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Hilsen fra vår Overmester 
                                                                                                                            

                                                             
 
 

 

 

Kjære alle mine søstre! 
 

I skrivende stund regner det, og sommeren ser ut til å vente på seg. Men så 

vakkert vårt land er, med grønne spirende jorder, gule løvetann langs veiene, så 

grønt og intenst at det nesten gjør vondt. 

 

Siden sist jeg skrev i Yggdrasil har vi hatt Instruksjon sammen med loge 120 

Gaia. DSS Greta Gjerde Christiansen holdt et godt og informerende møte, og 

denne gangen var vi mange søstre. Det er alltid mange nyttige saker å ta med 

seg en slik kveld. På ettermøtet var det slektsforskning som sto på programmet. 

 

Vi har også hatt Innvielse av en søster Else Marion Vermeli, og det var stor stas. 

Det er utrolig flott å være OM en slik dag. Det å være med på en søsters første 

vandring er noe helt spesielt. Vi hadde Arbeidsmøte og 2. gangs nominasjon 19. 

mai, og jeg vil gratulere alle de valgte embedsmenn så veldig mye, og ønske 

dere alle lykke til i de neste to årene. Dette vil jeg også komme tilbake senere. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle valgte og utvalgte embedsmenn for 

denne vårterminen. Jeg er veldig stolt og ydmyk overfor all den jobben dere 

legger ned for logen. Takk skal alle skuespillerne få også, de gjør møtene våre til 

noe helt spesielt, noen ganger helt magisk. 

 

Vi møtes igjen 1. september til mitt siste Arbeidsmøte som OM, det blir både trist 

og litt godt, og slik skal det være.  Jeg vil oppfordre søstrene nok en gang til å 

finne potensielle nye søstre til vår loge. Vi har alle et ansvar for at vår loge skal 

fortsette å spire og gro.  Så vil jeg til slutt ønske dere alle især en riktig god 

sommer, håper vi får både sol og varme. Det synes jeg vi alle har fortjent etter 

den kaldeste mai måned på over tretti år. GOD SOMMER!  

Hilsen i V.K. og S, Elisabeth OM 
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Logemøte 17. mars 2015 
 

Søstrene Eidi Storvik Paulsen og Inger Maria Löffellehner ble innviet i Det Gode 
Vennskaps Grad.  

 

        
Eidi Storvik Paulsen og Maria Löffellehner                        Veslemøy Løkkevol 
                                                                                                 Fotograf: T. Gallaher 

                                                                             

 

Søster Veslemøy Løkkevol fylte år samme dag.  Vi har mange spreke søstre i vår 
losje, som dere kan se.  

 
Bildet under, fra venstre: Veslemøy Løkkevol, Anne-Marie Solberg, Anne Marie Aaby, 
Sonja Lausch-Liseth, Lillian Heggem og Anne Taraldsen 
 

 
                                                                                          Fotograf: T. Gallaher 

 
På ettermøtet var det tid for «søstrenes fem-minutt», hvor svigerinnene Maria 

Löffellehner og Anne-Brit Arvesen lot oss få et lite innblikk i sine liv. De fortalte 

spennende og morsomt, og rørte også våre hjerter men sine ærlige beretninger. 
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Logemøte 7. april 

 
Vår søster Dagmar Becke fylte 100 år den 6. april. 
Tirsdag 7. april feiret loge nr. 37 Verdande vår søster Dagmar Beckes 100 

årsdag!  Det ble en veldig hyggelig logekveld.  Vi hadde gjester fra 5 andre loger, 

og til sammen var vi 86 søstre som hyllet jubilanten. 
 

Ved middagen holdt OM Elisabeth Skaara Wendt tale til jubilanten, og overrakte 

blomster.  Logen spanderte også en skikkelig bursdagskake til kaffen denne 
kvelden. 

På ettermøtet hadde søster Randi Johnsen en koselig prat med jubilanten, for 

åpen mikrofon.  Dagmar Becke fortalte morsomt om sitt liv og virke, noe som 

frambrakte spontan latter fra oss tilhørere.  Søster Rose Holtet framførte diktet 
«Kunsten å leve» av André Bjerke, helt nydelig, og selvfølgelig utenat!  OM Toril 

Nor fra vår søsterloge nr. 120 Gaia sa noen pene ord, og overrakte et gavekort 

på blomster, slik at når blomstene hun fikk på dagen visner, kan hun fylle på 
med nye.  Søstrene Martha Lammøy og Randi Witbro, også de fra Gaia, 

underholdt med sang og pianospill. 

Da kvelden var til ende, takket Dagmar Becke og sa at det hadde vært 
overveldende, og at vi kunne glede oss til vi blir hundre! 

Dagmar Becke har innehatt flere embeter gjennom årene, blant annet UM to 

ganger og OM.  Hun bor fremdeles hjemme i huset sitt i Sandefjord, og er en 

flott hundreåring! 

                 
«Dere kan glede dere til dere blir 100!»                    OM Elisabeth S. Wendt serverer  
                                                                             kake til jubilanten. 
                                                                                   Fotograf: R. Johnsen 
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                                                                                 Fotograf: Randi Johnsen 

 

Noen bilder fra feiringen 6. og 7. april 

                   
Jubilanten Dagmar Becke sammen med (bak fra v.)                        
Anne Lillian Eskedal, Josefine Gudvangen, Rose Holtet       Her sammen med Rose Holtet, 
Ingrid Tisthammer Gerd Granholt, (foran fra v.)                som leste diktet 
Margith Vaage og Ingrid Pettersen.                                  «Kunsten å eldes».                        

 
                                                                                              Fotograf: Randi Johnsen 

 

 
Søster Dagmar Becke intervjues av vår søster (og journalist) Randi Johnsen 

                                                                                     Fotograf: Helene Skogheim 
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40 års Veteran Juvel-tildeling 

 

Mandag 13. april ble søster Ingrid Pettersen tildelt 40 års Veteran Juvel i sitt 
hjem, etter eget ønske.  Innvielsesdatoen hennes var den 21. mars 1975, og hun 

har hele tiden vært medlem av Loge nr. 37 Verdande.  Elsa Waallann var hennes  

fadder. 
 

 

     
Str. Ingrid Pettersen                  Søster Margith Vaage, OM Elisabeth Skaara Wendt og  
                                                40 års-veteranen  
                                                                                               Fotograf: Randi Johnsen 
 

                                       
Søster Ingrid Pettersen har alltid trivdes i logen, og også sammen gode 

logevenninner i en lesesirkel, bl.a. Margith Vaage og Dagmar Becke, som begge 

var tilstede ved Juvel-tildelingen. 
En fornøyd, glad og rørt 40 års Veteran fikk sin juvel rundt halsen av 

Storrepresentant Berit Hanssen, og de tre rosa nellikene i hånden av OM 

Elisabeth Skaara Wendt.  Fungerende Eks OM Marit Wike Hansen og Eks OM 
Randi Johnsen var også tilstede ved overrekkelsen. 

Vi hadde alle en uforglemmelig formiddag, hvor vi ble servert nydelige snitter, og 

ikke minst, mange fortellinger og bilder fra 40 års Veteranens barndomshjem i 

Flekkefjord, hennes studietid i Oslo, fra årene som frisørdame og fra hennes 
hjem på Kråkås i Sandefjord, hvor hun bodde sammen med sin Thorbjørn.  I dag 

bor søster Ingrid Pettersen i Kirkegaten og er nærmeste nabo til Odd Fellow-

huset. 
Vi gleder oss til å se henne i logen med sin nye 40 års Veteran Juvel rundt 

halsen! 

 
Søsterhilsen fra Berit Hanssen 

 

 



7 
  

Logemøte 21. april 
 

 
Instruksjon og slektsforskning 

 

Tirsdag 21. april hadde vi instruksjon sammen med søstre fra loge Gaia. Vi var 
74 søstre denne kvelden, 24 fra Gaia og 50 fra Verdande. Distrikts Stor Sire 

Greta Gjerde Christiansen holdt en lang og innholdsrik instruksjon i logesalen 

hvor flere viktige ting ble repetert. 

 

                                      Tor Gervin 

 
 

På ettermøtet hadde vi besøk av tidligere journalist og nyhetsredaktør i 

Tønsbergs Blad, Tor Gervin. Han ble introdusert av Randi Johnsen, som 
fungerte som UM på dette møtet. Gervin er nå pensjonist, men bruker mye av 

tiden sin på slektsgransking. I den forbindelse var han blitt svært opptatt 

av en oldefarfar fra Sandsvær som utvandret til USA tidlig på 1800-tallet. 
I den forbindelse oppdaget han at mange mormonere fra Norge forlot landet på 

grunn av sin tro. Tittelen på foredraget var Mormon-pionerene fra Sandsvær. 

 

Foredraget som var rikt illustrert, handler om en del av utvandringen til 
Amerika som aldri har vært godt kjent her i landet, og som i dag er både 

gjemt og glemt:  

 
Han kom blant annet inn på livssynsmonopolet i Norge fram til midten av 

1800-tallet, med Konventikkelplakaten og Dissenterloven. 

 
Gervin høstet stor applaus og ble overrakt to flasker vin som takk. 
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Logemøte 5. mai 
 

Vi kunne ønske en ny søster velkommen!  Else Marion Vermeli ble innviet i vår 
loge med en flott seremoni i logesalen.  På ettermøtet ble det servert lammestek 

med poteter og grønnsaker, og det ble holdt flere taler under middagen.  I 

anledning innvielsen av vår nye søster, hadde vi besøk av 3 søstre fra loge 120 
Gaia, og Grethe Ruud fra loge 102 Constantia. 

 

         
 
Søster Marion Vermeli                               Storrepresentant Berit Hanssen, OM Elisabeth Skaara 
                                                               Wendt og søster Marion Vermeli 
                                                                                                            

 
 

 

 

JUBILANTER 
 
Vi gratulerer: 

  

Anne-Marie Iversen    75 år   4. juli 
Berit Hanssen     60 år   6. august 

Josefine Gudvangen    85 år  15. september 

Kjersti Holthe Ask     60 år  28. september 
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Kunsten å eldes 

 
Jeg ser iblant en gammel frue 
som ynder talens tidsfordriv. 

En kveld forgylte hun vår stue 
med blid erindring om sitt liv. 

Og minnet ringlet som en bjelle 
og fylte rommet helt en stund: 
Når gamle damer kan fortelle, 

bør alle andre holde munn! 
 

Det strømmet fritt og con amore; 
nu var hun i sitt hjerter-ess! 
Jeg tenkte: du er grå i håret, 

men inni er du grønn som gress! 
Den grunnsolide, klippesterke 

og elskelige dårskap som 
er menskeslektens adelsmerke, 
Var dét hun særlig talte om… 

 
Og stemmens pikelig naive 

Forundring steg når hun i fleng 
berettet anekdoten: livet 

som avgjort har et godt poeng! 
Hun karikerte, tegnet, malte 

så ondskapsmuntert hjertensgodt 

mens et sibylle-smil fortalte 
at alt var tilgitt og forstått. 

 
Jeg tenkte: Du har elsket meget, 

Og like meget har du ledd! 
Hva var ditt liv?  Det var ditt eget, 

for deg er ingen skade skjedd 

ved det å eldes.  År som synker  
og blir til ringer i et tre, 

har lagt en ring av latterrynker 
rundt munnen som du smiler med! 

 
Jeg så: Den kunst å eldes riktig 

består i at man langsomt lar 

sitt vesen helt bli gjennomsiktig 
for lyset fra det liv som var. 

Hver speilrefleks av drøm og handling 
og alt de åpne sanser fikk, 

skal gjennomgå en sen forvandling 
til indre hørsel, indre blikk. 

 
Å møte deg er som å hvile  

ved bredden av et vann, hvor all  
den vise aftensol får smile 

som brutte stråler i krystall. 
Du lattermilde!  Det skal være  
mitt gode håp for jorden nu: 

at dens beboere må lære  

den kunst å eldes slik som du! 

 
                                               Fra diktsamlingen «Den hemmelig sommer» av André Bjerke 
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GOD BOK 

«Det finnes bøker du aldri glemmer, bøker som gjør deg 

klokere og sterkere.  Alltid Alice er en slik bok.»  Ordene er 

ikke mine, men kommer fra bokinspirator Liv Gade.  Jeg er 

helt enig med henne.   

Det er noen år siden jeg leste boka, og ble så grepet av 

historien at jeg måtte dele leseopplevelsen med alle som 

gadd høre på.  Boka er fortsatt aktuell.  Den er blitt til film, 

Still Alice, og noen av dere har sikkert fått med dere at 

hovedrolleinnehaveren Julianne Moore fikk Oscar for sin 

tolking av rollen som Alice.  

Alltid Alice er skrevet av Lisa Genova.  Siden jeg ikke har så stor erfaring med å 

anmelde bøker, har jeg valgt å bringe videre til dere det som står på 

«vaskeseddelen» bak på boka.   

«Boka handler om Alice Howland, en femti år gammel professor som jobber ved 

Harvard universitet.  Hun er en anerkjent forsker og foredragsholder, er lykkelig 

gift, og har tre vellykkede voksne barn.  Men Alice har begynt å glemme ting på 

en forunderlig måte.  Ord blir borte for henne, hun glemmer stadig avtaler og 

skjønner ikke sine egne huskelapper.  Først avfeier hun det hele med 

overgangsalder og stress på jobben.  Så får hun stilt diagnosen: tidlig Alzheimers 

sykdom. 

Alltid Alice er en gripende, vakker og jordnær roman om hvordan det er å leve 

med Alzheimer – om hvordan det er å sakte, men uunngåelig miste minnene om 

alt og alle man har vært glad i.  Historien om Alice er usentimental, rørende og 

opprørende lesning, og en sterk fortelling om det å aldr ville gi opp.» 

Jeg ønsker deg god lesing!  Se også Hilsen fra redaksjonen, og vår lille 

oppfordring til den av dere som har lyst til å anbefale ei bok dere synes vi andre 

bør «oppdage». 

Med søsterlig hilsen i V.K og S., Tove B 

 

 

 

 

RETTING – MATRIKKEL 2014 
 
Grethe Rød Bøhmer har fått ny e-postadresse: grethebohmer@hotmail.com 
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                                                                                                                                                               Foto: T. Gallaher 

 
 

 

Hilsen fra redaksjonen 

Vi ønsker alle søstre med familier en god sommer!  Ta vare på dere selv og 

hverandre.  Det hadde vært hyggelig med et lite bidrag til bladet.  Sommeren er 

lang, og det skjer kanskje noe dere har lyst til å formidle til søstrene.  

Sandefjord er en flott sommerby, og dermed oppfordrer vi også til 

sommerhistorier fra hjemlige trakter.  Blir det lest, hører vi gjerne om en bok det 

er verdt å se nærmere på. 

Så ses vi friske og opplagte i september! 

Sommerlig 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 
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