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Hilsen fra Overmester                                                                                                                      

                                                                 
 

Kjære Søstre. 

 

Nå er vi allerede langt inne i vårterminen, men i skrivende stund er det 

fortsatt kulde og masse snø.  I hvert fall her oppe i Kodal.  Men solen har 

begynt å titte fram, og gir forhåpninger om en ny vår, med varmere 

dager, fargerike vårblomster og lettere klær. 

 

Vi har hatt en innholdsrik vårtermin hittil, med nyttårsgalla hos Margret 

Skulesdatter i Tønsberg, og arbeidsmøte med rapporter og nevnder.   

6. februar fikk Gerd Pernille Nesje tildelt sin velfortjente Veteranjuvel for 

40 års medlemskap.  En flott seremoni med påfølgende gallamiddag.   

20. februar hadde vi venneaften.  Det kom to gjester.  Vi skulle nok 

ønsket noen flere, men det var vinterferie og mange hadde nok reist på 

hytta eller bort fra kulda og ned til varmere strøk. 

6. mars skal Aase-Margrete Nyland og Veslemøy Synnøve Løkkevol få 

tildelt sine 25-års Veteranjuveler.  Vi gleder oss! 

 

Så må jeg igjen få takke alle søstre for god hjelp og støtte! 

 

Våren ligger her foran oss med forhåpentligvis mye sol og varme, og det 

er ikke lenge igjen til påske.  I den forbindelse vil jeg 

få gjengi Bj. Bjørnsons fine dikt:   

 

Jeg velger meg april                                                        

Fordi den stormen feier 

Fordi den smilet smælter 

Fordi den ævner ejer 

Fordi den kraften velter 

I den blir somren til. 

 

Søsterhilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet fra Tone 
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Logemøte 19. desember 2017.  JULEMØTE 

 

Det var et stort program denne logekvelden, like før jul.  I logesalen fikk 

vi være med på Lucia-spillet, utført meget fint av syv flinke søstre.  

Ettermøtet startet med at søster Irene Slyngstadli spilte «Tenn lys» på 

pianoet, mens str. Elisabeth S. Wendt tente adventslysene.  

 

Vi fikk servert tradisjonell juletallerken med ribbe, medisterkaker, pølse 

og poteter.  Til dessert var det riskrem, og 4 søstre fant hver sin mandel. 

 

OM Tone G. F. Skoli, som har vært vår OM denne høsten, takket alle for 

flott innsats i 2017. 

 

Søster Ellen Wang talte også, og rettet en spesiell takk til søstrene Berit 

Fevang Eriksen, Brith Jørgensen Opsal, Tove Fevang, Ingebjørg Nesje 

Jonassen, Elin S. Lundeby, Anne-Britt Olsen og Elin Faye-Lund som 

framførte Lucia-spillet på en fantastisk måte! 

 

   
                                         Julestemning                              Foto: TBG 

 

 

 

Nyttårsloge 2. januar 2018  

 

For 2. år på rad var vi invitert til Nyttårsloge hos Loge 28 Margret 

Skulesdatter i Tønsberg.   

 

OM Mona Granås holdt tale.  Det er blitt en tradisjon at de to eldste 

logene i distriktet avholder felles Nyttårsloge.  Det synes hun er gledelig, 

og det skaper nye vennskap.  Hun ønsker at vi får mange nye søstre, og 

at vi sammen tar vare på hverandre.  Hun avsluttet med noen kloke ord 

fra en liten bok som heter «Dagen er din»: 
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Jeg skal jo bare en gang vandre gjennom denne verden. 

Alt det gode jeg gjør, all den vennlighet jeg kan vise noen mennesker, må 

jeg gjøre nå, det må jeg ikke utsette og forsømme, for jeg kommer aldri 

denne veien igjen. 

Denne dagen er den første i resten av mitt liv. 

 

   
Bak fra v. og rundt: søstrene Alma E. Myhre,        UM Liselotte Aune Lee ønsker alle velkommen   

Kari G. Widerberg, Turid E. Syvertsen og                                      til bords. 

Elisabeth Falkenberg 

Foto: May-Britt Fevang 

 

   
Str. Elisabeth Falkenberg og Ann-Mari Jacobsen      Eks OM Randi Johnsen og str. Grete Sandquist 

       

        
Str. Monika Berget og sekr. Torill S. Roselin                                                 OM Mona Granås 
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OM Tone Grethe F. Skoli, CM Ellen E. Wang og        Privatnevnda sto for serveringa. Her er de: 

OM Mona Granås                                                   Marit V. Christensen, Kjersti Hauan, Bente     

                                                                         Lilletun, Rita A. Berglund og Bjørg Johannessen 

                                                                    

     
Str. Eidi S. Paulsen sm.m. str. fra 28 M.S.          Kari G. Widerberg, Kristina Strøm, str. fra 28 M.S. 

 

 

Logemøte 16. januar 2018 

Arbeidsmøte.  Vi fikk servert snitter på ettermøtet.  Søster Helene 

Skogheim fikk overrakt blomster i anledning 80 årsdagen den 2. januar.  

Søster Helene Skogheim er inne i sin fjerde periode som musikkansvarlig.  

Første periode var fra 1999 – 2001, og nå har hun vært sammenhengende 

fra 2013.  Det er en flott innsats for logen!  

 
                    Søster Helene Skogheim og OM Tone Grethe Furuseth Skoli          Foto: TBG 
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Logemøte 6. februar 2018 

 

Søster Gerd Pernille Nesje ble tildelt 40 års Veteran Juvel ved en 

høytidelig seremoni i logesalen. 

På ettermøtet fikk vi servert ovnsstekt kylling med grønnsaker og 

rosmarinsaus.  Etterpå fikk vi servert kaffe og kaker. 

OM Tone M. F. Skoli talte til jubilanten, og leste diktet «Spør du meg hva 

lykke er», og overrakte tre nelliker. 
Spør du meg hva lykke er 

Vil jeg svare – dette her 

Disse blomster, denne tue, 

Dette øyeblikk – nuet. 

 

Synes du at det er lite? 

Å, min venn, da skal du vite 

I ditt hjerte, at du ikke 

Eier mer enn øyeblikket. 

 

Gods og gull og hus og haver 

Er forgjengelige gaver. 

Alt du samler og vil eie 

Har du kun til lån og leie. 

For den dagen du må heise 

Seilet for den siste reise 

Får du intet med på ferden 

Av bagasjen her i verden. 

 

Men det skjønne du har sanket 

På den jorden du har vandret, 

Ligger gjemt i hjertets indre 

For ved reisens mål å tindre. 

  

Søster Gerd P. Nesje holdt også tale, og snakket om viktigheten av å 

være en del av fellesskapet på logemøtene, men at også tilfeldige møter i 

byen lyser opp i hverdagen.  Det er viktig å ha noe som er fast og 

forpliktende!  Hun sa at hun kommer til å fortsette å komme på 

logemøtene, nå med juvelen på brystet, og skålte for alle «de flotte 

jentene» her!   

  
Bak: Storrepr. Berit Hanssen, Storrepr. Mette Sundve,                   Jubilanten, str. Gerd P. Nesje 

ExOM Marit W. Hansen, Storrepr. Gunn Tove Skalleberg, 

Foran: OM Tone Grethe F. Skoli, str. Gerd P. Nesje og  

DSS Greta Gjerde Christiansen                                                                                   Foto: TBG 
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Venneaften 20. februar 2018  

 

Etter et kort logemøte ble våre to gjester invitert inn i logesalen.  Der fikk 

de en orientering om logen, før vi flyttet oss en etasje ned til ettermøtet.  

Søster Marit Wike Hansen fortalte om logehuset, hva de forskjellige 

rommene brukes til og at «ettermøtesalen» kan leies av andre. 

 

 

    
Skattmester Kari Anita E. Næss, Marit Danielsen     Ex OM Marit W. Hansen, OM Tone G.F. Skoli og 

og Ex OM Veslemøy Løkkevol                                 Sibylle Carl 

 

Vi fikk servert karbonadesmørbrød, og avsluttet med en underholdende 

quiz. Ingen klarte alle 20 spørsmålene, men vinnerne fikk hver sin 

gullmedalje rundt halsen.  Et naturlig premievalg i disse OL-tider! 

   

 
             Quizmestrene: Randi Eikodd, Ingrid Tisthammer, Inger Marie Johansen,  

                         Lillian Eskedal, Anne Taraldsen og Tone Grethe Furuseth Skoli 

                                                                                            Foto: TBG 
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Landssaken 2017 – 2019             

 

Vi er godt i gang med Landssaken, og det er på tide med en liten 

oppdatering.  

 

Vi har som utgangspunkt fått beskjed om å 

samle inn kr. 97 000,-. Dette har kommet frem 

på grunnlag av det totale beløpet Losjene skal 

samle inn, fordelt på antall medlemmer vi hadde 

den gangen. 
 

Vi bestemte på losjemøte at vi skulle sende ut giro på tilsammen  

kr. 1000,- til hver av søstrene, fordelt på hvert år i perioden Landssaken 

skulle foregå.  

 

Det kom tilbakemeldinger på at det var viktig at Losjene viste seg frem og 

hadde arrangementer for andre utenom Losjen. Da ville vi få vist oss frem 

og samtidig reklamert for Redningsselskapet. 

 

 I 2017 var det vår tur til å arrangere kafeteriaen på 17. mai. Det 

innbrakte ca. kr. 9000,- i kassa. I tillegg har vi sammen med de andre 

Losjene i Sandefjord arrangert konsert i Bugården kirke. Dette innbragte 
ca. kr. 2000,-. Det kom dessverre ikke så mange som vi hadde håpet, og 

det kom flere utgifter enn vi var forespeilet, men alt er godt å få med seg 

i den totale potten. 

 

Vi har hittil betalt inn kr. 60 000,-.  Vi skal sende ut en giro til til søstrene. 

Noen har allerede betalt inn kr. 1000,-, men de resterende vil få giro på 

kr. 300,-. Denne giroen vil komme på slutten av vårterminen. Etter 

skattmesters og mine beregninger vil vi da være i mål med det vi skal 

samle inn. Dette er selvfølgelig under forutsetning om at alle betaler og at 

det ikke blir noen endringer i beløpet som skal betales inn. 

 

Jeg vil fortsatt ha et Norgesglass utplassert på logekveldene. Det står på 

bordet der vi betaler for maten vi skal spise. Alt av klirrende mynt som 
kommer inn tas imot med takk. Det er fullt mulig å betale inn mer enn vi 

skal, men vi har også blitt forespeilet at det kan bli mer, så det er ingen 

grunn til å gi seg riktig ennå. 

 

Tusen takk til alle søstre som har betalt inn til denne viktige saken!  

 

Elin Lundeby 

Kontaktperson for Landssaken 
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Minneord for Ingrid Herlaug Pedersen 

 

Søster Ingrid Herlaug Pedersen, medlem av vår Loge, avgikk ved døden 

den 20. januar 2018.  Hennes ordensvita var som følger: 

 
Innviet    10.10.1995 i Loge 62 Tilla Valstad 

3. grad   09.09.1997 
 

Hun ble overført til vår Loge 01.07.2000  

 

Inspektør-ass.  01.08.2001-31.07.2003 
Inspektør   01.08.2003-31.07.2005                 
Kasserer   04.09.2007-15.09.2009      

Undermester  15.09.2015-09.09.1016 

 

Leir nr. 6 Tunsberg 
Innviet   21.11.2002 

3. grad   18.11.2004 

 

Str. Ingrid Herlaug Pedersen ble født 25. februar 1943 i Ballangen i 

Nordland, og vokste opp der.  Så flyttet hun til Skjervøy i Nord-Troms der 

hun utdannet seg til telegrafist.  Der traff hun også mannen sin.  De fikk 
etter hvert 3 barn.  Så gikk turen innom Bærum før hun endte opp i 

Sandefjord i 1999.  Her fikk hun jobb i Uni Storebrand.  På fritiden likte 

hun å gå i fjellet, og hun elsket å være ute i naturen.  Ofte tok hun turen 

nordover til hjemtraktene og hytta. 

 

Ingrid Herlaug Pedersen var en trofast søster som levde opp til budordet – 

møt så ofte du kan.   Selv da sykdommen slo til, og helsen ble veldig 

redusert, møtte hun opp på logemøtene så sant hun orket.  Det er ikke 

lenge siden vi hadde gleden av å se henne. 

 

Hun satte stor pris på Logen, fortalte familien da jeg var på besøk hos 

dem. 

 
Den siste tiden lå hun på Sandefjord Medisinske senter.  Datteren fortalte 

at hun ikke hadde smerter, og var rolig og helt klar til siste stund.  Hun 

sovnet stille inn 20. januar med sine nærmeste rundt seg.  Hun vil bli 

husket som et varmt og godt menneske.  

 

Søster Ingrid Herlaug Pedersen ble bisatt tirsdag 30. januar i Ekeberg 

kapell, med veldig mange søstre til stede.   Det sto 4 æresvakter fra Loge 

37 Verdande ved kisten under seremonien i kirken. 

 

Etterpå var det minnestund i selskapslokalene i Odd Fellow-huset.  Det ble 

framsagt mange gode ord om Ingrid der, fra familie og venner som møtte 

opp. 
 

Vi lyser fred over hennes minne. 
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EN DEILIG DAG 

 

Når igjen det er slutt på en deilig dag, 

Hvor så mange gleder du fant. 

Medens klokken slår sine muntre slag, 

Som en takk for den dag der svant. 

 

Mon så helt du forstår hva en deilig dag  

betyr for det trette sinn. 

Du har glemt de sorger der ligger bak                                           

Skjult av solens siste skinn.                                                         Foto: TBG 

 

En gang blir det slutt på en deilig dag 

før du vet er din aften nær. 

Hva du gav og tok midt i livets jag 

du vil se hva det nå er verd. 

 

Men minnet vil farve en deilig dag 

Så skjønt som et morgengry. 

Selv om hjertet slår sine siste slag 

Er det alltid en dag på ny. 

 

Dette diktet, som ble lest av OM Tone Skoli i minnesamværet, hadde hun 

fått av str. Ingrid Pedersen.  Noen av dere ønsket at det skulle trykkes i 

Yggdrasil, så her er det. 

 

 

 

NY MATRIKKEL 

 

Det er tid for å trykke ny Matrikkel, og vi i fotonevnda trenger hjelp fra 

dere søstre. 

1. Sjekk at opplysningene som står i Matrikkelen fra 2014 er korrekte. 

    Særlig gjelder det telefonnummer og adresse, ev. e-postadresse. 

2. Har du forandret deg siden forrige fotografering?  (Hårfarge, briller; vi  

    blir eldre.)  Da tar vi nytt bilde av deg! 

3. Er bildet av deg uten regalier?  Det skal være nøytralt, og det visste vi     

    beklageligvis ikke da vi overtok vervet.  (Gjelder bare noen få av dere,            

    bilder tatt etter 2014.)  Vi må ta nytt bilde av de som har regalier på! 
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Er det forandringer, vennligst send de nye opplysningene til oss.  Det er 

viktig at du gir beskjed dersom vi skal ta bilde av deg. 

Når vi vet hvor mange som ønsker nytt bilde, skal vi finne et passende 

tidspunkt for fotografering.  

 

Ditt logenr. i loge 37 Verdande Står i Matrikkelen 

Fullt navn  

Født når  

Adresse  

Telefon/mobiltlf.  

E-postadresse  

Innviet når  

Fadder  

 

 

 

 

 

GOD BOK!                         

 

Har du lest «Hundreåringen som klatret ut gjennom 

vinduet og forsvant»  

av Jonas Jonasson? 

 

Boka ble utgitt første gang i 2009, og det er noen år 

siden jeg leste den.  Filmen kom i 2013, den har jeg 

ikke sett.  

Hovedpersonen er Allan Karlsson, som bor på gamlehjem.  Han fyller 100 

år, og dagen skal feires med pomp og prakt.  Det vil ikke Allan være med 

på, så han klatrer ut av vinduet og forsvinner fra gamlehjemmet. Ikke 

mye sviktende helse der i gården!  Vi får være med på hans månedslange 

reise gjennom Sverige, men samtidig får vi være med på Allans utrolige 

opplevelser på 1900-tallet.  Både utvikling av atombomben og attentat 

mot Churchill har han vært innblandet i, og vi får høre om vennskapet 

med formann Maos unge kone. 

«En underholdende historie man blir i godt humør av», skrev Expressen.  

Jeg er helt enig.  Hvis du liker denne fantasifulle sjangeren, kan jeg love 

deg noen hyggelige timer i sofakroken. 

 

Med søsterlig hilsen i V.K. og S., Tove BG 
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JUBILANTER                 

 

 

Vi gratulerer:  

 

Anne Taraldsen    30. mars  70 år 

Anne-Mari Foshaug   1. april  80 år  

Anne Olsen     8. april  65 år 

Marit Huseby    23. april  75 år 

Grethe Svensen    25. april  70 år 

Astrid Elisabeth Hovda   30. april  80 år 

 

    

Ny adresse:                          

 

Elisabeth Skaara Wendt har flyttet til Prinsensgt. 2, 3211 Sandefjord 

 

 

 

 

Hilsen fra redaksjonen 

 

Kjære søstre! 

OM Tone Grethe F. Skoli har optimistisk latt en 

blåveis følge sitt innlegg på lederplass.  Men, i år ble det annerledes, det 

er fortsatt full vinter selv om vi skriver mars.  Det er satt nye 

kulderekorder mange steder i landet, og utolig nok var Svalbard varmeste 

sted på værmeldingskartet for noen dager siden. 

Det er ennå noen uker til påske, vil blåveisen titte fram da?  Kanskje litt 

vel optimistisk, men når april og varmen kommer, skjer ting fort i 

naturen. 

Vi ønsker dere en god påske og 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:gallaher@online.no
mailto:turbraa@hotmail.com
http://www.oddfellow.no/

