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Hilsen fra vår Overmester 
                                                                                                                            

                                                             
 

 
 

 
Kjære alle mine søstre! 
 

Nå går det mot vår og lysere tider!  Jeg har allerede nytt solens stråler i ansiktet.  
Blåveis, snøklokker og krokus står i full blomst.  Blomsterbutikkene bugner av 

vårblomster i alle farger, for en tid vi går i møte! 
Siden sist jeg skrev, er det skjedd mye i loge-sammenheng.  Vi har hatt 
informasjonsmøte, som Eks. DSS Ingebjørg Nesje Jonassen sto for.  Og hun 

skuffer aldri, hun forteller om ordenen på en troverdig og enestående måte.  Det 
var seks gjester tilstede, og vi håper at det kommer til å bære frukter.  Vi har 

hatt Søsterfond med utlodning, og det bugnet av pakker.  Noen av søstrene vant 
opptil flere ganger.  Det var høy stemning og pengene satt løst.  Det kom inn ca. 

kr. 8.300, utrolig flott! 
3. mars hadde vi forfremmelse til Den Høye Sannhets Grad av tre flotte søstre, 
Ranveig Liverød Halvorsen, Guri-Mari Ydse og Anne-Brit Arvesen.  Jeg vil takke 

alle embedsmenn og skuespillere for at denne kvelden ble så flott!  Noen sa at 
det nesten hadde vært magisk.  Tusen takk alle sammen! 

Jeg vil minne dere alle på at møtet 7. april ikke blir O 40 Ve.Ju.  Ingrid Pettersen 
foretrekker å få juvelen hjemme.  Storrepr. Berit Hanssen, fung. Eks. OM Marit 
Wike Hansen og jeg selv skal overrekke juvelen den 13. april. 

Men, min søstre, som dere alle vet blir Eks. OM Dagmar Becke 100 år den  
6. april.  Derfor, mine søstre, blir det 100 årslag i logen 7. april!!!  Jeg håper at 

vi blir riktig mange søstre denne kvelden.  Det er jammen ikke ofte man får 
anledning til å komme i 100 årslag, og det til et av de fineste menneskene jeg 
vet om. 

Alle mine søstre, jeg vil ønske dere en riktig fin PÅSKE, enten dere blir her nede 
ved kysten eller reiser på fjellet til hvite vidder.  GOD PÅSKE! 

 
Hilsen i V.K. og S., Elisabeth Skaara Wendt OM 
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Julemøte 16. desember 2014 

 
Vi hadde et meget hyggelig møte, med tradisjonell julemat, riskrem med 4 

mandler i til dessert, og premie til finnerne! Str. Kjersti Ask takket for maten, og 
med diktet «Hymne til Josef», minnet hun oss på å ha omtanke!  «Husk å lete 

etter det store i det små!» 
Vi ble enige om å lage en beredskapsplan, hvem gjør hva hvis noe skjer, etter 

mal fra Sande skoles plan.    
Den gamle Privatnevnden går av, og nye overtar.   
De som slutter er: Kjersti Ask, Guri-Mari Ydse og Ranveig Liverød Halvorsen.  

Den nye nevnda består av: Tove Fevang, Elin Samuelsen Lundeby, Maria 
Löffellehner, Eidi Storvik Paulsen og Tove B. Gallaher. 

 
Etter kaffen var det utlodning, og vi fikk inn kr. 6.758,-. 
Til slutt leste Maria Löffellehner diktet «Tomten» av Victor Rydberg. 

  
 

 

 
Den nye privatnevden under opplæring.  Fra v. «kunde» Anne Heidi, «lærer» Kjersti 

og «elevene» Eidi og Maria.                                                                       Foto: TBG 

 

 
 

 
 

 
Nyttårsloge 6. januar 2015 – Årets første møte 
 
Vi besøkte Rebekkaloge nr. 28 Margret Skulesdatter, Tønsberg.   
 

Det er Str. Inger Hefte Kvilhaug fra Margret Skulesdatter som har skrevet referat 
fra møtet, og hun sier følgende:  
Besøk fra Rebekkaloge nr. 37 Verdande fra Sandefjord satte ekstra farge på 

både møtet i logesalen og festen rundt taffelet i ”Kong Sverres sal”. At våre 
brødre i loge nr. 27 Kong Sverre serverte i sine pene blå jakker, var også med på 

å gjøre kvelden ekstra fin. 
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Rundt bordet fra venstre: Str, Karin Brevik, Str. Irene Johansen, Verdande, Eks OM Anne Sjuls Fjeld, Eks OM 
Randi Eikodd, str. Hanne Alfredsen, Eks OM Veslemøy Løkkevol, Eks OM Turid Gro Åberg, str. Bente Hotvedt, 
Skattmester Tone Grethe Furuseth Skoli, Verdande 

 
  
Str. Hanne Alfredsen fylte år denne kvelden (06.01.). Her sitter hun sammen med Eks OM Veslemøy Løkkevol 
fra Verdande 
 

 
 

 
Vårt serveringspersonell, brødre fra loge 27 Kong Sverre: UM Bjørn Odd, OM Bjørn Sigermann, br. Tom Swift, 
Eks OM Øyvind Eriksen, br. Per Erik Bechmann og br. Roar Granlund 
 
 
Logemøtet i salen var aldeles nydelig. Aktørene førte seg rolig, verdig og fremførte sine 
roller nærmest perfekt! Vi sekstiåtte str.’ene som var til stede, følte oss privilegerte som 
fikk lov til å oppleve denne logekvelden.  
Etter møtet i logesalen gikk vi ned til ”Kong Sverres sal”, hvor et nydelig pyntet bord med 
hvit duk overstrødd med stjerner møtte oss. Sekstien søstre benket seg rundt bordet, 
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hvorav hele tjueni gjester. Menyen var avkokt laks med sandefjordssmør og agurksalat, 
og med valgfri drikke til. Nydelig!! Deretter ble kaffe servert med følge - en sjokoladebit - 
ved bordet.  
Vi sang begge logenes sanger foruten bursdagssangen - to vers. Str. Hanne Alfredsen 
fylte år denne kvelden.  
Str. UM bandt kvelden sammen og Verdandes UM takket for maten med en kort, festlig 
tale. Våre brødre fikk en sjokoladeeuro hver som takk for hjelpen.  

En minnerik kveld som frister til gjentagelse.  
 

Tekst Inger Hefte Kvilhaug   Bilder Tove B. Gallaher 
 

 
 

 
Logemøte 20. januar 2015 

 
Fra Str. Erna Margrethe Thorstensen, som døde den 8. oktober 2014, har Loge 

37 Verdande arvet et fint bilde som forestiller Rebekka.  Bildet er allerede på 
plass i møtelokalet, til stor glede for oss alle. 

 
 

 
 

 
 

 
Logemøte 3. februar 2015 

 
Vi hadde et trivelig ettermøte, hvor str. Astri Henriksen fra  Loge 120 Gaia sang,  

str. Ragnhild Jacobsen spilte gitar og str. Marit Hansen spilte piano for oss. 
Møtet fant sted 2 dager før str. Marit Askelands 70 årsdag, og jubilanten 

overrasket oss med kaker!  Meget hyggelig! 
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OM Elisabeth S. Wendt overrekker blomster til              Str. Ragnhild Jacobsen, Str. Marit Hansen og Str. Astri 
Str. Marit Askeland                                                     Henriksen 
 

 

               
Informasjon om Logen fikk vi av                                                                     Str Marit Askeland  
Eks DSS Ingebjørg N. Jonassen               
                                                         Alle bilder: Tove B. Gallaher 

 
 

Logemøte 17. februar 2015   
 
Ettermøte med utlodning. Møtet var midt i vinterferien, likevel var det mange 
søstre som møtte.  Mange fine gevinster gjorde nok sitt til at mange tok lodd, og 

vi fikk inn ca. kr 8.300 til søsterfondet. 
 

                             Et bugnende gevinstbord 
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Logemøte 3. mars 2015 
 
Tre av våre søstre ble forfremmet til Den Høye Sannhets grad: Str. Anne-Brit 

Arvesen, str. Guri-Mari Ydse og str. Ranveig Liverød Halvorsen. Det ble mange 
taler ved middagen, bl.a. av de tre nevnte søstrene, deres faddere, og en av 

gjestene, YP Gunn Tove Skalleberg.  Str. Unni Trollsås snakket om at å bli 
forfremmet til Den høye Sannhets Grad innebærer flere rettigheter, men også 
flere forpliktelser.  Det er fortsatt mye å lære, men teori og erfaring er utvikling.   

Vi hadde fem gjester denne kvelden. To fra Leir nr. 6 Tunsberg: nevnte YP Gunn 
Tove Skalleberg samt Skattmester Else Aasrum.  I tillegg hadde vi tre gjester fra 

Loge nr. 42 Skuld: Søstrene Astrid Bjerke Olsen, Turid Fure Pettersen og Inger 
Eftedal.  Veldig hyggelig med besøk! Til middag fikk vi servert deilig kalvestek 
med grønnsaker, og Elin Faye-Lund takket for maten med en morsom vits, om 

løven som også ville takke for maten. Også denne gang var det overraskelse til 
kaffen: Søstrene Eidi Storvik Paulsen og Maria Löffellehner hadde bakt kaker til 

oss. Utrolig godt, men farlig for midjemålet!   
 
  

 
                                                                                          Foto: Tove Gallaher 

 

 

 
 

JUBILANTER 
 
Vi gratulerer: 
 

Lisbeth Evensen   har fylt 65 år  27. januar 
Lis Margrethe Schmidt  har fylt 60 år  2. februar 

Inger Marie Johansen  har fylt 80 år  3. februar 
Marit Askeland   har fylt 70 år  5. februar 
Ingebjørg Ringdal   har fylt  90 år  26. februar 

 
Anne- Britt Olsen     60 år  21. mars 

Anna Kristina Strøm    70 år   27. mars 
Reidun Aspelund     70 år  28. mars 
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Dagmar Becke            100 år  6. april 

Ruth Ellinor Mathisen    80 år  11. april 
Grethe Rød Bøhmer    65 år  24. april   

Laila Helene Solstad    90 år  24. april 
 
Bjørg Jørgensen     80 år  20. mai  

Berit Fevang Eriksen    55 år  25. mai  

 

 

 
                                                                                           Foto: T. Gallaher 

 

 
 

 
 

 

NB! NB! NB!  VIKTIG MELDING: 
 

Kollegiet har bestemt at det skal være en ekstra utlodning på vårt logemøte den 
19. mai til inntekt for jubileet vårt i november.  Vi håper på godt oppmøte! 
 

 
RETTING – MATRIKKEL 2014 

 
Brith Jørgensen Opsals telefonnumre er feil.  Vennligst rett opp: 

Fasttelefon:  33 47 61 62 
Mobiltelf.:     481 33 652 
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Søster Nancy Thuve    -    minneord 
                        
 

 
 

 
 

       

  
 

 
      
                      

 
                                                                        Foto:  Randi Johnsen 

 

Mine søstre.  Siden vi sist var samlet, har vi fått melding om at Str. Nancy 
Thuve, medlem av vår loge, avgikk ved døden den 26. januar.   

 
Hennes Ordensvita er som følger: 
 

Loge 37 Verdande: 
 

 Innviet 09.01.1970 
 3. grad 11.10.1971 
 40 års Ve. Ju. 02.02.2010 

 Kapl. Fra 01.08.1975 til 31.07.1979 
 Arkivar fra 01.08.1993 til 31.07.1995 

 
Leir nr. 6 Tunsberg: 
 

 Innviet 15.01.1987 
 3. grad 20.04.1989 
 

Str. Nancy Thuve, født 19.09.1922, sovnet stille inn tirsdag 26. januar, 92 år 

gammel.   

Det var med vemod jeg mottok meldingen om hennes død.  Hun hadde vært syk 
i noen uker, og tok farvel med livet sammen med sine kjære. 

Str. Nancy Thuve var en trofast søster gjennom alle år.  Vi husker henne som et 

varmt og godt menneske.  Hennes interesse for andres ve og vel var stor.  Vi 
som kjente henne har vel alle fått et godt håndtrykk og et flott smil fra henne.  

Hennes milde vesen og hennes vakre ytre gjorde noe med oss.  De siste årene 
satt hun i rullestol, men hun var flere ganger på formiddagstreffene.  Dette følte 
hun var lettere enn å komme i logen. 

Hun ble bisatt i Sandefjord kirke 3. februar, med mange søstre tilstede.  

Vi lyser fred over Nancy Thuves minne. 

 

OM Elisabeth Skaara Wendt 
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Kjære søstre 

 
Velkommen til vårterminen 2015. Jeg håper at vi får mange fine dager uten alt 
for mye snø og glatte veier og hyggelige logemøter. 

 
Jeg har satt opp en menyplan. Det tas imidlertid forbehold om at det kan bli 
endringer i menyen. 

 
Meny vår 2015  

 
Dato Møte Meny Pris 
21.01  O Arbm. Rapp Nevnder = 

Regnskap 

2 snitter Kr 120 

03.02 Informasjonsmøte 2 snitter Kr 120 

17.02 O Arbeidsmøte Søsterfond Roastbeeftallerken Kr 150 

03.03  - + Galla Kalvestek med fløtesaus Kr 200 

17.03 - + Koldtallerken Kr 175 

07.04  O 40 Ve Ju Galla Usikker, skal spørre veteranen  

21.04 O Instr. m/□nr. 120 Gaia Bondeomelett m/brød, smør 

og salat 

Kr 160 

05.05  

 

O + Galla = N Lammestek m/grønnsaker 

ovnsstekte poteter 

Kr 200 

19.05 O Arbeidsmøte = NV Spekematbuffet Kr 185 

 
Drikke til maten: 
Mineralvann/lettøl:       kr 30 

Øl          kr 50 
Vin          kr 60 

 
Vi må av hensyn til matbestillingen ha bindende påmelding til alle møtene. 
Har du ikke fått meldt deg på et møte, så kontakt UM senest fredag før møtet på 

telefon: 
Mob.: 93646717 eller fast tlf.: 33464842 

 
Med søsterlig hilsen, UM Kari Fiskaa 
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Diktet denne gang er det Inger Marie Johansen som har funnet til oss. Noe å tenke på! 
 
 

Et smil… 

 
Et smil koster intet, men gir meget. 
Mottakeren blir rikere uten å gjøre giveren fattigere. 
Det tar bare et øyeblikks tid,  

men minnet om det varer i blant evig. 
Ingen er så rik og mektig at han kan klare seg uten det, 

og ingen er så fattig at ikke et smil kan gjøre ham rik. 
 
Et smil skaper lykke i hjemmet, 

Fremmer godviljen i forretninger og er vennskapets kjennetegn. 
Det bringer hvile til den trette, oppmuntrer den redde,  

solskinn til den bedrøvede  
og er naturens beste motgift mot bekymringer. 
 

Allikevel, et smil kan ikke kjøpes, tigges, lånes eller stjeles, 
for det er uten verdi for alle før det er gitt bort. 

Noen mennesker er for trette til å gi deg et smil. 
Gi dem ett av dine, for ingen trenger et smil  
Så meget som dem som ikke har noe mer å gi. 

 
Ukjent engelsk forfatter 

 

 

 

Hilsen fra redaksjonen 

Det har vært en mild, fin vinter!  Tenk på alle rygger 

som er spart for måking av tung snø! Naturligvis kan 

man se det fra den andre siden også, at det har vært 

et aldeles elendig skiføre. Uansett kan man vel ikke la 

være å glede seg over snøklokker, krokus, hestehov 

og blåveis som titter fram. Det er en deilig tid vi går i 

møte.  Nyt alle de gode stundene, det gir krefter til 

også å tåle litt motgang når den kommer!  

 

Vårlig hilsen i V.K. og S. fra Turid og Tove 

 

I redaksjonen: 
 

Tove Berg Gallaher  Turid Braavold Johansen 
Vestvangveien 25  Orelund 11 
3212 Sandefjord  3216 Sandefjord 

 
Mobil: 922 88 897  Mobil: 958 37 684 

E-Post: gallaher@online.no  e-Post: turbraa@hotmail.com 

mailto:gallaher@online.no
mailto:turbraa@hotmail.com
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