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Hilsen fra vår Overmester                                                                                                                           

                                                           
 

 

 

Kjære alle mine søstre! 

 
Våren er her, med sol og regn og grønne skudd. Vi formelig ser at det vokser og 

gror rundt oss. Og det gjør godt etter en lang vinter. Nå skal vi se frem mot en 

deilig sommer med forhåpentligvis mye sol og varme. 

 

Vårterminen er snart over, det gjenstår ett ordinært møte. Da skal vi ha  

innvielse av en ny søster. 
 

Vårhalvåret har vært innholdsrikt med mange store begivenheter. Vi har hatt 

gradspasseringer og tildeling av 50, 40 og 25 års veteranjuveler. Det står det 

respekt av, det viser at vi er en arbeidende loge hvor søstrene trives. 

 

Spennende var det også å gjennomføre Venneaften etter nytt opplegg - et 
pilotprosjekt som sikkert skal utvikles videre. 

 

Det sies at gleder og sorger følges hand i hand, og det syns jeg vi har fått 

oppleve i denne terminen. Gleden over at søstre får grader og veteranjuveler og 

hyggelige ettermøter med smil og gode samtaler. Sorgen over at tre søstre har  

gått bort. 

 
Helgen 17. -18. september, da kommer våre danske venner og jeg håper alle 

stiller opp denne lørdagen slik at vi kan lage en skikkelig festaften!  

 

Men før det er det sommerturen vår den 7. juni, som i år skal være  

”Ut i det blå”. Jeg håper at mange søstre blir med. 

 
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer. Ta vare på hverandre, lad 

batteriene og møt opplagt og uthvilt til nye tak til det første møtet i september.  

 
 
 



3 
  

Hellet holder deg pen, 
Problemer gjør deg sterk, 

Feiltagelser gjør deg menneskelig, 
Fremgang gjør deg briljant 

Men ... kun vennene ... holder deg gående!!! 
Takk, for at du er en del av mitt liv – likegyldig av hvilken grunn – om 

det kun er en overgang eller for hele livet.. 
Ha en fin og solrik sommer! 

 
Sommerhilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Kari Fiskaa OM 

 
 

 

           Foto TBG 
 

 

SOMMERHILSEN TIL SØSTRENE 
 
Ja, så er denne vårterminen over, og med svært liten deltagelse fra meg som 
UM. Sånn ble det bare. Når jeg nå innser at jeg ikke kan fortsette som UM, 
men må velge å bruke kreftene til å få en så tilnærmet normal hverdag med 
familien og venner og heller møtevirksomhet Loge og Leir som vanlig 
søster/matriark. 
     
Jeg vil takke for alle gode tanker og hilsninger jeg har fått fra søstrene. Det 
gir god energi og det varmer, og det er den beste medisinen man kan få. 
      
Jeg føler meg uendelig rik og takknemlig som får lov å være en del av dette 
søsterfellesskapet. Jeg hadde ingen kjennskap til Odd Fellow eller Rebekka 
før vi flyttet til Bærum, og jeg er evig takknemlig til min arbeidskollega Else 
Marie Bjurhult, som ble min fadder. Fine år i Loge Nr. 62 Tilla Valstad med 
mange gode søstre, og der fikk jeg spille Rebekka. Vi flyttet til Sandefjord i 
juni 1999, og da jeg var på besøk i Loge 37 Verdande, var flere av mine 
Logesøstre med meg. Da jeg tok overgang var det Søster Bjørg Jørgensen 
som var OM. Her har jeg følt meg hjemme og velkommen fra dag en. En stor 
Loge med mange fine søstre. Jeg har fått være med i spill og i kollegiet, og 
da jeg ble tatt opp i Leiren, var den for hele Vestfold og jeg fikk enda flere 
søstre/matriarker. Jeg er så takknemlig for det jeg har fått være med på. 
Selv om min tid som UM ble kort, så var høstterminen opplevelsesrik. 
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Opplæringen sammen med de andre Logene, og ikke minst vårt 50 års 
jubileum. 
      
Så derfor, kjære søstre, si ja når dere blir kallet til Leiren eller blir spurt om å 
ta på dere andre oppgaver. Ha en riktig god sommer alle sammen, og så 
håper jeg på gode perioder hvor jeg kan få ta del i dette unike 
søsterfellesskapet. Kanskje vi ses på sommeravslutningen. 
 
Mvh i VKS 
UM Ingrid Herlaug Pedersen 
 

                         

 

 

 

En av søstrene han sendt diktet Vårsøg til avisa i vår.  Selv om vi nå 

skriver juni tar vi det med, for allerede i andre vers kommer sommeren!  

Kanskje dere kjenner visa, og kan ta en liten trall!  

 

«Vårsøg»  

Et dikt av Hans Hyldbakk, skrevet i april 1945.  

Hyldbakk skrev diktet mot slutten av andre verdenskrig, og det heter seg 

at «våren» i teksten er en metafor for frigjøringen. Slik skal diktet være 

en hyllest til fred. 

Henning Sommerro og gruppa Vårsøg platedebuterte i 1977 med en svært 

kjent viseversjon av diktet, til Sommerros melodi. 

                                                                                               Foto: ukjent 

No skin det sol i høgste Svealiå. 

No blir det vår, e kjenne det so vel.       

Det søng så tongt kring alle dalasiå, 

å synnåvinn, han kjem å gjer me sel. 

 

Når sommarn kjem, da blir det fint e fjellå, 

da ska e dit å hør kår bekkjinn søng, 

å kliv te topps e brattast berjestellå, 

å vea tort å tåg tå tåberløng. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Hyldbakk
https://no.wikipedia.org/wiki/1945
https://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Metafor
https://no.wikipedia.org/wiki/Henning_Sommerro
https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rs%C3%B8g_(visegruppe)
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E kjenne lokt tå gras kring alle haua, 

å sola skin, å bjøllan kling så kløkt. 

Å tjønnin legg så blank der e ska laua 

me berg ekring, de e kainn sol' me trøkt. 

 

Å du, å du, kår sårt og selt e stoinna, 

når sola skin frå kvite høgdå ne. 

Da væt e vår'n han e kje lener oinna 

at e får levva slik ein sommar te. 

 

 

 

Logemøte 1. mars 2016 

 

I 2019 er Logen 200 år.  I den anledning er det bestemt at det skal 

samles inn 25 millioner kroner på landsbasis.  Det vil si at vi skal samle 

inn ca. 1000 kr. pr medlem over en treårs-periode.  Pengene skal gå til en 

av følgende tre organisasjoner: 

 
 Redningsselskapet, ny skøyte  

 SOS-barnebyer, Kosovo 

 Unicef, som er vedens største hjelpeorganisasjon for barn.  «Du kan 

være den 1ne» 

 

I september 2016 vil det bli bestemt hvilken av disse organisasjonene 

pengene skal gå til.   

Du kan lese mer om dette i «De tre kjedeledd» nr. 4, 2015.   

 

På ettermøtet diskuterte vi hvordan vi skulle samle inn pengene.   

Forslaget om å sende giro på 300 kr. til hvert medlem pr. år i tre år ble 

vedtatt.  Du vil få første giro i oktober.  
 

Ved kveldens utlodning kom det inn 8915 kr.  
 

 

 
 
                                                                    Bilde fra Internett 
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Foto TBG 

      
1. mars: Mange flotte gevinster!                             15. mars: Søstrene Maria Löffellehner  

                                                                                  og Eidi Storvik Paulsen 

 

Logemøte 15. mars 2016 

 

Det var gradspassering, og søstrene Inger Maria Löffellehner og Eidi 

Storvik Paulsen ble tildelt Den Edle Kjærlighets Grad. 

På ettermøtet fikk vi servert orientalsk gryte m/ris, som smakte deilig! 

 
Yggdrasil nr. 1, 2016 ble delt ut på forrige møte til de av søstrene som 

ikke har e-postadresse.  Dessverre hadde noe gått galt i trykkinga.  Det 

ble oppdaga av en av søstrene, nye aviser er trykt opp og delt ut, og vi 

håper alle har fått den nye utgaven.  

 

Logemøte 5. april 2016 

 
Tildeling av 40 års Veteran Juvel til søster Bjørg Jørgensen.  Det var en flott og 

høytidelig seremoni i logesalen.  På ettermøtet fikk vi servert hjortestek 

m/fløtesaus, og det var flere som holdt tale.   
 

OM Kari Fiskaa leste diktet «Jeg vil fylle livet mitt med gode opplevelser», (se 

side 8,) og her følger et sammendrag av talen hun holdt til jubilanten: 

 

«Du har alltid vært blid og positiv med ønske om å delta aktivt i logelivet, og har 

hatt mange verv.  I tillegg til å delta aktivt, har familien alltid hatt en stor plass i 

hjertet ditt, og etterhvert som det har kommet nye familiemedlemmer har de 
blitt tatt imot med åpne armer.  Hjemmet ditt er et naturlig sted for hele 

familien.  Din romslighet har også søstrene i logen fått nyte godt av, du har blant 

annet gjestfritt latt en av våre sommerturer være på hytta deres.  

Du har alltid vært en ivrig og trofast søster, så det er en søster med god 

kjennskap til vårt indre logeliv som har mottatt 40 års VeJu.  Det var en verdig 

og høytidelig ny seremoni i logesalen, med veldig mange av søstrene tilstede for 
å dele opplevelsen med deg.  Et bevis på at vi setter stor pris på alt du har 

bidratt med.   



7 
  

40 år er lang tid, men jeg tror at når du ser tilbake på årene, har de gått fort.  

Du har som sagt hatt mange gjøremål og opplevelser gjennom ditt lange logeliv, 

og jeg tror nok at du har mange gode opplevelser foran deg.» 

 

 

          Foto:TBG 
Første rekke fra venstre: Eks DSS Ingebjørg Nesje Jonassen, jubilanten, søster Bjørg Jørgensen, 

OM Kari Fiskaa                                  

Andre rekke fra venstre: Storrepr. 126 Safir Hildbjørg Ljosland Henriksen, Storrepr. 42 Skuld  
Gunn Tove Skalleberg, Storrepr. 37 Verdande Berit Hanssen, Storrepr. 120 Gaia Mette Sundve 

 

 

    
Jubilanten, søster Bjørg Jørgensen sammen    Søster Irene Slyngstadli fylte 70 år den 21. mars, 
med sin fadder, str. Doris Martinsen               og fikk overrakt blomster av OM Kari Fiskaa 
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Jeg vil fylle livet mitt med gode opplevelser 

 

Jeg vil fylle livet mitt med gode opplevelser 

Gode opplevelser for meg selv og andre 

Gode opplevelser er å bruke alle sansene 

Og nyte de nære ting i livet 
 

Synet av glade barneøyne 

Lyden av dønninger fra havet 

Lykten av nytrukket kaffe på sengekanten 

Smaken av sjokolade 

 
Stryke bløtte barnekinn 

Følelsen av å bli elsket 

Følelsen av å gi kjærlighet 

 

Gode opplevelser 

Som gjør meg lykkelig 

Det er det jeg vil fylle livet mitt med. 
Ukjent forfatter 

 

Logemøte 19. april 2016   

Tildeling av 25 års Veteran Juvel til søster Irene Lillian Næss.  Søster Ingebjørg 

Ringdal skulle også ha mottatt 25 års VeJu, men var dessverre syk. 

Str. Irene Lillian Næss ble innviet den 2. april 1991.  Hun har hatt mange verv i 

logen: CM høyre ass., Inspektør ass., UM høyre ass. og Kapellan.  Hun har hatt 

verv sammenhengende i 10 år.  Det står stor respekt av det! 

Irene er hjelpsom og omsorgsfull, og er en hjemmets kvinne.  Hun elsker 

hagearbeid og blomster, å bake, og å ha det pent og rent rundt seg.  Hun bruker 

også mye tid på vevstua, og vever de flotteste håndarbeid.  En trofast søster er 

hun, og vi håper hun kan komme i logen i mange, mange år framover! 

  Foto TBG 

  Søster Irene Lillian Næss sammen med Storrepr. Berit Hanssen, bak,                                        

og fung. OM Elisabeth Skaara Wendt. 
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Logemøte 3. mai 2016 

50 års Veteran Juvel ble tildelt søster Inger Marie Johansen.  Hun ble innviet den 

22. april 1966, og er nr. 6 som får denne VeJu i vår loge.  (Tidligere mottakere 

er: Margith Vaage, Dagmar Becke, Randi Eikodd, Ragnhild Virik Johansen og Else 

Marie Kristoffersen.)   

På ettermøtet fikk vi servert gravlaks med dillstuete poteter.  Maten smakte som 

vanlig deilig, og noen som er opptatt av kortreist mat, lurte på om det kunne 

være Lågen-laks.  Til kaffen fikk vi både Pavlova og sjokoladenøttekake, bakt av 

Berit Fevang Eriksen.   

Også denne gang holdt OM Kari Fiskaa tale, og kunne fortelle at søster Inger 

Marie Johansen ikke bare var den første som ble tatt opp i vår loge, men også 

den første som ble tildelt 50 års VeJu, hvor det nye ritualet ble fulgt.  OM leste 

diktet «Perlekjedet», og avsluttet med ordene: «Se på søstrene som et glitrende 

perlekjede fullt av venner!» 

Søster Inger Marie Johansen kunne i sin tale fortelle at hun fikk en Bibel av sin 

mann da hun ble medlem av logen.  Hun kunne også fortelle at samtidig som 

hun ble opptatt i logen, ble hennes «tvillingsjel», søster Johanne Christiansen 

tatt opp.  De var de to første!  Str. Inger Marie rettet en stor takk til Eks DSS 

Ingebjørg Nesje Jonassen, det ga trygghet at det var hun som tildelte Juvelen.   

Kveldens store overraskelse var sang, tale og blomsterdryss fra str. Inger Marie 

Johansens mann, Thormod Vilman Johansen fra Loge 48 Færder.   

            Foto: TBG       

Venstre bilde, 

Første rekke fra venstre: Eks DSS Ingebjørg Nesje Jonassen, jubilanten, søster Inger Marie 

Johansen, OM Kari Fiskaa                                  

Andre rekke fra venstre: Storrepr. 42 Skuld Gunn Tove Skalleberg, Storrepr. 120 Gaia Mette 

Sundve, Storrepr. 37 Verdande Berit Hanssen, Storrepr. 126 Safir Hildbjørg Ljosland Henriksen 

Høyre bilde: Jubilanten, str. Inger Marie Johansen 
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Søstrene Lillian Eskedal og Inger Lise             Str. Inger Lise Nordby,         Fru og hr. Johansen 

Thorstensen                                                 126 Safir 

Foto på denne siden: TBG 

      

Str. Solveig                                  Stor stemning!                            Og stor bukett – 50 nelliker 

Ambjørnrød                                                                                         i anledning dagen 

 

 

Logemøte 31. mai 2016                              

På vårterminens siste møte kunne vi ønske en ny søster velkommen!  Anne 

Olsen ble innviet med en flott seremoni i logesalen, og hun sa i 

sin tale ved middagen at det hadde vært en stor opplevelse for 

henne.  Hun sa også at hun gleder seg til høsten, til å bli bedre 

kjent med oss andre i logen.   

Til middag fikk vi servert kyllinggryte med ris og salat, og før 

vår nye søster fikk ordet, ble hun gratulert med dagen og 

ønsket velkommen av OM Kari Fiskaa.  «Du har tatt fatt på en 

ny vei i livet», sa OM.  Søster Marion Vermeli holdt også tale, og 

kunne fortelle at hun og Anne ikke har kjent hverandre så 

mange år, men felles erfaring førte dem sammen, de deler 

sorger og gleder.  «Du er et godt menneske!», sa str. Marion Vermeli, og hun sa 

også noe viktig, at man ikke må bli bitter når man sørger, men tenke på de gode 

minnene, og at det er mange man kan glede.  Den som er nysgjerrig på 

utfordringer, og tar utfordringene, holder seg ung til sinns! 
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Mine søstre! 

Siden vi sist var samlet her har vi fått melding om at Str. Maria Louise Larsen, 

medlem av vår loge, avgikk ved døden 12. februar. 

Hennes ordensvita er som følger: 

Loge 37 Verdande: 

Innviet 02.05.1969 

3. grad 16.10.1970 

40 års Ve. Ju. 05.05.2009 

Leir nr. 6 Tunsberg: 

Innviet 18.09.1986 

3.grad 20.10.1988 

 

Str. Maria Louise Larsen, født 20.02.1918 sovnet stille inn fredag 12. februar. 

Det var 9 dager før hun ville ha fylt 98 år. 

Det var med vemod jeg mottok meldingen om hennes død. Datteren hennes 

fortalte at hun var klar helt til det siste, men at hun ikke spiste de siste 

månedene. Hun var mett og trett av dage. Hun sovnet stille inn med alle sine 

kjære rundt seg.  

Str. Maria Louise Larsen var en trofast søster gjennom alle år. Vi husker henne 

som et varmt og godt menneske. Vi som kjente henne har alle fått et godt 

håndtrykk og et varmt smil fra henne. 

Da hun begynte å høre dårligere, syntes hun det var vanskelig å få med seg det 

som skjedde på logemøtene. Det at hørselen gradvis ble dårligere gjorde at hun 

ikke var i logen de siste årene, men hun var levende interessert i hva som 

skjedde i logen.  

Tapet av hørselen gjorde at hun ble veldig isolert, hun fant det vanskelig å 

kommunisere med andre mennesker. 

Hun satte pris på alle søstrene som kom på besøk. Den siste tiden åpnet hun 

ikke når noen ringte på døren hennes, det var ikke fordi hun ikke ønsket besøk, 

men hun hørte ikke ringeklokken. 

Søster Maria Louise Larsen ble gravlagt fredag 19. februar klokken 13 på 

Ekeberg kapell. 

Vi lyser fred over søster Maria Louise Larsens minne. 
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Mine søstre, siden sist vi var samlet her har vi fått melding om at  

Str Astrid Malmin, medlem av vår loge, avgikk ved døden 9. mars. 

 

Hennes ordensvita er som følger: 

 

Loge 37 Verdande: 

Innviet 02.09.1986 

3. grad 15.11. 1988 

25 VeJu 20.09.2011 

 

Str. Astrid Malmin, født 29.01 1927 sovnet stille inn onsdag 9. mars.  

Det var med vemod jeg mottok meldingen om hennes død. Sønnen hennes 

fortalte at hun ble stadig svakere og svakere det siste året.  

Jeg husker henne som en blid og hyggelig søster. Før hun flyttet til byen hendte 

det at jeg kjørte henne hjem, så vi har hatt mange hyggelige samtaler på vei 

hjem fra logemøter.   

29. januar feiret hun sin fødselsdag, da ble hun 89 år. Hun var blid og fornøyd på 

dagen sin, og var glad for at så mange logesøstre husket henne og feiret dagen 

sammen med henne.   

I de siste årene var ikke Søster Astrid Malmin på logen på grunn av sviktende 

helse. Hun satte veldig pris på logen, og ønsket helt til det siste å kunne komme 

på logemøtene, hun måtte bare få litt bedre helse. Hun var stolt av å være en 

Rebekka-søster og gikk bestandig med logeringen.  Hun satte også veldig pris på 

vasen som hun fikk sammen med 25 års VeJu.  

Sønnen fortalte at hun fulgte med på hva som skjedde i logen selv om hun ikke 

kunne komme på møtene, og hun satte pris på alle søstrene som kom på besøk.  

Søster Astrid Malmin sluttet å spise, og de siste tre dagene fikk ingen kontakt 

med henne, så døden var ventet. Hun døde stille i sitt hjem på ettermiddagen 9. 

mars med alle sine kjære rundt seg. 

Søster Astrid Malmin ble gravlagt tirsdag 29. mars kl. 11.30 fra Ekeberg kapell. 

Vi lyser fred over søster Astrid Malmins minne. 
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Mine søstre.  Siden vi sist var samlet her har vi fått melding om at Str. Anna 

Marie Trosby, medlem av vår loge, avgikk ved døden torsdag 21.april.  

Hennes ordensvita er som følger: 

Loge 37 Verdande: 

Innviet 05.10.1973 

3. grad 18.04.1975 

40 års Ve. Ju. 15.10.2013 

Leir nr. 6 Tunsberg: 

Innviet 15.01.1987 

3.grad 20.04.1989 

 

Str. Anna Marie Trosby født 02.12.1926 sovnet stille inn torsdag 21. april. Hun 

ble 89,5 år. 

Det var med vemod jeg mottok meldingen om hennes død. Sønnen hennes 

fortalte at dødsfallet kom uventet.  

Søndag 17. april var hun på besøk hos familien sin, og hun var full av optimisme 

og med fremtidsplaner. To dager før hun døde nevnte hun for sønnen sin at hun 

følte seg uvel og at hun ikke orket å gå på logemøtet. Hun valgte også å melde 

avbud på bridgen dagen etter fordi hun fremdeles ikke følte seg bra.  

På torsdag fikk ikke sønnen kontakt da han ringte henne og da han kom hjem til 

henne, satt hun død i stolen sin. Hun virket fredfull. 

Str Anna Marie Trosby var en trofast søster gjennom alle år. Hun fulgte budordet 

møt så ofte du kan, og det siste møtet som hun var på var tirsdag 5. april. Vi 

husker henne som et varmt og godt menneske. Hun var ikke den søster som 

pratet mest, men hun hadde glimt i øyet og en lun humor. Hun var sosial og likte 

å ha mennesker rundt seg. Hun var ofte og hygget seg på Forsmannssenteret, i 

tillegg til å spille bridge. Hun likte også å reise og hadde meldt seg på en 

utenlandstur.  Den rakk hun dessverre ikke å være med på. 

Søster Anna Marie Trosby ble bisatt torsdag 29. april. Sønnen hennes ringte meg 

etter begravelsen og fortalte at familien var rørt over at så mange søstre fulgte i 

hennes begravelse.  

Vi lyser fred over søster Anna Marie Trosbys minne. 

 Foto TBG 
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JUBILANTER                 

 
Vi gratulerer: 
 

Eldbjørg Tveiterås Steensma                    70 år                 28. juni 

Else Marie Kristoffersen                            85 år                  2. august 

Tove Berg Gallaher                                  70 år                 21. august 

Guri-Mari Ydse                                        65 år                 24. august 

 

 

Hilsen fra redaksjonen 

Kjære søstre! 

Takk til alle dere som har kommet med bidrag til avisa!  Ikke alt fikk plass denne 

gang, men det kan være greit å ha noe «på lur» hvis avisa ser ut til å bli litt tynn 

neste gang.  Vi har ennå ikke fått inn noen bokanbefalinger, men vi vet at det er 

mange, ivrige lesere blant dere.  Kanskje du leser ei bok i sommer som du synes 

flere bør lese.  Send oss noen ord! 

Vi ønsker dere alle en fin-fin sommer!   

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 

 

 

 
 

 

 

267 Wang, Ellen Elisabeth 
f. 19.09.1949 
Kirkegt. 5, 3211 Sandefjord  
Tlf. 900 37 473 
ellenwang3211@gmail.com 
Innviet 28.10.1971 
Fadder Ellen Fjestad 

  

 

260 Fevang, Tove 
f. 18.01.1948 
Thorøyavn.32, 3209 Sandefjord 
Tlf. 33 45 43 75/415 57 831  
tove.fevang@live.no 
Innviet 06.12.2011 
Fadder Turid Braavold Johansen 
 

mailto:gallaher@online.no
mailto:turbraa@hotmail.com
mailto:tove.fevang@live.no
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270 Löffellehner, Inger Maria 
f. 29.12.1948 
Teksleåsen 34, 3231 Sandefjord 
Tlf. 975 96 790 
Maria.loffellehner@hotmail.no 
Innviet 06.05.2014 
Fadder Anne-Brit Arvesen 

  

 

268 Paulsen, Eidi Storvik 
f. 10.09.1952 
Strandliveien 4, 3160Stokke 
Tlf. 33 33 72 58/480 61 997 
storvahr@online.no 
Innviet 06.05.2014 
Fadder Kari Fiskaa 

  

 

271 Vermeli, Else Marion  
f. 18.02.1954 
Yngves vei 1, 3216 Sandefjord 
Tlf. 901 22 401 
Marion.vermeli@gmail.com 
Innviet 05.05.2015  
Fadder Marit Askeland  

  

 

273 Øwre, Alethe Thuve 
f. 28.06.1959 
Haneholmveien 4, 3212 Sandefjord 
Tlf. 990 49 164 
Alethethuve.Owre@sandefjordskolen.no 
Innviet 01.12.2015 
Fadder Randi Johnsen 

  

 

272 Amundsen, Nina 
f. 04.04.1964 
Skallebergvn. 470, 3232 Sandefjord 
Tlf. 901 80 396 
ninaaw@online.no 
Innviet 01.12.2015 
Fadder Kari Fiskaa 

 
 

 

 

         Anne Olsen 
f. 08.04.1953 
Adr. Peter Grønsgt. 2 A, 32210 Sandefjord 
Tlf.: 932 61 038 
anne.olsen53@icloud.com 
Innviet 31.05.2016 
Fadder: Kari Fiskaa 

Endring tlf.nr. 
og ny adresse 

Brith Jørgensen Opsahl 
Tlf. 33 47 61 62/481 33 652 
Adr.: Moveien 103, 3221 Sandefjord 

Ny mailadr. Grethe Rød Bøhmer 
grethebohmer@hotmail.com 

Ny mailadr. Grethe Hansen 
semsjenta@gmail.com 

Mailadresse Inger-Lise Heidenstrøm 
liseheiden@hotmail.com  

Mailadresse Eldbjørg S. Tveiterås 
steensma@sfjbb.net 

Mailadresse Anne Taraldsen  
anne.taraldsen@gmail.com 

KLIPP OG LIM! 
Ikke alle har fått oppdateringene til Matrikkelen, derfor kommer den her.  NB!  Det er flere rettinger 
når det gjelder e-postadresser, i tillegg til at vår nye søster Anne Olsen er kommet med! 

mailto:Maria.loffellehner@hotmail.no
mailto:Marion.vermeli@gmail.com
mailto:Alethethuve.Owre@sandefjordskolen.no
mailto:ninaaw@online.no
mailto:anne.olsen53@icloud.com
mailto:grethebohmer@hotmail.com
mailto:semsjenta@gmail.com
mailto:liseheiden@hotmail.com
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