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Kjære alle Nora søstre.
”Dagen i dag er den første i resten av ditt liv.
Carpe Diem, grip øyeblikket! Lev nå! Alle disse
dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var
livet mitt.”
Hvor tiden flyr. Nok et logeår
er over og en velfortjent
sommerferie ligger foran oss.
Jeg håper dere alle vil nyte den
med fulle sanser, slik at vi kan
starte opp igjen til høsten med
fornyede krefter og spiriten på topp.
Vi har hatt et godt logeår sammen, med mange positive aktiviteter og mental påfyll på ulike områder. Vi
har hatt landsaken som startet opp høsten 2011. Her
kreves det imidlertid fortsatt innsats for å nå summen
på kr.12.500 også i år. Vi har jo våre lotterier og Sosialaften som skal gå til dette. Men vi er åpne for innspill fra dere søstre til aktiviteter som både er innbringende økonomisk og som samtidig skaper samhold, positivitet og er med på å utvikle søsterånden
blant oss. Så kom med tanker og gode ideer som kan
iverksettes i fellesskap til høsten. ”Alle monner drar!”
Vi er jubilanter i år, Loge Nora fylte 10 år 9.februar.
Med livskraftige 54 søstre innrullert i våre rekker.
Ikke alle hadde anledning til å delta på
”bursdagsfesten”, men de som kom hadde en strålende
aften ved et vakkert dekket taffel og hyggelig musikalsk tonefølge gjennom hele kvelden, sammen med
lystige søstre og deres følgesvenner. Vi kan slå fast at
jubileumsfesten var svært vellykket.
I logen, som på landsbasis har vi et felles mål, ekspansjon. Vi har allerede innviet en ny søster denne våren,
og håper at informasjonsmøtet i mai resulterer i flere
innmeldinger til høstterminen. Optimistiske som vi er,
har vi allerede tatt sjansen på Innvielse både i september og oktober. Kryss fingrene alle sammen! Det så
faktisk ut til at flere av våre gjester trivdes og ble nysgjerrige på hva Loge Nora sto for og holdt på med. Vi
satser på ”knoppskyting”til høsten.
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Da gjenstår for meg å takke dere alle, valgte og
utnevnte embedsmenn og medlemmer i de ulike
nevndene for strålende innsats dette logeåret.
Den positive innstillingen som er til stede hos
alle søstrene gjør vår loge til et godt sted å være.
Jeg er overbevisst om at denne logeånden vil
være med oss i lang tid framover. Takk til dere
alle for godt frammøte på logekveldene, det gjør
arbeidet oppe i logesalen og nede på ettermøtene
meningsfylt og inspirerende for oss som sitter i
embedene. Forhåpentlig gir det også den enkelte
søster påfyll av gode tanker som man kan ta med
seg i sitt daglige virke.
Kjære søstre.
Ha en riktig god sommer alle sammen. Så møtes
vi til høsten klar for ny innsats for Logen og de
oppgavene som vi har satt oss som mål. Jeg velger å avslutte med et av Inger Hagerup sine
barnedikt;
Mauren
Liten?
Jeg?
Langt ifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
På langs og på tvers
Fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv, kanskje?
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
OM Rannveig Johansson
Ta for deg
av blomster, former og farger.
Livet er der for deg.
Ragnhild Bakke Waale
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På vårt ettermøte tirsdag 27.mars, fikk vi en meget
sterk og rørende opplevelse av Kai Andreassen.
Han fortalte om sin
oppvekst med en
voldelig far.
Kai begynte med
alkohol som 9 åring,
etterfulgt av
narkotika i mange år.
De siste 6 årene han
ruset seg gikk han på
heroin.
Hans redning ble
Skien Diagonale
Senter, som er et
hjem for brukere som
er kommet på avveie.
Her får de mat og en
seng, støtte og hjelp.
Kai Andreassen tok her et valg, han ville ut av
rusen. Dette var tøft, men han lykkes. I dag er han
fri, er gift og har et godt liv - en solskinnshistorie.
Han synger og spiller, og selger sin cd, hvor
halvparten av inntektene går til Røde Kors.
Pengene er øremerket barn som vokser opp i
voldelige og rusete hjem. Barna skal få tilbud om å
komme på ferie til Hanes feriekoloni, for å få et
pusterom i en vanskelig og vond hverdag.
Dette hadde han selv fått anledningen til, og han
vet dette gjorde godt for en vond og såret sjel.
Denne kvelden var mystisk, det falt mange tårer og
jeg skal si cd platene gikk unna, søstrene tømte
lommebøkene ! Det viste seg også at flere av
søstrene kjente til Kai Andreassen sin barndom.
Skien Diagonale Senter er basert på frivillighet og
får støtte av nærmiljøet. Loge Nora er en av
støttespillerne.
ILTA

Tusen Takk,
for et gripende møte,
som gir grunn til ettertanke.

Starten på mitt møte med logen var at min fadder Reidun
Mahler Askheim inviterte meg med på en sosialaften med
mannekengoppvisning, det takket jeg ja til. Jeg ble veldig
nysgjerrig på hva dette med logen var, og da Reidun spurte
om jeg ville være med på informasjonsmøte ble jeg med.
Reidun snakket varmt om hvordan hun trives i logen og var
sikker på at dette var noe for meg.
Den 24.05.2011 ble jeg innviet i logen, det var litt skremmende, hva hadde jeg gitt meg ut på? Men det har jeg ikke
angret på, det har vært både lærerikt og hyggelig. Jeg har
hatt mange hyggelige kvelder i logen og ikke minst en trivelig sommertur. Tiden går fort og den 24.01.2012 ble jeg forfremmet i Det Gode Vennskaps Grad. Jeg var spent og nervøs, men det hadde jeg ikke trengt å være, det var en fin og
høytidelig opplevelse.
Nå føler jeg at jeg er en ordentlig Norasøster!
Det blir spennende å være med videre. Jeg takker alle mine
søstre for at dere har tatt så godt imot meg, det er veldig
hyggelig å være sammen med dere
I V. K. og S. Gerd L. Tollefsen

Godhetens skåler,
blir aldri tomme.
Når vi øser ut fra dem,
blir de stadig fullere.
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Norsk Odd Fellow Akademis første symposium vil
finne sted i Trondheim i dagene 8.til 10. juni 2012.
Symposiets formål er å være et samlingssted for akademiets medlemmer og andre interesserte Odd Fellows for å høre, drøfte og lære om emner som faller
inn under Akademiets virksomhetsområde. Dette
første symposiet vil stå i fremtidsforskningens tegn.
I tillegg skal symposiet være preget av kulturelle
aktiviteter og være et samlingssted for å bli kjent.
Symposiet er åpent for medlemmer av Odd Fellow
Ordenen m/ledsager.
På torget troner statuen
av byens grunnlegger,
Olav Tryggvason.
Statuen som ble oppsatt
i 1921 er utført av billedhugger, Wilhelm
Rasmussen.
Søylen danner viseren i
et stort solur der brolegningen i rundkjøringen
er urskive.
Nidarosdomen/Erkebispegården/Riksregaliene
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Nyperosen er Trondheims kommuneblomst
PROGRAM FOR DAGENE
Fredag 8.juni
kl.13.00 Åpning av Symposiet
Kulturelle innslag
Akademiets tale v/ Preses, SS Morten Buan
kl.14.00
Hovedforedrag v/professor Jann Haaland Matlary
kl. 19.00 ( bli kjent aften)
Tur med veterantrikken til Lian
kl. 23.00 Retur med Trikken
Lørdag 9.juni
kl.09.00 Foredrag / gruppesamtaler
kl.12.00 Lunch
kl.13.00-15.00 Foredrag - Intern informasjon om
Akademiet
kl.16.00 Guidet tur i Trondheim
kl.19.00 Festmiddag
Søndag 10.juni
kl.08.30 Rituell samling. Hotell Prinsen
kl.10.15 Felles avmarsj til Nidarosdomen
kl.11.00 Gudstjeneste
kl.13.00 Utsjekk fra hotellet
Lørdag 9.juni har ledsagere et selvstendig program
på formiddagen
kl.10.00 Alt.1: Nidarosdomen, Riksreg. og Museet
Alt.2:Stiftsgården
Alt.3:Ringve Musikkmuseum
kl.12.00 Lunch
Munkholmen -Tidligere kloster og rettersted, nå
populært utfartsted, badeplass og restaurant.
Rutebåt fra Ravnkloa fra mai til september.

Nidaros domkirke er verdens nordligste katedral
og Norges nasjonalhelligdom. Påbegynt i 1070 og
bygget over Olav den helliges grav.
Erkebispegården var erkebiskopens hovedsete,
åndelig og politisk senter fra midten av 1100-tallet
til reformasjonen.
Norges riksregalier er utstilt i middelaldersk
hvelvrom i Erkebispegården.
ILTA
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•

Realisere en ny Odd Fellow-barneby i Malawi

Den nye Odd Fellow-barnebyen skal bygges i Ngabu, som ligger langt syd i Malawi
•Det er i dag tre SOS- barnebyer i Malawi
•Landbruk er viktig
•Hiv/aids og underernæring er en stor utfordring
•Antall innbyggere: ca 15 millioner
•Levealder: 54,6 år
•Analfabeter: 36 % over 15 år
•Foreldreløse barn: 1.1 millioner hvorav 37 % er foreldreløse pga. aids
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15 SOS-familiehus, 150 barn

-Barna skal bo der til de klarer seg selv
-Biologiske søsken skilles ikke
-Alle SOS-barn får skolegang og yrkesopplæring
-Barnebyen skal være en modell for samfunnet rundt
Barnehage, skole og yrkesskole for ca 600 barn og unge
årlig
Klinikk/Opprustning av det lokale sykehuset
Etablere et familieprogram for å styrke kapasiteten til omsorgspersonene i utsatte familier i lokalsamfunnet. Ved full kapasitet vil familieprogrammet hjelpe ca. 2000 barn.

Formål med Landssaken:
Finansiere en ny SOS-barneby i Malawi
Gi de mest sårbare barna muligheten til å vokse opp i et
trygt hjem
Gir oss anledning til å vise vår utadrettede humanitære
grunntanke i praksis
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Intervju med en av våre eldste Norasøstre,
Ruth Øvrum Roligheten
Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? Jeg ble innviet den 20. september 1977 i Rebekkaloge nr. 15 Via Nova i Skien.
Hva gjorde at du søkte opptagelse? Det var etter forespørsel og anbefaling fra henne som ble min fadder.
Kommer du fra en ”Ordensfamilie” eller var det venner /kollegaer
som gjorde at du kom i kontakt med Ordenen? Nei, det var min fadder.
Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? Der kan jeg vel
godt si at jeg egentlig visste meget lite.
Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Min fadder er Ingeborg Hem Svendsen og hun
var medlem i Via Nova, men er dessverre gått bort.
Har du selv vært fadder? Ja, jeg har også selv hatt gleden av å være fadder.
Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? Ja, jeg følte meg veldig godt mottatt.
Hva synes du er det viktigste vi kan gjøre for å ta best mulig i mot en ny søster? Her vil jeg si at jeg
synes det er meget viktig at vi viser oppriktig interesse for vår nye søster at hun blir tatt godt i mot og ikke
blir overlatt til seg selv. Her bør kanskje vi søstre huske på at vi bør være mot andre som vi vil andre skal
være mot oss.
Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen? .Ja, det har det virkelig.
Er det noe du spesielt vil nevne i forbindelse med oppgaver/embeder som du har hatt som logesøster
i disse årene? .Her vil jeg spesielt nevne embedet som Organist som jeg hadde i Via Nova. Der ledet jeg
blant annet en liten sanggruppe hvor jeg også satte andrestemme til et par av sangene som ble brukt. Jeg
har også hatt gleden av å inneha embedet som Organist i Rebekkaleir nr. 4 Telemark. I tillegg til dette fikk
jeg den store æren av å tegne Noras emblem i forbindelse med institueringen av vår loge den 9.februar
2002. Det satte jeg utrolig stor pris på.
Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag?
Jeg synes det er blitt mere åpenhet rundt det å være medlem av Odd Fellow Ordenen, noe jeg synes er meget positivt.
Har du synspunkter på hva vi i Nora kan bidra mer med i vårt lokalsamfunn? Jeg tror at så lenge vi
yter hva vi evner fra vårt Sosialfond så skal vi være stolte over det. Vi vet jo at i tillegg så har vi et SOS
fadderbarn og vi deltok i 2009 i forbindelse med byggingen av en fadderlandsby i San Vicente og nå er vi
jo midt inne i et nytt fadderlandsbyprosjekt i Malawi.
Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? Ja, hvorfor skulle vi ikke synliggjøre
vårt medlemskap i Odd Fellow Ordenen? Vi har jo all grunn til å være både stolte og glade over å være en
Rebekkasøster.
Kan du huske noe som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg som logesøster? Å ja, jeg husker at innvielsen gjorde et sterkt inntrykk på meg. Likeledes også gradstildelingene med sine fortellinger, da vil jeg
især bemerke Den Edle Kjærlighets Grad. Den har en fortelling som fremdeles rører spesielt ved meg. Selve høytideligheten ved våre ritualer synes jeg er så flott.
Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn? Her vil jeg
bare si følgende: Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg.
Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? Møt så ofte du kan, for da vil du få et rikt logeliv. Og
jeg håper du vil sette pris på våre ritualer.
Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? Å, ja, jeg må si jeg savner levende musikk, især i logesalen.
Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid? Mitt høyeste ønske er at det fortsatt vil være god vekst og
ivrige søstre i loge Nora.
EMD
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Odd Fellow Sam Sirius Prosjektet ble startet i
1984. Igangsettingen av dette prosjektet hadde sin
bakgrunn i at en bror fra Odd Fellow var pasient på
Haukeland Universitetsykehus. Han erfarte under
sitt opphold at sykehusets budsjetter ikke hadde
mulighet til å sette av midler for å ta vare på pasientens trivsel og velferd i den grad man ønsket.
Med en alvorlig diagnose som kreft kan hverdagen
bli vanskelig. Negative tanker i en slik situasjon
fører lett til ytterligere reduksjon av pasientens helsetilstand.Ved å forsøke og lette situasjonen for
disse pasientene, så man i Odd Fellow Ordenen i
Bergen, en mulighet til å gjøre noe positivt for denne gruppen.
I dag gjøres det en frivillig innsats for kreftpasienter i Norge av Rebekkasøstre og Odd Fellow brødre
i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Ålesund, Gjøvik
og ved Radiumhospitalet i Oslo.
Sirius Oslo Prosjekt ble startet i forbindelse med
åpningen av den nye stråleavdelingen på Radiumhospitalet i Oslo ved årsskiftet 2006/2007. Det er
ca. 400 personer som har meldt seg frivillig som
pasientverter til pasientkafeen. Åpningstiden er
mandag-fredag fra kl.09.00-14.00 hele året med
unntak av påskeuken og juli måned. Det blir servert
gratis kaffe/te, smørbrød, vafler, frukt, diverse drikker og ”rett i koppen suppe” til pasienter som venter på behandling. Økonomisk dekkes Sirius Oslo
Prosjekt av Odd Fellow Ordenens enheter i Oslo og
Akershus.
Kan noe tilsvarende ved for eksempel MK (medisinsk
kreftavdeling) på Moflata, være noe for oss Odd Fellows i Skien?
Dette arbeidet gjøres i pakt med Odd Fellow Ordenes formål
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
ILTA
Rekk ut en hånd
Gå på besøk
Slå av en prat
Mennesker trenger hverandre
Ragnhild Bakke Waale

M/S Color Magic er søsterskipet til M/S
Color Fantasy og ble satt inn i trafikk
mellom Oslo og Kiel i 2007. Skipet er
verdens største cruiseskip med bildekk.

Markeringen av Noras 10 års jubileum starter med
Telemarkekspressen fra Skien 28.sept.kl.10.00 til
Oslo.
Der går vi om bord i Color
Magic som tar oss med ut
den vakre Oslofjorden, nedover Skagerak mot reisens
mål, Kiel i Tyskland.

Etter en velkomstdrink, samles vi i
Grand Buffet
kl.18.00 til middag.

Vi vil senere få oppleve det fantastiske
showet i skipets teatersal. Showene er et
fyrverkeri av dans,
musikk, farger og
spilleglede.
Etter showet blir dette skipets største bar og den
nedsenkbare scenen blir til et stor dansegulv, hvor
vi kan svinge oss til levende musikk.
Vi håper på en minnerik tur i loge Noras ånd og
ønsker alle deltagere velkommen om bord.

60 år

Den Edle Kjærlighets Grad
27.03. 2012

Mette Renate Hellum

Gunn Karin Solheim
Eva Ebersten Ulvin

18.01.1952
5.07.1952

80 år
Edna Marie Fredriksen
Astrid Falch Erichsen

10.01.1932
10.05.1932

Medlemsavis for
Rebekkaloge nr.114 Nora
Eva Møllerop Djupvik
Inger Lise Tingberg Andersen
r114web@oddfellow.no
iltander@online.no

Terminlisten for
høsten 2012

Det Gode Vennskap Grad
24.04. 2012
Vibeke Kristin Eik

Rebekkaleir nr.4 Telemark
Håpets Grad
26.03. 2012
Ragnhild Aunemo Dahlgren

Sitat:
Tenk gjennom tyngden av ordene dine
Ragnhild Bakke Waale

16.08.12. kl.17.00 Sommermøte□ Konvall arr. påmeld.
11.09.12. = +
25.09.12. O + Galla påmeld.
03.10.12. Sosialaften påmeld.
09.10.12. − + Rebekkadagen
23.10.12. O + Galla påmeld.
13.11.12. M □
27.11.12. ≡ + Galla påmeld.
11.12.12. O Juleavslutning Galla påmeld.
06.01.13. Barnejuletrefest kl.17.00
□ Gregorius Dagssønn arr.
Vi ønsker alle søstre
med familier
en riktig
God Sommer

