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Julehilsen fra Overmester                                                                                                                           

                                                           
 

Kjære søstre! 

 

Vi er i den mørkeste tiden av året, sola er så vidt oppom og hilser på oss på 

godværsdager. Siden sommeren har lyset sakte men sikkert forlatt oss. Selv blir 

jeg alltid forundret over at høsten plutselig ligger bak oss, men er glad ved 

tanken på at vi nærmer oss ”solsnu”.  

 
I skrivende stund har fremdeles ikke kong Vinter meldt sin ankomst, til glede for 

noen og til fortvilelse for andre.  Men det kan endre seg fort, og det er lett å se 

for seg snø på markene og en blek desembersol som stråler gjennom iskrystaller 

på bartrærne. 

 

Året 2016 er snart historie, og vi skal venne oss til å skrive 2017. Årshjulet har 
nok en gang snurret en runde, og jeg syns det går fortere og fortere for hvert år. 

Hvordan har så dette året vært? Her er det vel like mange svar som det er 

lesere. 

 

Desember er julemåneden som vi alle har et forhold til, og om noen dager skal vi 

feire jul. Forventningene er i oss, store som små. Vi gleder oss til julens mange 

tradisjoner. Forhåpentligvis kan vi alle feire jul sammen med våre kjære. 
Mange minner dukker opp om tidligere julefeiringer, de fleste gode, får jeg håpe.  

Må alle søstrene få en god jul, en jul preget av det som er verdifullt nettopp for 

deg og dine. Tenn et lys og la det skinne og lyse opp både inne og ute. La 

julehøytiden bli en tid med mye lys og varme. 

 

Men noen av oss har kanskje det siste året mistet en kjær venn, et 
familiemedlem eller en kollega. La oss se tilbake med glede på de stundene vi 

hadde sammen med våre kjære som ikke lenger vandrer blant oss! 

 

Desember markerer også slutten på nok en høsttermin i logen. Vi har i skrivende 

stund ett logemøte igjen, 20. desember, som er vårt julemøte. Vi kan se tilbake 

og glede oss over hyggelige og varierte logemøter, og gode samtaler med 

søstrene. 
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Vi har hatt en begivenhetsrik logehøst i 2016, for min egen del har det vært 

spennende og lærerikt. 

 

Vi har hatt besøk av vår danske vennskapsloge Gry. Vi har hatt en innvielse, 

flere søstre har fått ny grad, en søster har blitt tildelt 40 års veteranjuvel og to 
søstre har fått tildelt 25 års veteranjuvel.  

 

Sorg og glede går ofte hånd i hånd, og det har vi fått merke i vår loge, siden vi i 

høst har fulgt to søstre til den siste hvile.  

 

Det er viktig å få nye søstre, men det som er enda viktigere, er å ta vare på de 

nye søstrene slik at de trives hos oss. 
 

Det er blitt sagt: Å komme sammen er begynnelsen.  Å holde sammen er 

framgang. Å arbeide sammen er suksess. La oss ikke glemme dette. 

 

Som OM i loge nr. 37 Verdande er mitt ønske at vår loge skal være et slikt 

fellesskap hvor vi setter vennskap i høysetet og hvor vi bryr oss om hverandre, 
tar vare på hverandre, ikke bare noen flyktige år i vår beste alder, men sammen 

– hele livet. 

 

Så ser vi framover mot en vårtermin som er preget av mange varierte møter. 

Jeg gleder meg til å møte dere igjen i januar.  

 
Jeg ønsker dere alle, kjære søstre, en god og fredfylt jul 2016 og alt godt for det 

nye året 2017. 

 

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Kari Fiskaa OM 

 

 
Mot jul 

 

Som`ren er borte 

dagene korte, 

men gjennom mørke, tåke og regn 

langt i det fjerne 
lyser en stjerne – 

Betlehems-stjernen, det himmelske tegn 

 

Snart skal vi høre 

klokkene føre 

budskap om høytid i hjemmene inn 

Klart skal det klinge, 
inn skal de ringe 

julen for alle – i hjerte og sinn 

 

av Margrethe Munthe 
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Logemøte 4. oktober 2016 

 

Det var gradspassering, hvor søstrene Tove Fevang, Elin Lundeby Samuelsen og 

Tove Berg Gallaher ble tildelt Den Høye Sannhets Grad.   

På ettermøtet fikk vi servert lammestek med tilbehør, og det vanket 

marsipankake til kaffen.  Det var flere taler ved bordet, begge fadderne, 

Elisabeth Skaara Wendt og Turid Braavold Johansen tok ordet, og str. Elin 

Lundeby Samuelsen snakket på vegne av de som nå var tildelt Den Høye 

Sannhets Grad.  De snakket om vennskap, kjærlighet og sannhet, om det gode 

samholdet i logen, og også om at det er et sted hvor vi kan senke skuldrene.  

 

 

 

           
Søstrene Elin Lundeby Samuelsen, Tove Fevang       OM Kari Fiskaa overrakte blomster til 

og Tove B. Gallaher                                               Tove Gallaher i anledning 70 årsdagen 

 

Etter kaffen var det str. Kari Anita E. Næss, ansvarlig for hjemmesiden vår, som 

informerte oss om oddfellow.no.  Vi logger oss på med vårt loge-nummer, 5 sifre 

(det står på giroer vi får), og fødselsnummer, 8 sifre.   

Yggdrasil helt tilbake til 1986 er lagt inn, vi kan finne informasjon om 

møtekvelder, kontaktinformasjon, loge-informasjon m.m.   

Logg dere inn og bli kjent med sidene! 

 

 

 

Logemøte 18. oktober 2016  

 

 

Også denne gang var det gradspassering.  Søster Alethe 

Thuve Øwre ble tildelt Det Gode Vennskaps Grad.  På 

ettermøtet fikk vi servert karbonadesmørbrød.  

 

       
                                                                                                        

 
Foto: TBG 
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Minneord Dagmar Becke   

 

 
                                         Foto Randi Johnsen 

 

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

Becke, medlem av vår loge, avgikk ved døden torsdag 29. september.  

Hennes ordensvita er som følger: 

Loge 37 Verdande: 

Innviet 11.06.1963 

3. grad 11.05.1965 

50 års Ve. Ju. 01.10.2013 

CMs venstre ass fra 01.01 1965 til 31.12.1967 

Ceremonimester fra 01.01.1968 til 31.12.1969 

Undermester fra 01.01.1970 til 31.12. 1971 

Musikkansvarlig fra 01.08.1975 til 31.07.1979 

Undermester fra 01.08.1981 til 31.07.1983 

Overmester fra 01.08.1983 til 31.07.1985 

Str Dagmar Becke, født 06.04.1915, sovnet stille inn torsdag 29.september. Hun 

ble 101,5 år. 

Det var med vemod jeg mottok meldingen om hennes død. Hun hadde vært syk i 

3 og en halv uke og tok farvel med livet med sine kjære rundt seg.  

Str Dagmar Becke var en trofast søster gjennom alle år. Hun fulgte budordet møt 

så ofte du kan.  

Hun var medlem nr. 18 i vår loge og har vært med i 53 år og 3 måneder. Vår 

loge var 50 år i november 2015 hun har vært med helt siden Rebekkaloge 37 

Verdande ble dannet.  Det står det respekt av. 

Dagmar Becke hadde mange interesser, i tillegg til å påta seg verv i logen, var 

hun med å starte Sandefjord kunstløp-klubb, hun var også opptatt av historiske 

drakter og frisyrer.  

De siste årene var hun ikke så ofte i logen, men hun kom så sant hun følte seg 

frisk nok til å gå. Hun var veldig nøye med å gi beskjed hvis hun ikke kunne 

komme i logen. Rett før sommeren fikk jeg en telefon fra henne hvor hun fortalte 

at hun nok ikke kom til å komme mer i logen fordi hun følte seg svimmel. Helt til 

det siste var hun opptatt av logen, hun fulgte med i alt som skjedde i logen.  

Vi husker henne som et varmt og godt menneske. Hun hadde glimt i øyet og en 

lun humor. Hun var sosial og likte å ha mennesker rundt seg. Hennes milde 

vesen og vakre ytre gjorde noe med oss. 
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Søster Dagmar Becke skal bisettes fredag 7. oktober kl 11.30 fra Ekeberg kapell. 

Sønnen hennes fortalte meg at familien håper at mange søstre vil være med på 

minnestunden etter bisettelsen.  

Vi lyser fred over søster Dagmar Beckes minne. 

 

Søster Rose Holtet leste diktet Til min Gyldenlak i Ekeberg kapell: 

 

Til min Gyldenlak 

Av Henrik Wergeland 

(Denne versjonen ble trykket i Morgenbladet 24. mai 1845) 

 

Gyldenlak, før Du din Glands har tabt, 

da er jeg Det hvoraf Alt er skabt; 

ja før Du mister din Krones Guld, 

    da er jeg Muld. 

 

Idet jeg raaber: med Vinduet op! 

mit sidste Blik faar din Gyldentop. 

Min sjel dig kysser, idet forbi 

    den flyver fri. 

 

Togange jeg kysser din søde Mund. 

Dit er det første med Rettens Grund. 

Det andet give du, Kjære husk, 

    min Rosenbusk. 

 

Udsprungen faaer jeg den ei at see; 

thi bring mig Hilsen, naar det vil skee; 

og siig, jeg ønsker, at paa min Grav 

    den blomstrer af. 

 

Ja siig, jeg ønsker, at på mit Bryst 

den Rose laa, du fra mig har kyst; 

og, Gyldenlak, vær i Dødens Huus 

    dens Brudeblus! 
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Minneord Lilly Odveig Rysand 

 

 
Mine søstre, siden sist vi var samlet her har vi fått melding om at str. Lilly 

Odveig Rysand, medlem av vår loge, avgikk ved døden torsdag 1. desember. 

Hennes ordensvita er som følger: 

Loge 37 Verdande: 

Innviet 20.01.1967 

3. grad: 

40 års Ve.Ju 

sekretær 01.01.1970 - 31.12.1971 

Str. Lilly Odveig Rysand født 07.01.1923 sovnet stille inn torsdag 1. desember. 

Hun ble 93 år og 11 måneder. 

Det var med vemod jeg mottok meldingen om hennes død. Hun var medlem nr. 

28 i vår loge, og skulle blitt tildelt 50 års Ve.Ju i januar. Vår loge var 51 år i 

november, så hun har vært med nesten helt siden Rebekkaloge 37 Verdande ble 

dannet. 

Lilly Odveig Rysand vokste opp på en gård på Hedemarken som en av ti søsken. 

Hun dro til Oslo da hun var 15 år og fikk jobb som tjenestepike. Etter noen år 

dro hun til London hvor hun var au pair og gikk på skolen på kvelden. Senere var 

hun au pair i Tyskland.  Oppholdet i London og i Tyskland resulterte i at hun 

snakket begge språk flytende. 

Hun kom til Sandefjord i 1950 og her ble hun værende resten av livet. I en 

periode var hun turistguide i Sandefjord, hun jobbet også litt i en butikk som 

solgte brukskunst. Siden mannen var sjømann, var hun hjemme da de fikk en 

datter. 

Hun hadde en datter, ett barnebarn og tre oldebarn, og hun hadde omsorg for 

familien sin.  

Hun leste mye og fulgte med på hva som skjedde i samfunnet. Hun var også 

veldig opptatt av kosthold og helsekost, hun leste alt hun kom over av artikler 

som omhandlet disse temaene. 

En annen interesse som hun hadde var logen, og hva som skjedde i logen. Hun 

snakket ofte og varmt om logen til familien sin selv om hun ikke har vært i logen 

de siste ti årene. Hun holdt også kontakt med noen av logesøstrene helt til det 

siste. 

Hun ble gradvis svakere, og det siste halve året hadde hun store problemer med 

å bevege seg. Hun fikk også noen brudd i ryggen, i tillegg til at hun hadde en 

alvorlig hjertefeil. Så hun var avhengig av hjelp for å komme seg ut. I slutten av 

november fikk hun et hjerteinfarkt, så etter en snau uke sovnet hun stille inn på 

Tønsberg sykehus. 
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Søster Lilly Odveig Rysand skal bisettes fra Ekeberg Kapell fredag 9. desember kl 

13. Familien fortalte meg at sørgehøytideligheten vil avsluttes i kapellet. 

Vi lyser fred over søster Lilly Odveig Rysands minne. 

  

 
 

 

Minneloge 1. november 2016 

 

I år var det Loge 37 Verdande som inviterte Loge 120 Gaia til logemøtet til 

minne om de søstre som har gått bort det siste året.  75 søstre fra begge logene 

var til stede. 

 

 

 

 

Logemøte 15. november 2016 

         Foto TBG 

Bak fra venstre: Storrepresentantene Hildebjørg L. Henriksen, Gunn Tove Skalleberg, 

Mette Sundve og Berit Hanssen. 

Foran fra v.: OM Kari Fiskaa, søster Solveig Ambjørnrød og DSS Greta Gjerde Christiansen 

 

40 års Veteranjuvel ble tildelt Solveig Ambjørnrød.  Det var en høytidelig 

seremoni i logesalen, og mange søstre hadde møtt fram for å gjøre ære på 

veteranen. 
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Gratulasjon fra fadder Ragnhild, som ble lest for oss av OM Kari Fiskaa: 

 

Kjære Solveig!  Gratulerer hjertelig som 40 års veteran.  Jeg skulle gjerne vært 

hos deg, men jeg er ikke i form. Du har vært en alle tiders søster, så jeg er stolt 

over å være din fadder.  Du har utført alle verv du har fått med et smil.  Vi var 

mye sammen i yngre dager, både privat og på turer, og har hatt det koselig.  Jeg 

ønsker deg mange fine år i losjen i årene som kommer. 

Beste hilsen og klem fra din fadder Ragnhild 

 

I tillegg til ordene fra fadder Ragnhild Virik Johansen, holdt både OM Kari Fiskaa 

og jubilanten taler, sistnevnte sågar på rim! 

Vi fikk servert roastbiff-tallerken, og str. Elin Faye-Lund fikk fram latteren da hun 

takket for maten, og fortalte om den gang hun som ung skulle imponere 

ektemannen med hjemmelagde kjøttkaker.  Om de ble gode?  Vel, datteren lurte 

på om det var tyggegummi!   

  

 Foto: TBG    
Str. Elin L. Samuelsen har fylt                 Trivelig med levende musikk til Solskinnssangen! 

50 år, og fikk overrakt blomster 

av OM Kari Fiskaa  

 

 

Førjulssamvær på Solvangsenteret 27. november 2016  

Tradisjonen tro ble det også i år arrangert adventshygge på Solvangsenteret, 

klokken 17.00, 1. søndag i advent.     

Det ble ønsket velkommen av Eks OM som også fortalte hva 

som skulle skje denne kvelden.  Bror Thore Eriksen er tro 

som gull, han har spilt for oss i mange år.  Pianospill til 
sangene gir en ekstra god stemning.  Han spilte og en 

Parafrase over diverse julesanger. 

Det hele startet med Tenn Lys som Veslemøy Løkkevol leste 

teksten til og Eks OM tente lysene.  Etterpå sang vi 

Julekveldsvisa, og da var festen i gang.  Turid Gro Åberg 

leste to julehistorier som ble godt mottatt.  Det ble servert 

lekre smørbrød, som vår flotte UM og hennes hjelpere er 
primus motor for.  En av beboerne synes de var like flotte 
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som de man får kjøpt hos Halvorsen. Etterpå ble det sendt rundt kaker som var 

bakt av søstrene, her var det rikelig med kaker. Men jeg må virkelig gi søster 

Maria Löffellehner en stor applaus for hennes mange bidrag.                

 

Da var det tid for utlodning av mange flotte gevinster, og det er jo alltid 
spennende. Her var det engler, blomster, hjemmestrikkede sokker og mange 

andre spennende ting. 

Kvelden gikk fort og vi avsluttet med å synge Deilig er jorden. 

Det var 17 beboere, 5 gjester, 1 bror og 11 søstre tilstede.  Utlodningen ga  

kr. 3.050,- som vil gå til noe ekstra til beboerne i julen. 

 

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon 
Eks OM 

Elisabeth Skaara Wendt 

 

 

Logemøte 6. desember 2016 

 

Søstrene Kari Unn Hvål og Synnøve A. Brekke mottok 25 års VeJu.  På 

ettermøtet fikk vi servert rødspettefilet med tilbehør, og både OM Kari Fiskaa, 

søster Kari Unn Hvål og Str. Synnøve A. Brekkes fadder holdt taler.  Fadder Bjørg 

Jørgensen syntes det hadde vært en nydelig og gripende seremoni logesalen.  En 

fin opplevelse! 

Søster Kari Anita E. Næss takket for maten med følgende sitat: Den sunneste 

gymnastikk er å gå fra bordet i rett tid! 

 

               Foto: TBG  
                    Storrepr. Berit Hanssen, OM Kari Fiskaa,                        Gave til veteranene 

               Søster Kai Unn Hvål og søster Synnøve A. Brekke 
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REISEBREV FRA SRI LANKA 

 

Kjære søstre 

Jeg har vært i Sri Lanka og besøkt min datter Charlotte, mannen Jørn og mine 

barnebarn, Eva Lill (10) og Isak (12). 

 

De reiste rett før jul i fjor, og jobber der frivillig uten lønn. 

Barna går på internasjonal skole i Galle. 

For å kunne finansiere dette solgte de båt og to biler. Huset på Solløkka og 

fritidsleilighet på Fagerfjell ble leid ut for ett år. 

 

De har jobbet mye for å få startet et firma, finne et lite butikklokale, pusse opp 

og starte en gjenbruksbutikk med navnet NewUse (Ny Bruk).  

Der selger de brukte ting til rimelige priser. Målet er å skaffe inntekter samtidig 

som butikken kan gi arbeidstrening og en liten inntekt til personer som har en 

svært vanskelig livssituasjon. 

 

Inntekter fra butikken og innsamlede midler brukes til å bygge et nytt lite hus til 

en dame som mistet alt under tsunamien for 12 år siden. Hun er handikappet og 

har 2 barn, en gutt er satt bort på et kloster, en annen gutt bor hjemme. Det 

gamle huset var en fuktig liten hytte bygget av plankebiter og bølgeblikk. Rotter 

og kakerlakker var det mye av. Det nye huset er nå nesten ferdig, og den lille 

familien får nå et tørt og trygt hjem med mye bedre hygieniske forhold. 

 

Siri Lanka har flott natur, og innbyggerne er alle snille og vennlige. Vi bodde hos 

familien som leier hus ved siden av et hotell 5 minutter fra stranden. 

Omgivelsene er jungel, og hver morgen våknet vi av fuglesang. Ofte så vi flere 

apekatter i trærne rundt som spiste blader og daglig spaserte påfugler rundt i 

haven. 

En morgen våknet vi opp til en skremmende opplevelse. Vi hørte en kraftig larm, 

sengene ristet, det viste seg å være et jordskjelv. Lokalbefolkningen var redde 

og tenkte med en gang på tsunamien for 12 år siden. 

 

En dag fikk jeg være med barnebarna på den engelske internasjonale skolen, en 

koselig liten skole med elever fra mange forskjellige steder i verden.  

 

På veien ned hadde jeg full koffert, en del klær til meg selv men også mye som 

jeg hadde samlet og som kunne selges i gjenbruksbutikken. 

 

En fin ferie med mange opplevelser! 

 

Dersom du er interessert kan du gå inn på www.newuse.org og finne mer 

informasjon. 

 

Hilsen søster Lill Haughem 

http://www.newuse.org/
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Bilder: Lill og Charlotte Haughem 

 

 

 

 
 

 

NB!  Juletrefesten i logehuset er avlyst! 
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JUBILANTER                Foto TBG 

 

 

Vi gratulerer: 

 

Margith Vaage    95 år  1. januar 

Kari Anita Eriksen Næss   55 år  19. januar 

Ragnhild Virik Johansen   95 år  26. januar 

Elisabeth Skaara Wendt   65 år  18. februar 

Ranveig Liverød Halvorsen  65 år  2. mars 

Veslemøy Løkkevol    80 år  17. mars 

 

 

Vårens meny 
3. januar Nyttårsloge i Tønsberg, Margret Skulesdatter 

 
17. januar Kremet kyllingsuppe m/brød.       Arb.møte 150,- 

7. februar Snitter                                       Regnskap.  170,- 

21. februar Karbonadesmørbrød                    Venneaften 

Kong Harald fyller 80 år! 
140,- 

7. mars Kalvegryte m/potetstappe            2. grad 190,- 

21. mars Gravlaks m/dillstuede poteter       Instr. 190,- 

4. april Koldttallerken m/røkelaks m.m.,   1. grad  200,- 

18. april Kalvestek m/fløtesaus/gr.sak.       2. grad 210,- 

2. mai Stekt kyllingbryst m/ris/gr.sak.     Opptakelse 190,- 

16. mai Ikke ettermøte p.g.a. 17. mai 
 

5. september Snitter                                         Arbeidsmøte 170,- 

19. september Helstekt indrefilet m/sopp m.m.     Installasjon 230,- 

Med forbehold om endringer 
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En julefortelling. 
En gang kom det en liten nisse på ski gjennom skogen. Han hadde vært i byen for å 

leke med barna, og nå var han på vei hjem til det lille huset sitt. Plutselig stoppet han 

opp og lyttet, var det ikke .........”Hjelp meg - hjelp meg, pep en tynn stemme”. 
Den lille nissen så seg omkring og fikk øye på en liten gråspurv som satt og pep 

ulykkelig i snøen.  ”Hva er det med deg”, sa nissen – ”kan du ikke fly?” 

”Nei, sa den lille fuglen», det er noen galt med den ene vingen min”. 

”Still deg oppå skiene mine», sa nissen, «så skal jeg ta deg med hjem og passe på deg 
til du blir frisk igjen” Den lille fuglen gjorde som nissen hadde sagt, og snart suste de 

gjennom skogen, hjem til nissens hus i et gammelt grantre. 

Da de kom dit bar nissen den lille fuglen inn i treet og la den i sengen sin.  Den tok 

en fyrstikk og brukte den som spjelke.  Deretter surret nissen en bandasje rundt den 

vonde vingen. ”Sånn” sa nissen, ”nå blir da snart frisk igjen”. ”Jeg skulle ha vært på 
julefest inne i byen”, sukket gråspurven, ”men så krasjet jeg med treet og falt ned i 

snøen. 

Den savnet familien sin, og det gjorde forferdelig vondt i vingen. Allting var bare 

fryktelig trist.  ”Hvis du mister motet, blir du aldri frisk igjen”, sa den lille nissen. Men 

fuglen bare gråt og ble sykere og sykere. 
På julaften var den lille fuglen så syk og svak at den holdt på å dø.  Da tok den lille 

nissen en sølvbjelle ned fra peishyllen og kalte på alvene i skogen. ”Kjære alver i 

skogen”, ba den lille nissen, ”syng for den lille fuglen så den bli frisk igjen.” 

Og alvene sang så vakkert de bare kunne, men fuglen var for syk til å høre. Da tok 
alvene sine sølvbjeller og kalte på skogsfeene. ”Feer i skogen”, ba alvene, ”syng for 

den lille fuglen, så den blir frisk igjen.” Og skogsfeene sang så vakkert de bare 

kunne, men fuglen var alt for syk til å høre den krystallklare sangen. 

Da tok skogsfeene sine bjeller og kalte på dronningen sin for at hun skulle komme og 
hjelpe dem. Da skogfeens dronning kom, bad de henne om å hjelpe den lille, syke 

fuglen.  ”Vakre dronning i skogen, du må gjøre den syke fuglen frisk igjen”, sa feene. 

Dronningen gikk inn i stuen hvor fuglen lå. Hun gikk bort til sengen og smilte til den 

lille fuglen.  Smilet hennes varmet den svake fuglen.  Hun gav den varm dronning-te 

å drikke, og berørte vingen dens med tryllestaven sin.  Så bar hun fuglen bort til 
vinduet og ba feene og alvene å gjøre i stand til julefest. 

Edderkoppene spant fine silketråder rundt et grantre og månen sendte sine stråler 

ned på grenene. Fedronningen hentet ned noen stjerner som hun festet på treet og 

alvene svevde mellom grenene, mens de sang, og sangen hørtes ut som den 
klareste klokkeklang. Stjernene tentes og en av dem sto og skinte rett over toppen 

på treet. 

”Det er det vakreste juletre jeg noen gang har sett”, sa den lille spurven, og så falt 

den i søvn på fedronningens arm. 
Da den våknet igjen noen dager senere var den helt frisk. Nissen, alvene og feene var 

borte, og den viste ikke om det hadde vært drøm eller virkelighet, men 

den glemte aldri den vakre sangen og det vidunderlige juletreet. 

 
Fritt etter Inge Aasted, oversatt til norsk av julenissen.no. 
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Nye e-postadresser: 

 
Ragnhild L. Jacobsen           ragnhild.jacobsen@hotmail.com 

Berit Nordby     wigerd@icloud.com 

Elin K. Faye-Lund    elinkfl@icloud.com 

Mari Anne Hvitstein   Mari-anne@ringo.no 

 

 Foto: TBG 

Pepperkake-fuglehus i naturlig størrelse.  Laget på Fevang skole. 

 

 

Hilsen fra redaksjonen 

Kjære søstre! 

Det ble plass til en bitte liten julefortelling, som er hentet fra Internett.  Vi håper 

den ikke er lest av altfor mange av dere, og at dere vil kose dere med både 

fortellinga, flere dikt og, ikke minst, str. Lill Haughems reisebrev fra Sri Lanka!  

Det blir ikke hvit jul i år!  Det står i avisa, så da er det vel sant!                     

Men, når jordene ligger der og glitrer, dekket av rim, er det ganske vinterlig og 

vakkert!  Se positivt på det! Det er mange fordeler med «lett-vinteren»: Ingen is 

og glatte veier, ingen måking, og hvis snøen kommer i januar er det ikke lenge 

før den er borte igjen. 

Tenn mange lys og kos dere inne!  

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

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:ragnhild.jacobsen@hotmail.com
mailto:wigerd@icloud.com
mailto:elinkfl@icloud.com
mailto:Mari-anne@ringo.no
mailto:gallaher@online.no
mailto:turbraa@hotmail.com
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