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Hilsen fra Overmester                                                                                                   

                                                                   
  

Kjære Søstre.  

  

Nok en sommer er over, og jeg håper dere har slappet av og kost dere 

denne sommeren som har vært usedvanlig varm og lang. Og fortsatt er 

det sol og blå himmel her jeg sitter og ser ut.  

  

Vi er i full gang med ny termin, og har allerede rukket å ha tildeling av  25 

års Veteranjuvel til Helene Skogheim.  Det ble en fin og høytidelig kveld, 

med flere gjester til stede.  

  

Terminlista forteller oss om sosialaften, nok en Veteranjuveltildeling og 

gradspassering, for å nevne noe.  Vi er også invitert til minneloge hos 

Loge 120 Gaia 8. november.  Merk dato!!  Men, det aller viktigste for oss 

nå framover er å få opptakelse av nye søstre i vår orden.  Jeg ber dere om 

å se dere rundt blant de dere omgås, og spørre om det er noen som kan 

tenke seg å være med i logen vår.  

  

Egentlig var det besøket til vår søsterloge i Frederikshavn som sto på 

programmet nå.  Helgen 21. -23. september skulle 28 søstre på tur til 

Danmark, og det gledet vi oss veldig til.  Vennskapet med søsterlogen er 

noe våre søstre setter pris på.  Men, så kom «Knud»! Uvær med orkan i 

kastene feiet over sjø og land, og fergeselskapet så seg nødt til å 

kansellere flere avganger.  Dermed ble det ingen tur til Danmark.  

  

Jeg ønsker alle en fin høsttermin, og håper på 

god oppslutning på møtene våre.  

  

Søsterhilsen i Vennskap,                                 

Kjærlighet og Sannhet fra Tone     
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17. mai 1950 –                              og 2018  

  
                                                                           Foto 2 og 3: Elin S. Lundeby  

Første 17. maibilde er vår blide søster Else Marie Kristoffersen, tatt da hun 

var russ i 1950.  Bildet har stått i Sfj. Blad, vi har fått lov til å ta det med 

her.  Er det ikke fint!  

I midten er det OM Tone G.F. Skoli og str. Astrid Hovda som besøker 

logen for å få litt kaffe og kaker, og lengst til høyre er det Sandefjord 

Mannskor som synger utenfor Sandefjord kirke.  

  

Sommertur 5. juni 2018  

Som i 2015, gikk sommerturen til Magasinet Cafe på Framnes.  Vi fikk 

servert husets spesialitet, tapas, og kaker som søstrene hadde bakt.  

Deilig!     

OM holdt tale, hvor hun bl.a. leste brev til oss fra DSS Greta Gjerde 

Christiansen, og takket søstrene Grethe Svensen og Monika Berget, som 

begge sluttet i vår loge nå i vår.  

Str. Monika Berget holdt også tale, hvor hun takket for tida i loge 37 

Verdande.  Hun bor i Larvik, og har gått over til loge 42 Skuld.  Hun 

ønsket oss velkommen til sin 2. gradspassering, som finner sted i høst.  
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Str. Lill Haughem fylte 70 år i sommer, og fikk overrakt blomster.  

Str. Brith J. Opsal hilste fra vår «husdikter», str. Doris Martinsen, som 

dessverre var forhindret fra å delta.  Dermed blir det ikke noe 

sommerturdikt i år!  

Elling Hem, sanger og gitarist, underholdt med sommerviser, og 

stemningen steg da han oppfordret søstrene til å synge med.  Vi fikk høre 

mange kjente viser, bl.a. av Prøysen, Elvis, Di Derre og Knutsen og 

Ludvigsen.  

Str. Kari Anita E. Næss kom med god-nyhet: Nye restauratører vil være 

på plass i august, Isabella og Kenneth Lipski.  

Utlodningen innbrakte kr 8.500,-.              (Du finner flere bilder på side 15.)   

Dugnad 24. august 2018  

Fredag den 24. var det dugnad i logelokalene.  Representanter fra både 

herre- og damelogene møtte, og det ble pusset vinduer og sølv, støvsuget 

og ryddet, alt for å gjøre det fint til høstens møter.  

              
                                                                                                                             Mobilfoto:TBG  

Logemøte 4. september 2018   

Høstens første møte var et arbeidsmøte.  Vi fikk servert snitter og kaffe.    

UM Lisbeth Evensen informerte om turen til Danmark 21. – 23. 

september, hvor 29 søstre drar på besøk til Loge Gry.  Det blir hyggelig!  

Str. Berit Fevang Eriksen holdt innlegg om Kjærlighet.  Hun er 

kjempeflink, og mange søstre mente at ordene hennes burde nå flere.   

Derfor har vi fått lov til å ta det med i avisa, og spill gjerne Sissel 

Kyrkjebøs vise om kjærlighet før du begynner lesinga!   
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KJÆRLIGHET                                                            

  

Sissel Kyrkjebø synger så vakkert om kjærlighet.  

Kjærlighet – varmeste ord på jord.                            

Kjærlighet - når den slår rot og gror. Spres det lys 

midt i et mørke  som inn til vår verden kom og skapte 

hat og grenser kjærlighet – uten de store ord  setter 

de dype sterke spor.  

Først og fremst er kjærlighet en menneskelig følelse. En midlertidig 

tilstand som fyller både kropp og sinn. Den vekker noe inne i deg. I likhet 

med alle andre følelser følger kjærligheten et bevegelsesmønster som er 

uforutsigbart, og kan være vanskelig å definere.  Den er en ubestemmelig 

kraft. Og som med alle andre positive følelser gir den deg en deilig 

fornemmelse. Det føles ubeskrivelig godt, slik en god, varm kakao føles 

når du halvt nedfrosset kommer hjem etter en lang vinterdag ute i kulden. 

Men utover å bare gi deg en god følelse, vil et lite øyeblikk av kjærlighet, i 

likhet med andre positive følelser gi deg velvære.   

Når du er fylt av kjærlige følelser, legger du mindre vekt på forskjeller 

mellom deg selv og andre mennesker. Din evne til å se andre – åpnes. 

Kjærlighet kan strekke seg mye lenger enn vi vanligvis tillater den. Faktisk 

er det slik at absolutt ingen – ung eller gammel, utagerende eller sky, 

enslig eller gift – behøver å ekskluderes. Det er tross alt kjærlighet som 

puster liv i det båndet som oppstår mellom deg og personen som 

tilfeldigvis sitter ved siden av deg.   

Det høres kanskje uvant ut, men kjærlighet er mye mer tilstedeværende 

enn vi hadde trodd var mulig, nettopp fordi kjærlighet handler om 

kontakt. Kjærlighet blomstrer nesten når som helst når to eller flere 

mennesker – selv fremmede – knyttes sammen av en svak eller sterk 

positiv følelse.  

Men kjærlighet trenger ikke å være knyttet til en person. Vi kan ha 

kjærlighet til hva som helst. For eksempel har jeg en stor kjærlighet til 

mine 2 hunder, og mange enslige damer har stor kjærlighet til katter. 

Enkelte verdensherskere har kjærlighet til krig og makt. Det rare er at 

kjærligheten vi har og viser, gjør seg bemerkelsesverdig og tiltrekkende til 

andre rundt oss, og gjør at andre føler kjærlighet ovenfor oss.  

Kjærligheten kan også være farlig. Du kan møte konflikter, skuffelser og 

falske forhåpninger, og kanskje også et knust hjerte.   

Kjærlighet er troskap og da skapes trygghet.    

Kjærlighet gir håp. Den kan gi oss følelsen av at det er større å yte enn å 

motta.   
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Kjærlighet er å tilgi. Vi gjør alle feil, noen større enn andre. Noen ganger 

overgår vi oss selv, og det er kanskje da vi trenger tilgivelse aller mest.   

Kjærlighet er bra. Det utløser glede, som igjen utløser endorfiner. Disse 

påvirker hjernen og gir en følelse av å ha det godt.   

Kjærlighet er nytelse, og kjærlighet gir liv.    

Kjærlighet er begjær, det er noe vi desperat ønsker oss. Må ha det, bare 

må ha det.   

Kjærlighet er naivitet, den kan gjøre deg blind.  

Kjærlighet er magi. Tryllekunster, sirkus og glitter i luften.  

Er du i stand til å gi og motta kjærlighet? Mennesker som strever eller går 

gjennom problematiske tider og situasjoner, har ofte vanskelig med å 

akseptere kjærlighet, men du kan hjelpe dem – ved å vise omsorg og 

respekt i ord og handling.   

Igjen tilbake til Sissel Kyrkjebøs sang: Kjærlighet – uten de store ord, 

setter de dype sterke spor. Varsom hånd og smilløst kinn. Baner kjærlig 

vei, inn til et frossent sinn».   

Kjærligheten finnes i mange former og forkledninger. Vi har forbudt 

kjærlighet, påtvunget kjærlighet og håpløs kjærlighet. Vi har mors– og 

farskjærlighet, søskenkjærlighet, vennskapelig kjærlighet og innbilt 

kjærlighet. Lidenskapelig kjærlighet, blind kjærlighet, og kjærlighet på 

pinne. En skulle tro det var fritt valg, men dessverre er det vanligvis en 

overraskelse om hva slags type kjærlighet vi får.   

Grunnen til at kjærligheten ikke har noe fasitsvar er nok at den er så 

abstrakt.   

Kjærlighet handler om å elske, et like abstrakt begrep. En definisjon av å 

elske kan være å ha kjærlig omsorg for, få noen eller noe til å vokse å 

utvikle seg. Akkurat slik vi arbeider innen vår loge.   

I verdens mest solgte bok – bibelen -  kan vi lese at vi ikke er noen ting 

uten kjærlighet, og at kjærlighet er alt. Ganske sterke ord.   

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, 

skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt 

eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde…….  

Til tross for alt dette er det kanskje kjærligheten som til syvende og sist 

gjør oss til mennesker.   

La oss være Kjærlighetens søstre, både i familiekretsen, blant søstre i 

logen og samfunnet for øvrig.   
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Jeg avslutter med et sitat av Ole Brumm:  

Hvordan staver man kjærlighet? Spurte Nasse Nøff.   

- man staver ikke kjærlighet, man føler den, svarte Ole Brumm.   

  

  

 

 

Logemøte 18. september 2018  

  

Søster Helene Skogheim ble tildelt 25 års Veteran Juvel, og i den 

anledning hadde mange søstre fra vår loge møtt fram, i tillegg var tre 

gjester fra Loge 120 Gaia til stede.    

UM Lisbeth Evensen ønsket oss velkommen til bords, og vi fikk servert 

ovnsbakt laks med grønnsaker, poteter og hvitvinssaus.  

  

  
OM Tone Grethe F. Skoli, jubilant Helene Skogheim og Storrepr. Berit Hanssen  

                                                                                                              Foto: TBG  

Det var flere taler.  Først ute var OM Tone G.F. Skoli, som gratulerte med 

en fin og verdig seremoni, og understreket at Helene Skogheim er et ekte 

ja-menneske, som har hatt mange verv og betydd mye for logen.  Hun er 

rolig og behagelig, naturlig, kreativ og kunstnerisk, og har vært en ivrig 

mosjonsløper som bl.a. har vært med på Grete Waitz-løpet.  «Glad du er 

min loge-søster, og jeg håper å se deg i logen i mange år nå som du er 

blitt nabo!»   
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Str. Helene Skogheim holdt tale, og kunne fortelle at hun og en av 

gjestene fra loge 120 Gaia, Mette Sundve, ble tatt opp samtidig.  Hun 

rettet en spesiell takk til sin fadder Gerd Pernille Nesje, for at hun tok på 

seg ansvaret som fadder.  

  

Fadder Gerd Nesje talte til slutt, og mente hun hadde sluppet lett unna 

fadderrollen, for Helene har klart seg på egenhånd, og har vokst på de 

mange oppgavene hun har påtatt seg i logen.  

  

Søster Lillian Heggem takket for maten med en tale av Helge Stamnes på 

klingende nordlandsk!  

  

   Foto: TBG  
Her er våre nye restauratører og serveringspersonell: Else Gunn Knutsen, Isabella Lipski, 

Elouise Moltemyr, Kenneth Lipski og, ikke minst, Andrina N. Goberg, som sørget for at vi fikk 

sjokolade til kaffen.  
  

  

 

 

 

 

Oransje skjerf til Kirkens Bymisjon  

                                                              

Søster Marit Wike Hansen kom med en 

oppfordring til oss om å strikke oransje 

skjerf til Kirkens Bymisjon, for «Et varmere 

samfunn».  

En viktig oppfordring!  Du finner alle  

opplysninger du trenger, inkludert                                                                     

oppskrift, på nett. Søk på                                                  Foto: Internett  

«Kirkens bymisjon oransje skjerf 2018».  
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INFORMASJON OM SOSIALAFTEN 16. OKTOBER 2018  

  

Vår sosialaften den 16. oktober kl. 19.00 blir et litt annerledes møte enn vi 

pleier.  Vi skal ikke benytte logesalen, men være nede i selskapslokalene 

hele kvelden.  Det er lov å ha med seg venner, familie eller andre 

bekjente.  Ta gjerne med mann, samboer, nabo eller andre som har lyst 

til å være med.    

Programmet for kvelden er mannekengoppvisning, enkel servering, kaffe 

og litt søtt ved siden av.  

Vi skal selvfølgelig også ha vår tradisjonelle utlodning.  Det blir solgt 

lodder, eller årer som vi kaller det, og trekningen blir samme kveld.  Husk 

å ta med gevinst!  Innimellom får vi kanskje tid til å synge litt.   Antrekket 

er kort, vanlig logeantrekk med nåler.  

  

Dette blir en kveld hvor vi kan få god tid til å prate og kose oss.  Vi tar 

ingen betaling, men håper å få solgt mange lodd.  

Jeg håper riktig mange søstre møter opp!  

  

Hilsen i V. K. og S. fra OM Tone F. Skoli  

  

  

  

Kjære søstre!     

  

Vi er mange godt voksne søstre i vår loge, og kollegiet vil med dette komme med 

en henstilling til dere alle ved en av våre søstres bortgang.  

  

Det hadde vært til stor hjelp for oss hvis de etterlatte, ev. dødsbo, gjør følgende 

ved en søsters død:  

  

- Kontakter OM snarest etter bortgang, eller en annen i kollegiet hvis OM 

ikke er tilgjengelig   

- Avtaler tilbakelevering av gjenstander som logenål, ring, veteranjuvel, 

vase, perm og ev. matrikkel  

  

Dette får søstrene beskjed om ved innsettelse og når de mottar ovennevnte 

gjenstander, men det er lett å glemme ved sykdom og død.  

  

Da blir det lettere å få varslet søstrene, slik at flest mulig kan delta i 

begravelsen/bisettelsen, og for at vi kan få utbetalt stønad til de etterlatte 

snarest mulig.  

  

Vi i kollegiet vil sette stor pris på om vi kunne få til dette når vi mister en søster, 

så derfor er det fint om dere informerer de nærmeste om disse tingene.  

  

Hilsen i V.K. og S. fra kollegiet  
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Minneord for Ebba Heyerdahl Knatten  

  

Søster Ebba Heyerdahl Knatten, medlem av vår loge, avgikk ved døden 

28. juli 2018.  Hennes ordensvita var som følger:  

  

Innviet         19.05.1980 i Loge 56 Camilla Collett  

3. grad        03.05.1982  

  

Hun ble overført til vår Loge  03.05.1988  

  

UMs høyre ass.     17.09.1991–21.09.1993  

Indre vakt       05.09.1995-22.09.1997  

  

25 års Veteranjuvel    06.09.2005  

  

Innviet i Leir nr. 6 Tunsberg 20.09.1990  

3. grad        19.11.1992   

  

Str. Ebba Heyerdahl Knatten ble født 30.04.1924 i Oslo, og kom til 

Sandefjord som 8-åring.  Flyttet senere til Kristiansand og bodde der i 

flere år.  Hun var yngst av 5 søsken.  Giftet seg og fikk 2 barn.  

  

Sosial og utadvendt som hun var, fikk hun lett kontakt med andre 

mennesker.  

Hun var familiekjær og veldig opptatt av barnebarn og oldebarn.  

  

Str. Ebba Heyerdahl Knatten har vært syk i mange år, og har derfor ikke 

vært å se i Logen vår på lenge.  Hun sovnet stille inn 28. juli, 94 år 

gammel, med sine nærmeste rundt seg.  

  

Hun ble bisatt tirsdag 7. august fra Orelund kapell, med flere søstre 

tilstede.  

  

Vi lyser fred over Ebba Heyerdahl Knattens minne.  
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 Meny for høsten 2018  

4.9.  3 stk. snitter m/kaffe  Kr. 160  Arbeidsmøte  

  

18.9.  Ovnsbakt laks, grønnsaker, kokte 

poteter og hvitvinssaus  
  

Kr. 200  

  

25-års VeJu  

Galla  

2.10.  Karbonadesmørbrød m/stekt løk 

og kaffe  
  

Kr. 125  

  

Arbeidsmøte  

16.10.  Her vet vi ikke helt!  ?  Sosialaften/Venneaften  

  

6.11.  Lammestek, grønnsaker, 

fløtepoteter og rødvinssaus  
  

Kr. 220  

  

50-års VeJu  

Galla  

20.11.  Biff Stroganoff med ris og salat    

Kr. 195  

  

Innvielse  

Galla  

4.12.  Fransk kyllinggryte m/ris og salat    

Kr. 180  

  

Galla – 3. grad  

18.12.  Juletallerken med ribbe, 

medisterkaker, sosisser og 

tilbehør  

Riskrem med/saus og mandel  

  

Kr. 260  

  

Julemøte - Galla  

        

Med forbehold om endringer  

  

  

Grasrotandelen                    

Er du kunde hos Norsk Tipping?  Skattmester vil gjerne gjøre dere 

oppmerksomme på at dere kan støtte vår loge ved å bli grasrotgiver.  

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009.  Det er en ordning  

som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7% av 

spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening.     

Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra fysiske Flax-

lodd og Belago.  

Du må være kunde hos Norsk Tipping for å bli grasrotgiver.  

Opplysningene er hentet fra Norsk Tippings side på Internett, hvor du kan lese 

mer om ordningen: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen  
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Nye adresser:    

  

  

  

  

  

JUBILANTER                  

  

  

  

  

  

Vi gratulerer:   

     

Anne Lillian Eskedal      5. oktober   90 år  

Brith Jørgensen Opsahl   

   

  

  

  14. oktober   

  

75 år  

  

Berit Fevang Eriksen    Vetteveien 1, 3225 Sandefjord  

Grethe Hansen     Langestrandhagen 17, 3222 Sandefjord  

Inger-Lise Heidenstrøm  Åsebråttunet 8, 1605 Fredrikstad  

Astrid E. Hovda     Kirkegata 10, 3211 Sandefjord  

Ragnhild L. Jacobsen   Dåpaløkka 61 C, 3231 Sandefjord  

Elin S. Lundeby     Stadionvn. 4, 3214 Sandefjord  

Ingrid Pettersen     Storgt. 25, leil. 32, 3210 Sandefjord  

Helene Skogheim    Dronningens gt. 13 B, 3211 Sandefjord  

Elisabeth Skaara Wendt  

  

  

  

  

  

  

  

Prinsensgt. 2, 3211 Sandefjord  
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FLERE BILDER FRA SOMMERTUREN 5. JUNI 2018  

  
  

  
  

                                         
STOR STEMNING!                               Foto: TBG  
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Hilsen fra redaksjonen  

  

Kjære søstre!  

Ting går ikke alltid som planlagt!  Det fikk vi 28 søstre som skulle besøke Loge 

Gry i Frederikshavn erfare.  Været kan vi ikke gjøre noe med, og da vi meldte oss 

på til turen, kunne vi ikke ane at «Knud» skulle komme med slik kraft nå i 

september.  

Men, det er mye annet hyggelig som skjer, bl.a. en annerledes sosialaften.  Det 

blir spennende å se om det er mange som møter opp.    

  

Vi ønsker dere alle en aktiv og trivelig høst!   

  

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: turbraa52@gmail.com   

  

  

  

  

  

  

 


