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Hilsen fra overmester
Kjære søstre!
Det er allerede mars måned og vi er halvveis til sommeren. Tenk så fort dagene går! Tirsdag 5. 
januar hadde vi et godt besøkt informasjonsmøte. Vi fulgte opplegget som var nytt i 2009. Det 
er informativt, men også høytidelig og vakkert. Musikken som ble benyttet, var også med på å 
gjøre møtet til en god opplevelse både for gjester og egne søstre.

Vi hadde 11 gjester denne kvelden. Foreløpig har vi mottatt seks søknader om opptagelse i vår 
loge. Det er veldig positivt, og vi ser frem til å bli bedre kjent med disse flotte damene. Jeg 
stoler på at dere vil gi dem en god mottagelse når den tid kommer! Det er viktig at nye søstre 
føler seg verdsatt og velkommen fra første stund. 

Det er mange vinterbarn i logen vår, og mange har også feiret runde tall. Som overmester har 
jeg hatt gleden av å overrekke mange vakre blomsterhilsener de siste månedene. Tre rosa 
nelliker i et hjerte er et synlig symbol på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Noen av 
jubilantene har fått blomster hjemme, mens søster Ingeborg Ringdal valgte å feire 85 års 
dagen sin sammen med 56 søstre på møtet den 2. mars. Riktignok fylte hun år fredag 26. 
februar, men denne dagen var hun på fjellet sammen med familien. Snakk om sprek dame!

Når dette leses, har vi fått et innblikk i hva som trengs å gjøres med logehuset vårt. Skal vi 
pusse opp? Skal vi bygge ut? Skal vi selge og kjøpe nytt? Det er mange spørsmål og mye å ta 
stilling til. Alle er enige om at noe må gjøres, men noen avgjørelse blir ikke tatt før alle logene 
har fått sagt sin mening. 

Vi har hatt en ualminnelig kald og snørik vinter. Mange har nok vært redd for å brekke både 
armer og ben, men heldigvis har jeg ikke hørt om alvorlige uhell. Nå når sola endelig har 
begynt å varme litt, må vi likevel innrømme at det er vakkert med alt det hvite. De som liker å 
gå på ski, kan glede seg over flotte løyper i nærmiljøet! Andre sitter kanskje inne og hygger 
seg med en god bok. Jeg vet at mange av dere er flinke til å lese. Det store Mammutsalget har 
nok også fristet med bøker til redusert pris. Det er mye hygge med bøker. Ja, bøker kan være 
en god venn.

Min hilsen til dere i dag er hentet fra en liten bok av Ragnhild Grødal som heter ”Påfyll til livets 
krukke”. Hun skriver om hvordan vi bruker livet vårt. Hvordan vi fyller dagene våre. Til slutt 
blir det så fullt at det nærmest renner over. Vi kan ikke ta alt innover oss. Noe må vi si nei til 
og kvitte oss med. Denne ”renselsesprosessen” kan foregå på ulike måter, og forfatteren gir 
råd om ulike ”tømmeteknikker”. Hun skriver videre at bønn er en måte å rense livets krukke 
på. Du legger dine bekymringer, din smerte, din fortvilelse, ditt håp og din lengsel over i en 
krukke som er større enn noe annet. En krukke som favner alt. Denne frokostbønnen kan 
brukes som et ritual når du gjør deg klar til å møte en ny dag:.

 FROKOSTBØNN

Herre, lær meg å være til stede i min hverdag, slik at jeg vet hvilke brønner jeg trenger å 
drikke av og hvilke jeg skal gå forbi.

La meg aldri miste evnen til å føle, men la meg hver dag ta imot mine følelser og omfavne 
dem som mine.

Lær meg å sortere dem, så jeg kan være mer bevisst på hva det er som former meg av tanker, 
ord og handlinger.

Lær meg å se, slik at jeg kan skjelne mellom mennesker som gjør meg godt, og menneske 
som binder meg og stjeler kreftene mine.

Gi meg mot til å bryte ut av gamle vaner før de tar knekken på meg.

Lær meg å gi andre plass i min krukke, så jeg kan slippe meg selv og slik finne meg selv.

Men ført og fremst, Herre: 

Lær meg kunsten å elske livet, slik at jeg kan hvile i rytmen fra din mesterlige 
krukkemakerhånd når du knar og elter og skjærer bort og former livets krukke.

Gode ønsker til dere alle for dagen, dagene som kommer og for påsken som venter oss.

Randi 



Referater fra loge nr 37 Verdande

Informasjonsmøte 5. januar 2010

Logen innledet vårterminen med et informasjonsmøte hvor man kan ta med gjester, og dette 
resulterte i flere nye søkere til vår loge.

Vi hadde besøk av søster Gunn Bredrup fra Loge nr. 100 Sarepta i Holmestrand, som holdt et 
flott foredrag om sitt engasjement for fattige barn i Calcutta, og som hvert år reiser tilbake til 
India og besøker sine venner og sine mange fadderbarn.

19. januar 2010 

Hyggelig logemøte med god mat og god stemning på ettermøtet.

2. februar 2010

Denne kvelden fikk vår søster Nancy Thuve tildelt sin 40-års Veteranjuvel.  Det var en flott og 
høytidelig seremoni. På ettermøtet var det fine taler og god mat.

Undersøkelsesnevnder for perioden 2009-2011 består av:

Gruppe 1: Søstrene Lisbeth Evensen, Berit Olsen, Sonja Lausch Liseth, Marit Huseby, Anne 
Marie Iversen og vara Irene Johansen.

Gruppe 2: Søstrene Lillian Heggem, Elisabeth Riis Andreassen, Anne Heidi Jonassen, Turid 
Braavold Johansen, Eidi Hjertaas Korsvoll og vara Anne Taraldsen.

Gruppe 3: Søstrene Grethe Hansen, Anne-Britt Olsen, Helene Skogheim, Berit Nordby, Anne-
Marie Aaby og vara Inger Lise Thorstensen.

16. februar 2010

Denne kvelden var det arbeidsmøte. SR Turid Gro Åberg orienterte bl.a. om i hvilken 
rekkefølge søstrene skal gå til bords under middager. De første som går til bords er søstre som 
ikke har fått bordplassering, deretter er det søstre som har fått bordplassering, og til sist går 
OM med gjester eller resepienter til bords.

Terminens passord ble lest opp av OM Randi Johnsen for annen gang.

På ettermøtet ble det servert deilige snitter og det var utlodning med mange flotte gaver.

2. mars 2010

Søstrene Kirsti Dursett og Astri Helene Heyerdahl ble i dag forfremmet til Den Høye Sannhets 
Grad. Vi gratulerer og håper deltagelse i logearbeidet vil gi dere glede i mange år. Lykke til 
videre. 

Litt av hvert/påminnelser

Rebekkaringer:
Logen har noen brukte rebekkaringer. Skattmester Irene Slyngstadli tar med ringene på 
logemøtet 6. april. Hvis det er noen som ønsker å kjøpe er prisen kr 750,-

Odd Fellow handle-nett, 
kan kjøpes for kr. 80.- pr/stk. Ta kontakt med sekretær Grethe Rød Bøhmer.



Meny på våre møter, våren 2010.
De aller fleste har fått tildelt en meny for vårterminen i januar. Kanskje den har kommet bort 
for noen, her er et utdrag fra 16/3 til og med første møte høstterminen.

16.03.2010 O arb Gryterett kr. 90,- u/drikke

06.04.2010 O arb Mulig selvsmurt kr. 50.-

20.04.2010 O + Middag kr 130,- u/drikke

04.05.2010 O arb Mulig selvsmurt kr 50,00

18.05.2010 O arb Ikke bestemt Kommer senere

01.06.2010 Sommertur Kommer senere Kommer senere

07.09.2010 O arb Smørbrød Mulig nye priser

Det er bindende påmelding til alle møtene, dette av hensyn til matbestillingen. Det er lagt ut 
lister på hvert møte hvor du kan skrive deg på. Dersom du ikke har meldt deg på, kontakt UM 
på telefon 911 76 890 eller 33458576(priv). Dukker det opp ting som gjør at du ikke kan 
møte, meld fra så snart du vet.

Stockflethsgate 22 AS

Som styremedlem i Stockflethsgate 22 AS vil jeg gi følgende informasjon om huset:.

Som dere alle vet så er det i gang arbeid med å planlegge en oppgardering av huset vårt.

Etter mange år er det en del ting som trenger oppussing og en del ting vi må utbedre. Leder 
av styret i Stockflethsgate 22 AS, Ove Jonassen og Even Haughem, vil komme på vårt møte 
16.mars og fortelle om dette arbeidet og de alternativer for endringer som styret er kommet 
fram til.

For dere som ikke er på møtet kan jeg kort si at det er forslag om oppgradering av kjøkkenet, 
installasjon av heis, noe som vil medføre endring i selskapslokalene. Det må også gjøres noe 
med fasaden, vinduene og taket.

Endelige avgjørelser vil mest sannsynlig bli tatt på generalforsamlingen. Har du noe forslag så 
kom med det nå før alle planer er lagt.

Marit , UM

Natur og kultur på Klokkaran i Alvdal
3. - 7.sept.2009.  Foto:Fra turen til Røros:

En ønsketanke som ble virkelig.
For tre år siden var det en begivenhet i mitt liv som var annerledes enn 
noe annet jeg tidligere hadde opplevd. Det var da jeg ble opptatt i 
Rebekka-logen. Jeg lurte veldig på hva dette egentlig innebar og 
hvordan det ville ha innvirkning på mitt liv. Dagen etter opptagelsen 
var jeg på vei til byen og møtte 3-4 damer jeg synes jeg skulle dra 
kjensel på. De ga seg til kjenne. Vi var jo søstre så men! Jeg ble fortalt 
at de var på vei til Alvdal. Der skulle de ha noen dager annerledes enn 
bylivet, og veldig mye i samsvar med det jeg synes er fint. Senere så 
jeg noen fine bilder fra et slikt opphold. Det ble mye mer fristende å få 
være med på en slik tur. Sensommer/høst  2009 gikk dette i 
oppfyllelse. Jeg skulle være med gruppa på tur.
For meg ble oppholdet på Klokkaran en opplevelse fordi stedet er så 
spesielt, og vertskapet så interessante og programmet så omfattende. 
Bare hør: Et gammelt sted opp i dalom fint beliggende på slett mark. 
Men neimen som det var slett å komme dit. Vanligvis tenkes høyland – 
oppover. Her gikk det nedover til vi kom til et festlig tun med mange 



forskjellige bygninger attraktivt restaurert. Det var hovedhuset for vertskapet, felleshus for 
gjester med spisesal og dagligstue i storformat, men trivelig og koselig. Maten vi fikk servert 
var noe av det beste spist av oss alle, tror jeg. Rene, økologiske, ferske produkter tilberedt av 
en nenn hånd og god smaksforståelse. Oppskrifter ble spurt om, og delt. Ikke noe 
hemmelighetskremmeri med kokkens utelatelse av en viktig ingrediens. Vår innsats vår å 
rydde og vaske opp, sette på plass, og å sette oss tilrette for en interessant kveld eller 
spennende dagstur. Vi hadde forskjellige soverom med romkamerat eller alene. Enten det var i 
en ominnredet låve, stabbur, drengestue eller hva. Dusj og toalett og badstue var 
tilstedeværende. Med det fineste var et ominnredet grisehus med sittehull for 5 personer 
pr.gang. Det var populært, men vi tok tur og gikk en av gangen. Vi holdt rommene våre i 
orden og tok litt feiing her og der med kosten for å holde vått gress unna, og tøfler inne så 
klart.

Vi var på tur til Alvdal med Aukrust senteret. Jeg visste lite om han, så for meg var dette en 
interessant introduksjon. Bygget i seg selv er jo noe spesielt, tegnet som det er av Svein Fyn, 
og vel utført av det vi kunne se. Det var også besøk til «Annes kermikkverksted» Jeg fant 
engler der! En dagstur til Røros var en kjempefin dag. Førstegangsopplevelse for meg. 
Oppdagelsesferden ga mersmak. Jeg vil dit igjen. Med meg hjem tok jeg med meg en del 
bøker og hefter, prospektkort og selvtatte bilder. Tredje dag bar det avsted oppover og innover 
vidda med bil. Bilen parkert og vi avsted på ben, og med krykker og stavers hjelp, pluss 
hjelpende hender, ble det en trivelig tur med piknik rast og prat. Du så fint det var. Det må 
ikke glemmes at det var de som ville plukke bær. Det rødmet innover i skogholtet. Selv om det 
var bratt og både bær og plukkere tok en trilletur, ble det mye å ta med hjem allikevel. Og jeg 
var tildelt en stor porsjon da jeg ikke kunne plukke selv. :) Det som fengslet min interesse var 
stenartene. Så mye mineraler og spennende naturting overalt. Jeg har stener fra alle steder 
jeg har vært. En bitte liten fargerik, spesiell ble lagt i min hånd for meg å ta med hjem:)
Kveldene var vi samlet i fellesskap med fin.fin underholdning av vertskapet. Det var opplesing, 
sang og gitarspill, og det var videofilm med Kjell Aukrust (Flåklypa Grand Prix). Men mest 
spesielt var den kvelden HULDRA kom på besøk. Opplevelsen av å oppdage dette svevende 
vesenet der utenfor vinduene i tåke-tusse-mørket var ikke helt til å tro på. Så vi det vi så? Jo. 
Vi gjorde det! Huldra kom inn og vi satt som fjetret mens vi var fortalt historie – og historier 
om og fra tidligere dager fra Huldreverden og oss vanlige folk. Engasjerende og berikende og 
hurra for denne huldra.

Turen var for meg som nykommer i denne gruppa en god måte å lære noen av Rebekka-
søstrene bedre å kjenne. Spesielt praten på kveldene før vi hver for oss «tuslet» til køys, ga 
innsikt i våre forskjellige synspunkter og ståsted i livet. Livserfaringer var delt på godt og 
vondt. I uvitenhet sa for eksempel jeg noe som var oppfattet som sårende, mens det for meg 
var et utslag av selvironi. Der igjen var noe sagt som jeg fant vanskelig å akseptere. Jeg 
skriver dette som en meddelelse,og forsøk på å kommunisere at det er viktig og inkluderende 
å komme hverandre nærmere. Men vi gjør ikke det dersom vi ikke er åpne med hverandre og 
lar hverandre vite hvordan vi har det. Å vise glede med det å være sammen, så vel som 
sårende følelser, - om det hender kan begge dele være givende. For meg var turen spesielt 
givende. 

Tusen takk fra,
Einfrid Hanseid Colvin i v. k.s.

Etterskrift, siden dette ikke kom inn i Yggdrasil før nå mars 2010.

I mellomtiden har jeg dessverre ikke klart å delta i logemøtene, da jeg fikk ødelagt senen i 
akilleshælen min. Men derigjen har jeg fått erfare hva søsteromsorg og vennskap har vist seg 
å være utenfor logemøtene. For det har jeg en dyp takknemlighet og vil derfor si tusen takk 
for det.

Hilsen i v.k.og s. søster Einfrid



En liten hilsen fra Veslemøy.
Vedr. Adventstunden på Solvang Eldresenter.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Loge nr. 37 Verdande og Loge nr. 48 Færder.

Hyggestunden var den 13. desember 2009, som jo er Luciadagen, og etter at jeg hadde ønsket 
alle velkommen, åpnet vi derfor med å tenne adventlysene, og Turid Gro leste Inger Hagerups 
adventsdikt. 

Thore Eriksen fra Loge Færder spilte en parafrase over ”Et barn er født”, og så sang Kjell Aas 
fire sanger.

Kjellerstuen på Solvang var full av beboere , str. og brdr., og noen av betjeningen hadde også 
tatt seg en tur ned for å være sammen med oss denne kvelden.

Etter underholdningen, var det tid for bevertning. Flinke logestr. hadde stått for deilige 
smørbrød og bakt kaker, så det var mye godt å by på. Alt fikk virkelig ”ben å gå på ” og med 
deilig nykokt kaffe til, smakte alt fortreffelig. 

Under bevertningen sang vi Santa Lucia-sangen, og Randi Johnsen leste legenden om henne. 
Så begynte loddsalget. Det ble solgt mange lodder for det var mange gevinster som fristet. 
Alle gitt av str. og brdr. 

Vi solgte lodder for hele kr. 4000.- , og da Sandefjords blad ikke tok seg betalt for annonsen, 
kunne jeg stolt gå til Solvang Eldresenter med kr. 3.500,- etter at kr.- 500,- for innkjøp av div. 
var trukket fra. 

Dette skulle være til hygge og nytte for beboerne og vi har mottatt hilsen med takk for gaven. 

Som avslutning på kvelden, sang vi” Deilig er jorden”, før jeg takket for en hyggelig kveld og 
ønsket alle en ”GOD JUL”. 

Søsterfond

På møtet 16.februar var det søsterfond. Det var ikke så mange søstre tilstede, men det ble 
kjøpt mange årer allikevel. Det var mange flotte gevinster og totalt kom det inn kr. 6564,50.
Det var veldig bra. På tross av alle gevinstene gikk utlodningen fort. UM hadde trukket på 
forhånd og de fleste søstrene synes det var fint. En hyggelig kveld ble ikke altfor lang.

Vi gratulerer:

Vi beklager, men vi uteglemte gratulasjoner på 70 årsdagen til
Ragnhild W. Tholfsen i forrige utgave av Yggdrasil.

Ruth Ellinor Mathisen 11.04.1935 75 år 
Elna Jacobsen 17.04.1920 90 år
Laila Helene Solstad 24.04.1925 85 år
Grethe Rød Bøhmer 24.04.1950 60 år
Bjørg Jørgensen 20.05.1935 75 år
Lillian Synnøve Kraver 24.06.1920 90 år

Den 2.februar 2010 ble medlem nr. 49 Nancy Thuve tildelt 
40års Veteranjuvel i en høytidelig og stemningsfull seremoni.

Det var en høytidelig og stemningsfull seremoni ledet av DSS Ingebjørg Nesje 
Jonassen, assistert av fungerende Storembedsmenn Sigdis Marthinsen, Turid 
Gro Åberg, Turid Tuft og Gerd Solberg Thorsen. Søster Nancy Thuve ble 
innviet i Loge nr. 37 Verdande 9. januar 1970.
Logen var den gang bare 4 år, og trengte nye arbeidsglade søstre.
Hun har hatt embeder som OM’s høyre assistent, kapellan i to perioder, og 
deretter arkivar. Etter seremonien i Logesalen, gikk vi til søstermåltidet i en 
nydelig pyntet spisesal, der vi fikk servert et velsmakende måltid bestående 
av kalvestek m/grønnsaker. Taffelet ble ledet av Eks OM Veslemøy Løkkevol. 



OM takket veteranen for hennes virke i Logen gjennom 40 år, og overrakte vårt symbol på 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, de tre rosa nelliker. I sin tale takket 40årsveteranen blant 
annet for den nydelige seremonien. Hun avsluttet med at mottoet ”Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet” og dets betydning er et motto å ta med seg videre for alle søstre. Etter 
søstermåltidet var det kaffe og bløtkake i salongen. Tradisjonen tro ble ”Solstrålesangen” 
sunget til ære for den nye 40årsveteranen. 

(Hele teksten finnes på www.oddfellow.no)

Minneord.
Søster Åse Synnøve Andersen, født 13. september 1941, døde uventet den 28. desember, 68 
år gammel.

Søster Brit Malvik Paulsen, født 11. oktober 1943, døde 5. januar, 66 år gammel.

Søster Ingeborg Marie Jacobsen, født 28. september 2009, døde 6.januar, vel 90 år gammel. 

Det å miste tre logesøstre i løpet av ti dager, er nesten ikke til å fatte. Vi har vel alle følt både 
sorg og avmakt. To av søstrene har fått sitt siste hvilested her i Sandefjord, mens en søster 
var flyttet til Stjørdal og ble begravet der.

Søster Brit Malvik Paulsen ble opptatt i loge 62 Tilla Valstad den 22. sep 1998 
og tildelt Den høye sannhets grad 28. august 2001. Hun ble opptatt i leir nr 14 
Hera 1. mars 2006 og tildelt Håpets grad 15. november 2007. Som medlem av 
loge Tilla Valstad fungerte hun i embedet som kapellan. Den 1. januar 2007 ble 
søster Brit Malvik Paulsen overført til vår loge som medlem nr 240. Sykdom gjorde 
at hun og ektemannen besluttet å flytte tilbake til hjemlige trakter i Stjørdal 
sommeren 2008. Søster Brit Malvik Paulsen var utdannet spesialpedagog, men 
måtte avslutte sin yrkeskarriere for flere år siden på grunn av sviktende helse. Hun var 
optimistisk av natur og håpet i det lengste at hun skulle bli frisk, men da hun fikk ondartet 
svulst på hjernen, var det lite legene kunne gjøre. Hun var heller ikke i stand til å motta besøk 
eller snakke i telefonen. Det ble 14 tøffe måneder for henne og hennes mann. Selv om søster 
Brit Malvik Paulsen ikke var så lenge hos oss, vet vi at hun satte pris på logen og søstrene her.

Søster Ingeborg Marie Jacobsen ble innviet i vår loge som medlem nr 114 
den 7.sep. 1982, og ble tildelt Den høye sannhets grad 7. mai 1985. Hun var OM 
venstre assistent i perioden 1987 -1991.Søster Ingeborg Jacobsen jobbet i mage 
år som syerske på Kjolehuset, men utdannet seg senere til hjelpepleier og fikk 
jobb ved Sandefjord sykehus. Her var hun til hun gikk av med pensjon. Hun var 
svært glad i logen og møtte flittig helt til hun måtte vær hjemme og ta seg av sin 
syke mann. Senere kom egen sykdom og de siste årene har hun vært bosatt i Bokeveien 
bofellesskap. Her fikk hun god pleie og hadde det godt på alle måter. Jeg fikk selv gleden av å 
besøke henne på 90 års-dagen 28. september i fjor. Jeg kan også nevne at den vakre Rebekka 
figuren som står i glasskapet nede, er en gave fra søster Ingeborg Jacobsen. I romjulen fikk 
hun lungebetennelse, og den 6. januar sovnet hun stille inn med sin kjære niese Kari ved sin 
side.

Søster Åse Synnøve Andersen, medlem nr 182, ble opptatt i vår loge 4. mars 
1997 og tildelt Den høye sannhets grad 1. februar 2000. Hun var 
Musikkansvarlig, CM i to perioder og Kapellan frem til høsten 2009.Hun var også 
medlem av leir nr 6 Tunsberg. Her fikk hun Troens grad den 17. februar 2005 og 
ble tildelt Barmhjertighetens grad 15. mars 2007.Som mange av dere sikkert 
vet var jeg fadder til søster Åse Andersen, og jeg innrømmer at jeg var veldig stolt av henne. 
Hun gikk inn for logearbeidet med iver og glede. Som person var hun rettskaffen og lojal, hun 
var også et humørfylt og varmt menneske med stor omtanke for andre.
Pensjonisttilværelsen ble likevel ikke slik hun hadde håpet og trodd. Den vonde ryggen og 
verkingen i kroppen viste seg å være Parkinson. Verken trening eller medisiner klarte å stoppe 
sykdomsutviklingen.  Vi så at hun hadde det vondt, og vi så at hun ble dårligere, men vi 



trodde ikke at vi skulle miste henne. Selv var hun også ved godt mot og etter flere ukers 
opptrening på Hauanskogen, mente hun at det gikk den rette veien, men like før jul fikk hun 
hjerneslag og ble sendt på sykehus for annen gang denne høsten. 4.juledags morgen sovnet 
hun stille inn.

Jeg takker for gode minner og lyser fred over våre døde søstre ved å lese diktet

Ikke før veven er stilnet,
og skyttelens sluttet å gå,
skal Gud trekke teppet til side
og la oss riktig forstå
hvorfor de mørke tråder,
så vel som de gyldne bånd
er like nødvendig for mønsteret
i Mesterens kyndige hånd.

Tente lys
Vi er alle tente lys
Som varmer mens vi brenner
Det er med varmen fra vårt lys 
Vi minnes våre venner
 
Mens noen brenner helt til slutt
Blir andre blåst så tidlig ut
Og det er da vi alle spør:
”Hvorfor skal de bli blåst ut før?”
Men, der er verden som den var –
Den gir oss aldri noe svar
 
Et lys ble tent – et brenner ut
Når det er slokt, er livet slutt
Du var et lys, så varmt og flott
Men ble blåst ut så altfor brått
Vi tørker våre tårer bort –
Og minnes det som du fikk gjort.
 
Vi ser i mørkets ramme
En lysning lenger framme
For all den varm som du gav
Før du får hvile i din grav
Den har vi med oss – helt til slutt
Det lys kan ingen blåse ut.
 
Et lys som alltid skinner
For mange, gode minner.

Randi, OM

Redaktørenes hilsen

Vi takker for alle e-post adressene vi har fått. Det er til stor hjelp for å få gitt ut Yggdrasil, 
er det noen flere som kan motta Yggdrasil på e-post, vær snill å kontakte meg (Kari A).
Vi håper å få gitt ut neste Yggdrasil siste møte før sommerturen, som vi gleder oss til! Har 
noen av søstrene noe å bidra med, er vi veldig takknemlig. Det kan være betraktninger, dikt, 
eller en liten oppsummering fra en tur som andre søstre kan ha glede av å lese. Skrivekløe? 
Kom igjen.



Etter en lang vinter med mye snø, ser vi hver dag at det blir lysere og at det blir mindre snø! 
Nå kan vi endelig se etter vårtegn, de dukker opp hver dag. Vi ser frem til glade vårdager og 
noen fine dager i solveggen.

Her er en liten hilsen fra oss:

Mars

Som solstrimer gjennom 
nakne greiner siver våren 
inn mellom vinterdagene,
skaper tonelek i luften, 
trekker farger ut av jorden, 
smeiger sjelen
med varme vinder.

Med hilsen i V K S
Kari og Lisbeth

Lisbeth Brudal Sørensen Kari Anita Næss
Gamleveien 7, 3218 Sandefjord Ranvikveien 66 B, 3210 Sandefjord
tlf: 33 45 16 34 / 97 5811 13 tlf: 33 44 12 70 / 95 24 73 72
lisbruso@yahoo.no kan@sfjbb.net

mailto:lisbruso@yahoo.no

