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Kjære Urd-søster! 

 

Våren er på vei. Det grønnes, selv om 

varmen ennå ikke har kommet. Men det 

”gror” i Loge nr. 16 Urd!  

På informasjonsmøtet vårt i februar tok 

vi imot 16 gjester. I kveld skal vi innvie 

tre nye søstre. Det gleder vi oss veldig 

til. Og til høsten kan vi ta imot 9 nye 

søstre! 

Vår loge er en aktiv og arbeidende loge 

med ivrige søstre som binder fellesska-

pet godt sammen. Det viser ikke minst 

arbeidet med Landssaken som nå har 

pågått i 1.5 år og som ferdigstilles 30. 

juni. Tusen takk alle sammen for alle 

bidrag. Tusen takk til vår loges represen-

tant Else-Liv Olsen som har stått på og 

gitt oss informasjon underveis. 

Stor Sire Morten Buan overrakte 15. mai 

en gavesjekk på over 25 millioner til 

styreleder i SOS barnebyer Norge, Hal-

vor Stenstadvold. 

29. mai har Nevnd for Styrkelse og Eks-

pansjon sammen Nevd for Omsorg invi-

tert våre eldre søstre til hyggelig 

sammenkomst på Ordenshuset. Da 

tenker jeg praten kommer til å gå 

livlig rundt bordet. 

4. juni går vår årlige sommertur av 

stabelen. I år setter vi kurs for Sauar 

Gård på Gvarv hvor vi får informa-

sjon  om Epleblomsten og produk-

sjonen. Vi skal smake på forskjellige 

varianter av eplemosten og andre 

produkter fra produksjonen. Inntil 

mosten serveres ”Brau” fra Skreppa i 

Morgedal. Turen går videre til Pat-

mos Skulpturpark på Akkerhaugen. 

Nå er snart tiden inne for å lade bat-

teriene. Jeg ønsker alle søstrene en 

riktig God sommer! 

Velkommen til nye høstlige aktivite-

ter allerede 27. august hvor vi har 

installasjon. 

 

Med søsterlig hilsen  

i V.K. og S. 

Ellen Brekke Strømsvaag OM 

 

OM har ordet 

OM Ellen Brekke Strømsvaag 

 

Overrekkelse av 40 års Veteranjuvel 

9. april fikk Aase-Marit Næss Nilsen tildelt 40 års Ve.Ju. under en høy-

tidlig seremoni i logesalen. Telemark Odd-Fellowkor underholdt og på 

menyen sto deilig kalvestek m/grønnsaker. Jubilanten selv sto for kakene 

som søstrene fra Selskapskomiteen her viser fram. En hyggelig kveld 

som fortsatte med taler, sang og hyggelig prat rundt bordene. 



URD-posten 

Landssaken, fase 3 

Søsterskillingen 23. april 

Kjøp lodder oppfordrer str. Sissel  

Halvorsen  

På ettermøtet 23. april sto søsterskillingen på programmet. Søstrene 

hadde tatt med seg mange flotte gevinster, og det ble solgt mange 

årer til kjøpevillige søstre. Det var mange som var heldige i trek-

ningen, og 8000 kr ble resultatet. Nevnden ved Synnøve Kiøsterud 

Brekka, Anne Brekka og Grete Sørensen var strålende fornøyd. 

Vi er klar til trekning sier str. Liv Solveig  

Bjørnsen, Lill Kirsti Edvardsen og Bjørg  

Sølland 

 Str. Astrid Egner har vunnet, mens str. Marit 

Haraldsen venter på neste siffer. 

Allerede nå ser vi resultater av hjel-

pen. I slutten av året var 200 barn 

innlemmet i hjelpen. I mars i år var 

det tilrettelagt for hjelp til 1000 

barn. 

Byggestart for de planlagte 15 SOS 

familiehusene er nå i mai. Familie-

programmene vil omfatte 2000 barn. 

Lokalt sykehus og skole vil også bli 

rustet opp. 

Lørdag 20 april hadde alle fire loge-

ne i Porsgrunn dugnad for salg av 

solsikkefrø til inntekt for Landssa-

ken. 
I Sverresgate 9 sørget Nils Martin 

Nilsen, Unn Halvorsen og Else-Liv 

Olsen for at alt var tilrettelagt for 

bøssebærerne. 

 Urd fikk tildelt Meny, Flåtten og PP

-senteret, Vestsiden. Flinke søstre-

ne stilte opp denne lørdagen: 

Gitte Teigen Hesmyr, Åslaug Sel-

land, Brith Ask, Sissel Kvam, 

Vigdis Aksnes og Heidi Ditlefsen 

Tunge delte på å stå på Vestsiden. 

Anna Augestad, Liv Øverland, 

Unni S. Kaasin, Ingebjørg David-

sen, Anne-Berit Brubakken og 

Toril D. Thorsen delte på å stå på 

Flåtten. Det var Liv Vaadal og 

Margit Kittilsen som hadde ansvar 

for opptelling/kontroll av de inn-

samlede penger. En stor takk til 

alle sammen som bidro så positivt 

denne lørdagen. 

Resultatet for vår innsamling i 

Porsgrunn ble på hele kr 32 835,-. 

Det er jo bare helt supert. Tusen 

23.04. Str. Bjørg Sølland får en velfortjent takk av Eks OM Synnø-

ve Kiøsterud Brekka for turen til Strømstad og Fredriksten Fest-

ning. 

23.04. var det str. Aasa Brønnum Hagen som fikk alter-

blomstene. 

takk til alle søstre som 

hver på sin måte har støt-

tet prosjektet i 1 1/2 år. 

Prosjektet avsluttes 

30.juni 2013. 

Vi takker Else-Liv for 

innsatsen i Landssaken! 

Vår kontaktperson i 

Landssaken, Else-Liv 

Olsen oppsummerer siste 

fase. SOS-barnebyer er 

veldig fornøyd og takk-

nemlig for samarbeidet 

med Odd Fellow Orde-

nen. På artistgallaen på 

TV2 15. desember kom 

det til 18000 nye fadde-

re.  
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Hyggetur til Strømstad og Fredriksten Festning april 2013 

17. april kl 0830 sto 50 søstre reise-

klare med vesker og kofferter med kurs 

for handledag i Strømstad og kultur i 

Halden.  

Magnus Bussreiser og vår egen søster 

Bjørg Sølland guidet og veiledet oss 

profesjonelt gjennom hele turen. Av-

reisen fra Sandefjord ble en time for-

sinket, men da fikk vi spist og kost oss 

uten forstyrring fra høye bølger. Etter-

på var det tid for å åpne lommeboken. 

Mange fristelser, men noen har vel mer 

svart belte enn andre! 

I Strømstad var vi innom det nye Sys-

tembolaget og deretter sto Nordby 

Kjøpesenter klart for damene. Ingen 

stress og lange køer åpenbarte seg, så alt 

gikk på en strek. 

Det smakte godt med middag på Fredrik-

sten Festning i Halden. Deilig ovnsbakt 

laks m/skagenrøre og karamellpudding m/

krem til dessert. Da var vi klare for vand-

ring på festningen og dens historie. Kan-

skje en litt kald fornøyelse, men guiden 

inspirerte til at søstrene holdt ut i vinden. 

Hjemturen gikk raskt takket være gode 

historier fra Magnus og Bjørg. Det var en 

fornøyd gruppe som sorterte posene sine 

ved hjemkomst! 

 

Takk for flott tur! 

 

Str. Bjørg Sølland orienterer om turen. 

Str. Lise Marie Gusfre hadde med trekkspillet 

og str. Synnøve K. Brekka hadde skrevet sang. 

Her står vi ved minnesmerke over Karl XII og 

guiden forklarer hvordan Karl XII falt ved 

festningen 11. desember 1718. Falt han for en 

norsk eller svensk kule? 

Guiden forteller at festningen ble beleiret hele seks 

ganger, men aldri inntatt. 

Her skal det være operaforestillinger i år. Fra 5.-

8. juni skal Nabucco av Giuseppe Verdi, en bibelsk 

fortelling lagt til Jerusalem og Babylon 586 f.kr. 

framføres. 

Str. er klar for Fredriksten Festning  etter en deilig middag på Fred-

riksten kro. 
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Minneord 

Jubilanter 2013 

 

Vi gratulerer! 

 

09.06. Anne-Berit Brubakken  60 år 

14.07. Torbjørg M. Sæbø   80 år 

20.07. Bjørg Sissel Kvam   70 år 

23.07. Astrid Egner    70 år 

30.07. Liv Gunhild Aarberg   70 år 

08.09. Sidsel Hartvigsen   60 år 

10.09. Randi Stormyr   70 år 

Vår kjære søster Liv Mik-

kelsen døde 1. april.  Søster 

Liv Mikkelsen, Babben, som 

vi kalte henne var en vennlig 

og menneskekjærlig søster, 

som lett fikk kontakt med 

alle. 

Hun var en meget aktiv Re-

bekkasøster. Dessverre fikk 

hun Altzheimer for ca. 10 år 

siden, og etter hvert ble det 

ikke mulig for henne å kom-

me på våre møter. 

Hun var glad i dikt og histo-

rier og hadde en utpreget 

humoristisk sans som kom 

frem under hele hennes lo-

gearbeid. Hun arbeidet alltid 

etter en nøye gjennomtenkt 

plan og var alltid godt forbe-

redt.  En strålende ceremoni-

mester, en undermester som 

ledet ettermøtene med hu-

mor og alvor. Som OM har 

det vært understreket at hen-

nes gode varme stemme gjor-

de at resepientene fikk god 

kontakt med henne og følte 

seg trygge og rolige. 

Vi i Loge Urd takker for 

vennskapet og bevarer kjær-

ligheten og de gode minnene 

til vår søster Babben i våre 

hjerter. 

   OM 

På ettermøtet 23. april  fikk søstrene Liv Solveig Bjørnsen, 

Liv Rohde ogTurid Knudsen overrakt Urd-lyset av OM El-

len Brekke Strømsvaag som fødselsdaghilsen på sine 60, 85 

og 75 års dag. 

Bursdager 

Gradspasseringer 

26.02. ble str. Branka Kovacevic og Åslaug Selland for-

fremmet til Det Gode Vennskaps Grad. 

12. mars ble str. Gro Baarnes Eriksen, Gunn Toril Goberg 

Framnes og Mona Framnes Gundersen forfremmet til Den 

Høye Sannhets Grad. Vi prøvde ut forslag til nytt spill som 

ble godt mottatt. 

23.04. ble str. Gitte Teigen Hesmyr og Torild Anholt forfremmet 

til Det Gode Vennskaps Grad. Her er de sammen med fadderne 

sine Ellen Margrethe Ødegaard og Unni Stamland Kaasin. 


