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Hilsen fra vår Eks Overmester 
                                                                                                                            

                                                             
 

 
 

 
Kjære alle mine søstre! 
 

Tenk at to år er gått og jeg har blitt Eks OM, det er helt uforståelig!  Så fort tiden 

går!  Synes heller ikke det var lenge siden jeg skrev i Yggdrasil.  Da sto 
sommeren for tur med alt det gode som den bringer med seg.  Når jeg nå skriver 

er det høst, den 28. september.  I dag er det flott høstvær med høy blå himmel 
og klar luft.  Maisen og potetene er høstet hos bonden på nabotomten.  Høsten 
er jammen flott den også.   

Jeg er glad jeg er født i Norge, en fredfull plett langt nord, med fire flotte 
årstider. 

 
Jeg må benytte anledningen til å takke for at jeg fikk tillit til å være OM i Loge 
nr. 37 Verdande i perioden 2013-2015. Det var med vemod jeg forlot OM stolen 

14. september, etter en fantastisk flott El. Jeg har likt meg på OM-stolen, og jeg 
synes disse to årene har vært lærerike.  Jeg vet at jeg har vokst med 

oppgavene, og jeg ble mer og mer trygg i rollen.  Kollegiet har jobbet godt 
sammen og løst oppgavene i fordragelighet. Heldigvis er det slik at søsterånden 
virker, og det å spørre om råd har bare vært en glede.  Jeg vil takke alle 

embedsmennene, både valgte og utnevnte, for all hjelp, og for deres 
vennlighet.  Det har vært en stor glede for meg å ha hatt dere rundt meg alle 

sammen.   
Til slutt vil jeg ønske OM Kari Fiskaa og hennes valgte og utnevnte embedsmenn 
lykke til i de neste to år. 

Lykke til alle sammen! 
 

 
Hilsen i V.K. og S,  

Elisabeth Skaara Wendt 
Eks OM 
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Sommertur 2. juni 2015 

Magasinet, Framnes 
 

Årets sommertur gikk til Magasinet Cafe på Framnes. Stedet ligger like 

ved vannet, med en fantastisk utsikt til Sandefjordsfjorden.  Det var en 
meget hyggelig kveld, hvor vi fikk servert tapas, og ble underholdt med 

sang og magedans. Ved utlodningen fikk vi inn ca. 7.800 kroner. 
 

     
 

   
 

       
                                                                                          Bilder: TBG 



4 
  

      
 Magedanseren                  og sangerne.                                   Bilder: T. Gallaher 

 
 

 
 

 
Logemøtet den 1. september 2015 

 
Veldig hyggelig å treffes igjen etter sommerferien! Det var mange som 

hadde anledning til å møte, og vi fikk servert snitter av våre nye eiere.  
Atlantic selskapslokaler har overtatt driften av våre selskapslokaler.  

Det er tre som er sammen om det, nemlig Ole A.K. Liverød, Catherine 
Floberg og kokk Karina Klavenes.  Kokken Isabella Goberg og Karina 

kommer til å jobbe annenhver uke.   
 

     
  Ole                           Catherine                         Karina  

                                                                                      
                                                                                      Bilder: T. Gallaher 
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Logemøte den 15. september 2015 

 

 
EI. Valgte embedsmenn:                                                                   Foto: TBG 

Sekretær Kjersti Holte Ask, CM Ellen Elisabeth Wang, OM Kari Fiskaa,  
UM Ingrid Pedersen, Skattmester Ann-Mari Norby Jacobsen 

 
Utnevnte embedsmenn: 

Kapellan Lisbeth Evensen 
Inspektør Anne-Brit Arvesen 
Indre vakt Elin Faye Lund 

Ytre vakt Anna Kristina Strøm 
Musikkansvarlig Helene Skogheim 

OM høyre ass. Berit Fevang Eriksen 
OM venstre ass. Astrid Helene Heyerdahl 
UM høyre ass. Brith Jørgensen Opsahl 

UM venstre ass. Ellen Friele 
Arkivar Grethe Hansen 

CM høyre ass. Anne-Britt Olsen 
CM venstre ass. Inger Lise Heidenstrøm 
Inspektør ass. Guri-Mari Ydse 

Lysmester Kari Unn Hvål 
 

I anledning Embedsmanninstallasjonen, fikk vi servert gallamiddag: Helstekt 
indrefilet m/skogsopp, fløte-cognacsaus, grønnsaker og ovnsbakte poteter. 

 

 
 

 

 
 

PILEGRIMSTUR TIL SANTIAGO DE COMPOSTELLA 2.-8. MAI 2015 
 
Vi var fire søstre som lenge hadde hatt et ønske om kunne gå den berømte 
pilegrimsturen til Santiago de Compostella, og endelig ble det en realitet.   
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En 12 mil lang vandringstur på El Camino i 5 dager.  To av dagene gikk vi hele 3 

mil, det syntes vi var vel langt, men formen var bra, for vi var godt trente til 
turen.  All bagasje ble fraktet i bil fra hotell til hotell, så på dagsturene hadde vi 

kun en lett ryggsekk med noe klær i.  Lunsj spiste vi på hyggelige kafeer langs 
veien. 
 

     
        Guri-Mari, Kjersti, Tove F og Anne               Følg gul pil!  (Alle bilder fra turen tatt av  
                                                                                                   de spreke deltakerne.)  

 

Klokken 09.00 hver dag var vi klare for turen, og fulgte pilen med det gule 
muslingskjellet på, og vi var ute i 7-8 timer.  Da var det deilig å komme frem til 

hotellet, få luftet føttene og hvilt oss til neste dag. 
 
Været kunne vært bedre, det var litt kjølig, ofte lett regn, så regntøyet ble flittig 

brukt.  Vi gikk gjennom en flott natur hvor hvite calaer vokste vilt, og gul 
reinfann så vi mye av.  Vi møtte også kuer langs veien.  Terrenget varierte fra 

420 m.o.h. til 700 m.o.h., og så ned til 250 m.o.h. i Santiago de Compostella. 
 

    
 

Dag 1: Fra Gardermoen via Brussel til Porto.  Vi ble hentet i drosje og 
kjørt 30 mil til Sarria, hvor vi ankom om kvelden. 

Dag 2: Turen fra Sarria til Portomarin fikk gjennom galliske åser, små 
landsbyer i vakre omgivelser, dagsetappe 23 km. 

Dag 3:Turen fra Portomarin til Palas de Rei gikk gjennom åker og skog.  

Her så vi typiske hörreos – små hus som var bygget akkurat som norske 
stabbur.  Dagsetappe 25 km. 
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Dag 4: Palas de Rei Arzua.  Denne dagsturen gikk for det meste over 

jorder og gjennom skogholt. Dagsetappe 30 km. 

Dag 5: Arzua til Lavacolla.  Fortsatt gjennom vakre landsbyer, Calzada, 
Calle og Rua, som alle betyr vei.  Vi gikk på EL CAMINO – pilegrimsveien. 

Dagsetappe 20 km. 
Dag 6: Lavacolla – Santiago de Compostella.  Vi gikk gjennom Lavacolla, 

hvor pilegrimene vasket seg for i elven for å være rene når de ankom 
apostelen Jakobs by.  Fra toppen av Monte del Gozo kunne vi se spirene 

på katedralen i Santiago de Copostella.  Endelig kunne vi med egne øyne 
se vårt mål!  Det ga oss en fantastisk, varm glede.  Dagetappe 10 km. 

 

 
Dag 6: Anne-Brit Arvesen, Kjersti Holte Ask, Tove Fevang, Guri-Mari Ydse 

 

 

Med vennlig hilsen i Vennskap – Kjærlighet – Sannhet,  
Anne, Kjersti, Guri-Mari og Tove 
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Berits reise 3. – 9. august 2015 

 
At bryde av 

 
At bryde av og reise bort 

Kan være svært og falde hårdt 
Men det er livets krav til dem 

Som holder av at komme hjem 
                               Piet Hein 
 

Søster Berit Norby har hatt en fantastisk tur til Spitsbergen, Svalbard i sommer, 

og vil gjerne dele litt av opplevelsen med oss. 
 
Først noen fakta fra Store norske leksikon:  

 Den største og viktigste av øyene som utgjør Svalbard, er Spitsbergen 
 Med Svalbardloven av 1925 ble øygruppa en del av kongeriket Norge.  

Hele øygruppa administreres av sysselmannen på Svalbard. 
 Øygruppa har et arktisk klima, men med betydelig høyere temperaturer 

enn andre områder på samme breddegrad. 

 Svalbard er yngleplass for store mengder sjøfugl, men er også hjem for 
isbjørn, fjellrev, reinsdyr og marine pattedyr. 

 

  
Bebyggelsen.  Universitetet til venstre        Vi fikk se Esmarkbreen kalve.  
                                                                          Alle bilder fra Svalbard: Berit Nordby 
 

Svalbard er et veldig sivilisert samfunn, med kulturhus, kunstutstillinger, skole, 

universitet, ikke mindre enn 44 butikker og en sølvsmed.  Det er 2500 
fastboende der, og 3500 snøscootere!  På universitetet, som er en norsk 

forsknings- og utdanningsinstitusjon, grunnlagt i 1993, undervises og drives det 
forskning innen arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi. 
Det er mange unge på øya, i 2010 var 353 studenter immatrikulert ved 

universitetet. 
 

Vi var heldige med været, det var mellom 11 og 13 grader, med såpass kjølig at 
det var nødvendig med varmt tøy. Landskapet er goldt, brunt, lite gress, og det 
finnes bare ett tre der.  En liten dvergbjørk – hvor kommer den fra tro?  Snøen 

ligger lenge, de har ikke vår slik som her hos oss. I august var det fortsatt 
snøflekker på fjellene.  Se godt på bildet over til venstre. Ser du 

«sjampanjeglasset» formet av snø?  Når stetten smelter, er det sommer på 
Svalbard! 
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  Reinen har kortere bein og er tykkere        Vi fikk ikke sett levende isbjørn. 

  enn de som er på fastlandet. 
 

            
 Ikke gå bak dette skiltet                  Her har det vært kullvogntransport. 
 uten bevæpnet guide! 
 

Den som aldrig 
 

Den som aldrig lever nu,                                      
lever aldrig – hva gjør du?             
                           Piet Hein 

 
Vennlig hilsen i V.K. og S.,  

Berit Nordby                                   

 
 

 

JUBILANTER                                
 
Vi gratulerer: 
 
Kari Fiskaa     60 år  16. oktober 

Anne Heidi Jonassen   60 år  16. oktober 
Eidi Hjertaas Korsvoll   60 år   4. november 

Inger-Lise Heidenstrøm   65 år  20. november 
Thorild Hotvedt    65 år  25. november 
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Høstens meny 

 
 

Dato  Meny Pris 

6. oktober O Arbeidsmøte Snitter, kaffe 125 

20. oktober O Arb. møte, sos. aften Roastbifftallerken 165 

3. november =+ Kremet kyllingsuppe 165 

21.november O 50 årsjubileum Galla 

NB! Lørdag 

3 retters festmiddag Pris 

senere 

1.desember O+ Galla Juletallerken, riskrem 275 

 
 

 

 

                                                                                                    Foto: TBG  

Minnetale 
 

Mine søstre.  Siden vi sist var samlet, har vi fått melding om at søster Eleanore 
Børnick avgikk ved døden den 14. juli 2015. 

 
Hennes Ordensvita er som følger:  
Loge 37 Verdande: Innviet 17.01.1978. 

3. grad 15.04.1980,  
25 års Veteran Juvel 04.02.2003. 

Leir nr. 6 Tunsberg: Innviet 21.03.1991,  
3. grad 15.04.1993, utmeldt 31.12.2005. 
 

Str. Eleanore Børnick, født 26.09.1919, sovnet inn tirsdag 14. juli, 95 år 
gammel.  Det var med vemod vi mottok meldingen om hennes død.  Hun hadde 

vært syk noen uker, men tok farvel med livet sammen med sine kjære. 
Str. Eleanore Børnick var et trofast medlem gjennom mange år.  De siste årene 
var hun ikke i logen, men fulgte likevel med.  Hun vil bli husket som damen med 

det store smilet og de treffende replikkene.   
Hennes siste ønske var å bli begravet i logetøyet, noe som ble fulgt opp av 

hennes familie.  Det viser hennes tanker og forhold til logen. 
 
Hun ble begravet fra Sandefjord kirke 21. juli 2015, med mange søstre tilstede. 

Vi lyser fred over str. Eleanore Børnicks minne. 
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Hilsen fra en takknemlig 100-åring! 

Kjære søstre!  For å være sikker på at jeg når dere alle, vil jeg på denne måten 

takke for all oppmerksomhet i anledning min 100 årsdag! Takk for alle hilsener, 

gaver, telefoner og blomster.  Jeg satte utrolig stor pris på alt sammen! 

 

Hilsen i V. K. S. fra en takknemlig  

Dagmar Becke 

 

 

 

BREV FRA SOS BARNEBYER, OPPDATERING TUNTUNI AKTAR 

Eks OM Elisabeth Skaara Wendt har oversatt litt av brevet vi har fått fra SOS 

barnebyer.  Hele brevet kommer på de neste sidene, for de som ønsker å lese 

det. 

«For tiden blomstrer hun under opplæring fra sin SOS-mor Sumaya.  Det blir gitt 

opplæring i moral, om å oppføre seg kultivert og sosialt.  Hun vil oppnå å bli en 

mer reflektert person. Hun hjelper også sine søstre og brødre når det oppstår 

vanskeligheter.  Hun liker å lage mat sammen med sin SOS-mor, som viser 

Tuntuni de samme relasjoner som en biologisk mor. 

Det er blitt startet opp dataopplæring i landsbyen, Tuntuni er aktiv også her.  

Hun er ivrig til å lære, og lover å gjøre sitt beste. 

Tuntuni har fått sitt Certificate fra Secondary School, og gikk ut med glimrende 

resultater.  Hun ønsker mer og høyere utdannelse. 

Som en premie for sitt gode skolearbeid, fikk Tuntuni bli med på en reise til 

Cox’s Bazar, verdens lengste strand og turisthovedstad i Bangladesh.  Tuntuni 

var stolt av å få være med på en slik tur langt fra landsbyen sin, hun opplevde 

fjell og grønne sletter, og det var moro å bli våt i det blå vannet. 

Til slutt vil jeg takke dere for alt dere har betydd for Tuntuni. 

Hilsen MD Abdul Halim, National Sponsorship Coordinator” 
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Hilsen fra redaksjonen 

Kjære søstre!  Vi håper dere vil kose dere med høstutgaven av avisa!  Mange 

spreke søstre har denne gang delt ferieminner med oss, de har vært på 

spennende turer til Santiago de Compostella og Spitsbergen, Svalbard.  Vi har 

også fått en lang rapport fra SOS barnebyer om vårt fadderbarn Tuntuni.  

Del gjerne tanker, dikt, bok- eller andre opplevelser med oss andre, det setter vi 

pris på! 

Vi ønsker dere en fin høst! 

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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