
nr. 7 - 3. årgang 11. desember 2012  

Kjære Nora Søstre. 
«Snart tenner moder alle lys så ingen krok er mørk» 

sies det i en av våre julesanger. Ja, snart kan vi gjøre 

dette alle sammen og slappe av sammen med familie og 

gode venner. Det er vel fortjent, vi har utført et godt 

stykke arbeid med å samle inn midler til vår store felles 

landssak. Å bygge en ny barneby i Malawi. 

Når vi summerer resultatet for lotteriene våren-12, kr. 

3130 og kr. 3290 med salg av Pin’s, kr.1300, Søsterskil-

lingen kr. 790 og overskuddet fra Sosialaftenen i sep-

tember kr. 17610, får vi en samlet sum på kr. 25330,00. 

Resultatet fra julelotteriet som jeg i denne skrivende 

stund ikke vet noe om, kommer i tillegg. Den avslutten-

de summen bør være et godt bidrag til denne utrolig 

viktige saken.  

 

Vi har hatt en aktiv høst med mange oppgaver og det 

har vært entusiasme og interesse i arbeidet med de akti-

vitetene som dere søstre har fått tildelt. Høsten har også 

vært preget av mange gradspasseringer; Det Gode 

Vennskaps Grad, Den Edle Kjærlighets Grad og Den 

Høye Sannhets Grad. Vi har også fått oppleve innvielse 

av en ny søster på vårt siste møte i november, som i til-

legg var et adventsmøte med den tradisjonelle lysten-

ningen. Der slo vi » to fluer i et smekk». Det ble veldig 

hyggelig for alle som var til stede. Jeg gratulerer nok en 

gang og ønsker vår nye søster velkommen  til oss. 

Jeg må også få med den flotte jubileumsturen, 

siste helgen i september. 25 forventningsfylte 

søstre møtte opp på busstorget med trillekofferter  

og strålende humør. Grenlandsekspressen kjørte 

oss helt fram til vårt flytende hjem for de neste to 

døgnene og vi inntok skipet med forventning. Fle-

re av oss rakk et glass vin før vi gikk om bord. 

Noen fikk også «slengt ned» en pølse i brød. Pøl-

se og vin fungerte det også.  

Lugarene var kjempefine, alle med havutsikt. 

Søstrene utforsket så skipet etter egne behov fram 

til felles middag om kvelden. Jeg hadde en deilig 

lunch i restauranten bak i skipet sammen med 

søstrene Vera, Berit og Gro. Vi nøt danske smør-

brød og nydelig vin under en fantastisk utseiling i 

strålende sol. Norge er et vakkert land! Middagen 

ble samlingspunkt begge kveldene. De andre mål-

tidene var litt «løsere i snippen».  

Vi shoppet også. Både om bord og i land. Jeg tror 

de fleste fikk med seg mer enn nok, til både ut-

vortes og innvortes bruk. Det var ekstra hyggelig 

med spaserturen i gågaten i Kiel på lørdag for-

middag. Det ble tid til besøk på pub, vindusshop-

ping og et besøk i katedralen med lystenning for 

noen av oss. En lettere lunch ble nytt i restauran-

ten på øverste dekk for noen av søstrene, før 

mange av oss tok en hvil før kveldens middag. 

Den ble avsluttet i pianobaren for de aller fleste. 

Søndag formiddag ble vi hentet med Grenlands-

ekspressen for retur til Skien. Alle syntes det had-

de vært en strålende tur. Jeg vil spesielt få takke 

søster Eks Om Eva for det flotte opplegget hun 

hadde fått til for denne turen. Det var synd du 

ikke kunne være med oss men vi håper det lar seg 

gjøre på neste tur. 

 

Kjære søstre. Jeg takker nok en gang for en fin 

høstsesong med flotte opplevelser, mye arbeid og 

minner som vi kan ta med oss videre. Det er godt å 

være Nora søster, jeg håper dere er enige med meg 

i det. 

Nå skal vi alle feire jul med familie og venner. 

Bruk tiden til å slappe av og hent krefter så dere 

kan være like aktive og positive når vårterminen 

starter. 

 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt 

nyttår. 

Med hilsen i ; Vennskap, Kjærlighet og Sannhet                   

OM Rannveig Johansson 



35 logesøstre var tilstede ved sommeravslutningen på ”sommer residensen” til Bjørg 

Kirkeby. Det var en hyggelig kveld med nydelig mat og god underholdning. 

Vi fikk et innblikk i Rognstrandas geologiske sete, meget interessant fortalt av Anne 

Helene Moe i Gea Norvegica Geopark 
 

Den eldste og den yngste geologien i  Gea Norvegica Geopark 

Etter at fjellkjeden var tæret bort, for ca 500 

millioner år siden, var hele Sør-Norge et relativt flatt 

sletteland. Over dette slettelandet strømmet det inn 

havvann. På denne tiden lå Norge sør for ekvator og 

i havet var det et yrende dyreliv. De fleste dyrene 

hadde kalkskall, og etter hvert som de døde og sank 

på bunnen ble det avsatt lag på lag med kalkslam. 

Sammen med sand og leire ble dette herdet til den 

bergarten du ser i Rognsåsen over Rognstranda. 

Disse bergartene er kalkstein og skifer. 

Denne naturtypen med brattkanter av skifer og 

kalkstein er typisk for Grenlandsområdet, og er et 

resultat av 250 millioner års erosjon og lokalt kalles 

de for “flauer”. 

Gneisene i forgrunn har en vertikal struktur. 

Kalksteinene og skiferne i brattkanten i bakgrunn 

ligger horisontalt. En slik grense kalles diskordans, og på Rognstranda har bergartlagene under og over grensen en 

aldersforskjell på over en halv milliard år. En slik grense viser at det har foregått noe geologisk sett fundamentalt 

viktig. De to sidene av bukta tilhører to ulike verdener. 
 

Rognstranda er geologisk spesiell på mange måter. Her finner du 

to fundamentalt ulike geologiske verdener og du kan spasere over 

1,5 milliarder år gammel geologisk historie på noen få minutter. 

Fra de gamle gneisene som former svabergene til den yngste 

historien som vi finner som kalksteinsryggene, de karakteristiske 

"flauane" som er typisk for Grenlandsområdet. 

Gneisene som utgjør svabergene er ca 1500 millioner år gamle og 

tilhører den geologiske tidsperioden prekambrium. Skifrene og 

kalksteinene 

på andre siden 

av bukta er 

“bare” ca 500 

millioner år 

gamle og 

tilhører de geologiske tidsperiodene kambrium, ordovicium og 

silur. Gneisene er dannet dypt nede i en fjellkjede og kalksteinen 

på andre siden i brattkanten er dannet i et grunt hav. Det er altså 

to helt forskjellige geologiske verdener på hver side av bukta. 
    ILTA 
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Tusen takk, Bjørg  

   for en kjempe-

koslig 

  sommerkveld 

Nora-Posten ble utdelt før maten 

ble servert, og det ble denne gang:  

et nydelig koldtbord fra Lasses ka-

feteria - vi storkoste oss! 

Senere ble det stor aktivitet rundt 

bordet med Quiz. 
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Odd Fellow Ordenen bringer håp til barn i Malawi 

Fattigdom er utbredt, levealderen er lav, helsetilbudet dårlig og skolegang en mangelvare. Mange barn 

mangler alt. I Ngabu, sør i Malawi, skal SOS-barnebyer etablere en ny barneby, takket være Odd Fellow 

Ordenen. 

Synet av Ngabu er på mange måter nedslående. Dette er et samfunn som sårt trenger hjelp til å løftes ut av fat-

tigdomsspiralen. Menneskene som bor her er  dyktige til å finne løsninger, men de mangler ressurser. Den nye 

Odd Fellow-barnebyen i Ngabu sørger for omsorg, utdanning og et godt helsetilbud til de mest sårbare barna. 

 

Omsorg og trygghet i ny familie 

I Malawi dør hvert niende barn før fylte fem år. Forventet levealder er 54 år. Landet har høy forekomst av ma-

laria, kolera og hiv/aids, og rundt 13 prosent av barna er foreldreløse. 

I SOS-barnebyen i Ngabu får barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie, et nytt hjem med en SOS-

mor og SOS-søsken. Barna vokser opp som i en vanlig søskenflokk, og biologiske søsken bor i samme familie. 

Barnebyen vil ha 15 SOS-familiehus. 

 

Omsorg og trygghet i egen familie 
Det bor 15,3 millioner mennesker i Malawi. 90 prosent av dem lever for mindre enn to dollar dagen, de fleste 

lever av jordbruk. Malawi har de siste årene opplevd flom og tørke som har ført til alvorlig matmangel for 

mange mennesker. 21 prosent av barn under fem år er underernært. 

SOS-familieprogrammet i Ngabu vil styrke vanskeligstilte familier i lokalsamfunnet slik at de selv kan gi barna 

sine god omsorg og en god oppvekst. Gjennom familieprogrammet får familier støtte slik at barna får skole-

gang og et godt helsetilbud, og omsorgspersonene får hjelp til å skaffe inntekt, oppfølging og rådgiving. 

Ny skole 

26 prosent av den voksne befolkningen kan ikke lese eller skrive. Skolegang er gratis i 

Malawi og mange barn begynner på skolen. Men bare 30 prosent fullfører skolegangen. 

Skolegang er selve grunnsteinen for vekst og utvikling i alle samfunn. Siden det ikke fin-

nes gode skoletilbud i nærmiljøet skal det etableres en SOS-skole som vil sørge for ut-

danning til barna i barnebyen, og ikke minst barn fra lokalsamfunnet. 

 

Mangelfullt helsetilbud 

Malawi har en prekær mangel på helseklinikker og kvalifisert helsepersonell. Sykehuset i 

Ngabu er det eneste i dette området av Malawi. I snitt er det 300 pasienter innom hver 

dag – men det jobber ikke en eneste lege her, kun en helsearbeider som er i stand til å 

stille enkle diagnoser og utføre enkelte operasjoner. Mange av sengene mangler madrass. 

Inne på barneavdelingen ligger unger med malaria og hjernehinnebetennelse i samme 

rom. Pasientene er stort sett overlatt til seg selv, mat og vann får de fra pårørende. SOS-

barnebyers mål er at alle barn skal oppleve å ha best mulig helse. Mangelen på et godt 

helsetilbud gjør at SOS-barnebyer vil bygge en klinikk i tilknytning til barnebyen i Nga-

bu. 
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Vi har rekruttert flere tusen nye faddere til SOS-barnebyer, og klokken 17.00 tennes 

lysene i 88 lokalsamfunn. Disse Lysmarkeringene blir en unik anledning til rette 

oppmerksomheten mot barns behov for et trygt hjem og synliggjøre Ordenens arbeid 

og verdier. Sangen, ”Håpet og flammen” er tilgjengelig på nettet. 

Lysmarkeringen ”Tenn et håp: Tenn Barnas lys!” er en del av samarbeidsprosjektet 

mellom Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer. I alle kommuner i landet med Or-

denshus vil vi den 15. desember samle kjente og ukjente til en stemningsfylt lysmar-

kering. Vi ønsker å tenne lys for å minne om barns behov for et trygt hjem og tenne 

håp om at alle barn i hele verden skal få oppfylt retten til en oppvekst fylt av omsorg 

og kjærlighet. 

Barn vil være i fokus, og barn vil også ha en sentral plass i gjennomføringen. Vi håper på et stort oppmøte 

av barn og familier fra nærmiljøet, og det vil være fint hvis alle oppmøtte inviteres med på sosialt samvær 

på Ordenshuset etter markeringen. Kaffe, kakao og noe godt å spise vil være en hyggelig og fin avrundning 

på ettermiddagens markering, før vi drar hjem for å se TV2s Artistgalla som starter kl. 21.40 med artister 

og reportasjer fra barnebyer rundt om i verden. 

”Tenn et håp: Tenn Barnas lys!” er en unik anledning til å sette fokus på Den gylne leveregel og dens be-

tydning for barn.  

Vi tror og håper Lysmarkeringen vil skape mye oppmerksomhet i lokalmiljøene, rette oppmerksomhet mot 

barns situasjon og det viktige arbeidet som gjøres i Odd Fellow Ordenen. 

Mange sterke møter 

Representanter fra SOS-barnebyer og Odd Fellow Ordenen møtte en av familiene 

som vil få hjelp gjennom Landssaken og prosjektet Sammen for barn i Malawi. Det 

ble et sterkt møte med en alenemor og hennes seks barn. Faren til de tre eldste barna 

døde tidlig, og morens andre mann forlot henne og barna. 

På spørsmål om hun er forberedt på regntiden som kommer om noen få uker, svarer 

moren at hun tar en dag av gangen og at hun må fokusere på å skaffe mat til barna. 

Drømmen er at barna skal få skolegang og at familien skal få bo i et hus. 

Møtet med alenemoren forteller om et skrikende behov for hjelp til innbyggerne i 

Ngabu og at noe må gjøres for å bedre barnas hverdag. Hun er blant dem som vil få 

hjelp gjennom SOS-barnebyers familieprogram. Moren vil få yrkesopplæring, helse-

oppfølging og støtte slik at hun blir i stand til å skaffe nok inntekter til skolegang for 

barna, mat og husleie. 

FAKTA OM DEN NYE ODD FELLOW-BARNEBYEN 

15 SOS-familiehus vil gi et trygt hjem til 150 barn.  

SOS-familieprogram som ved full kapasitet vil hjelpe 2 000 

barn og deres familie. 

SOS-skole som gir skolegang til barna i familiehusene og i 

lokalsamfunnet. 

 

Finansieres i sin helhet av Odd Fellow Ordenen, Norge 

http://www.oddfellow.no/
http://www.oddfellow.no/getfile.php/Bilder/V%C3%A5r%20nettavis/Publiserte%20bilder/2012/11%20November/02/01/H%C3%A5pet%20og%20Flammen.pdf
http://www.oddfellow.no/getfile.php/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2012/11 November/02/01/Lysmarkeringsplakat.jpg
http://www.oddfellow.no/getfile.php/Bilder/V%C3%A5r nettavis/Publiserte bilder/2012/11 November/15/01/Bilde 01.jpg
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Konferansier 

 Eva Ebersten Ulvin 

Overskuddet fra årets  

Sosialaften  

 skal i sin helhet gå til Odd 

Fellows Landssak 2012 

 

 

Takk alle sammen 

for nok en meget  

vellykket aften 

 

 

 

 

Gjester og søstre 

følger 

 mannekengopp-

visningen med stor 

entusiasme 

*********** 

 

OW Gundersen, 

Madame Belato og 

Gallefos Blomster 

var atter en gang i 

aksjon! 

 

Berit med 

sine  

modeller 

står klar  

 

 

 

 

 

 

 

Bente og  

Inger Lise 

på jobb i 

kjelleren 

Reidun i 

anmarsj 



Nytt år.                                             
Nye muligheter. 

Gå oppreist videre. 
Det er et privilegium å begynne forfra. 

 
 

   Ragnhild Bakke Waale 

Begge mine foreldre er i Logen så jeg var litt kjent 

med hva det var og gikk ut på.  

Jeg deltok på ett informasjonsmøte og det ga mer-

smak. Det var en varme og et felleskap som er 

vanskelig å beskrive,  

Jeg ble innviet som søster i Nora høsten 2011, og 

fikk Det Gode Vennskaps Grad 24. april 2012. 

Begge seremoniene var flotte og høytidelige, og jeg 

gleder meg til fortsettelsen. 

Logen er ett godt sted å være i en ellers travel hver-

dag, ett pusterom som gir tid til glede, latter, etter-

tanke, og hyggelig samvær med fantastiske men-

nesker.  

Et lite sitat:  

Omtanke varmer 
hjerte, 

omtanke lindrer 
smerte,  

omtanke burde alle 
kjenne på,  

omtanke er like fint 
å gi som å få  

 

Førjulshilsen fra 

Søster Vibeke Eik 
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Innvielse  27. 11. 2012 
Synnøve Reinholt 

 
 

 

 

 

01.01. kl.17.00 Nyttårsloge v/□Fidelitas  

06.01. kl.17.00 Barnejuletrefest v/□Greg.Dagss. 

08.01. = + 

22.01. O Arbm. Regnskap. Rapport nevnder. 

09.02. kl.18.30 Fest□ m/ledsager  Galla. Påmeld. 

12.02. O Arbm. Instr. s.m. □Via Nova . Påmeld. 

26.02. ≡ + Galla. Påmeld. 

12.03. Informasjonsmøte Påmeld. 

09.04. = + Søsterskillingen 

23.04. - + N1 

14.05. O Arbm. N2 V  Vårspill 

17.05. kl.12.00 17.maiarr. v/□Greg.Dagss. 

28.05. O + Galla Påmeld. 

04.06. Sommertur 
 

Rebekkatreff kl.11.00 - 13.00 

30.01 - 27.02 - 20.03 - 24.04 -29.05 

Terminliste  

1.halvår 2013 
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                                             Intervju med en av våre eldste Norasøstre  

                                                    Jorunn Pedersen Jordbakke 

   

Når, hvor og i hvilken loge ble du innviet? Jeg ble innviet i Rebekkaloge nr 15 Via 

Nova, i januar 1984  

Hva gjorde at du søkte opptagelse? Jeg hadde en mamma og pappa som var med i 

Odd Fellow, jeg så at de trivdes godt. Hadde også i ungdomsår vært medlem av Odd 

Fellows ungdomsforening i Skien, og du kan kanskje si at jeg har vokst opp med Odd 

Fellow 

Hva visste du om Odd Fellow Ordenen på forhånd? Jeg kjente til kjedeleddene og at 

de sto for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, likeledes at noe av hensikten var å arbeide 

med seg selv og kanskje bli litt “snillere”  og mer forståelsesfull 

Hvem er din fadder og i hvilken loge er hun medlem? Har du selv vært fadder? Inger Øyan Berg i Rebek-

kaloge nr 15 Via Nova er min fadder. Jeg har vært fadder for 5 flotte damer, hvorav 3 er aktive søstre i vår loge, 

en flyttet til Oslo og en har dessverre meldt seg ut 

Følte du deg godt mottatt i dine første år som logesøster? Jeg har følt meg godt mottatt fra første dag, husker 

godt de blide damene og trygge håndtrykkene som møtte meg. De fikk meg til å føle meg velkommen og ga meg 

en følelse av at de ventet på meg 

Hva synes du er det viktigste vi kan gjøre for å ta best mulig i mot en ny søster? 

Vente på de, ta godt imot de og gi de en følelse som gjør at de gleder seg og har lyst til å komme på logemøtene 

Har ditt liv som logesøster svart til de forventninger du hadde ved opptagelsen? Jeg husker ikke hvilke for-

ventninger jeg hadde, men jeg husker at jeg var veldig fasinert av fellesskapet med kvinner i ulike aldere og det 

er jeg faktisk fortsatt. Den gang var jeg blant de yngste, 30 år, mens jeg i dag nok er litt midt på treet 

Er det noe du spesielt vil nevne i forbindelse med oppgaver/embeder som du har hatt som logesøster i dis-

se årene? Jeg er så heldig at jeg har fått være med på mye. Jeg har vært Fører, Sangerinne, Sekretær både i       

Rebekkaforening, Loge og Leir, samt UM, OM, Eks OM og nå SR. Men det er en ting jeg tenker på med spesiell 

glede og det var da min mamma fikk sin 25 års Veteranjuvel. Da fikk jeg synge til henne mens vår str. Ruth Øv-

rum Roligheten spilte og mamma visste ingenting. Jeg er ikke sikker på at det var så pent, men det var spesielt 

for oss begge 

Hva er, etter din mening, den største forskjellen på logelivet fra da du ble innviet og fram til i dag? Det 

virker som om det kommer flere “krav” fra Storlogen i dag enn tidligere. Vi må ikke glemme at det er fritiden 

vår og oppgavene må ikke bli så mange at det skremmer medlemmene bort. Fellesskapsfølelsen er fortsatt veldig 

viktig 

Synes du vi bør gjøre oss enda mer “synlige” i lokalsamfunnet? Jeg tror ikke det hadde vært negativt. Noen 

ville få stilt sin nysgjerrighet og det ville muligens skape større interesse for Ordenen 

Kan du huske noe som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg som logesøster? Det å få være med på å star-

te en ny loge har vært stort. Mye arbeid, men mye glede. Det var en “stor” helg den helgen Nora ble instituert. 

Den høytidelige handlingen i logesalen, festmåltidet nede og avslutningen på søndag med kulturelt innslag og 

lunsj. En lang begivenhetsrik helg med mange inntrykk 

Som søster med lang Ordenserfaring, har du noen gode råd å gi vår loges embedsmenn? 

Gjør så godt dere kan, ha alltid logens beste i tankene og ikke vær redd for å spørre de som har lengre erfaring 

enn dere selv 

Har du noen gode råd å gi til våre nyeste søstre? Møt ofte, vær åpen, ta i mot og spør når du lurer på noe.   

Tør å si ja når du blir spurt om små eller store oppgaver. Det er kanskje litt skummelt i begynnelsen, men jeg har 

hørt flere si at litt på sikt har det vært berikende og den erfaringen har jeg selv også 

Er det noe fra ditt logeliv, som du savner i logemøtene i dag? Jeg savner ikke noe, men hvis jeg skal nevne 

noe skulle jeg ønske meg innvielse av flere søstre i hver termin. Vi trenger noe å jobbe med på møtene og så ska-

per det entusiasme 

Hvilke er dine ønsker for vår loges framtid? Jeg ønsker en jevn vekst og at vi klarer å holde på den 

gode tonen og samholdet vi etter min mening har i dag 
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25 søstre klare for tur med 

buss til Oslo for å entre  

M/S Colour Magic lørdag 

28.september kl.14.00 

*** 

Vel om bord ble det be-

spist nydelig buffé i     

Restaurant Grand Buffet 

*** 

På kvelden koste vi oss  i 

Show Longe 
 

Tusen takk for en vellykket jubileumstur 



 

60 år 

 

    Reidun Mahler Askheim   08.04.1953 

Jorunn Pedersen Jordbakke  26.06.1953 

             Kirsten Pflug        28.06.1953 

           Lisbeth Drageset       30.09.1953 

 

70 år 

      Astrid Skau                    13.04.1943 

Ingrid Andengaard Hansen  21.11.1943 

Medlemsavis for 

Rebekkaloge nr.114 Nora 
 

Eva Møllerop Djupvik 

Inger Lise Tingberg Andersen 

r114web@oddfellow.no 

 iltander@online.no 

              evamd@live.no 

Det Gode Vennskaps Grad 

09.10. 2012 

Kari Hella 

Den Høye Sannhets Grad 

23.10. 2012 

Mette Renate Hellum 

Reb. leir nr.4 Telemark, Barmhjertighetens Grad 

22. 10. 2012 

Gunn Karin Solheim 

Berit Solberg Ottar 

Inger Lise Tingberg Andersen 

 

 

 

Vi ønsker alle søstrene med sine familier  

En Riktig God Jul og 

Et Godt Nytt År 

Den Edle Kjærlighets Grad 

25.09.2012 

Marne Marie Eriksen Tofsland 

Gerd Louise Tollefsen 
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Kjære matriarker i Rebekkaloge nr. 114 Nora 
Takk til dere kjære Norasøstre som takket ja til kallelse i Rebekkaleiren. 
 

Leiren er jo et felles forum for Rebekkalogene hvor matriarker fra alle våre 7 
Rebekkaloger i vårt distrikt treffes. Leiren har sitt sete i Porsgrunn og Leirslag-
ningene avholdes den 4. mandagen i måneden. 
 

Den dagen en søster, i sin loge, forfremmes til Den Høye Sannhets Grad, mot-
tar hun Leirens hilsen.  Etter å ha hatt Den Høye Sannhets Grad i minst tre år 
og samtidig har vist trofasthet og interesse, så vil hun bli kallet til Leiren. 
Jeg håper og tror at det fortsatt vil være muligheter for flere matriarker fra 
Nora, selv om det av og til kan være litt vanskelig når logeøvelser og Leirslag-
ninger avholdes samme dag. Her har nok Nora fortsatt en utfordring, da man jo 
bør unngå at loge og leir kommer på kollisjonskurs. 
Jeg vil så gjerne at dere skal vite at det er noe ekstra ved de leirslagningene 
hvor det er mange matriarker fra Nora til stede.  
Tusen takk for 2012 som snart er omme, og vel møtt i det nye år som nå vil 
komme. 
Jeg ønsker dere alle en 

Med matriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet   Eva Møllerop Djupvik HM  

               Kjære Ordenssøstre og Ordensbrødre. 
Julen er like om hjørnet og vi ser frem til fine dager og kvelder med familie og 

venner. 
Noen feirer juletiden på tradisjonelt vis med alt som hører til. 

Noen velger å reise bort og la andre ta seg av det praktiske for så å gå til dekket 
bord. 

Uansett så er dette den tiden på året da mye endres. Vi går mot et nytt år med 
mange og spennende utfordringer både privat og i Ordenssammenheng. 

Som regionsansvarlig for Landssaken 2011 – 2013, har det vært så vel travelt, 
som utfordrende i høst. 

Noe har gått bra og noe ikke fullt så bra. Dette må vi leve med og det er ingen 
grunn til å ergre seg over det som ikke har fungert helt etter opplegget. 

Det viktige er at vi sammen, også i vinter og vårmånedene gjør så godt vi kan 
for å hjelpe SOS-barnebyer å realisere barnebyen i Ngabu i Malawi. 

Dette gjør vi ved å være positive og samarbeidsvillige som gode Odd Fellows. 
Det har vi vist at vi kan tidligere og jeg er ikke i det minste tvil om at vi vil vise 

dette også i forbindelse med vår Landssak. 
Jeg takker hver og en av dere for innsatsen så langt. Dere er utrolig flotte men-
nesker å samarbeide med. Vår region, (Buskerud, Vestfold og Telemark), har ut-

merket seg med sin innsats for barna i Malawi. 
Må dere alle få en fredelig og god julefeiring og måtte det nye året vi nærmer 

oss bli et fredens og kjærlighetens år for oss alle! 
Ta godt vare på dere selv og på hverandre! 
Med julehilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Helge Djupvik  Regionleder 
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Programmet for Lysaksjonen i Skien 15. desember 2012 
 
16.50-17.00 Musikkorps spiller 
 
17.00   Velkommen v/ Storrepr. Jan Furumo Odd Fellow 
 
17.05   Lystenning – Diktopplesning v/ elev 
 
17.10   Appell v/ Hedda Foss Five, Ordfører i Skien kommune 
 
17.20   Korpset spiller opp, og barnehagene/skolene synger 
   “Håpet og Flammen” og “ Deilig er jorden” 
 
17.30   Avslutning Vi ønsker hverandre og alle verdens barn “En 
   Riktig God Jul” 
 
17.45- 20.00 Etterfest / Åpent hus i Ordenshuset 
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 Håpet og flammen 
 

Se meg, vær hos meg, hør meg nå.  
Natten den hvisker: “vi må forstå:  
Drømmen om tryggheten varmen 
vises i barnet på armen.” 
 
Se meg, vær hos meg, vend deg 
om. 
Vi er så mange som roper: Kom! 
Mange som ønsker det samme, 
og som vil tenne en flamme. 
 
Ser du, merker du i deg selv 
tindrer et lys som hver eneste kveld 
skinner på hele vår klode! 
Alle vi små må jo tro det. 
 
Se oss, hør oss, vær med oss nå. 
Hjelp oss så alle kan klart forstå: 
Mørket har kommet, men sammen 
Tenner vi håpet og flammen 
 

Mørket har kommet, men sammen 
Tenner vi håpet og flammen.  

Etter Lysmarkeringen inviteres 
de fremmøtte til åpent hus på 
Odd Fellow - huset i Land-
stadsgate 41 i Skien. Her ser-
veres gratis gløgg, saft, pep-
perkaker og pølser. 
 
Alt er beregnet å være ferdig i 
god tid slik at alle som ønsker 
kan rekke hjem til kveldens 
store Artistgalla på TV 2 som 
starter kl. 21.20 


