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Hilsen fra Overmester                                                                                                                      

                                                                 
 

 

 

Kjære Søstre. 

 

Her kommer min første hilsen som OM til dere alle. Håper at dere har hatt 

en avslappende og koselig sommer, enten dere har vært hjemme eller 

borte. 

Tirsdag 19. september hadde vi en verdig og fin seremoni med 

installasjon og etterfølgende festloge. 

Det ble en festaften jeg kommer til å huske lenge. 

Det blir en spennende tid framover. Jeg går til oppgaven med 

forhåpninger om å gjøre mitt aller beste for logen og søstrene. Mitt ønske 

er alle skal trives på møtene og glede seg til neste gang. Jeg synes også 

at dere fortjener å få en takk fra meg for alle positive tilbakemeldinger og 

oppmuntrende ord. Dere er fantastiske søstre å ha. 
 

Men, skulle jeg trå litt feil, så er jeg veldig takknemlig for en velmenende 

bemerkning om dette. Det er så mange erfarne og dyktige logesøstre i 

blant oss som har mye å lære bort. 

 

I løpet av høsten skal vi ha to gradspasseringer, og vi skal ha utlodning til 

inntekt for nevnd for utadvendt arbeid.  Husk gevinst! 

 

Da ønsker jeg alle søstrene en fin høsttermin og håper på god oppslutning 

på møtene våre. 

 

Til slutt vil jeg få ønske alle nye embedsmenn lykke til i kommende 2-års 

periode. 
 

Gleden er som et lys 

Tenner du det for andre 

Faller skinnet tilbake på deg selv 

 

            Søsterhilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet fra Tone 
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Sommertur 6. juni 2017          

 

Årets sommertur gikk til Hønsehuset til Erik 

Marthinsen på Furustad.  Han har drevet hønseri 

i 40 år, men slutta i 2009.  I oktober 2010 

kunne han åpne sitt festlokale, hvor det er plass 

til ca. 100 gjester. 

65 søstre møtte, og fikk med seg god mat, quiz, velkomstsang ved søster 

Brith J. Opsal, verten, Erik Marthinsen som spilte på sitt flygel, «ræpp» 

ved Brith J.O. og Ellen Friele, sang og spill ved Alethe T. Øwre, Elin Faye-

Lund og Ellen Friele.  Vi fikk også servert dikt av Doris Martinsen.  

Sistnevnte er helt utrolig, hun «forsvant» fra bordet en liten stund, og 

kom tilbake med diktet som vi har fått lov til å ta med i avisa.   

 

    
                 Velkomstsang!                        Rapperne i aksjon         

 

       
 Jubilanten,         Str. Elin, Alethe og Ellen                 Vår «husdikter» 

str Randi Eikodd                                                      Doris Martinsen 

og OM Kari F. 

                                                                      Foto fra sommerfesten: TBG 
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Ett av lagene som vant quizen: søstrene Kari Anita E. Næss, Anna Kristina Strøm, Doris 

Martinsen, Maria Löffellehner, Elin S. Lundeby og Veslemøy Løkkevol. 

 

Søster Randi Gro Eikodd fylte 85 år, og den spreke 

jubilanten fikk blomster i anledning dagen, overrakt av 

OM Kari Fiskaa.  Ved utlodningen kom det inn ca. 9000 

kroner, og hovedgevinsten var et quiltet teppe, laget 

av vår allsidige søster Brith J. Opsal! 

 

                                                 Søster Brith J. Opsal med det  

                                                 flotte teppet hun har laget. 

 

SOMMERTUR TIL ”FURUEGG”  06 06 17 

 

Sommerturen til FURUEGG går, 

og mang’ en hønemor skyss dit får. 

65 hørte jeg det var, 

og søstre i komiteen i handa oss tar. 
BRITH synger en morsom velkomstsang, 

og verten på piano gir henne akkompagnement. 

 

Markblomster på 9 runde bord, 

og jeg tror, 

det gir oss et snev av sommer, 
og vi i rette stemning kommer. 

 

Kø ved Hønas bar, 

og alle et glass med no’ godt i tar. 

Vi kan nesten med hønene konkurrere, 

men ”kaklingen” vil nok stimulere 

vårt vennskap som finnes her, 
det vil jeg fremheve i sær.  

 

Svinefilet OSCAR var veldig bra, 

og mer saus ville vi ha. 

Nydelig karamellpudding til dessert 

laget av verten her. 
Han spilte taffelmusikk, 

og så litt  sang vi fikk. 
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Så ble det rap av damer to, 

det var BRITH og ELLEN,  og vi lo og vi lo. 

Senere kom ALETHE med gitar og ELIN og ELLEN sang 

med en tekst som sa pang. 
For å føle seg gammal er ikke bra – bra – bra, 

Nei, nyte livet og gi blaffen, var tanken vi skulle ha – ha – ha! 

 

Kaker fra 17. mai smakte godt, 

ja, deilig er alt vi her har fått 

 

Glad jeg er en Rebekkasøster, 
og vårt bord også en premie høster 

fra en morsom quiz med logoer til, 

og jeg en takk til komiteen rette vil. 

Tullen fikk en bursdagssang, 

hun ble 85 år denne gang. 

 
GOD SOMMER til dere alle, og takk for i da’ 

for vi ble jo så gla’  så gla’ så gla’!!!! 

 

Med sommerlig hilsen i V.K.og S. 

Doris Martinsen 

 

 

 

Logemøte 5. september 2017 

 

Arbeidsmøte, med hyggelig ettermøte hvor vi fikk servert snitter. 

En av søstrene etterlyser mikrofon til de som tar ordet i logesalen, slik at 

alle med nedsatt hørsel kan få med seg det som blir sagt.  Mikrofonen 

finnes, vi må bli flinkere til å bruke den! 

Søster Lillian Eskedal hadde et innlegg om det å 

«bære maske», og hvordan tørre å vise hvem man 

egentlig er.  Noe å tenke på! 

 

Hvem er jeg – bak min maske?  Ikke la deg lure 

av meg.  Ikke la deg bli lurt av det ansiktet jeg 

bærer.  Jeg bærer tusen masker, masker som jeg 

er redd for å ta av, og ingen av dem er meg.  Jeg 

gir inntrykk av å være sikker, at alt er bare 

solskinn og orden både inni meg og rundt meg, at 

trygghet er mitt navn og iskald ro mitt spill, at 

vannet er smult og at jeg ikke trenger noen. 

Ikke tro på meg! 
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På overflaten synes alt rolig, men overflaten er en maske.  Under hamrer 

mitt virkelige jeg i forvirring, frykt og ensomhet.  Men, dette prøver jeg å 

skjule.  Jeg får panikk ved tanken på mine svakheter, og forsøker fortvilet 

å sette opp en maske å gjemme meg bak, for å beskytte meg mot blikket 

som vet. 

Likevel vet jeg at nettopp et slikt blikk er min redning.  Jeg vet det.  Hvis 

det ledsages av aksept og kjærlighet, er det det eneste som kan forsikre 

meg om det jeg selv ikke greier å forsikre meg om, nemlig at jeg er verdt 

noe.  Dette forteller jeg ikke til deg.  Det våger jeg ikke.  Jeg er redd! 

Derfor spiller jeg mitt skuespill med tilsynelatende rolig ytre, men som et 

skjelvende barn inni meg.  Og skuespillet blir virkelighet, bak masken – en 

ny maske. 

Jeg tør prate med deg, overflatisk og ufarlig, og uten å eksponere noe av 

det jeg har inni meg.  Lytt nøye!  Prøv å høre hva jeg ikke sier, hva jeg 

gjerne ville si, men som jeg ikke kan. 

Jeg liker ikke å gjemme meg.  Det er faktisk sant.  Jeg vil gjerne være 

ekte, spontan og meg selv.  Men, du må hjelpe meg.  Du må rekke ut din 

hånd selv om det tilsynelatende er det siste jeg vil.  Hver gang du er 

oppmuntrende, hver gang du prøver å forstå meg, så vokser det vinger på 

mitt hjerte.  Spede vinger, men vinger. 

Din sensitivitet og sympati, din evne til å forstå kan puste liv i meg.  Jeg 

vil at du skal vite det.  Du kan hjelpe meg å skape den person som er 

meg.  Du kan bryte ned barrierer og befri meg fra min maske i min 

skyggeverden.  Jeg kan komme til å motsette meg den hjelp jeg trenger. 

Men jeg ber deg, bryt ned mitt forsvar med respekt og forståelse for hvem 

jeg egentlig er. 

Hvem jeg er, spør du.  Jeg kan være hver kvinne og mann du møter på 

din vei. 

 

 

Logemøte 19. september 2017 

 

Embedsmannsinstallasjon. 

Valgte embedsmenn: 

Overmester Tone Grethe Furuseth Skoli 

Undermester Lisbeth Evensen 

Eks Overmester Kari Fiskaa 

Sekretær Kjersti Holthe Ask 

Skattmester Kari Anita Eriksen Næss 

Ceremonimester Ellen Elisabeth Wang 
Storrep. Berit Hanssen 
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Bakre rekke: Skattmester Kari A. E. Næss, UM Lisbeth Evensen, Sekretær Kjersti H. Ask, 

CM Ellen E. Wang 

Foran: Storrep. Berit Hanssen, OM Tone G. F. Skoli, Eks OM Kari Fiskaa 

 

Utnevnte embedsmenn: 
Kapellan Berit Fevang Eriksen 

Inspektør Guri-Mari Ydse 

Insp. ass. Tove Berg Gallaher 

Indre vakt Ann Nordby Jacobsen 
Ytre vakt Anne-Brit Arvesen 

OM h. ass. Eidi Storvik Paulsen 

OM v. ass. Elin Samuelsen Lundeby 

UM h. ass. Anne-Britt Olsen 

UM v. ass. Anne Heidi Jonassen 

CM h. ass. Tove Fevang 
CM v. ass. Maria Löffellehner 

Arkivar Turid Braavold Johansen 

Musikkansvarlig Helene Skogheim 

Lysmester Anna Kristina Strøm 
 

Utnevnte nevnder: 
 

Nevnd for utadvendt arbeid   Fotonevnd 

Tove Fevang       Ellen Friele 

Inger Lise Heidenstrøm     Tove Berg Gallaher 

Elin Samuelsen Lundeby 

Anne-Marie Solberg 

Aase Margrethe Nyland 
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Nevnd for omsorg     Gradsnevnd 

Kari Fiskaa       Berit Hanssen 

Marit Wike Hansen      Kari Fiskaa 

Randi Johnsen      Tone Grethe Furuseth Skoli 

Ann Nordby Jacobsen     Kjersti Holthe Ask 

Aase Margrethe Nyland     Kari Anita Eriksen Næss 

Sonja Lausch-Liseth     Ellen Wang 

Unni Trollsås 

Gerd Pernille Nesje 

Astrid Hovda 

Turid Gro Åberg 

Kirsti Dursett 

 

Søsterfondkomite     Formiddagstreffkomite 

UM Lisbeth Evensen     Lill Haughem     

UM h. ass. Anne-Britt Olsen    Kirsti Dursett  

UM v. ass. Anne Heidi Jonassen    Anna Kristina Strøm 

CM h. ass. Tove Fevang     Marit Huseby 

CM v. ass. Maria Löffellehner    Anne-Marie Aaby 

        Marit Askeland 

        Turid Gro Åberg (vara) 

 

Undersøkelsesnevnd 1     Undersøkelsesnevnd 2 

Sonja Lausch-Liseth     Ellen Friele 

Astrid Helene Heyerdahl     Anna Kristina Strøm 

Kari Anita Eriksen Næss     Brith Jørgensen Opsal 

Gunn Lisbeth Brudal Sørensen    Anne-Brit Arvesen 

Eidi Hjertaas Korsvoll 

       

 

 

På ettermøtet fikk vi servert deilig middag: ytrefilet av okse med tilbehør.   

DSS Greta Gjerde Christiansen, var første taler.  Hun gratulerte, og sa at 

det er høytid når vi har embedsmannsinstallasjon.  Man avlegger løfte om 

å tjene losjen, og lede losjen de neste to år.  OM har øverste ansvar, men 

samarbeid og toleranse er viktig.   

OM Tone G. F. Skoli takket for en verdig installasjon.  Les hennes innlegg 

på side to!  Hun synes hun er heldig som får være en del av dette 

fellesskapet.   

Eks OM Kari Fiskaa takket av som OM, og synes hennes to år i embetet 

har gått fort!  Det har vært utrolig lærerikt, flott og krevende!  Hun synes 

det har vært en stor ære å få lede losjen, og er takknemlig for all hjelp og 

støtte.  Hun ønsket lykke til til de som overtar. 

Søster Elisabeth Skaara Wendt takket for maten, og til slutt ble det 

servert kaffe og kaker i salongen. 
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Landssaken 2016 – 2019 

Vi er godt i gang med innsamlingen til Landssaken. Vi har tidligere sendt 

ut en giro på kr. 300, hatt arrangementet på 17. mai og sendt ut en ny 

giro på kr. 400,-. 

Første halvdel av den foreløpige totalsummen skal betales inn 1. 

november. Dette klarer vi fint når alle får betalt den sist tilsendte giroen.  

Vi har blitt oppfordret til å vise oss frem, slik at Odd Fellow blir mer kjent 

for folk.  I den forbindelse har Kongshaug tatt initiativ til å arrangere 

konsert i Bugården kirke 12.11.17 kl. 17.00. Dette blir et felles 

arrangement for alle fire Odd Fellow losjene i Sandefjord. 

Oddvar Myklebust vil sammen med blant annet Ensemble di Nuovo stå for 

underholdningen. Flere artister fra Sandefjord er også på plass. Siden 

dette er et felles arrangement, vil vi dele på oppgavene, og vi skal 

sammen med Gaia stå for kafeteria med salg av kaker og kaffe. Vi holder 

fortsatt på med planleggingen så mer informasjon og invitasjon kommer 

senere. Vi vil trenge både noen som kan stå i kafeteriaen og noen som 

kan bake kake. Alle inntektene går til Landssaken og vi deler inntektene 

likt mellom oss som arrangerer. Får vi samlet inn mange penger denne 

kvelden så har vi kommet et stort skritt nærmere sluttbeløpet.  

Det vil bli sendt ut invitasjon til flere Odd Fellow losjer i Vestfold.  

Vi oppfordrer derfor alle til å holde av søndag 12.11 for å bli underholdt av 

flotte kulturelle innslag fra Sandefjord. Ta gjerne med familie og venner.  

 

Vi gleder oss til å se deg!  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elin Lundeby 
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JUBILANTER                   

 

Vi gratulerer: 

På etterskudd:  Eidi Storvik Paulsen 65 år  10. september 

Ingrid Tisthammer    85 år  18. november 

Brit Westeraas Eriksen    75 år  19. november 

 

 
 

 

Høstens meny 
3. okt. Kyllinggryte m/ karrisaus og salat Det gode Vennskaps Grad Kr. 170,- 

17. okt.  Karbonadesmørbrød  Sosialaften «    140,- 

 7. nov.  Minneloge 9.11. hos Loge 

Gaia 

 

21. nov Bondeomelett m/salat/smør/brød Arbeidsmøte «    160,- 

 5.des. Gravlaks m/dillstuede poteter Den Edle Kjærlighets Grad «    180,-  

19.des. Juletallerken og riskrem Julemøte / Luciaspill «    270,- 

Med forbehold om endringer 

Nye adresser:                          

 

Guri-Mari Ydse har flyttet til Kjellbergveien 2B, 3212 Sandefjord 

Alice Legland har flyttet til Stockfletsgt. 27, 3210 Sandefjord 

Ingebjørg Ringdal har flyttet til Ranvikskogen 3, leil. 411, 3212 

Sandefjord 

Ingrid H. Pedersen har flyttet til Hystadveien 13A, 3208 Sandefjord 

Randi Eikodd:  randeikodd@gmail.com 

Berit Nordby:  berit.nordby@gmail.com 

mailto:randeikodd@gmail.com
mailto:berit.nordby@gmail.com
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Hilsen fra redaksjonen 

 

Kjære søstre! 

Det skjer mye i logen – hele tiden.  Vi har nettopp unnagjort 

Embedsmannsinstallasjonen, en viktig begivenhet, og i november blir det 

konsert i Bugården kirke til støtte for Landssaken.  Møt opp! 

Vi ønsker dere alle en fin høst, selv om det regner mer enn ønskelig.  

Været har i hvert fall vært gunstig for soppene, det er mengder av dem i 

skogen.  Mange har sikkert sine «faste» plasser, men selv i 

Hjertnesskogen fant vi traktkantareller for noen dager siden.   

Takk for at vi får lov til å trykke det dere bidrar med på ettermøtene!      

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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