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Hilsen fra Overmester                                                                                                                           

                                                           
 

Kjære alle søstre. 

 

I skrivende stund viser kalenderen 12. mars, og det regner ute. Dagene 

blir lysere for hver dag. Det er godt med lengre og lysere dager og at vi 

merker at sola varmer mer og mer. Starten på mars var kald, og med 

snøvær vi ble minnet på at vinteren ikke er slutt ennå. Det er riktig nok 

noe snø fortsatt, men da jeg tok en titt i bedet mitt så jeg både 

snøklokker og krokus titte fram. Vi går mot en tid full av forventning. 

Også i år vil påsketiden markere slutten på vinteren og forhåpentligvis 

starten på våren. 
 

I år 325 bestemte kirkemøtet i Nikea at påskedag skulle være første 

søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn, noe den norske kirke 

fortsatt forholder seg til. Datoen for første påskedag vil variere en del 

innenfor tidsaspektet 22. mars til 25. april. I år kommer påsken sent, i 

skrivende stund er det tre uker til påske. Sammen med julen er påsken 

den mest sentrale av de kristne høytidene og feires til minne om Jesu 

Kristi lidelse, død og oppstandelse. 

 

Påsken er tid for tradisjoner med en rekke 

markeringer og aktiviteter, alt i fra 

kirkebesøk, påskefjellet, kunstutstillinger, 

byvandring med kirkebesøk og påskekrim.  
 

Et nytt år er godt i gang, og vi har allerede      

hatt en 2.gradspassering. Vi har hatt fem        

varierte møter til nå i vårterminen. Vi startet                  (Foto: I.H. Kvilhaug) 

året med nyttårsloge sammen med                Str. Elisabeth Falkenberg, 

Margret Skulesdatter, det er en flott               May-Britt Fevang, Kari G. 

tradisjon og et nydelig møte som jeg håper     Widerberg og Gro Wittring                 

loge Verdande fortsetter med også i fremtiden.                    (M.S. 28) 

 

Et arbeidsmøte og regnskap har vi også lagt bak oss. 
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På venneaftenen vår hadde vi fire gjester, jeg håper at noen av gjestene 

kan tenke seg å melde seg inn i vår loge.  

Det er mange fine møter som gjenstår i vårterminen, for ikke å snakke 

om stemningsfulle søstermåltider.  

 

Ett av møtene er Instruksjon sammen med vår datterloge Gaia. Det er 

viktig å få en oppfriskning om hvordan vi skal opptre i logen. Møt derfor 

opp, du vil sikkert oppdage noe som du kanskje har glemt, og som det 

derfor er bra å få oppdatert.  

 
Møt så ofte du kan! Det er så flott når vi er mange, det styrker samholdet, 

samtidig som det er viktig for søstre som blir forfremmet at nettopp du er 

der. 

Resten av våren kommer til bli en veldig travel tid. Vi skal ha Nominasjon 

av nytt Embetskollegium, en 1.grads- og en 3.gradspassering. 

 

Med dette vil jeg få ønske alle en god og deilig påskeferie, enten 

påskedagene skal nytes på fjellet, ved sjøen eller hjemme. La det bli noen 

dager til å lade «batteriene» ekstra godt.  

Kari Fiskaa 
OM 

Positive holdninger smitter og gir oss nye gleder og muligheter. 

Gårsdagen er historie 

Morgendagen er et mysterium 

Dagen i dag er en gave. 

 

 

 

                     

Logemøte/juleloge 20. desember 2016 

 

Det er ikke hvert år vi er så heldige å få se Lucia-

spillet i desember.  Det fikk vi i år.  Sju søstre var 

aktører, og de var meget flinke! En flott innledning 

til ettermøtet, hvor det var underholdning, julemat 

og utlodning!   

Underholdninga starta med nydelig sang av 

søstrene Maria og Camilla Berget, som også sang 

for oss på jubileumsfesten i 2015.  De sang 

Julekveldsvisa (A. Prøysen), Himlen i min famn 

(Carola), Home for Christmas (Maria Mena), Har du 

fyr (Ola Bremnes) og Hallelujah (L. Cohen). 

Skikkelig stemningsskapende!                                                                                                                                 
             

                                             

                                                                                               Str. Gunn L.B. Sørensen                                                      
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Deretter sang str. Gunn L. B. Sørensen Tenn lys, str. Marit Wike Hansen spilte 

piano, og str. Kari Anita E. Næss tente adventslysene.   

Vi fikk servert juletallerken med både, ribbe, pølse og medisterkake, og til 

dessert var det riskrem med mandel – 4 mandler for å være nøyaktig! 

Str. Ellen Wang tok på seg leppestift og takket for maten! Hun snakket om julen, 

som er tuftet på 4 grunnpilarer: Kjærlighet, håp, savn og glede.  Og hun sa også 

litt om logen og det viktige fellesskapet.  Samtalene som betyr mye, særlig for 

de som er enslige.   

Til sist kom hun med en morsom historie om en 8-9 år gammel gutt som var blitt 

uvenner med mor.  Han var skikkelig sinna på henne, og visste ikke riktig 

hvordan han skulle få uttrykt det.  Da utbrøt han: «Gå på rommet ditt!» og pekte 

på kjøkkenet.   

Etter maten fikk de tre gode hjelperne på loge-kjøkkenet, Pelle, Birgitte og 

Grethe, overrakt hver sin juleblomst. De gjør en god jobb for oss! 

 

                 Foto TBG 

        Maria og Camilla                           Pelle, Birgitte og Grethe 

 

 

 

 

Nyttårsloge 3. januar 2017 

 

Nyttårslogen var i år i Tønsberg, hos Loge nr. 28 Margret Skulesdatter.  

Det er veldig hyggelig å besøke våre søstre i Tønsberg, og å se deres 

framføring av nyttårsspillet.  På ettermøtet i Kong Sverres sal, var det 

dekket flott langbord, og vi fikk servert kalvestek med tilbehør.   

UM Liv Larsen ønsket velkommen til bords.  Deretter var det flere taler, 

først ved OM Jorunn Ourdahl Swift, som kom med oppfordringer til oss om 

å bli mer rause og se andre mennesker.  Ikke spar på gode ord og 

oppmuntringer!  Hun hadde to ønsker: 

 Bytt KMM (kos med misnøye) til KMO  KOS MED OPPMUNTRING 

 SAM  SE ANDRE MENNESKER 
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UM Liv Larsen              OM Jorunn O. Swift        Eks OM Anne S. Fjeld        Eks OM E.S. Wendt 

 

Eks OM Anne Sjuls Fjeld leste eventyret «De tre mostrene» av Asbjørnsen 

og Moe, og OM Elisabeth Skaara Wendt takket for maten med denne lille 

historien (etter hukommelsen): Presten og familien hans hadde nylig flytta 

til nytt sted.  Når sønnen ble spurt hvem han var, svarte han alltid at han 

«var sønn til presten».  Det var ikke godt nok, mente hans mor.  «Du 

heter Oscar Jonassen, det må du si», sa hun.  Neste gang Oscar møtte en 

fremmed, ble han spurt: «Er ikke du sønn til presten?»  Da svarte Oscar: 

«Det trodde jeg også, men mamma sier det er feil!» 

 

     
Str. Brit S. Kvam (28) og Anna     Dorothea Ullahammer    Karin Brevik (28)og Elin S. 

        K. Strøm (37)                          (M.S. 28)                   Lundeby (37          Foto: TBG    

 

 

Logemøte 17. januar 2017 

 

Arbeidsmøte, hvor Storrepresentant Berit Hanssen minnet oss på hvordan 

vi skal opptre i logesammenheng.  Hun refererte fra et nylig avholdt 

Distriktsrådsmøte, hvor «Verdighet på ettermøtet» var tema, og delte 

informasjonen med oss, både i logesalen og på ettermøtet.   

En liten påminning om hvordan vi møter hverandre når vi kommer til 

logen: Så sant man ikke har problemer med rygg/ben, reiser vi oss når vi 

hilser på hverandre og sier Vel møtt!  Ettermøtene har sitt «rituale», 

nemlig Ordensetiketten.  Det blir for langt å gå inn på alt her, men hvis 
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det er noe vi lurer på, kan vi kontakte Storrepresentant Berit Hanssen 

for informasjon.   

Husk: Etiketten er veiledning i skikk og bruk, og det er av stor viktighet 

for oss alle at den følges.  Da blir det enklere for søstre å besøke andre 

loger og leire. 

 

Vi fikk servert deilig kyllingsuppe med brød.    

 

 

Logemøte 7. februar 2017 

 

Det skulle vært VeJu, men ble i stedet arbeidsmøte hvor vi bl.a. fikk 

informasjon om ny Privatnevnd.  På ettermøtet fikk vi besøk av Anette 

Krohn Henriksen fra lokallaget av «Voksne for barn».  I anledning vårt  

50 årsjubileum høsten 2015, mottok «Voksne for barn» gave på  

kr. 100 000 fra vår loge.  Forløperen til «Voksne for barn» er «Mental 

barnehjelp», som ble stiftet for 57 år siden. Navneskiftet skjedde i 1996. 

Anette ønsket å fortelle hva pengene blir brukt til, og kunne rapportere at 

de brukes til ferieopplevelser for fattige barn, enkeltbarn, ikke familier.  

Dette for å gi barna litt fri fra det daglige, men også for at de skal kunne 

komme tilbake til skolen og fortelle om ferieopplevelsen.  Lokallaget har 

kontakt med forskjellige instanser, som helsesøstre, «Homestart», 

kateketer, Frelsesarmeen, NAV og Cafe Vintage for å finne ut hvor det er 

behov for hjelp. De har også mottatt midler fra Sandefjord kommune.   

Så fint at noen bryr seg! 

 

     Foto: TBG 
        Anette Krohn Henriksen fra «Voksne for Barn, og UM Tone Grethe F. Skoli     
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Den nye Privatnevnda består av søstrene Maria Löffellehner, Eidi S. 

Paulsen, Alethe Thuve Øwre, Marion Vermeli og Nina Amundsen.   

Vara: Anne Olsen og Monica Berget. 

 

 
 

 

 

 

Logemøte 21. februar 2017 – Venneaften 

 

For andre gang arrangerte vi Venneaften.  Den falt sammen med årets 

vinterferie, så frammøtet var noe lavere enn vanlig.  Fire gjester fikk være 

med inn i logesalen og på ettermøtet, hvor vi fikk servert 

karbonadesmørbrød. 

Storrepresentant Berit Hanssen og Eks DSS Ingebjørg Nesje Jonassen 

fortalte om logen, logemøtene, innhold på møtene og hvor ofte vi møtes. 

Som siste program for kvelden, kom OM Kari Fiskaa med en (vanskelig) 

quiz.  Til tross for stort engasjement, var det ingen som klarte 20 rette! 

 

         Foto: TBG 

Storrepr. Berit Hanssen, str. Monika Berget              Olaug Abrahamsen og str.   

og Gunn Perry                                                        Marion Vermeli 
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Logemøte 7. mars 2017 

 

Gradspassering.  Søster Else Marion Vermeli ble tildelt Den Edle 

Kjærlighets Grad.  Vi fikk være med på et flott skuespill i Logesalen, og lar 

oss imponere av søstrenes evne til å lære replikkene utenat!   

På ettermøtet var det dekket til middag i spisesalen, og vi fikk servert 

velsmakende kalvegryte med potetstappe.  

Vår UM, Tone Grethe Furuseth Skoli fylte år, og i den anledning sang vi 

bursdagssangen for henne.  

 

Str. Marion Vermeli          UM Tone G. F. Skoli 

 

 

 

Søster Monika Berget 

 

Bli bedre kjent med vår ferskeste søster, Monika Berget, 52 år, som bor i 

Larvik!  Siden hun har familie i 

Sandefjord, har hun valgt å bli 

med i vår loge, men kjenner ikke 

så mange her i byen ennå. Hun er 

også ganske fersk innbygger i 

Larvik; hun og mannen flytta fra 

Stange på Hedemarken for tre år 

siden. Før 

hun flytta til 

Vestfold, 

jobba hun 

med all slags 

aktivisering av funksjonshemmede.  Det skulle vise 

seg vanskelig å få tilsvarende jobb her, men siden 

Monika er et kreativt menneske, fant hun ut at hun skulle prøve å gjøre 

noe mer ut av hobbyen sin, som er glasskunst.  Egentlig er hun utdannet 
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møbelsnekker, mannen er snekker, og sammen har de nå skapt Bakhagen 

glassgalleri i Larvik.  Av gjenbruksmaterialer har de bygd atelier i 

bakhagen, et koselig verksted med mye lys.  

Monika bruker forskjellige teknikker når hun lager glassarbeidene sine.  

Utgangspunktet er klare eller fargete glassplater.  Klart glass kan 

«fargelegges» ved at glasspulver strøs på arbeidet.  Hun starter arbeidet 

med å tegne mønster til figurene, glassbitene skjæres ut, legges sammen 

til bilde og brennes ved 700 - 800 grader C, avhengig av glasstype.   

   
 

Mesteparten av jobben gjøres før brenning, så det er spennende å se om 

resultatet blir som tenkt.  Mye prøving og feiling ligger bak den 

kunnskapen Monika etter hvert har fått.   

Har du lyst til å bli enda bedre kjent med Monika, er du velkommen til 

Bakhagen! 

 

 

 

 
 

Minneord Laila Helene Solstad      

 

Mine søstre. Siden vi sist var samlet her har vi fått melding om at Str Laila 

Helene Solstad, medlem av vår loge, avgikk ved døden 24. desember 

2016. 

Hennes vita er som følger: 

Loge 37 Verdande 
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Innviet 15.09 1967 

3. grad 21.02 1969 

40 års Veteran juvel 16.10 2007 

Leir nr. 6 Tunsberg 

1. grad 28.05 1983 

3. grad 29.05 1983 

Rebekkarådsgrad 07.10 1985 

 

Embeter i logen:    

Organist fra 1.1. 1970 - 1975 

Sekretær 1.1. 1975 - 1977 

UM fra 4.9.1979 - 1981 
OM fra 1.1.1981 - 1983 

Eks OM fra 6.9.1983 - 1985 

 

Embeter i Leir nr. 6 Tunsberg: 

1. Høvedsmann / Dep. HM 1.8.1986 - 31.07.1987 

1. Høvedsmann / Dep. HM 1.8.1991 - 31.07 1993 

HM / HP 1.8.1993 - 31.07.1995 
Fung. Eks HP/HM 1.8.1995 - 31.7.1997 

Fung. Eks HP/HM 1.8.1997 - 31.07.1999 

 

Eks OM Laila Helene Solstad, født 24.04.1925, sovnet stille inn lørdag  

24. desember 2016. Hun ble 91,5 år. 

Søster Laila Helene Solstad bodde på Solvangsenteret. Hver gang logen 

arrangerte adventshygge på Solvangsenteret møtte hun opp. Siste gang 

jeg snakket med henne var søndag 27. november.  Hun var som alltid 

blid, og det virket som om hun satte pris på å veksle noen ord med 

logesøstrene som var tilstede. Så det var med vemod jeg leste i avisen at 

hun hadde sovnet inn 24. desember, og helt i Lailas ånd hadde 

begravelsen funnet sted i stillhet. 

Søster Laila Solstad skulle fått 50 års veteranjuvel i september 2017, så 

hun startet sin logevandring i en loge som kun hadde eksistert i snaue to 

år. Hun har vært en positiv søster som har hatt mange embeter både i 

logen og leiren. 

Datteren hennes fortalte at da hun var organist i logen, gikk hun til jobben 

med blandede følelser. Hun øvde mye før logemøtene fordi hun var redd 

for å spille feil, men at det også ga mestringsfølelse det å tørre å spille. 

Datteren fortalte videre at hun som liten var med i logesalen når moren 

øvde, og at hun dermed har vært veldig ofte i logesalen uten å være 

medlem. 
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De siste 5 årene har vært preget av en sviktende helse og stadig 

innleggelse på sykehus. Problemer med blant annet fordøyelsen gjorde 

det vanskelig å spise, slik at hun ble tynnere og tynnere.  

Hun ble også veldig lei seg da synet begynte å svikte fordi hun syntes det 

var ille at hun ikke kjente igjen folk på gaten. Hun var redd for å bli 

oppfattet som uhøflig siden hun ikke hilste. 

Sviktende helse gjorde at hun ikke kom i logen de siste årene, men hun 

var opptatt av hva som skjedde i logen helt til det siste. Hun snakket også 

mye om logen med datteren sin. Det var også viktig å få fortalt sine 

nærmeste hva som skulle leveres tilbake til logen. Hun hadde laget en 

liste over alt som skulle leveres tilbake. 

Rett før jul ble hun merkbart dårligere. Hun var klar helt til det siste og 

forsto hvor det bar. Hun sa til datteren sin helt på slutten at det må ta 

slutt en gang. Hun kom inn på akutten i Tønsberg 23. desember og fikk 

god pleie, og det var godt for de pårørende å oppleve at de tok godt vare 

på henne. Det gikk da ett døgn før hun sovnet stille inn, det kom litt 

overraskende at det gikk så fort. 

Solefallsang var en sang som hun spilte i logen, den husket hun veldig 

godt og den ble spilt i begravelsen hennes, så hun hadde logen i tankene 

sine hele livet. 

Vi lyser fred over søster Laila Helene Solstads minne. 

 

 

 

 

 

 

Underetasjen i logehuset vårt, Stockflethsgate 22. 

 

Kjære søstre og brødre. 
 

Som de fleste sikkert vet, er nå salen i underetasjen tatt i bruk for øvelser 

av logene.  Husets dugnadsgjeng har gjort en fantastisk jobb, og er nå 

stort sett ferdig. Det som gjenstår er diverse lagerrom. 

 

Vi kan nå glede søstre og brødre med at dere alle har mulighet å leie 

underetasjen til private selskap og sammenkomster. Det er satt et tak på 

maks. 40 personer.  
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Underetasjen består av kjøkken, bar, sal (stort rom) og toalett. Kjøkkenet 

er utstyrt med kjøleskap, mikrobølgeovn, kaffemaskin, oppvaskmaskin, 

men ikke komfyr. På kjøkkenet finnes servise, bestikk og glass. 

Lysestaker, blomstervaser o.l. finnes ikke foreløpig. Det finnes også noen 

rengjøringsmidler/-utstyr. I rommet bak salen er det 6 bord. 

 
U.etg. leies via de respektive OM/sekretær. Når nøkkel overleveres skrives 

det også under på leiekontrakt. Det er viktig at brannforskrifter og 

rømningsvei gjennomgås. Ved kontrakten legges med faktura og 

utleieprisen er satt til kr 750,- 

 
Styret håper mange vil benytte denne muligheten. 

 

Mvh i v k og s 

Ann Nordby Jacobsen Styremedlem Stockflethsgate 22 AS og 

Kari A Næss Varamedlem Stockflethsgate 22 A 

 

Februar 2017. 

 
 
 

 

 

 

JUBILANTER                 

 

 

 

Vi gratulerer: 

 

Solveig Ambjørnrød    13. april  85 år 

Ragnhild L. Jakobsen   25. april  75 år 

Ingrid Pettersen    5. mai  90 år 

Lillian Heggem    13. mai  80 år 

Randi Gro Eikodd    6. juni  85 år 
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Nye e-postadresser: 

 

Anne Olsen    anne.olsen53@icloud.com 

Ellen Friele     ellenfriele8@gmail.com 

Marit Askeland   helgaske@online.no 

 

 

Nye adresser: 

 

Ragnhild L. Jacobsen  Hubroåsen 5 D, 3227 Sandefjord 

(NB! Hun er født 25. april, ikke 25. februar slik det står i Matrikkelen.) 

Aasta Nordberg   Kilgt. 25 F, 3217 Sandefjord, tlf. 33 52 45 03 

 

 

Formiddagstreff 

Vi minner om formiddagstreff hver andre mandag i måneden, kl. 11.00 til 

13.00 i Stockflethsgate 22. 
 

 

Hilsen fra redaksjonen 

Kjære søstre! 

Denne gangen gjør vi en liten vri i Yggdrasil.  I stedet for bokanmeldelser eller 

reisebrev, får dere lære søster Monika Berget bedre å kjenne.  Det er spennende 

å få vite litt om det forskjellige dere søstre har opplevd og er opptatt av.  

Tidligere har to av søstrene fortalt om seg selv på ett av ettermøtene, denne 

gang får dere presentasjonen her.  Neste gang håper vi å få et nytt reisebrev, 

denne gang fra Dubai, hvor fire av søstrene ferierer akkurat nå. 

Påsken nærmer seg, og siden den kommer sent i år, blir det kanskje mulig å 

innlede badesesongen da?  Vinteren har i hvert fall ikke vært slik skientusiastene 

kunne ønske det, men ypperlig for turgåere uten ski (med piggsko).  Nå varmer 

sola godt når den er framme, og fuglene kvitrer så 

inntrengende at en må stoppe opp for å følge med på 

deres travle aktiviteter.   

Vi ønsker dere alle en fin vår! 

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:anne.olsen53@icloud
mailto:ellenfriele8@gmail.com
mailto:helgaske@online.no
mailto:gallaher@online.no
mailto:turbraa@hotmail.com
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