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Hilsen fra Overmester                                                                                                                      

                                                                 
 

Kjære Søstre. 

 

Kom mai, du skjønne, milde, synger vi…….. og denne våren har disse 

ordene virkelig stemt.  Da jeg nesten hadde gitt opp håpet om en varm og 

fin vår, viste naturen seg fra sin aller beste side med sol og varmegrader 

så fort kalenderen kom til mai.  Vårblomster som krokus og tulipaner 

våget seg opp av jorda, og alt ble grønt på et blunk.    

 

I skrivende stund er vi ferdige med alle logemøter før sommerferien.  Det 

er kun sommerfesten vår som står for døren, og den 5. juni skal vi til 

Magasinet.  Vi gleder oss til det som blir et hyggelig søstertreff, og en fin 

avslutning på vårterminen som har vært innholdsrik med både 1., 2. og 

3.-gradspasseringer på de siste møtene våre.  Kollegiet har jobbet bra 

sammen, og takket være medlemmer i nevnder, flinke skuespillere og 

søstre som bidrar til hyggelige ettermøter, har det vært en takknemlig 

oppgave å være Overmester. 

 

Til høsten starter vi opp igjen 4. september med arbeidsmøte, og vi skal 

senere på høsten ha tildeling av både 25 og 50 års veteranjuvel til hhv. 

Helene Skogheim og Ingebjørg Nesje Jonassen.  Dette ser vi fram til.  Vi 

skal også en tur til Danmark.  Den 22. september er vi invitert til Loge 54 

Gry, Frederikshavn.  Vi reiser med ferga fra Larvik fredag 21., og kommer 

hjem på søndag.  Dette er alltid en morsom tur, så husk å melde dere på 

til UM hvis dere har anledning til å være med. 

 

Men, først skal vi ha en forhåpentligvis avslappende og fin sommer.  

Hjemme eller borte.  Vi bør prøve så godt vi kan å praktisere det vi har 

hørt i logesalen om å være et godt medmenneske, ikke bare i teorien.  

Handle etter beste evne, og ta alt i beste mening.  Ingen bør si noe om 
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andre som de ikke kan si med vedkommende til stede.  Men, det er også 

viktig å beholde en smule kritisk sans oppe i det hele. 

 

Til slutt vil jeg ta med et sitat fra Arnulf Øverlands dikt,  

«Du må ikke sove» 

 

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem 

Og si: Det er sørgelig, stakkars dem! 

Du må ikke tåle så inderlig vel 

Den urett som ikke rammer deg selv! 

Jeg roper med siste pust av min stemme 

Du har ikke lov til å gå der og glemme! 

 

EN RIKTIG FIN OG VARM SOMMER TIL DERE ALLE SAMMEN! 

Søsterhilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet fra Tone 

 

 

Logemøte 6. mars 2018 

 

Vi hadde en flott seremoni i logesalen, hvor søstrene Aase-Margrete 

Nyland og Veslemøy Løkkevol fikk tildelt 25 års Veteran Juvel.  OM holdt 

en fin tale til de blide, hyggelige og 

sprudlende søstrene. 

     

På ettermøtet kunne UM ønske oss 

velkommen til bords med biff Stroganoff, 

ris og salat på menyen.   

Storrepresentantene Mette Sundve fra 

120 Gaia og Hildbjørg Ljosland Henriksen 

fra 126 Safir var gjester denne kvelden.   

Det var mange som ønsket å si noe.  

Først ute var OM Tone Grethe F. Skoli, 

som gratulerte veteranene med dagen og 

overrakte logevase med tre nelliker.  Hun 

roste de sosiale damene som utstråler  

varme, vennlighet, ro og trygghet.  De 

har hatt turn som felles interesse, og nå 

lurer vi på om Aase-Margrethe, som 

fortsatt er aktiv, kommer opp i  
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håndstående! Str. Turid Gro Åberg, Veslemøys fadder, sa at det å være 

fadder er noe som varer livet ut.   

Str. Aase-Margrethe Nyland kunne fortelle at hennes mor var med i 

«Dameklubben 1928», og at hennes far var en av stifterne i Loge 15 

Kongshaug. 

Str. Veslemøy Løkkevol sa at hun setter stor pris på samholdet, og at hun 

finner en egen ro i logesalen, som gjør noe med henne. 

 

Søstrene Aase-Margrete Nyland og                                «Fadderbarna» 

Veslemøy Løkkevol 

   
                                                                                                                                            Foto: TBG 

De to veteranene fikk overrakt roser fra sine «fadderbarn», søstrene 

Anne-Marie Aaby, Anne-Marie Solberg og Ragnhild Jacobsen. 

 

Etter middag fikk vi servert Pavlova, bakt av vår søster Berit Fevang 

Eriksen, og konfekt fra Turid Gro Åberg.  Tusen takk, begge to! 

 

 

Logemøte 20. mars 2018                                                       

  
                                                                                                                                            Foto: TBG 

 

Vi hadde besøk av DSS Greta Gjerde Christiansen, som hadde instruksjon 
for søstre fra både Loge 120 Gaia og 37 Verdande.   
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På ettermøtet fikk vi servert kjøtt- og grønnsaksuppe, og så var det 

utlodning til inntekt for søsterfondet.  Det var utrolig mange, fine 

gevinster, og vi fikk inn kr. 6.360,-. 

 

  

 

 

 

Logemøte 3. april 2018 

           
Gradspassering.  Søster Marion 

Vermeli ble tildelt Den Høye Sannhets 

Grad.  

På ettermøtet fikk vi servert kalvestek 

med fløtesaus, grønnsaker og poteter. 

 

Eks Om Kari Fiskaa holdt første tale, 

og spurte str. Marion Vermeli om hun 

hadde lurt på hva hun hadde begitt 

seg ut på da hun begynte i logen.  Hun 

spurte også om det hadde svart til 

forventningene.  Hun sa gode ord om 
str. Marion, som at hun er positiv, 

veldig blid, med tid til en hyggelig 

prat.  

 

Str. Marion Vermeli takket for en 

verdig, høytidelig og vakker seremoni, 

og hun rettet en spesiell takk til sin 

fadder, str. Marit Askeland.                                                   Foto: TBG 

                                                                                       

Fadder Marit Askeland gratulerte str. Marion med dagen og tildelingen av 

Den Høye Sannhets Grad.  Hun rettet en spesiell takk til alle som var med 

i logesalen og gjorde dette til en utrolig flott begivenhet. 

 
Deputert Hovedmatriark Toril Nor fra Leir 6 Tunsberg gratulerte også med 

dagen med ordene: «Det er en stor dag for deg og for losjen.  Du er nå 

kommet til veis ende når det gjelder losjegradene, men det er nå 

vandringen begynner!»  Hun informerte om at str. Marion Vermeli vil, i 

likhet med alle søstre, bli kalt til Leiren etter tre år med Den Høye 

Sannhets Grad.  «Fortsett med å være aktiv og interessert logesøster!  

Lykke til videre!», avsluttet hun. 

 

 

 

 

 
 



6 

 

Logemøte 17. april 2018 

 

Gradspassering.  Søstrene Nina W. Amundsen og Anne Olsen ble tildelt 

Den Edle Kjærlighets Grad.   

Storrepr. Berit Hanssen refererte fra fellesmøtet som har vært for UM, OM 

og Storrepresentanter. 

 
                               Str. Nina Amundsen og Anne Olsen                    Foto: TBG 

 

Vi fikk servert viltgryte, og UM Lisbeth Evensen avsluttet måltidet med en 

«Hyllest til kjærlighet» av Mor Teresa. 

 

 

 
Logemøte 15. mai 2018 

Gradspassering.  Søster Olaug H. Abrahamsen ble tildelt Det Gode 

Vennskaps Grad.  Som alltid gjorde våre «skuespillere» en flott jobb! 

På ettermøtet fikk vi servert snitter, og det ble solgt lodd til 

sommerfestens utlodning. 

                          
                                Str. Olaug Abrahamsen                         Str. Marit Huseby                Foto: TBG 

Søster Marit Huseby fylte 75 år den 23. april, og fikk tildelt blomster. 

 

Søster Kari Anita E. Næss informerte om at ny faktura, den siste, er sendt 

ut i forbindelse med Landssaken.  Forfall er 22. juni 2018. 
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Vi er invitert til loge 54 Gry i Danmark i september.  Påmeldingsfristen er 

den 5. juni.  Skynd deg å melde deg på, hvis du har lyst til å være med! 

 

 

 

 

Minneord for Ingebjørg Ringdal 

 

Søster Ingebjørg Ringdal, medlem av vår 

Loge, avgikk ved døden 27. april 2018.  
Hennes ordensvita var som følger: 

 
Innviet i Loge 37 Verdande   02.04.1991 

3. grad     18.01.1994 

25 års veteran    02.04.2016 

 
OMs venstre ass.    01.08.1999 – 31.07.2001 

 

Str. Ingebjørg Ringdal ble født 26.02.1925 i Ytre Sandsvær i Kongsberg 

kommune.  Der vokste hun opp med 5 søsken.  Hun begynte tidlig å jobbe 

som de fleste på den tiden, men tok etter hvert framhaldsskole og 

telegrafskole.  Dette førte til jobber på telefonsentraler i bl.a. Gol og 

Hvittingfoss.  Hun kom til Sandefjord i 1951 etter å ha fått jobb her.  Det 

var her hun traff Arne Ringdal, som skulle bli hennes mann.  De fikk to 

barn sammen, og etter hvert 7 barnebarn. 
 

De var en aktiv familie som elsket friluftsliv.  De gikk mye på ski om 

vinteren, og sykkelen ble hyppig brukt om sommeren, hvis de da ikke var 

ute med båten. 

Og hun var en mester med strikkepinnene, noe familien fikk stor glede av. 

 

Str. Ingebjørg Ringdal satte stor pris på fellesskapet med logesøstrene, og 

knyttet vennskap ut over møtene. 

 

Vi har ikke sett henne så mye i logen de siste årene på grunn av sykdom.    

Det var at stort nederlag da helsen sviktet.  Det tæret på humøret, og hun 

ble deprimert.  Hun hadde bl.a. to lårhalsbrudd senere år. 

Den siste tiden lå hun først på Sandefjord medisinske senter, men ble så 
sendt til Tønsberg sykehus pga. problemer med hjertet.  Hun sovnet stille 

inn 27. april med sine nærmeste rundt seg. 

 

Søster Ingebjørg Ringdal ble bisatt fredag 4. mai i Ekeberg kapell. 

Vi lyser fred over hennes minne. 
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Vi har fått nytt fadderbarn, Ritu Gomes, 12 år.  Dere kan lese om henne 

og Tuntuni, som har giftet seg,  på side 8 – 10. 
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Ny adresse: 

 

Ranveig L. Halvorsen har flyttet til Kilgata 1, 3217 Sandefjord 

 

 

RETTING!  Terminlista høsten 2018.  

 

Møtet den 16. oktober er sosialaften, ikke arbeidsmøte. 

 

 

JUBILANTER                 

 

 

Vi gratulerer:  

 

 

Lill Haughem    16. juni  70 år    

Elin Kristine Faye-Lund   18. august  70 år 

Anne Lillian Eskedal   5. oktober  90 år 

Brith Jørgensen Opsahl   14. oktober  75 år 

 

 

Hilsen fra redaksjonen 

 

Kjære søstre! 

 

Det er ikke nødvendig å reise til «syden» i sommer!  OM Tone Grethe Skoli 

overdriver ikke, vi har hatt drømmevær noen uker!  Det eneste vi kan bekymre 

oss over, er hvordan årets jordbæravling blir – er denne varmen for mye av det 

gode?  

Vi vil fortsatt gjerne ha innlegg fra dere.  Vi er sikre på at det er mange som har 

opplevd noe som kan deles med oss andre, og vi setter pris på både små og 

større innlegg, gjerne med bilder. 

  

Vi ønsker dere alle en strålende sommer, med mange late dager, og noen søte, 

saftige jordbær innimellom. 

 

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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