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Årgang 6 

Kjære Urd-søster! 

 

Loge nr. 16 Urd kan glede seg over en 

sterk vekst av nye søstre. Størst vekst i 

Telemark! I løpet av logeåret 2013 har vi 

hatt tre innvielser og tatt imot 12 nye 

søstre. Dette er svært gledelig. 

Denne flotte økningen skyldes iherdig 

innsats av søstrene våre med rekruttering 

som mål. Det har ført til et godt planlagt 

og gjennomført informasjonsmøte i feb-

ruar hvor 17 gjester var til stede. En god 

bidragsyter til det fine resultatet var nok 

at en av våre søstre fortalte ærlig og til-

litsfullt om sitt første logemøte. Det er 

mange som er spente og urolige i sitt 

første møte med logen. Derfor blir det 

viktig for oss nå og vise de nye søstrene 

fellesskapet vårt og ta de nye med her og 

i samtalene. Gjøre plass til de sammen 

med oss. 

Det nye embedskollegiet kom på plass 

27. august, og jeg benytter anledningen 

til å takke valgte og utnevnte embeds- 

menn for at dere påtar dere vervet. 

Stor takk også til embedsmenn som 

nå har gått av. 

Det har allerede skjedd mye i løpet 

av høsten. Vi har tatt i mot 9 nye 

søstre. Sosialaften kunne vise til et 

resultat på ca. 20.000 kr.  

26. november ble Branka Kovacevic 

og Åslaug Selland forfremmet til 

Den Edle Kjærlighetsgrad. 

I vår inviterte vi til formiddagstreff 

får de eldre og de som ikke alltid har 

så lett for å komme på møtene våre. 

Vi gjentar nå treffet 3. desember.  

10. januar inviterer vår loge til bar-

nejuletrefest, så sett av datoen. 

Jeg ønsker alle søstrene en riktig 

God Jul og ønsker velkommen tilba-

ke til et nytt og spennende logeår 

2014. 

 

Med søsterlig hilsen 

i V. K. og S. 

Margit Agnethe Kittilsen OM 

 

OM har ordet 

Vekst i Loge nr. 16 Urd - 12 nye søstre ønskes velkommen! 

Våre nye søstre i Loge nr. 16 Urd. Foran fra v. Hilde Bakken og Hilde Rasmus-

sen. Bak fra v. Hanne Gløsmyr Øverland, Eva M. Bjerketveit, Sissel Neegård, 

Unni Hansen, Anna Pauline Lia Asdal, Dorit Beate Bugge Urgård, Trine Svar-

stad og Annikken Knive Lassen. 

Gunnvor Tonheim og Tove Mette Pedersen  

OM Margit Agnethe Kittilsen 
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Formiddagstreff 29. mai 

Embedskollegiet 2013-2015 

På formiddagen onsdag 29. 

mai hadde vi en sammen-

komst for de eldste og andre 

som ikke har så lett for å 

komme på logemøtene. 

Selv om værgudene igjen 

forsøkte å sette ny nedbørs-

rekord denne dagen i mai, så 

hadde vi en utrolig koselig 

formiddag i spisesalen i 

Sverresgt. 9. Både søstrene 

som var kommet og vi som 

sto for arrangementet hadde 

stor glede av disse timene. 

Praten gikk lett og snitter og 

bløtkake smakte bra. Og 

ikke minst, Str. Lise Marie 

Gusfre underholdt oss med 

sitt flotte pianospill. For da 

hun hadde fortalt sin gamle 

pappa at hun holdt på å 

sette sammen musikk til et 

treff for eldre søstre, kom 

et klart og kontant råd fra 

han far: ”Spell norsk som 

alle kjenner”. Rådet hadde 

hun fulgt og kalte sitt pot-

purri ”Norge mitt Norge”. 

Kjente og kjære toner for 

alle, om det var Thomme-

sens flotte valser eller 

sanger om hvor vakkert 

det er i landet vårt i mai, 

så ble det nynnet med. 

En bukett med tre rosa 

nelliker å ta med hjem ble 

også satt pris på. 

Alle som en var vi enige – 

dette må vi gjenta ! 

   SR Her er den flotte ”buketten” samlet! 

 

Kap.: Lise Marie Gusfre 

Insp.: Turid Momrak Larsen 

IV: Sonja Dalene 

YV: Astrid Egner 

OM HA: Jorunn Pedersen 

OM VA: Kari Marie Glittum 

UM HA: Astrid Halvorsen 

UM VA: Anne-Berit Brubakken 

CM HA: Lill Kirsti Edvardsen 

CM VA: Ingeborg Planting Halvorsen 

Ark.: Anne-Lise G. Hafredal 

Mus.ansv.: Anne Marie Ålgårdstad 

Mus.ansv.ass.: Marit Haraldsen 

Insp.ass.: Sissel Kvam 

Utnevnte embedsmenn 

Eks OM Ellen Brekke Strømsvaag, OM Margit Agnethe Kittilsen, UM Wenche S. 

Bystrøm Haaland, Kass. Anne Brekka, Sekr. Unni Stamland Kaasin, Skattm. Kari 

Fjeld Waag, CM Nelly Katinka Buschmann Myhre 
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Sommertur til Sauar gård 4. juni 

Magnus bussreiser hadde med seg en 

lystig jenteflokk til Sauar Gård på 

Gvarv 4. juni. Hans Olav Sauar ga oss 

et fyldig kåseri om Epleblomsten og 

produksjonen. Frisk & Frodig eple-

most er et helnorsk og rent naturpro-

dukt uten tilsetninger av noe slag. 

Mosten er presset fra solmodne epler. 

Eplene sorteres for hånd før de blir 

presset på Sauar gårds eget lille saft-

presseri. Deretter blir den rene mosten 

tappet på hermetisk lukkede 3 liters 

kartonger og varmet opp til ca 80°C 

(pasteurisert). Sauar gård har vært i 

slekten siden 1743. Den gang var det 

lensmannsgård, og den siste drapsman-

nen som har blitt henrettet i Sauherad, satt 

fengslet i våningshuset. 

Vi fikk smake på forskjellige varianter av 

eplemosten og andre produkter. Inntil 

mosten serverte de ”brau” fra Skreppa i 

Morgedal.  

Deretter gikk turen til Patmos Skulptur-

park på Akkerhaugen. Her koste vi oss 

med deilige hjemmebakte pizzasnurre 

som Else-Liv og Unn hadde bakt. Lise tok 

fram trekkspillet og latteren satt løst. 

Som vanlig en kjempehyggelig tur sam-

men med opplagte søstre. 

 

 

Hans Olav Sauar kåserer. Marit, Grete og Heidi koser seg i Patmos- 

Parken. 

Else-Liv byr på flere pizzasnurrer - 

Utadvendt sosialt arbeid 

Fra venstre: Margit Agnethe Kittilsen, Barnevernleder Hanne K. 

Størksen og Unn Halvorsen 

Rebekkaloge nr. 16 Urd har 

støttet Barneverntjenesten i 

Porsgrunn kommune med 

20.000 kr. Pengene skal gå til 

trivselstiltak for barn. Som 

eksempel kan nevnes delta-

keravgifter til ulike forening-

er/kulturskole, sportsutstyr 

og lignende. 

Barnevernleder Hanne K. 

Størksen var invitert på etter-

møtet vårt 26.11. og fortalte 

om arbeidet i Barneverntje-

nesten. Hun takket for gaven 

som ble satt stor pris på. 

Urd har i høst også støttet 

LEVE Telemark, Landsforening-

en for etterlatte ved selvmord 

med 10.000 kroner. 

Sosialaften 24.09. - en knallsuksess 
Loge nr. 16 Urd hadde Sosial- 

aften på ettermøtet 24. septem-

ber. Program for aftenen var 

mannekengoppvisning, servering 

av diverse salater m/tilbehør og 

kaffe og kaker. Hele nevnden har  

bidratt til at det ble så hyggelig. 

Deretter var det loddsalg med 

trekning av flotte gevinster. Søst-

rene har vært veldig flinke til å ta 

med seg venninner. Det strømmet 

på interesserte gjester, så vi 

sprengte vel rekorden fra i fjor. 

Totalt var det innom ca. 100 per-

soner. 

Stemningen var stor da våre  

egne søstre viste flotte 

klær fra Søster A/S. Ser-

veringen gikk bra, og 

loddsalget gikk kjempe-

bra. Embedskollegiet 

hadde bestemt at det var 

Barnevernstjenesten i 

Porsgrunn kommune som 

skulle få pengene. Se bilde 

over. Totalt fikk vi inn 

19.280 kr. Jeg vil takke alle 

medlemmene i Nevnd for 

Sosialt Utadvendt Arbeid 

for vel utført jobb.  

  Else-Liv 
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Foto: Ingebjørge Sørensen og  

Anne-Lise Hafredal 

 

Kontakt redaksjonen: 

Anne-Lise Hafredal 

ahafr@live.no 

tlf. 918 12 356 
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Minneord Aaste Karine Friesl 

Jubilanter 2013 

 

Vi gratulerer! 

 

16.11. Lise Marie Gusfre   60 år 

22.11. Ambjørg Borge   90 år 

24.11. Jolanta Lorenc   60 år 

06.12. Aase Gøystdal    80 år 

21.12. Kristbjørg Ellefsen   70 år 

22.12. May-Britt Holte   60 år 

Jubilanter 2014 
12.01. May Britt Anker   70 år 

13.02.  Liv Borgen Andersen  75 år 

03.03. Sissel Halvorsen   50 år 

08.03. Vesla Amundsen   80 år 

Det var med stor sorg vi i 

Loge nr. 16 Urd mottok be-

skjed  om at vår kjære Aaste 

var gått bort. 

Aaste ble med i vår loge i 

januar 1992. Som den positi-

ve person og ja menneske 

som Aaste var tok det derfor 

ikke lang tid før hun tok på 

seg flere arbeidsoppgaver og 

embeder i vår loge, som ble 

skjøttet på en ansvarsfull og 

utmerket måte. I en periode 

var hun bl.a. ansvarlig for 

musikken. Vi husker alle de 

nydelige musikkstykkene 

hun valgte til våre møter. 

Til våre tilstelninger til inn-

tekt for utadvendt sosialt 

arbeid var Aaste en meget 

kreativ person som stilte 

med flotte selvlagede ge-

vinster til utlodningen til 

støtte for dette arbeidet. 

I dette huset her hvor vi i 

dag er samlet, vårt logebygg 

AS Sverregt. 9 var også 

Aaste en aktiv person som 

medlem i styret. 

Aaste var en omsorgsfull og 

blid logesøster, og som alle 

som kjente henne ble glad i.  

Den siste tiden tilbrakte hun 

mye i Danmark, men hun kom 

på våre møter når hun hadde  

anledning til det. 

Vi takker Aaste for tiden vi 

har hatt sammen med henne, 

og bevarer minnene og kjær-

ligheten i våre hjerter. 

   OM 

Str. Lise Gusfre fikk alterblomstene på ettermøte 22.10. 

Og så var det bursdagslys da Lise fylte 60 år. Takk for  

flott pianospill Lise! 

 Bursdager 

Str. Torbjørg M. Sæbø fylte 80 år, str. Astrid Eg-

ner og str. Sissel Kvam 70 år. Str. Randi Storemyr 

70 år og str. Anne-Berit Brubakken 60 år. 

På ettermøtet 22.10.fikk str. Liv Aarberg overrakt 

Urd-lyset i forbindelse med sin 70 års dag 30.07. 


