
100 års jubileumsfeiring for Loge nr. 4 Pax i Trondheim 
 
Fredag 13. august 2021 feiret 
Rebekkaloge nr. 4 Pax sin hundre års 
stiftelsesdag. Logen ble stiftet 29. 
mai 1921. Feiringen ble utsatt på 
grunn av Corona restriksjonene. 
 
19 gjester og 47 egne søstre inntok 
logelokalene i Hørløcks vei for å delta 
i 100-årsfeiringen. På grunn av 
Coronareglene måtte vi ha to 
festloger. Dette ble høytidelige og 
verdige seremonier, begge ledet av 
str. OM Randi Marie Muri. Etter at 
logene var lukket, avsluttet str. Anne Lise Knag med å lese diktet «Derfor er jeg en Rebekka» 
 
Etter festlogene stod buss klar for å frakte alle til Thon Hotel Prinsen, hvor resten av feiringen 
skulle foregå. Her var det også lagt opp til at alle Coronaregler skulle overholdes.  
 
Vi startet med en aperitif i et festpyntet lokale til tonene fra vakker pianomusikk, spilt av Arne 
Fredrik Lånke. Kveldens toastmaster var str. UM Karin Mary Amdahl som loset oss trykt og 
sikkert gjennom kveldens program. Etter at hun hadde ønsket alle velkommen og gitt en kort 
orientering, ledet br. Dep. Stor Sire Geir Småvik forsamlingen i en skål for Kong Harald V. 
Deretter sang vi «Kongesangen» fulgt av «Ja vi elsker» og «Velkomstsang». Som vanlig ble 
sangene akkompagnert på piano av vår alltid trofaste organist str. Gunhild By. 
 
Vi ble servert en utsøkt meny bestående av en forrett som var saltet og bakt laks med 
tilbehør. Til hovedrett fikk vi helstekt indrefilet av okse med brunet løk og sellerikrem, 
portobellosopp, potetkake og rødvinssaus. Nydelige viner fulgte selvsagt med. 
 

Første taler var str. Dep. Stor Sire Selle Marie Horntvedt. 
Hun gratulerte og takket for invitasjonen og uttrykte at det 
var et gledens tegn at så mange kunne samles. Hun 
fremhevet betydningen av å feire historien, men la samtidig 
vekt på at vi må ha søkelys på nåtid og fremtid. Vi må 
omfavne fornyelse, og målet må være å rekruttere nye 
søstre. Hun påpekte betydningen av kvalitet i fremførelsen 
av ritualene, og at god ledelse er viktig for å få søstrene til å 
blomstre. Hun minte oss også på at logens verdier må 
etterleves, de er ikke til pynt. En god og tankevekkende tale.  
 
Br. Dep Stor Sire Geir Småvik overrakte en blomstervase 
med blomster fra Storlogen til str. OM Randi Marie Muri. 
 
Etter å ha sunget «Fagert er landet», ble ordet gitt til str. 
OM Randi Marie Muri, som har hatt to perioder som OM i 



Rebekkalogeloge nr. 4 Pax. Hun hadde skrevet en flott 
tale på rim hvor hun takket alle for oppmøtet. Hun sendte 
også en takk til de som staket ut kursen, og vektla at 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er et vern mot stress og 
jag. Hun påpekte viktigheten av etterlevelse av 
budordene, etikken og etiketten. Selv om man har hatt 
færre nærkontakter i denne Coronatiden, er det smitte-
fritt å sende gode tanker. 
 
Vår vakre Loge-sang «Sang til Rebekkaloge nr. 4 Pax» ble 
sunget, og deretter fikk vi hilsen fra Rebekkaloge nr. 20 
Märtha ved str. OM Tove Leinum Østerlie. Hun 
representerte også alle Rebekka- og Odd Fellow Logene 
samt leirene i Distrikt 6, og gratulerte en aktiv og levende 
hundreåring. Hun la særlig vekt på at Rebekkaloge nr. 4 
Pax er moderloge for Rebekkaloge nr. 20 Märtha, som ble 
instituert 7. juni 1959. Hun tok et raskt tilbakeblikk og 
fremhevet hvordan Rebekkaloge nr. 4 Pax og Odd 
Fellowloge nr. 3 Eystein utviklet samarbeid mellom alle logene i Distriktet og samtidig ble et 
forbilde. På vegne av Rebekkaloge nr. 20 Märtha overleverte hun en bukett Märtha-liljer til sin 
moderloge nr. 4 Pax ved str. OM Randi Marie Muri. 
 
Rebekkaloge nr. 4 Pax har to fadderbarn. Foruten Rebekkkaloge nr. 20 Märta, er den også 
moderloge for Rebekkaloge nr. 14 Dagmar på Steinkjer, som ble stiftet 12. september 1954. 
Hilsen fra Rebekkaloge nr. 14 Dagmar ble fremført av str. Eks OM Brit Bjørkamo. Hun takket 
for invitasjonen og gratulerte jubilanten. Hun trakk også linjene tilbake og fortalte om 
utviklingen og samarbeidet mellom de to logene. Hun påpekte at Rebekkaloge nr 4 Pax har 
både barnebarn og oldebarn, fra Levanger i sør til Rørvik i nord. Hun leste kort fra str. OM 
Anne Sollie, som også ønsket til lykke med jubileet og de neste hundre år. 
 

Etter at vi hadde sunget «Til logen», orienterte str. Kap. 
Siri Roaldseth om Jubileumsgaven som vi ønsker å gi til 
en forening som trenger støtte. Kvinnehelse var satt i 
fokus, og derfor ble Brystkreftforeningen i Trondheim 
valgt som mottaker av gaven på kr. 50 000. I denne 
summen ligger også pengegavene vi har fått fra logene 
og leirene i Distriktet.  Alle fikk ved ankomsten en rosa 
sløyfe som viser vår støtte til Brystkreftforeningen. 
Sløyfene er ulike og ikke perfekte, et symbol på at alle 
mennesker er forskjellige. Brystkreftrammede vil ofte 
kjenne på at kroppen ikke er symmetrisk etter tøffe 
behandlinger. Midt i sløyfen er det et lite rødt hjerte 
som symboliserer at om vår ytre form forandrer seg, så 
er det vårt indre som er det viktigst, vårt hjerte. Vi i 
Rebekkaloge nr. 4 Pax gir denne gaven fra hjertet. Å gi 
fra hjertet er å ikke forvente noe tilbake, kun glede. 



Styret i Brystkreftforeningen er invitert til logelokalene i Hørløcks veg, hvor de vil få overlevert 
gaven, samtidig presenterer de foreningen og forteller om arbeidet de driver. Invitasjon til 
søstrene vil komme på et senere tidspunkt. 
 
Str. OM Randi Marie Muri overrakte 3 hvite nelliker til str. Herold Gerd Inger Lånke som takk 
for hennes innsats med Jubileumsberetningen, bordkortene og bildebøkene.  
 
Siste taler var Eks OM Eiri Sve som takket for maten. 
 
Underholdning sto også på programmet. Rakel Sivertsen og Eskil Holm fra revygruppa «Kvitter 
fra Knotten» fra Hommelvik, bidro med viser og musikk så vi fikk trimmet lattermusklene 
skikkelig. 
 
Etter underholdningen smakte det nydelig med kaffe og marsipankake.  
 
Toastmasteren takket for en fin kveld og fremhevet spesielt str. Gunhild By, som alltid stiller 
villig opp som organist. Som takk fikk hun med seg hjem en blomsterhilsen. 
 
Vi fikk også blomster fra Leir nr. 9 Trondheimen og fra Odd Fellow Sentrene. I tillegg var det 
pengegaver fra Rebekkaloge nr. 14 Dagmar og Rebekkaloge nr. 8 Midtnatsol. 
 
Tradisjonen tro i Rebekkaloge nr. 4 Pax, avsluttet vi kvelden med å synge «Vennesangen».  
 
På grunn av all usikkerhet som har vært rundt Corona restriksjonene, er vi takknemlige for at 
vi fikk anledning til en flott feiring av vår loge sin hundreårsdag. 
 
 
14.08.21 
 
 
 
Gerd Inger Lånke 
 
Bilder: Nina Løvberg Saltnes 
 


