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Kjære Urd-søster! 

 

Aktiviteten har vært stor det første halve året i 

2012. Vi har feiret 25 og 40-års jubilanter. Vi har 

fulgt søstre i gradspasseringer, og vi har ønsket 

to nye søstre velkommen til Urd. Dette er i tråd 

med målet til logen vår. Vi ønsker at Urd skal ha 

en jevn opptagelse av nye søstre. På den måten 

kan vi fortsette vårt rituelle arbeid, som er kjer-

nen i Ordensarbeidet. Det er viktig at søstrene er 

aktive som faddere og ser etter mulige medlem-

mer i sin omgangskrets, familie eller i jobbrela-

sjoner. 

Landsaken går sin gang med stor innsats. På et-

termøtet 8. mai arrangerte Nevnd for Styrkelse 

og ekspansjon et mini loppemarked. Salg av pins 

har også blitt en stor suksess.  

I april ønsket vi vår vennskapsloge nr. 14 Ruth 

fra Aalborg velkommen. Det ble et hygge-

lig gjensyn med våre danske søstre. Vi tak-

ker Nevnd for Styrkelse og ekspansjon og 

alle dere andre som hjalp til! Hjertelig takk 

alle sammen! 

Nå på tampen av terminen er det også på 

sin plass å komme med et lite hjertesukk. 

Vi savner mange av søstrene på møtene 

våre. Vi ligger i gjennomsnitt på 40% i 

frammøte så langt i år. Vi vet at mange har 

en travel hverdag, men da kan det også 

være godt å finne roen sammen med andre 

søstre i logesalen. Velkommen skal dere 

være! 

Vi ønsker alle søstrene en riktig god og 

varm sommer! 

Med søsterlig hilsen  

i V.K. og S. 

Ellen B. Strømsvaag OM 

Overmester har ordet 

Overrekkelse av 40 års Ve.Ju. 14. februar 2012 

Str. Torbjørg Møllerhaug 

Sæbø og str. Grethe S. Hal-

vorsen ble tildelt 40 års Ve.Ju. 

under en høytidlig seremoni i 

logesalen 24. januar. På etter-

møtet sto lammestek og fruktsymfoni 

på menyen. Kvisvik fra Kulturskolen 

i Porsgrunn underholdt med sang og 

gitar til stor jubel fra alle søstrene. 

Str. Gerd Semb ble tildelt sin 

40 års Ve.Ju. hjemme med 

besøk av sin søster Grethe S. 

Halvorsen, Gerd Fløholm, Liv 

Borgen Andersen, Anna Au-

gestad og Synnøve Kiøsterud 

Brekka. Det ble en fin kveld 

som jubilanten satte stor pris 

på. 
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  Besøk fra Loge nr. 14 Ruth i Aalborg 20.-22. april 

Fredag ettermiddag tok Loge nr. 16 Urd imot 16 

glade søstre fra Loge nr. 14 Ruth i Aalborg. Vi 

minnes det hyggelige besøket og mottakelsen vi 

fikk da vi gjestet våre danske søstre for to år siden 

så dette hadde vi sett fram til. Fredags kveld og 

lørdag formiddag hadde gjestene til sin disposi-

sjon.  

Lørdag kl 1300 inviterte Urd til lunsj i Meierigår-

den. Her ble det servert lys lapskaus med hjem-

mebakt brød til. Underholdningen sto vår kjære 

str. Lise Marie Gusfre og hennes bror Robert for. 

Det var en lystig gjeng som også tok seg en 

svingom på dansegulvet. 

Logemøtet kl 1700 hadde innvielse av to nye 

søstre, Branka Kovacevic og Åslaug Selland. 

Det ble en høytidlig stund i logesalen. I et 

flott og pyntet festlokale koste vi oss med et 

glass musserende vin og konsert med Kvisvik 

og Bogdan. På menyen sto hjemmelaget laks 

m/lodderognskrem, urtestekt lammestek m/

grønnsaker og fløtepoteter. Serveringen sto 

brødrene for. Det var taler, sanger og fest-

stemte søstre. I salongen var det dekket til et 

flott kakebord, som flere av søstrene sto for. 

Her fortsatte den  hyggelige kvelden med 

latter og sang. Str. OM Ellen Brekke 

Strømsvaag fikk overrakt en flott 

lysestake av Str. OM Inge Darling 

som også inviterte oss til Aalborg om 

to år! 

Søndagen var satt av til guidet rund-

tur i Larvik/Stavern-området hvor 

turen ble avsluttet med en deilig lunsj 

i Bøkekroa i Larvik. 

Det ble et minnerikt og hyggelig 

besøk fra våre danske søstre! 

Vi gleder oss til å gjenta turen til 

Aalborg i 2014. 

Vi ønsker våre nye søstre Åslaug Selland og Branka Kovacevic 

velkommen til Loge nr. 16 Urd.  Det ble en høytidlig seremoni i 

logesalen. Spesielt hyggelig var det at også våre danske søstre var 

til stede. 
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 Landsaken 2011-2012    

 Ny SOS-barneby i Malawi - aktiviteter 

Gradpassering 24. januar 

Str. Gro Baarnes Eriksen, str. Gunn Toril Goberg Framnes og 

str. Mona Framnes Gundersen ble forfremmet til Det Gode 

Vennskaps Grad 13. mars. 

Gradpassering 13. mars  

Str. Reidun Alfredsen og str. Kari Sletvold ble forfremmet til 

Den Høye Sannhets Grad 24. januar. 

Hva synes dere? Stilig hva 

utbryter str. Randi Skottner 

Engh! Dette var jo rene 

eldorado for damer som vil 

pynte seg! 

 

Str. Lise Marie Gusfre er 

aldri vanskelig å be når det 

gjelder vakkert pianospill! 

Vi er heldige som har hen-

ne! Takk str. Lise! 

Her er det smykker, 

skjerf og stasj. 

Det var veldig mye 

fint på miniloppe-

markedet som 

Nevnd for Styrkelse  

og ekspansjon sto 

for på ettermøtet 8. 

mai. 

Mini-loppemarked på ettermøtet 8.05.12 
 

Dette var gøy! 
Dugnadsånden var stor på tvers av nevnder og utvalg. Mange søstre 

bidro påsmurte horn, kaker og ikke minst ting og tang: logetøy, 

skjerf, smykker, vesker for salg.  

Søstersamholdet var på topp for å få bidraget til Landsaken størst 

mulig denne kvelden. Kjøpelysten var stor, og mange tilbehør skiftet 

eiere. Det ble en veldig hyggelig kveld. Sluttsummen ble kr. 11.500,-. 

Tar vi med det vi har klart å få inn fra tidligere arrangement, så har vi 

totalt satt inn kr. 47.000 på kontoen  til Landsaken fra vår Loge.  

Målet innen utgangen av 2012 er kr. 64.000. 

Dette er et flott resultat som vi har all grunn til å være stolte av! 
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Storrepresentanten har ordet 

Kjære URD-søstre! 
Den gang jeg var ny søster i logen, var 

det min oppfatning at SR’s oppgave 

var at vi var korrekt kledd, ikke for 

kort, ikke for lang splitt osv. Så jeg vil 

gjerne orientere litt fra arbeidet jeg får 

være med på i Distriktsrådet:  

Storlogen v/ Stor Sire har tre prioriterte 

oppgaver for 2012: Kvalitet i alle ledd, 

Ekspansjon og Utadvendt arbeid. Det 

legger føringer for hva vi må arbeide 

med i Distriktrådet og ikke minst hva 

vi skal jobbe med i logen vår. 

 

Kvalitet 

Det er gjennomført kurs i Administrativ og Rituell del i vinter, en solid 

grunnvoll å bygge videre på for embedsmenn og deltakere i spill. I vårt 

distrikt jobber vi nå med felles håndbøker for utnevnte embedsmenn og 

felles administrative rutiner. Nyttig å høre hvordan rutinene er i øvrige 

loger og inspirerende å samarbeide. Det gjelder å dele med hverandre, 

lære av hverandre og ”spille hverandre gode” som Stor Sire har uttalt. 

Ekspansjon 
Hvis OF Ordenen i Norge skal ha en trygg langsiktig utvikling, må det 

Jubilanter 

 

 

19.06. Anne Marie Moen Vollan  60 år 

22.06. Elisabeth Finckenhagen  60 år 

22.06. Annelise Hansen   80 år 

09.07. Gunn Toril Goberg Framnes 60 år 

handlinger og tiltak til i hver enkelt loge. Vi må ha tilstrekke-

lig antall innvielser og gradspasseringer i hver termin. Det 

betyr at vi har en jevn opptagelse av nye søstre. Målet er 

minst to innvielser hvert halvår. Ja, som dere forstår, termin-

lista blir ikke godkjent uten at O+ er med. Vi må fokusere 

mer på fadderskap, og vi må sette dette i fokus på et ettermø-

te. Aller viktigst er det at vi alle ser etter mulige medlemmer, 

så skal det innen logen være hjelp å få om hva medlemskapet 

innebærer. 

Utadvendt arbeid 

Landsaken 

Målet på landsbasis er at det skal samles inn vel 11 millioner 

kroner, dvs 500 kroner fra hvert medlem innen sommeren 

2013.  

Landsaken gir mulighet til informasjon om OF Ordenen i 

lokalmiljøene. Det er en synliggjøring som vi kan bruke posi-

tivt til å fortelle om våre verdier og til å rekruttere nye med-

lemmer som vil dele disse verdier. 

Ønsker alle mine søstre en riktig god sommer ! 

 
Med søsterlig hilsen  

i V.K. og S. 

Unn Halvorsen SR 

Overrekkelse av 25 års Ve.Ju. Tildeling av storlogegraden 

Str. Liv Øverland og str. Grethe Bjørnstad ble tildelt 25 

års Ve.Ju. under en høytidelig seremoni i logesalen 27. 

mars. Vi koste oss med braisert marinert svinenakke og 

hjemmelaget karamellpudding på ettermøtet. 

Bak fra v: DSS Asgerd Winge, Distrikt 15 Buskerud og Asker, Fung 

Eks OM Grethe T. Stavem, Loge nr. 29 Iris, Fung Eks OM Berit Ellef-

sen Gjerstad, Loge nr. 62 Tilla Valstad, Fung Eks OM Karina Birch, 

Loge nr. 15 Via Nova,  Fung Eks OM Synnøve Kiøsterud Brekka, 

Loge nr. 16 Urd, Fung Eks OM Anne Marie Punnerud, Loge nr 24 

Baugeid Dagsdatter, DSS Britt Haagensen, Distrikt nr. 5 Telemark. 

Foran fra v: Eks OM Jane Engell, Loge nr. 36 Tinn, Fung Eks OM 

Aud Norheim, Loge nr. 103 Konvall. 

En flott og høytidelig seremoni med tildeling av Storlogegraden til 4 Fung. 

Eks OM og 1 Eks OM fra Distrikt 5 Telemark og til 2 Fung. Eks OM fra 

Distrikt 15 Buskerud og Asker. Tildelingen foregikk i Odd Fellowhuset i 

Skien og til stede var også deres DSS og DSS fra vårt distrikt, samt innbudte 

gjester. En fin kveld med deilig middag etterpå. 


