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Hilsen fra Overmester                                                                                                                      

                                                           
 

Kjære alle søstre. 

 

Når dette skrives er mai på vei over i juni, gradestokken kryper 

forhåpentligvis oppover igjen, vi har hatt noen flotte, varme dager nå helt 

på tampen av mai.  

  

Uansett om sommeren skal nytes hjemme, på reise eller på hytta så 
håper jeg at dere velger det første – å nyte sommeren. Det går ett år 

mellom hver gang, og selv om tiden går fort er det viktig å ta seg tid til å 

nyte dagene og være sammen med de man er glad i. Da har man også 

gode minner å tenke tilbake på når vinteren igjen kommer.  

 

Vi er nå inne i siste del av vårterminen og vi har foretatt nominasjon og 

valg av nye embedsmenn, i tillegg har vi hatt venneaften, 

gradspasseringer og innvielse, så det har vært en varierende vårtermin. 

Det var også vår loge som hadde ansvaret for 17. mai arrangementet i år.  

 

Vi er i ferd med å avslutte perioden 2015-2017. Det har vært to berikende 

år med mange fine begivenheter. Jeg vil gjerne takke valgte og utnevnte 
embedsmenn og alle søstrene som har deltatt i spill for god innsats, for 

fellesskap og samhold. Takk for oppmuntring, tillit og støtte.  

Takk alle søstre som trofast kommer på logemøtene, takk for gode ord og 

sosialt samvær.   

 

Det eneste som gjenstår i vårterminen er vår årlige sommertur 6. juni. 

Denne gangen drar vi til Jåberg og har sommeravslutningen i hønsehuset 

til Erik Mathisen. 

 

Dette er også den siste overmesterhilsen jeg skriver. Etter installasjonen i 

september går jeg over til Eks. OM-stolen der jeg skal tilbringe den neste 

toårsperioden.  

 
Jeg ønsker å takke alle søstrene for den fine perioden jeg har vært 

overmester, og kollegiet som sammen med meg har ledet logen gjennom 

denne perioden. Uten dem ville det vært en tung jobb å være overmester. 
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Jeg ønsker også å benytte anledningen til å ønske det nye kollegiet lykke 

til i den perioden de nå skal begynne på.  

 

Sommeren 

Av Trond Rudsli, 19.05.2010 

Plutselig går det opp for meg, 

at sommeren faktisk er her. 

Den milde vinden og varmen den gir, 

jeg kjenner den så inderlig nær. 

Sommerlige tanker streifer meg, 
i det jeg sykler forbi. 

En skog av nygrønne bjørketrær, 

med kvitrende småfugler i. 

Jeg tråkker forbi den vesle elva, 

med vakende småørret i. 

Stanser litt opp på den vesle brua, 

og føler meg så uendelig fri. 

Da er det som tiden står stille en stund, 

i nuet som jeg befinner meg i. 

Og like spennende er det hver gang, 

hva vil denne sommeren gi. 

Med dette ønsker jeg søstrene og deres kjære  
en god, lang og varm sommer med late dager! 

 

 

 

 

Logemøte 21. mars 2017 

 

Det var instruksjon ved DSS Gretha Gjerde Christiansen, og over 50 

søstre fra loge 120 Gaia og 37 Verdande hadde møtt fram.  

På ettermøtet fikk vi informasjon om UNP, United Nations Pilgrimage for 

Youth, FNs pilegrimsreise for ungdom.  På et storlogemøte i 2005 ble det 

vedtatt at alle loger og leire i Norge skal betale 700 kr pr. år til UNP, og 

pengene går til å sende ungdommer til USA.  Alle elever i 1. kl. VGS har 

anledning til å delta i en konkurranse, hvor premien er en utdannelsestur 

på ca. to uker.  Oppgaven i 2016 var «Den gylne leveregel i vår tid», og 

en av vinnerne var nå 18 år gamle Maria Aasmundtveit fra Horten.  Siden 

hun for tiden er utvekslingsstudent i USA, er det DSS som har fått 

oppgaven med å reise rundt i stedet for Maria og informere logene. 

 

Vi fikk servert gravlaks med stuede dillpoteter. 

http://fortellinger.net/om/forfattere/trond_rudsli
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                                                                                              Foto: TBG 

Søster Veslemøy Løkkevol mottok gratulasjoner  

og blomster i anledning                      

80 årsdagen, som var den 17. mars. 

 

 

 

Logemøte 4. april 2017   

Gradspassering, hvor søstrene Nina Amundsen og Anne Olsen ble tildelt 

Det Gode Vennskaps Grad. 

På ettermøtet fikk vi servert koldt-tallerken, og etter det var det 

sosialaften, med utlodning og mange gevinster. 

                     
    Str.Anne Olsen og Nina Amundsen                            Bugnende gevinstbord! 

 

 

Logemøte 18. april 2017 

 

Det var gradspassering.  Søstrene Eidi Storvik Paulsen og Maria 

Löffellehner ble tildelt Den Høye Sannhets Grad. 

 Foto: TBG         
Str. Eidi Paulsen og Maria Löffellehner                            Dep. hovedmatriark Astri Henriksen og  

                                                                                   hovedmatriark Gunn Tove Skalleberg   
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Vi hadde besøk av hovedmatriark Gunn Tove Skalleberg og Deputert 

hovedmatriark Astri Henriksen.   

Vi fikk servert kalvestek med poteter og grønnsaker, og det var mange 

som holdt tale.  Søstrene Maria og Eidi takket for den flotte opplevelsen 

de hadde hatt i logesalen, og de takket sine faddere, Anne-Brit Arvesen og 

Kari Fiskaa.  De synes de har lært utrolig mye den tida de har vært med i 

logen, og de er begge klare for nye oppgaver når tida i Privatnemda er 

over.                                                       

Søster Anne Taraldsen takket for maten, og avsluttet med følgende 

historie:  

En gjeng med golfspillere er samlet i garderoben.  En mobiltelefon ringer, og en 

mann svarer den «høyttalende» mens han snører skoene sine.  Alle andre kan 

dermed lytte til samtalen. 

- Hallo! 

- Hei kjære, det er meg, er du i klubben? 

- Ja 

- Jeg står på Aker brygge, og har funnet en skjøøønn lærjakke.  Den koster 

bare 7500 kroner.  Er det ok at jeg kjøper den? 

- Ja, naturligvis, hvis du liker den så godt, så! 

- Siden jeg har deg der, jeg var også innom Mercedes for å få montert en ny 

stjerne.  De hadde akkurat fått inn 2018-modellen, og de hadde en 

kjempestilig, sort SL500.  Akkurat sånn jeg alltid har ønsket meg! 

- Hva koster den? 

- 2.2 mill. i standardutgaven 

- Ok, så kjøp den da, men til den prisen må du få med vinterdekk! 

- Åh, tusen takk, kjære!  Du er nå søt og!  Så var det bare en ting til.  Det 

huset vi så på i fjor er til salgs igjen til 10,5 millioner. 

- Ok, tilby dem bare 10 mill.  De vil sikkert akseptere.  Hvis ikke så gi dem 

de siste 500.000.  Det er en ok pris. 

- Fint, ok.  Vi ses senere.  Jeg elsker deg! 

- Ha det bra!  Jeg elsker deg også!          Samtalen slutter. 

Alle de andre mennene i garderoben stirrer måpende på han, inntil mannen sier 

med et stort smil: Er det noen som vet hvem som eier denne telefonen??  

 

 

På ettermøtet fikk søster Solveig Ambjørnrød        

gratulasjoner og blomster i anledning 85 årsdagen,  

som var den 13. april. 

 

 

 
 

 

Foto: TBG 
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Logemøte 2. mai 2017 

 

Vi har fått en ny søster i Logen, Olaug Helene 

Abrahamsen ble innviet ved en fin seremoni i 

logesalen.  Hennes veileder er Ann Nordby 

Jacobsen. 

 

På ettermøtet fikk vi servert kyllinggryte med ris 

og grønnsaker, og både OM Kari Fiskaa, vår nye 

søster og hennes fadder Marit Askeland holdt taler.  
OM og fadder ønsket søster Olaug H. Abrahamsen 

velkommen.  OM kunne fortelle at ikke alt hadde 

gått etter planen i forberedelsene, nellikene «ble til» roser etter en 

misforståelse i blomsterbutikken. 

Vår nye søster takket for tilliten hun er blitt møtt med, og kunne fortelle 

at sommerfuglene i magen hadde flagret mye siden hun fikk vite datoen 

for innvielsen, men at de roet seg litt etter litt.  Hun ser fram til å bli en 

del av vårt fellesskap!   

 

Søster Elin Samuelsen Lundeby hadde info om Landssaken, og sa at det 

vil bli satt fram Norges-glass i logesalen den 17., slik at de som ønsker å 

bidra litt ekstra, kan putte vekslepenger i glasset.   
 

 

Logemøte 16. mai 2017      

Det var logemøte med valg, som vi kommer tilbake til i neste nummer av 

avisa.  Det var ikke ettermøte, men forberedelser, pynting og borddekking 

til 17. mai-åpen logesal. 

  

 

 

17. mai 2017                                           Str. Ellen Wang ved kakedisken 

 

I år var det vår losjes tur til å arrangere 

17. mai.  Siden vi skulle ha et 
arrangement til inntekt for landssaken i 

løpet av året, ble 17. mai et flott 

utgangspunkt for dette.  Men, skulle 

det bli overskudd i kassa, måtte 

søstrene bidra.  Og de var ikke 

vanskelige å be.  De bakte kaker i 

massevis, (så mange at det ble nok til 

sommerfesten vår), og hjalp til med 

pynting og borddekking 16. mai.  Og på 

17. mai gjorde de en flott innsats med                                  Foto: Tone Skoli 

salg, rydding og diverse andre ting.  Det                                            

ble et vellykket arrangement med et stort 
overskudd på ca. 9000 kroner som går til Redningsselskapet. 
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En stor takk til alle som kunne være med å bidra!  Også til dere som kom 

innom for å få en kopp kaffe! 

 

Hilsen 17. mai-komiteen          

 

 
 

 

Jentetur til Dubai – Ellen, Elisabeth, Inger Lise og Lisbeth 

 
8. mars reiste vi fra Gardermoen til Dubai til en flott uke med mange 

opplevelser og inntrykk. Ellen har bodd mange år i Dubai, og dermed hadde 

vi med en helt super reiseleder. En stor takk til Ellen! 

Dubai er et emirat i den føderale republikken De forente arabiske emirater. 

Landet er muslimsk, og som turister er det viktig å vise respekt ved bl.a. å 

kle seg tekkelig og å oppføre seg anstendig. Oljeindustrien har gjort landet 

rikt. For Dubai er ikke bare olje viktig, men også handel, IT og turisme har 

stor betydning. Gjennom gigantprosjekter som Atlantis og Dubailand, 

verdens høyeste skyskrapere og verdens eneste 7-stjerners hotell er byen 

blitt berømt. Dubai har 2.7 mill. innbyggere, hvorav bare ca. 20% er 

innfødte arabere. Resten er gjestearbeidere.  

Hotellet vårt, Four Points by Sheraton, lå sentralt rett ved t-banen. Der 
bodde vi i en flott leilighet i 27. etasje. Hotellet hadde 43 etasjer, men 

bygget var lavt i forhold til bygningene rundt. 

   
Vi laget frokost selv. Et par ganger benyttet vi oss av room-service når vi 
skulle spise middag. Sørvisen og maten var upåklagelig. Hotellet hadde 

også en italiensk restaurant som vi besøkte et par ganger. 

         

Vi bodde sentralt og rett ved t-banen, noe som var helt supert for oss. Hele 

uken benyttet vi oss av t-banen. Her hadde kvinner og barn egne vogner, 

og de menn som brukte disse vognene kunne risikere bot. Det var heller 

ikke lov å spise, drikke og tygge tyggegummi på t-banen. Der vi ikke kom 

fram med t-banen tok vi taxi, og den var billig. 

Shopping og de store varehusene sto selvsagt på programmet. Første stopp 

var Gold og Diamond Park. Her var det mange gull- og diamantbutikker. Vi 

skulle til en gullsmed som Ellen kjente godt. Alle vi fire hadde planer om å 
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gjøre gode kjøp! Hos gullsmeden ble vi tatt godt imot, og spesielt Ellen!  

Her hadde hun vært mange ganger! 

Mall of Emirate, et stort og flott shoppingsenter med et innendørs 

alpinanlegg og Dubai Mall, verdens største shoppingsenter med ca. 2000 

butikker måtte også besøkes!  Alt var stort og flott! Det ble selvfølgelig 

handling!   

                   
Den gamle bydelen med lave boliger og en overflod av butikker, 

restauranter og boder måtte vi også se. Her var det sjarmerende og moro 

å handle. Prisene var lave og det var mulig å prute.  

 

              
 

Vi besøkte Ellens skredder.  Stor stas for begge å se hverandre. Ellen hadde 

med noen syoppdrag for venner i Norge.  Det ferdige tøyet skulle vi hente 

før vi dro hjem. Etterpå kjørte vi taxi for å se på Ellens hus da hun bodde i  

Dubai. 
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En tur ut i ørkenen måtte vi få med oss, og det var en gøyal og fartsfylt 

opplevelse! Deretter ble vi kjørt til en leirplass hvor vi opplevde en arabisk       

natt. Her ble vi underholdt med bl.a. magedans. En flott opplevelse!  Etterpå 

ble det servert grillmat og drikke! Dessverre var det ikke klarvær, og vi som 

hadde gledet oss til å se stjernehimmelen! 

 

Palmen og det flotte hotell Atlantis sto også på programmet. Ytterst mot 

havet ligger det flotte hotellet Atlantis med sine eksklusive butikker. Her 

var det vakter som sørget for at bare hotellets gjester kom inn på hotellets 

område.  Ellen kjente en som jobbet på Atlantis, og hun hadde avtalt en 

omvisning. Han tok imot oss, og viste oss rundt. Vi fikk blant annet se en 

suite til kr. 30.000 pr. natt! Her var det luksus!  

     
 

       
Burj Al Arab – Seilet! Her hadde Ellen bestilt afternoon-tea med champagne 

til oss. Her kommer man heller ikke inn uten å bo på hotellet, eller spise! 

Dette er det eneste 7-stjerners hotell i verden og det var utrolig flott. Vi fikk 

omvisning etter mat, og fikk være med helt til toppen av hotellet. Utsikten 

https://www.google.no/search?biw=1280&bih=607&tbm=isch&q=dubai+hotell&sa=X&ved=0ahUKEwiokaD9hePSAhXDfiwKHda4AlcQhyYIIQ
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var helt fantastisk! Herfra så vi de flotte strendene som Dubai har mange 

av! 

Gamlebyen med Bur Duba på den ene siden og Deira på den andre siden 

av Dubaivika fikk vi også oppleve. Vi krysset Dubaivika i en tradisjonell abra 

(båt). Her opplevde vi ekte arabisk magi med de originale markedene, bl.a. 

små butikker med krydder av alle slag.  Vi bare måtte kjøpe krydder her!   

Deretter besøkte vi gullmarkedet.  Mange, mange butikker med masse gull! 

                   
Vi fikk også tid til å besøke Sjømannskirken! Kjempekoselig! Som i alle 

sjømannskirker ble det servert kaffe og vafler.  Vi spiste også lunsj der. Vi 

fikk til og med med oss ferske rundstykker og fylte horn! Ellen traff kjente 

fra sine 10 år som ansatt på «Kjerka». Chrima og Mika – et ektepar fra Sri 

Lanka som har jobbet på kjøkkenet og som altmuligmann i mange år. Det 

ble et hjertelig og varmt gjensyn! 

              
                                                                Bildene fra Dubai er fra Lisbeth Evensen 

Dette ble noen spennende og opplevelsesrike dager som vi nok må hjem å 

fordøye! Vi har sett flotte arabiske menn i sine skinnende hvite klær 

sammen med sine kvinner i heldekkende, svarte kjoler.  Skyskrapere, flotte 

hoteller, store shoppingsentre med gull og glitter, og motorveier med 8 filer 

har gjort inntrykk. Men vi har også sett andre områder i Dubai som også 

var hyggelige, men langt fra så flotte!  

Kommer vi til Dubai en annen gang, skal vi garantert besøke en av de flotte 

strendene som omgir byen!  

 

Lisbeth Evensen 
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JUBILANTER                   

 

Vi gratulerer: 

 

Randi Gro Eikodd     6. juni  85 år 

Turid Braavold Johansen       10. juli  65 år 

Irene Johansen     25. juli  70 år 

Ingebjørg Nesje Jonassen   1. august  75 år 

 

 

 

Hilsen fra redaksjonen 

 

Kjære søstre! 

Frister det med en tur til Dubai?  Vi håper dere vil hygge dere med 

reisebrevet og opplevelsene de fire søstrene har hatt.  Og vi håper dere 

alle får en super sommer, uansett hvor dere tilbringer den!   

I neste nummer av avisa vil vi presentere våre nye valgte og utnevnte 

embedsmenn.   

Vi har ikke fått så stor respons på vårt ønske om å få bokanmeldelser.  

Det er ikke for sent!  Kanskje du leser ei kjempegod bok i ferien?  Del 

opplevelsen med oss! 

Riktig god ferie! 

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:gallaher@online.no
mailto:turbraa@hotmail.com
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    KLIPP OG LIM!  (Til Matrikkelen) 

 

276 Olaug Helene Abrahamsen 

f. 21.07.1940 

Mefjordveien 106, 3234 Sandefjord 

Tlf.: 971 74 434  

Innviet 02.05.2017 

Fadder: Marit Askeland 

          

http://www.oddfellow.no/

