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Kjære Urd-søster! 

Vi er i begynnelsen av februar 2013, 

og det er tid for et lite tilbakeblikk. 

Arbeidet med Landssaken har med-

ført stor aktivitet i høst. Takket være 

stor innsats og giverglede fra søstre-

ne kom vi i mål, og vi har også over-

skudd til lokalt utadvendt arbeid. På 

logemøte 11.12. fikk Helse- og akti-

vitetssenteret avd. Meierigåren inn-

vilget støtte på  9000 kr til innkjøp av 

nytt TV. Vi har fulgt søstre i grads-

passeringer og ikke minst ønsket to 

nye søstre velkommen til oss i Urd. 

Nå er det nytt år og nye utfordringer! 

Alle loger i landet er bedt om å starte 

forberedelsene til vår deltagelse i 

fase 3 i Landssaken. Denne fasen av 

Odd Fellows samarbeidsprosjekt 

med SOS-barnebyer blir en innsam-

lingsaksjon i regi av SOS-

barnebyer13.-20. april. Vi kommer 

tilbake med videre framdrift så snart 

vi får mer detaljer. 

Fortsatt ønsker vi oss vekst for Loge  

 

nr. 16 Urd. Derfor var det ekstra hyggelig 

da 45 logesøstre samlet seg til informa-

sjonsmøte tirsdag 12. februar, og vi kunne 

ta imot 16 gjester! Vi har aldri hatt så 

mange gjester på informasjonsmøte før. 

Dette var inspirerende! Takk til mange 

søstre som virkelig har tatt dette på alvor. 

SR Unn Halvorsen orienterte i logesalen 

sammen med undertegnede og str. musik-

kansv. Liv Solveig Bjørnsen spilte nydelig 

musikk. Det var også flott å høre på str. 

Turid Momrak Larsen som på ettermøte 

fortalte om sitt første møte med søstrene i 

vår loge. Vi koste oss med deilig aspikk, og 

sang og prat gikk i skjønn forening. Det 

skal bli spennende å se om vi kan hilse 

mange nye søstre velkommen til Urd. 

Gå ikke glipp av gradspasseringen i 1. grad 

for søstrene Branka Kovacevic og Åslaug 

Selland 26. februar! 

Vi ønsker alle søstre hjertelig velkommen 

på møtene. Her skjer det jo stadig noe! 

 

 

OM har ordet 

Lysaksjonen 15. desember 2012 

Fakler ble tent på lysmarkeringen 15.  

desember. 

Nils Martin Nilsen, OF Ordenens 

lysaksjonsleder ønsket de som var 

møtt fram velkommen til en fin mar-

kering. Rundt omkring i Norge ble 

det tent tusenvis av lys som et sym-

bol på alle barns behov for et trygt 

hjem. Ordfører Øystein Beyer holdt 

en appell for håp og lys. Været denne 

kvelden var ikke det aller beste. Der-

for falt innslaget med korps og inn-

slag fra Kulturskolen ut. 

Etter Lysmarkeringen gikk vi i sam-

let flokk og med fakler tent til åpent 

hus og sosial aften på Odd Fellow-

bygget i Sverresgate.  

Her ble det servert pepperkaker, bol-

ler og saft til barna. 

Fadderrekrutteringen der mange 

søstre og brødre ga SOS-barnebyer 

en hjelpende hånd, resulterte i om-

Nils Martin Nilsen ønsket velkommen og ordfører 

Øystein Beyer holder appell for håp og lys.  

kring 18000 nye SOS-faddere. Pr. dags dato er 

hele 11 millioner kroner innbetalt til Landssaks-

kontoen. 

Med søsterlig hilsen i  

V.K. og S. 

Ellen Brekke Strømsvaag OM 
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Overrekkelse av 25 års Veteranjuvel 27. november 2012 

Bursdager 

Det ble en høytidelig og flott seremoni i logesalen for jubilanten, 

vår UM Margit Agnethe Kittilsen. Hun fikk overrakt sin 25 års 

Ve.Ju. av DSS Britt Haagensen. På ettermøtet underholdt str. 

Lise Marie Gusfre og hennes bror Robert med vakker sang og 

flott musikk. På menyen sto lettsaltet torsk og fruktsymfoni. En 

minnerik kveld for alle. 

Str. UM Margit Agnethe Kittilsen 

Denne kvelden var det str. Grethe  

Halvorsen som fikk alterblomstene. 

På ettermøtet 27. november fikk str. Anne Marie Ålgårdstad og Liv 

Øverland overrakt Urd-lyset av OM Ellen Brekke Strømsvaag som 

fødselsdaghilsen på sin 70 og 75 års dag 

 

 

Styret i Sverresgate 9 AS innkaller til  

generalforsamling fredag 19. april kl 1900. 

Saker som ønskes tatt opp på generalfor-

samlingen må være styret ihende senest 

05.04.2013. 
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Julemøte 11. desember 2012 

Det var god stemning da søstrene inntok et flott dekket julebord 

etter et julemøte der vakre ord ble lest og nydelig musikk ble spilt. 

Tradisjonen tro ga Telemark Odd Fellowkor under ledelse av Jele-

na Fagervold den rette rammen med vakre julesanger før våre 

brødre tok over regien og serverte alle søstrene juletallerken med 

godt drikke til. 

Sosialnevnden hadde en travel kveld. Det var mange flotte gevins-

ter. Selve julelotteriet var trukket på forhånd og ga som resultat kr 

22.530. På aftentrekningen kom det inn kr 5.460. Et flott resultat! 

Vi retter en stor takk til alle søstrene som har bidratt med gaver og 

kjøp av lodder, det inspirerer og gleder oss i nevnden uttrykker 

leder i Sosialnevnden, Else-Liv Olsen. 

Her hygger vi oss ved bordet. Str. Berit Langlete, str. Grete Arnestad, str. 

Branka Kovacevic og str. Sissel Kvam er klar for mat. 

Her står gavene og venter på vinnerne av julelotteriet. 

Nå trekker vi! Og str. Elsa Sørlie vant den fine benken 

Og matkurven gikk til str. Åslaug Selland. Mens str. Ingebjørg Davidsen 

fikk låne Ludvig av str. Anne-Lise Hafredal. 

Her står brødrene klar til å servere alle søstrene. 

 

Str. OM Ellen Brekke 

Strømsvaag ble takket 

for godt arbeid av str. 

Toril Dalevold  

Thorsen, ikke helt 

gjenkjennelig. 

 

Stor takk til str. Laila Urtegård 

for deilig julemat! Det er hun 

om styrer på kjøkkenet. 
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Minneord 

Jubilanter 2013 

 

Vi gratulerer! 

 

28.01. Grethe Bjørnstad   70 år 

12.03. Liv Solveig Bjørnsen  60 år 

09.04. Liv Rohde    85 år 

21.04. Svea Versvik    80 år 

05.05. Aasa Brønnum Hagen  85 år 

13.05. Elen Marthinsen   85 år 

Det var med stor sorg alle søstre-

ne i Loge nr. 16 Urd mottok bud-

skapet om at vår kjære søster 

Reidun Alfredsen var gått bort 

29. desember. Vi visste jo at hun 

var syk, men det ble likevel et 

sjokk. Reidun ble tatt opp i vår 

loge for vel 4 år siden. Hun var 

en veldig aktiv søster som møtte 

så ofte hun kunne. Vi ble veldig 

glad i henne, og vi vet at også 

hun var glad i Logen og søstrene.  

Reidun var så positiv, optimistisk 

og åpen. Hun ville være med å 

hjelpe der hun kunne. Vi dekker 

gjerne bordene her på formidda-

gen før møte, og her var Reidun 

med. På slutten kom hun for å 

være sammen med oss og brettet 

servietter. Reidun var et godt 

eksempel på en god Rebekka-

søster som alltid hadde omsorg 

Vår søster Sigrid Jacobsen 

døde 4. februar. Hun ville 

fylt 96 år i neste måned. 

Sigrid Jacobsen ble opptatt i 

vår Orden 10.05.1956 og var 

blant stifterne av vår loge i 

1957. Så hun var både av år 

og medlem vår eldste vete-

ran. Hun var logens første 

CM. Str. Sigrid var meget 

glad i sin loge og møtte tro-

fast opp til logemøtene i alle 

år. På grunn av sterkt nedsatt 

hørsel, ble det vanskelig å 

være til stede på møtene 

våre de siste årene, men hun 

tenkte mye på oss og sendte 

ofte hilsen.  

Hun ble begravet fra Vestre 

Hyggetur til Strømstad og Fredriksten 

Festning 17. april 2013 

Nevnd for Styrkelse og 

Ekspansjon inviterer søst-

rene til hyggetur onsdag 

17. april. Bussen går fra 

Sverresgate kl 0830. Om 

bord i M/S Color Viking 

blir det formiddagsbuffet. 

I Strømstad skal vi innom 

det nye Systembolaget før 

turen går til Nordby kjø-

pesenter og tid for shop-

ping. Kl 1530 er det avrei-

se til Halden og Fredrik-

sten festning. Vi benker 

oss til middag på Fredrik-

sten kro. Senere blir det om-

visning på festningen. Hjem-

reisen går via Moss-Horten 

med ankomst Porsgrunn kl 

2030.  

Pris for hele turen er kr 525. 

Betaling for turen til konto 

2670.23.64689, gjelder 

også som bindende påmel-

ding. Husk å skrive navnet 

ditt på meldingsfeltet. Denne 

gangen gjelder førstemann 

til mølla-prinsippet. 

 

Velkommen til tur! 

Fredriksten festning i Halden 

Helse- og aktivitetssenteret avd. Meierigåren  

Porsgrunn Kirke 13.02.13. 

Fred med hennes minne. 
   SR 

for sine medmennesker. 

Fred med hennes minne.                        
   UM 

Helse- og aktivitetssenteret avd. Meierigåren fikk innvilget støtte på  

9000 kr til innkjøp av nytt TV. Her ser vil en fornøyd leder, vår str. 

Liv Solveig Bjørnsen ta i mot gaven av OM Ellen Brekke 

Strømsvaag. Nå kan de vise DVD-er fra turer og Quize. Dette er til 

stor glede for alle på senteret sier Liv Solveig. 


