hver til 
SOS-barnebyer.

2. Samarbeid mellom Oslo-logene
Opprettelsen/byggingen 
av et Stille rom på Ullevål 
sykehus. Etter en forespørsel 
fra en sykepleier på Ullevål 
sykehus, kom denne inn-
samlingen i gang. Det ble et 
samarbeidsprosjekt mellom 
alle Oslo-logene, både Odd 
Fellow og Rebekka, og førte 
til at et Stille rom stod ferdig 
i ca. 2001.

Sirius Oslo.
Etter samtaler mellom DSS i Distrikt 1 og 21 og repre-
sentanter for Radiumhospitalet, kom Sirius Oslo i stand 
i 2007. Alle logene i distriktene (minus Kongsvinger og 
Dal) har vært med siden starten og holder kafeen for 

dagpasientene og pårørende i gang gjennom hele året. 
Hver loge har 3-4 uker i året hvor de har ansvar for å 
bemanne kafeen, smøre smørbrød etc. Loge Urania 
bidrar med sine uker. Mange søstre finner det veldig 
givende å bidra med “å hjelpe de trengende og besøke 
de syke” på denne måten. I tillegg betaler hver loge et 
par tusen kroner i året til drift av kafeen. Et populært 
tiltak som uten stans har vært i gang i godt over ti år.

Ærefrykt for livet
I 2008 satte loge nr. 132 Albert Schweitzer og loge nr. 
2 Urania i gang et prosjekt som de kalte: Ærefrykt for 
livet.

Alle Ordensmedlemmer i Oslo ble invitert til å delta i 
en storstilt mønstring 18.- 20. april 2008. 

Hovedmålet var å samle inn midler til drift av pasient-
kafeen på Radiumhospitalet. Midlene skulle samles 
inn gjennom en rekke kulturarrangementer, utstillinger, 
auksjoner, kafè/restaurant mm, i og utenfor Stortings-
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gaten 28. Dette skulle være en måte å synliggjøre 
Ordenen utad og kanskje få nye medlemmer som 
identifiserte seg med våre mål og verdier. Videre var 
målsettingen å bevisstgjøre egne medlemmer, gi dem 
erfaring gjennom prosjektet og derved knytte medlem-
mene nærmere sammen, og skape en helg som kunne 
være både lærerik og hyggelig.

Arbeidet kom godt i gang, og daværende Stor Sire 
Harald Thoen, var meget positiv til initiativet. 

Alle søstre og brødre i Oslologene ble invitert til å 
melde seg på dugnaden. Det ble understreket nok en 
gang at hensikten var at eventuell medlemstilgang 
skulle komme alle logene til gode. Prosjekt “Ærefrykt 
for livet” skaffet 200.000 kroner til Sirius Oslo. Dette 
var spleiselag mellom Oslologene med loge Albert 
Schweitzer i spissen.

Sykehusklovnene fikk bidrag fra inntekten fra de 
klassiske konsertene i Frogner kirke som Distrikt 1 og 
21 gjennomførte noen ganger ca. 2012.  Musikerne 
underholdt gratis slik at inntekten i sin helhet gikk til 
det gode formål.

3. Logens fordeling av midler til utadvendt 
sosialt arbeid
I Uranias særlover, som var i orden allerede før 1920, 
vil vi finne at logens sosiale arbeid er kanalisert gjen-
nom tre nevnder: Sosialfondet, Søsterskillingen og 
Søsterfondet.

Sosialfondets formål er å skaffe midler til logens 
utadvendte arbeid

Søsterskillingen og søsterfondet er for mange år siden 
slått sammen til ett.

Søsterskillingens formål er å støtte opp om søstrenes 
indre liv ved blant annet å gi blomster til syke søstre, 
yte trengende søstre støtte, hygge for søstrene ved 
spesielle anledninger. 

Vi finner det riktig å klargjøre disse to nevndenes 
funksjon, da det ofte hersker tvil blant søstrene 
vedrørende nevndenes formål.

Nedenfor er det listet opp mange av de organisasjonene/
instanser Urania har gitt penger til fra innsamlede 
midler fra logens Sosialaften som holdes en gang i 
året:

Odd Fellow-hjemmet på Kringsjå, Operasjon ved, 
Døv-blinde, Sjømannsmisjonen, Norsk Luftambulanse, 
Uteseksjonen, Torshov skole, Fosheim Verksteder, Stat-
ens senter for epilepsi og Aksjon for narkomani m.fl.

Gaver av nyere dato:

MS-fondet, fadderbarn både SOS –barnebyer og 
Plan Norge årlig gave, Fransiskushjelpen, Vålerenga 
menighet, Fontenehuset, Frelsesarmeen, Fattighuset, 
Sirius Oslo og Actions for Kids for å nevne noen. 
Innsamlede midler fra årets Sosialaften blir bevilget av 
logen etter søknader som kommer inn, og etter søstrenes 
ønsker om hvem som skal tilgodeses.
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XII. Jubileumsskrift 
- Loge nr. 2 Urania 100 år

 	  	  	  	  	  	  	  

Loge nr.  2 Urania 
100 år  

18. apri l  1913 – 18.  apri l  2013 
feirer  dagen med Festloge-  lørdag 20.  Apri l  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

             Velkommen!             
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XIII. Kilder

Forhandlingsprotokoller:
1913 – 1934
Mangler: 1935 – 1951 
1951 – 1986
Mangler 1986 – 2003  
2004 –d.d.

Medlemsprotokoll: 
1913 - 1947 
1948 –1982 
1983 – d.d.

Jubileumsskrifter: 
50-års jubileum i 1963 
75-års jubileum i 1988 
90-års jubileum i 2003
100-års jubileum 2013 

Fremmedbok 1975 – 1989
Forpliktelsesbøkene mht. medlemstilgang gjennom tidene.
Odd Fellow Ordenens historie bind II av Kjell-Henrik Hendrichs
Rebekkainstitusjonen i Norge 1909-2009
Utsmykningen Odd Fellow-gården og Odd Fellow Seniorboliger
Odd Fellow Museum 
Odd Fellowbladet/De Tre Kjedeledd
Rebekkabladet
Urania Bulletinen
Særloven
Sangbøker
Jubileumsskrift – Loge nr. 2 Urania 100 år 
  – er laget av Kari May-Lis Ulrichsen, foto Øistein Karlsen m.fl., mai 2013
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Bilde siste side av Ole Bjerke, Rebekka ved brønnen.






