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Hilsen fra Overmester                                                                                                   

                                                                   
 

Kjære Søstre. 

 

Vi har allerede begynt på desember måned og året 2018 er snart historie. 

Det har vært en innholdsrik høst.  Vi hadde en litt annerledes sosialaften 

denne gang med inviterte gjester (nesten 30 stk. kom) og en flott 

moteoppvisning der våre søstre var modeller. Det kom også inn ca. kr. 

12 000,- på loddsalg. Dette må vi kalle en stor suksess. 

En minneverdig dag ble også tildelingen av 50års veteranjuvel til vår kjære 

søster Ingebjørg Nesje Jonassen.  Stor Sire Morten Buan ledet seremonien, og 

mange søstre og gjester var tilstede. GRATULERER!  

Ellers har det vært både minneloge hos Loge nr. 120 Gaia og gradspassering. 

Og nå er det julemøtet vårt den 18.desember vi kan glede oss til. Dette er 

alltid en hyggelig kveld med julemat, sanger, underholdning og god 

julestemning. Så jeg håper vi blir riktig mange denne kvelden. 

Den 15.januar tar vi fatt på ny termin. Vi starter med venneaften. Her har vi 

hatt problemer med rekrutteringen den siste tiden, så jeg håper på mange 

gjester… 

En stor og varm takk vil jeg rette til embedsmenn og søstre for godt 

samarbeid i året som snart er over. Og så vil jeg komme med en liten 

oppfordring til alle. Husk på syke og ensomme i julen. Det er ikke alle som har 

stor familie rundt seg.  

Med ønsker om en riktig god jul og et fredfullt nytt år, vil jeg avslutte med 

noen strofer fra en kjent og kjær julesang. 

Det kimer nå til julefest                                          

Det kimer for den høye gjest 

Som steg til lave hytter ned 

Med nyttårsgaver, fryd og fred. 

 

Søsterhilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet fra Tone 
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Logemøte 2. oktober 2018  
 

Ved en høytidelig seremoni ble søster Anne Lise 

Kjeldsberg overført til vår loge.  Søster Anne Lise 

Kjeldsberg har vært Rebekka-søster siden 1985, hun 

har bodd i Trondheim i mange tiår, men har nå 

flyttet tilbake til Sandefjord, sin barndoms by.  Det 

er hyggelig at hun har valgt å bli med i vår loge, og 
vi ønsker henne hjertelig velkommen! 

 

På ettermøtet var det som vanlig god stemning, og 

vi fikk servert karbonadesmørbrød. 
                                                                                                   Foto: TBG 

 

 

Logemøte 16. oktober 2018, sosialaften 

 
Et annerledes møte!  Denne kvelden kunne vi invitere med oss gjester – 

mange gjester, og alt samvær foregikk i selskapslokalene i 2. etasje.   

Og det var virkelig mange som møtte opp til en trivelig kveld. Det var 

utlodning/åresalg, mannekengoppvisning, overrekkelse av blomster til Lillian 

Eskedal som har fylt 90 år, og servering av karbonadesmørbrød. 

 

Det var mange, fine gevinster, og åresalget innbrakte kr. 12 420,- til 

utadvendt arbeid.  Meget bra! 

 

       
     Lillian Heggem          Kjersti Ask          Ann-Mari Jacobsen  Maria Löffellehner  Berit F. Eriksen                                      

 

Mannekengoppvisningen ble ledet av str. Marion Vermeli og str. Marit 

Askeland, og med klær og fottøy fra Studio M, og våre søstre som drevne 
mannekenger, ble kvelden en stor suksess. 
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                                                 «Stinn brakke»                              Foto: TBG 

 

      
Str. Marion Vermeli,  nr. 4 fra v., og Marit          OM Tone Skoli overrekker blomster til den  

Askeland, til h., sm.m. mannekengene               spreke 90-åringen, str. Lillian Eskedal 

 

Logemøte 6. november 2018 

 

I anledning av tildeling av 50 års Veteran Juvel til søster Ingebjørg Nesje 

Jonassen, var det nærmere 30 gjester og 60 Verdande-søstre til stede, som 

alle ønsket å hedre jubilanten. 

 

På ettermøtet ønsket UM Lisbeth Evensen velkommen til bords, og vi fikk 

servert lammestek, fløtegratinerte poteter og grønnsaker.   

 
Stor Sire Morten Buan var første taler.  Han har samarbeidet med str. 

Ingebjørg Nesje Jonassen i mange år. 

 

Han syntes det hadde vært en høytidelig og stemningsfull seremoni i 

logesalen, og håpet alle hadde fått noe å tenke på, reflektere over, ta med 

seg videre.  Han takket Ingebjørg for alt hun har gjort for logen, og sa bl.a. 

at det ikke er tilfeldig at vennskapsgraden er den første.  I vennskapet bindes 

trådene sammen.  Alle skal føle seg sett, hørt og respektert.  Carpe diem! 

Han leste også siste vers i et dikt av Jens Gundersen: 

   

Livet vever på sin vev.  Hva du gjorde, tenkte skrev;  

  Alle ting i veven står.  Livets skyttel går og går. 

  Noen kommer, noen går.  Noen dør i livets vår.  Stjerner lyser hvite. 
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Foto: TBG 

Foran fra v.: Stor Sire Morten Buan, jubilant Ingebjørg Nesje Jonassen,  

OM Tone Grethe Furuseth Skoli 

Bak fra v.: Stor Marsjall Kirsten Aarvaag Storaker, DSS Greta Gjerde Christiansen, Dep. Stor 
Sire Selle Marie Horntvedt, Stor Kap. Elfrid Moen Nielsen 

 

 

Deretter fulgte taler og gratulasjoner fra OM Tone Grethe F. Skoli, DSS Greta 

Gjerde Christiansen og jubilanten, Ingebjørg Nesje Jonassen. 

 

Jubilant Ingebjørg fortalte om Solveig Oppsund fra loge Urd i Porsgrunn, som 

med sin positive væremåte snakket pent og med respekt om alle, hadde 

inspirert henne til å ville bli logesøster. Hun sa også at hun synes det er 
nesten utrolig at logen fortsatt holder fast ved det å gi gode, etiske 

holdninger. 

 

 

 

Eks OM Bjørg Wøllo holdt en imponerende takketale på rim, og Eks Om Turid 

Gro Åberg, som har kjent jubilanten i over 50 år, takket for maten og 

avsluttet med følgende sitat av G. B. Shaw: «Ingen kjærlighet er mer 

oppriktig enn kjærligheten til maten!» 
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Minneloge 8. november 2018    
 

Også i år var det Loge 120 Gaia som inviterte til Minneloge.  Våre søstre som 

har gått bort i løpet av året, ble minnet ved en høytidelig seremoni, hvor 17 

av våre søstre deltok.   
 
 

Logemøte 20. november 2018 

 

Gradspassering.  Søster Alethe Thuve Øwre ble tildelt 

Den Høye Sannhets Grad.  

Vi har så flinke skuespillere!  Det er imponerende 

hvordan de lever seg inn i rollene, og hvor gode de 

er til å huske alle replikkene. 

 

På ettermøtet fikk vi servert Biff Stroganoff.   

Eks OM Elisabeth Skaara Wendt ønsket alle 

velkommen til bords, inkludert våre to gjester, Dep. 
HM Toril Nor, Leir 6, Tunsberg og Eks OM Liv Berit  

Holtet Stensli. 

 

Eks OM Kari Fiskaa var første taler, og sa bl.a. til 

Alethe at «nå er den første læretida over». 

 

Søster Alethe Thuve sa i sin tale at innvielsen hadde vært en sterk og fin 

opplevelse, og hun synes hun er blitt tatt så godt imot i logen.  Logemøtene   

gir rom for ettertanke og også nye tanker. 

 

Fadder Randi Johnsen kunne i sin tale konstatere at «attpåklatten» er blitt 

«konfirmant».  Alethe er den yngste av de fem hun er fadder til.   

Om sannhet siterte hun Berit Aas: «Det er bedre å være sannferdig og 
utskjelt enn løgnaktig og elsket». 

 

Dep. HM Toril Nor sa at det er nå det aktive logelive starter, og hun 

informerte om Leir 6 Tunsberg.  Man blir kallet til leiren, man kan ikke søke 

seg dit. 

Hun ønsket Alethe lykke til videre – og velkommen til leiren om 3 år!   

 

 

Logemøte 4. desember 2018 

 

Arbeidsmøte.  Kapellan Berit Fevang Eriksen snakken denne gang om 

Sannhet.  Du kan lese hennes personlige innlegg på de neste sidene. 
  

Vi fikk servert Cæsar-salat med tilbehør.  Etterpå ble det solgt lodd, og  

str. Berit F. Eriksen leste «Julehilsen» av Louis Jacoby. 
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SANNHET                            

Å skulle skrive noe om sannhet har virkelig satt mine få hjerneceller i hektiske 

bevegelser. Jeg har søkt og googlet, og leita i bøker og oppslagsverk og tenkt og 

tenkt, jeg har vært fortvilet, sint og irritert. Hvorfor skal dette lille ordet på 7 

bokstaver – være så vanskelig å definere. Hva er sannhet??? Joda, vi vet at en 

meter er en meter. Det er jo sant, og at ost er ost, og hund er hund……., men er 

det sannhet?   Nei – det er fakta.  

Frem til tirsdag 18.11, var jeg på søken etter sannheten. Den kvelden hadde vi 

logemøte med forfremmelse til «Den høye sannhets grad», og det gikk opp for 

meg – at svarene jeg har søkt og lett etter – kom til syne rett foran min egen 

nese, og min egen bevissthet.        

For den kvelden møtte vi en godt voksen, moden og livserfaren kvinne. Hun satt 

ved landsbybrønnen, og skuet ut over markene, hvor solen var på vei ned. Hun 
tenkte muligens tilbake på sitt eget liv, det hadde vært både gledelig og 

strevsomt. …. 

Så kom to kvinner gående mot henne – de stanser opp ved brønnen. Disse to 

vandrende kvinner søkte etter kunnskap og lærdom om Sannhet. 

Den gamle kvinnen minnet dem om den forlovelsesgaven hun for mange, mange 

år siden, hadde mottatt.  

Den ene ringen var symbolet på sannhet: Sannhet skal vi lytte til i fra vår indre 
bevissthet. Om vi ikke vil stoppe dens opprinnelse, skal den vokse frem fra vårt 

dype indre og omdanne seg i oss til noe som blir kjennbart og kjært.  

Som Rebekkasøster bør eller tør jeg si: skal vi til enhver tid søke verdiene bak 

disse ordene. Uten at etikken blir praktisert, er den lite verd. Etikken må få virke i 

hjertet og praktiseres av hånden Det nytter ikke å snakke om sannhet som et 

ideal uten å praktisere det i dagliglivet. 

Jeg tror at samvittighetens røst- som vi bærer i vårt indre, er sannhetens røst. 

Når noen av oss velger å ikke alltid følge denne røsten, er det nok fordi vår 

skaper så raust skapte oss med en evne til å gjøre egne valg. Våre frie vilje. Vi 

kan velge mellom det gode og det onde.  

Det kreves mot og kanskje også vilje til å gjøre de rette valg, og stå støtt i sin 

egen overbevisning.  Dette kan bli både vondt og upopulært, noe vi alle sikkert 
har fått merke en eller annen gang i livet.  

 

                         ************************************* 

Min mamma het Eva, hun ble født og 1933 og vokste opp på en bondegård på 

Åbol. Der bodde hun sammen med storesøster Winnie, morfar Kasper og mormor 

Margith. 

Mamma var 6,5 år da krigen brøt ut. Tante Winnie ble født i 1928, og var 12 år.  
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Høsten 1940 tok tyskerne gården, og familien måtte 

flytte ned i kjelleren. Der sov, spiste og levde de, i 5 

år. Stuene oppe var blitt til kontorer, og soverommene 

var okkupert av de tyske soldatene. 

Vi sitter rundt kjøkkenbordet hjemme hos mamma, krigen 
var et tema denne kvelden, som så mange andre ganger. 

Da jeg var liten tenkte jeg at krigen hadde vært i «gamle 

dager», men da jeg ble nokså voksen, innså jeg at det 

bare var gått 15 år fra krigens slutt til det året jeg ble født. 

15 år – det er ingen ting, etter hvert som jeg har blitt 

eldre – føles 15 år som om det skulle vært i går! Så det 

var ikke rart at krigen stadig var et samtaletema. 

Mamma forteller en episode, om en tysk soldat som het 

Herman. Han var nygift i Tyskland og nettopp blitt far da 

krigen brøt ut. Herman lengtet mye hjem. Øverstkommanderende på gården var en 

hard og hjerteløs nazist. En kveld som Herman hadde fått litt for mye å drikke, ville 

han stikke ned sjefen sin med en høygaffel, noe morfar fikk forhindret. 

Så sier Tante Winnie – Det var ikke sånn det var, men sånn var det…. Diskusjonen er 
i gang. Den enes påstand, mot den andres. Jeg hører på dem, er nok litt oppgitt over 

en ny diskusjon, men så innser jeg at begge har rett. Jeg avbryter dem og sier:  

Hør nå her: Mamma du var kanskje 9 år, og du tante Winnie - du var kanskje 14! 

Opplever en 9-åring og en 14-åring tingene likt? Kanskje dere har helt rett begge to! 

Det du - mamma - husker er sant for deg, og det du husker tante Winnie – er sant 

for deg. Det er sannhet.  
For dere eier begge deres egen opplevelse av dette. Det ble utrolig nok, stille rundt 

bordet.  

Den følelsen, eller det du oppriktig kjenner inne i deg, kan være ditt svar på sannhet, 

sånn er det i hvert fall for meg. Mine følelser kan gi meg en bekreftelse på dette. Og 

min følelse av sannhet sitter i magen. Når sannheten er vond, blir det for meg en 

«dårlig samvittighet», jeg blir lei meg, utilpass og ekkel, føler det absolutt ikke godt. 

Jeg har altså gjort eller sagt noe jeg ikke burde. Når sannheten er god, kjenner jeg 
en varm, glad, god følelse i magen. Den er deilig, og det beste for meg er å tilstrebe 

min væremåte slik at jeg bærer med meg og søker sannheten til enhver tid.  
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Om sannhet 

Av Trond Rudsli, 26.05.2010 

Er sannhet det samme som riktig, 

det samme som ekte og ærlighet. 

Det samme som det mitt øre kan høre, 

det samme som det mine øyne vet. 

Er sannhet lik et fellende bevis, 
som et fullgodt og endelig svar. 

Fins det en sannhet for hvert eneste ett, 

av alle de spørsmål jeg har. 

Er sannhet et helt spesielt fenomen, 

jeg alltid befinner meg i. 

Er sannhet det samme som guddommelig, 
hvor ingen løgn kan slippe forbi. 

Har sannhet en egen kilde, 

et sted hvor bare sannheter gror. 

Har den sitt eget tilholdssted, 

hvor alle de riktige svarene bor. 

Er sannheten alltid til å stole på, 

så sann som jeg vil ha den til. 
Lurer den aldri på noe som helst, 

og vet den bestandig hva den vil. 

Finnes det bare ett eksemplar, 

eller mange sannheter til. 

Og ofte har jeg spurt meg selv, 

kan sannheter gå seg vill. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Bilde fra Internett 

 

http://fortellinger.net/om/forfattere/trond_rudsli
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Nevnd for utadvendt arbeid. 

Nevnd for utadvendt arbeid har igjen funnet gode kandidater til å motta en gave før 

jul, som skal gå til de frivillige eller til arbeidet foreningen eller organisasjonen gjør. 

 
Her er våre forslag og hvorfor vi ønsker å gi penger til disse:  

 

Napern 1916      

er et ungdomshus for alle mellom 13 til 18 år. Her er det mange 

aktiviteter, som å lage mat, spille ping pong, teater, musikk og kode, 

grafittikurs og mye mer. 

De har åpent 3 ettermiddager/kvelder i uka.  

Vi synes det er viktig at det finnes et tilbud til de som ikke er så interessert i idrett og 

korpsmusikk. Det er ikke tvil om mange av tilbudene i Sandefjord er rettet mot de to 

aktivitetene.  

Kr. 7 500,-            

                                                                     

Sandefjord Røde kors            

har mange tilbud til folk i Sandefjord. Lista er lang så jeg skal ikke gå noe nærmere 

inn på hva den enkelte saken gjelder, men jeg kan nevne: 

hjelpekorps, beredskapsvakt, sanitetsvakt, førstehjelpskurs, besøksvenn, 

besøksvenn med hund, røde kors ungdom, gatemegling, barnas røde kors, 

leksehjelp, besøk til innsatte i fengsel, kafe Mangfold 

Kr. 7 500,- 

                                                           

Kirkens bymisjon 

Årets tv-aksjon gikk til Kirkens bymisjon. Vi ønsker også å gi en 

gave til disse, men pengene går da til avd. Sandefjord.  

De gjør mye godt for de av Sandefjords innbyggere som strever mer enn andre. 

Kirkens Bymisjon har mange tilbud, men i Sandefjord har de fokus på: 

Boligskolen 

Tilbudet er basert på foredrag, gruppesamtaler og praktiske øvelser innenfor temaer 
som: Gode vaner, matlaging, hverdagsøkonomi, veien til egen bolig, skape en god 

hverdag inne og utenfor hjemmet, hvordan presentere seg selv i møte med ulike 

personer og instanser osv. 

Ressurssenteret  

som startet opp i Sandefjord våren 2018, og skal bli en viktig grunnpilar i deres 

framtidige arbeid i byen. 
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Tilbudet vil bestå av en bemannet grunnbase som innbyr til enkeltsamtaler, 

gruppesamtaler, ressursgruppemøter, livsmestringskurs og andre type møter, der 

hovedfokus vil være å bidra til å fremme enkeltmenneskers evne og vilje til å komme 

ut av ensomheten og inn i livgivende, sosiale sammenhenger. 

Kr. 10 000,- 

Forslaget ble stemt over i losjen 04.12.18 og ble godkjent. Vi takker for støtten vi har 

fått av losjesøstrene. 

Vi har fått hyggelige tilbakemeldinger fra mottakerne, de er veldig takknemlige for 

gaven.  Vi vil etter hvert få vite hva de har brukt pengene til. 

Skrevet av Elin Lundeby 

 
 

 

Landssaken 

I september 2018 var det samlet inn 16 millioner til landssaken og det gjensto 9 

millioner. Dette tallet endrer seg stadig og vi fikk en ny oversikt i november.  

Verdande skulle etter antall medlemmer samle inn kr. 97 000. Vi har samlet inn kr. 

107 878,- og ligger dermed 11% over målet vårt.  

I Vestfold er det samlet kr. 120 000 mer enn målet for fylket, men det er fortsatt 

noen som ikke har betalt inn alt, så resultatet kan så absolutt bli bedre.  

På Landsbasis har Rebekkalosjene samlet inn kr. 9 380 680 og vi mangler 12 % av 
målet vårt.  

Til sammenligning kan jeg si at herrene har samlet inn kr. 9 180 316, og mangler 22 

% av målet sitt.  

 

Det er en konkurranse på gang og der leder loge nr. 68 Landego, med 247 % av 

målet. På andre plass ligger Rebekkaloge nr. 63 Sinceritas med 208 % av målet. Til 
sammenligning så er det nr. 95 Kristin som ligger best an i Vestfold med sine 122 % 

 

Den logen som bidrar med høyest beløp pr. medlem blir invitert som spesiell gjest 

ved dåpen av RS Odd Fellow III.  Denne konkurransen avsluttes 1. mars 2019. 

Dåpen vil bli gjennomført på Honnørbrygga i Oslo, som for øvrig er åpen for alle som 

ønsker å komme for å se og overvære arrangementet. 

 
Pr. september var det solgt 30 000 pins.  

 

Jeg vil passe på å takke for alle bidrag vi har fått fra våre losjesøstre. Det er ikke tvil 

om at dette går til en veldig god sak. 

 

Skrevet av Elin Lundeby 
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Minneord for Margith Vaage 

 

Søster Margith Vaage, medlem av vår Loge, avgikk ved døden den  

30. september 2018.  Hennes ordensvita var som følger: 

 
Innviet     19.06.1956 

3. grad    08.03.1960 

 
Hun ble overført til vår Loge 09.01.1976              

 

Sekretær   01.08.1977 – 31.07.1979 

Overmester    01.08.1985 – 31.07.1987 

Fung. Eks OM  01.08.1987 – 31.07.1989 

 
Rebekkarådsgrad   26.10.1989 

 

25-års Veteranjuvel  18.10.1988 

40-års Veteranjuvel  26.08.2003 

50-års Veteranjuvel  01.10.2013 

 
Leir nr. 6 Tunsberg  

Innviet    18.09.1986 

3. grad    20.10.1988 

 

Str. Margith Vaage ble født 01.01.1922 i Honningsvåg i Finnmark.  Hun og mannen 

kom til Sandefjord i 1976.  Her ble de begge med i Odd Fellow Ordenen.  Han i Loge 

Færder og hun i Loge Verdande.  Men både Loge 16 Urd og Loge 48 Duen har hatt 
gleden av å ha Margith Vaage i sine medlemsrekker. 

 

Hun var ei driftig dame som engasjerte seg og tok ansvar på en lang rekke områder.  

Her kan nevnes: Opprettelse og drift av 6-årsklubben på Mosserød, formann i 

pensjonistlaget, formann i sameiet Holmbrua og en rekke andre lederverv.  Hun var 

også en forkjemper for kvinners rettigheter.  Og hun var glad i håndarbeid, og da 
spesielt hekling, hvor hun tryllet fram de lekreste duker.  Reising var også en 

interesse som hun tok seg tid til.  Siste sydentur var som 91-åring med venninner.  

Hun glemte heller ikke barn og barnebarn, som hun hadde usedvanlig god kontakt 

med. 

 

Som nevnt var Margith Vaage en person som gjerne tok ansvar, og var således OM i 

vår loge fra 1985 til 1987.  Som den utadvendte personen hun var, knyttet hun 
kontakter med søstre utover logemøtene.  Jeg husker henne som ei kunnskapsrik og 

erfaren søster, som ofte var å se i logesammenheng inntil helsen ble så dårlig at det 

ble vanskelig for henne å komme på møtene.  Derfor har vi ikke sett henne her de 

seneste årene.  Men datteren fortalte at logen betydde veldig mye for begge 

foreldrene.  Logen var en stor del av livet deres, og det ble klart at Margith Vaage 

forsøkte etter beste evne å leve etter logens grunnprinsipper.  Hun var en varm og 
forståelsesfull person. 

 

I juni i år fikk hun ny leilighet og flyttet inn i Hvidtgården.  Her trivdes hun godt, 

men det ble ikke lange tiden hun fikk der.  Oppegående som hun var, ble det siste 
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hun gjorde å komme sammen med de andre beboerne til sosialt møte og en prat.  

Der sovnet hun fredelig inn, 96 år gammel, uten smerter eller alvorlig sykdom. 

 

Hun ble begravet i Sandefjord kirke den 12. oktober kl. 13.00, og alle som deltok i 

begravelsen ble invitert til minnesamvær i Odd Fellows lokaler. 
Vi lyser fred over hennes minne. 

  

 

 

Nytt prosjekt?                                      
 

Kjære søstre! 

Jeg har fått informasjon fra søstre om at de ønsker et nytt 

prosjekt som etterfølger av Solvangsenteret.  Det kan være 

en lignende institusjon, eller andre vi kan gi en hjelpende 

hånd eller en hyggelig opplevelse i løpet av året.  Kom 

gjerne med forslag! 

 
Det kom også inn en forespørsel om å arrangere høstmarked det året Gaia 

ikke har dette.  Jeg ønsker en tilbakemelding fra søstre om dette er av 

interesse. 

 

Ta gjerne kontakt med OM eller andre i kollegiet dersom du har forslag eller 

kan bidra til slike aktiviteter. 

 

Hilsen OM Tone 
 
 
 

Tyveri i Stockflethsgate 

 

Siden ikke alle søstre kan nås per e-post, trykker vi dette brevet fra  

OM Sigurd Vestly i Loge 15 Kongshaug 
 

Fra: OF 15 OM 

Sendt: tirsdag 20. november 2018 08.21 

Til: Reb 120 OM; Reb 37 OM; OF 48 OM 

Emne: Tyveri i Stockflethsgate  
  

Gode Bror/Søster. 

  

På oppfordring fra styret i Stockflethsgate 22, kommer her en 

redegjørelse/oppsummering av hendelse og undersøkelse, samt konklusjon i 

forbindelse med tyveri av mynter i Stockflethsgate 22.  Fint om dere kan opplyse 

om dette i deres Loge, ved å sende dette ut til alle Brødre/Søstre 
  

27. november 2017 ble noen engelske "Odd Fellow" mynter fra 1790-tallet plassert 

og godt gjemt i et låst lagerrom. Lagerrommet som ligger i underetasjen i 

Stockflethsgate. 22, blir også brukt av SOS barnebyer-nemnda og av Loge 120 

Gaia. Til lagerrommet finnes kun 3 nøkler. 
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Myntene, utlånt av Dag Virik, skulle stilles ut i OF-husets museum som er under 

planlegging/bygging. 

  

9.mai ble det oppdaget at myntene var borte. Ingen andre effekter/gjenstander i 
lagerrommet eller på huset ble samtidig meldt savnet.  

  

15. mai kalte OM i 15 Kongshaug, Sigurd Vestly, inn til møte i sakens anledning. 

Tilstede var i tillegg til undertegnede, Dag Virik, Kjell A Olsen (husets leder), Arvid 

Wold (leder for vedlikeholdsgruppa), Åge B Eriksen (prosjektleder for OF-museet), 

og Christian Holte Nilssen (Fung. EKS OM i 15 Kongshaug) 

  
På møtet den 15. mai 2018, ble det bestemt at Sigurd Vestly, Olav L Løvold og 

Christian Holte Nilssen skulle ta en prat med alle som hadde hatt et arbeide i 

underetasjen i tidsrommet 27.11.2017 til 09.05.2018, for å høre om noen hadde 

observert noe mistenkelig. I tillegg ble det bestemt at Sigurd Vestly også skulle 

sende ut informasjon om tyveriet til alle Logene på huset. 

  
Informasjonsskrivet opplyste om tyveriet, og henstilte tyven/låneren om å levere 

myntene tilbake. Tanken med skrivet var å informere Brødre/Søstre om tyveriet og 

å unngå "gale rykter". Samtidig var dette et håp om at tyven, hvis vedkommende 

var en Bror eller Søster, ville levere tilbake myntene. 

  

21.06.2018 hadde gruppen nevnt over, samtale med Kjell A. Olsen, Arvid Wold, 
Arne Nyland, Kjell Moe, Edvard Eriksen og Kåre Jan Frednes. 27.06.2018 hadde 

gruppen samtale med Johannes Klepaker.  

  

Konklusjonen etter samtale med disse brødre er at nøkkelen til det avlåste rommet 

har hengt på spiker i tilstøtende rom til kjøkkenet i underetasjen, og har dermed 

vært tilgjengelig for mange. I tillegg har rommet stått ulåst i siste halvdel av mars i 

2018, i minimum 1 uke, men kanskje lenger. 
I tidsrommet 27.11.2017 til 09.05.2018 har ingen som gruppen har snakket med 

sett myntene. Dermed kan tyveriet ha funnet sted i hele denne perioden. 

  

Gruppen (Vestly, Løvold, Holte Nilssen) ønsker med dette å avslutte undersøkelsen 

og oppfordre Dag Virik (som eier) eller Kjell A Olsen som leder av husstyret å 

anmelde tyveriet slik at husets innboforsikring kan dekke noe av tapet. 
  

MBH, 

Sigurd Vestly, OM 15 Kongshaug. 

 

                                                                            

 

«STAFETT FOR LIVET» 

Kjære søstre. 

På vårt møte den 4.desember, kom det fram et ønske om informasjon vedrørende 

«Stafett for livet» som Sandefjord Kreftforening arrangerte tidligere i høst.  
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Henvendelse om å delta, kom fra OM i Loge nr. 48 Færder. Dette var et arrangement 

som kollegiet ikke fikk med seg viktigheten av, og derfor ikke informerte søstrene 

om. 

Vi fikk også spørsmål om å være med på felles gave til Kreftforeningen. Dette svarte 

vi ja til og bidro med kr. 1 250,- til saken. 

Kollegiet i vår loge førsøker alltid å ha ordenens og søstrenes beste i tankene når vi 

har saker til behandling. I dette tilfellet skjedde det en glipp, og vi ser i ettertid at vi 

burde ha opplyst om denne stafetten til søstrene. 

Dette beklager vi, og vil informere i god tid neste år, slik at de som vil har 

muligheten til å delta. 

 

Kollegiet v/OM 

 

 

Meny for våren 2019 
15.1. Karbonadesmørbrød 

m/stekt løk og kaffe 

Kr. 

130 

Venneaften 

 

05.2. Pai med ost og skinke, salat 

og dressing 

Kr. 

150 

Arbeidsmøte 

19.2. Ungarsk Gulasj med brød 

og smør 

Kr. 

200 

Den Høye Sannhets Grad / 

Galla 

05.3. Kremet fiskesuppe med 

brød og smør 

Kr. 

180 

Arbeidsmøte/Søsterfond 

19.3. Jubilanten velger! Ca. 

Kr.200 

25-års VeJu / Galla 

 

02.4. Jubilanten velger! Ca. 

Kr.200 

40-års VeJu/Galla 

07.5. Jubilanten velger! Ca. 

Kr.200 

50-års VeJu/Galla 

21.5. Chili con Carne med brød 

og smør 

Kr.200 Innvielse 

Med forbehold om endringer! 
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Jubilanter 

 

Vi gratulerer 

 

Maria Löffellehner  29. desember  70 år 

Elisabeth Riis Andreassen 7. januar   70 år 

Irene Lillian Næss  13. januar   85 år 

Ellen Friele    18. januar   75 år 

Unni Trollsås   19. januar   75 år 

Grethe Hansen   1. februar   70 år 

Mari-Anne Hvidstein  4. februar   60 år 

Anne-Marie Solberg  8. februar   75 år 

Ann-Mari Nordby   15. februar   70 år 

Marion Vermeli   18. februar   65 år 

Turid Gro Åberg   6. mars   80 år 

Astrid H. Heyerdahl  9. mars   75 år 

 

 

 

  

 

Nye adresser:    

 

Randi Johnsen har to adresser. Om 

vinteren flytter hun til Kirkegata 10, 

3211 Sandefjord. Den andre adr. står 

i matrikkelen. 

  

 

 

  

Matrikkel 2018 

 

Den nye Matrikkelen er klar, og kan kjøpes for kr. 100,- hos skattmester Kari 

Anita E. Næss tirsdag 18. desember.  De som ikke har anledning til å komme 

på julemøtet, kan naturligvis kjøpe den ved en senere anledning. 

Forhåpentligvis er alle adresseendringer kommet med der. 

Beklageligvis er det en ny e-postadresse som ikke har kommet med: 

Anne-Mari Foshaug har følgende e-postadr.: an-fos@online.no  
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                                                                     Foto: TBG 

  

   

Hilsen fra redaksjonen  

  

Kjære søstre!  

Det blir ingen julefortelling i Yggdrasil i år.  Vi har i stedet tatt med 

kapellan Berit F. Eriksens innlegg om Sannhet, etter ønske fra mange av 

dere søstre. 

Nå er vinteren her!  Ikke så mye snø, men farlig glatte veier.  Nissene i 

Hjertnesskogen ser ut til å ha det litt kaldt, og varmer hverandre.   

Vi ønsker dere alle en god julefeiring!  Ta vare på hverandre, varm 

hverandre og kos dere med lys og mat og alt som hører julen til! 

 

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   

  

  

  

  
 (Småbilder av bl.a. blomster er hentet fra Internett.  Alle andre bilder v/TBG.) 
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