
Nr 3 september 2010

YGGDRASIL

                                         

  

Rebekkaloge nr. 37



VELKOMMEN.
Når jeg skriver til logesøstrene i dag har jeg ordet velkommen på blokka mi. Ikke bare en 
gang, men tre ganger!

Velkommen til ny termin alle sammen! Velkommen til tre nye søstre. Og helt til slutt ønsker 
jeg høsten velkommen. En tid med vakre farger på trærne, bær og sopp i skogen. Ta vare på 
disse dagene!

I logen står vi foran en innholdsrik termin med mange hyggelige gjøremål. På høstens første 
møte tok en nesten fullsatt sal imot tre nye søstre. En flott start.

21. september skal vi ha arbeidsmøte med sosialaften. Det er alltid morsomt med utlodning. 
Pengene som kommer inn, vil gå til logens utadvendte arbeid. Senere i høst blir det 
forfremmelse både til Kjærlighetsgraden og Den høye sannhets grad. I tillegg skal vi ha enda 
en innvielse. Revidert terminliste finner dere et annet sted i bladet.

Helgen 1.-3. oktober går turen til Danmark og våre søste i Frederikshavn. Jeg har fått flere 
brev fra OM Else Grethe Jørgensen som forteller at forberedelsene er i full gang, og at de 
gleder seg til å se oss. Selv er jeg helt sikker på at det blir en hyggelig tur for alle som har 
anledning til å bli med!

Som overmester er jeg opptatt av at all skal trives i logen. På ettermøtene er det fint om vi 
sirkulerer og ikke har ”faste” plasser. Det å bli kjent med en ny søster, er spennende og 
berikende. Med flere nye logesøstre er det ekstra viktig å huske dette. 

Jeg har en venn som fra tid til annen ringer meg og leser dikt han selv har skrevet. Forleden 
presenterte han et dikt om som handlet om høst, og jeg gjengir første vers: 

En sommer er over

det gikk jo så fort

En tre, fire måneder

og så var det gjort

Søsterhilsen til dere alle fra Randi

Referater fra loge nr 37 Verdande
7. september 2010:

Denne kvelden gikk logen til innvielse av tre ny søstre, Anna Kristina Strøm, Berit Fevang 
Eriksen og Ann-Mari Nordby Jacobsen som ble tatt opp i vår Orden. Det var en flott seremoni i 
logesalen. Vi ønsker dem velkommen og håper de vil trives hos oss. 

Litt av hvert/påminnelser

NB! 
Ny Adresse
Aase Ellingsen er :Leilighet 210, Bugårdsenteret, Sportsvn. 33, 3224 Sfj. 
Husk å forandre dette i matrikkelen.

Feil E-post adresse
Veslemøy Løkkevoll: jalokkev@gmail.com
Unni Trollås: r-troll@online.no
Husk å forandre dette i matrikkelen.

mailto:jalokkev@gmail.com
mailto:r-troll@online.no


Odd fellow – begravelsesfond.
Styret i Ordensmedlemmenes Begravelsesfond har vedtatt å øke begravelsesbidraget ved et 
medlems død fra kr. 10.000,- til kr. 15.000 med virkning fra 1. januar 2010. 
Det er jo slik at når et Odd Fellow-medlem dør, får familien utbetalt støtte til gravferden. 
Logene betaler jevnlig inn til Storlogens Begravelsesfond et bestemt beløp i forhold til 
medlemstallet. Fra dette fondet utbetales begravelsesbidrag, det er vanligvis logens OM som 
besørger dette. Husk å si dette til deres nærmeste.

Søsterfondet.
Hva er det og hvorfor har vi det?
Formålet med søsterfondet:
Å yte økonomisk hjelp til søstre
Å bekoste blomsterhilsen ved fødselsdager og sykebesøk
Å bekoste krans ved søsters båre
Å dekke utgifter ved spesielle anledninger som logen bestemmer.

Besøk hos loge nr 78 Hebe, Drammen.
Den 10. mai tok jeg for andre gang turen inn til Drammen for å besøke loge nr 78 Hebe. Det 
skulle være innvielse av fire nye søstre, og blant dem min mor. Jeg ble godt mottatt av UM 
Oddbjørg Slettevold og andre søstre. Etter en flott seremoni i logesalen, ble det en veldig 
hyggelig kveld i selskapslokalene. Det var god mat, og hyggelig stemning ved bordet. Jeg fikk 
lov å sitte sammen med de nye søstrene, og det satte jeg stor pris på. Etter middagen var det 
kaker og kaffe før jeg igjen satte meg i bilen og kjørte tilbake til Sandefjord. Det ble en sen 
kveld med tanke på jobb dagen etter, men vel verdt det! Veldig hyggelig å komme til loge 
Hebe. Jeg tar helt sikkert turen igjen alene, eller sammen med noen av mine søstre i Verdande 
hvis noen har lyst til å være med.

Hilsen i v k og s
Kari A.Næss

Sommeravslutning tirsdag 1.juni 2010 – Bjørg Jørgensens hytte.
Dette var en hyggelig ettermiddag og kveld! 
Tusen takk til Bjørg for at vi kunne ha vår avslutning på hennes hytte og til Marit med sine 
medhjelpere for en flott tilstelning for oss alle sammen. Vi kom oss alle ut til Tallakshavn med 
biler etter oppmøte ved logehuset. Da bilene var parkert ruslet vi ned til hytta, fant oss en 
plass i solen og skravla gikk allerede. Før maten ble vi ønsket velkommen og underholdt av 
Arne Petter Ødelund. Han spilte på lur og bukkehorn. Visstnok den eneste i Vestfold som spiller 
på bukkehorn. Han fortalte at fra gamle tider brukte de fire instrumenter for å kalle på dyr, det 
var lur, bukkehorn, seljefløyte og beinfløyte. På 70 -80 tallet holdt disse instrumentene på å bli 

OM og fadder Anne-Karin Tokerud,  
Linn Jeanette Romuld og Kristin l.  
Martinsen

Fadder Ingjerd Fogstad, Thorbjørg 
Stapnes Os og Liv Jorunn Mølsted



borte, men heldigvis var det noen som tok opp igjen disse gamle tradisjonene og han var en 
av dem.
I dag er det bare cirka tretti bukkehornspillere igjen i landet. 
Bukkehornene lages individuelt og et av hornene han hadde, 
hadde blitt laget av en bukk han selv hadde hatt på gården. 
Han underholdt med salmer (gamle folketoner). Dette var 
spesielt og fint og passet bra inn i stemningen denne kvelden. 
Så ble det mat og drikke, spekemat på alle fat. Det smakte 
utmerket og alle spiste seg stappmette. Noen spaserte en tur, 
og andre hadde en hyggelig prat mens arrangementskomiteen 
kokte kaffe. Alle var enige om at det er et flott sted der ute 
med en vakker strand. Bjørg spanderte iskaker til kaffen, og 
det var en god avslutning på en veldig hyggelig kveld.

Sosialnevndens utlodning på sommerturen 
01.06.2010.
Årets sommerlotteri innbrakte kr 8 415. 22 gevinster ble loddet 
ut. De fleste gevinstene var gaver fra losjesøstre (både i og 
utenfor sosialnevnden) og noen få var gaver fra andre. En 
gevinst ble innkjøpt. Hovedgevinsten var en "sommerkurv" fylt 
med blomster og vin, og den heldige vinneren var Elisabeth 
Skaara Wendt. 
En stor takk til alle søstrene som bidro til et godt resultat av årets sommerlotteri.

Med hilsen i v.k. og s.
Eidi H Korsvoll

SOMMERFEST på Park 26.august 2010.
Vi retter en stor takk til festkomiteen for en flott gjennomført kveld. Festkomiteen bestod av 6 
søstre likt fordelt på Gaia og Verdande. 
Fra Gaia:Gro Agnes Johansen Hov, Terese Aall Sivart, Liv Grøholdt Hidle
Fra Verdande: Gunn Lisbeth Brudal Sørensen, Marit Askeland, Grethe Svensen

SOMMERFEST GAIA & VERDANDE 26.08.10
Verdande og Gaia har laget en ny tradisjon, 
en felles hyggekveld med Park som stasjon.
Gaia i fjor – Verdande i år, og vi vet at vi en fin opplevelse får.

På Park august den seksogtyvende - kom 60 damer opp trappen svevende
i festlige sommerantrekk, - men jeg følte meg litt ”borte vekk” –
For hvorfor hadde ikke jeg tights på? Det er jo moten nå.
Ja, en glemmer hvor gammel en er, - den moten er nok for de yngre i sær.

Vi skrev oss inn – fikk en nummerlapp for å finn
vårt bord ved denne fest, – her tror jeg det blir gøy å være gjest!

Lisbeth ønsket velkommen med velvalgte ord, og selv om komiteen ikke var stor,
hadde de gjort en jobb så fin, - og det var tanken min:
Så heldige vi er som har så engasjerte søstre her!

Tore Eriksen spilte taffelmusikk, og praten stilnet vel litt.
Med da vi satt rundt bordene, slapp vi løs latteren og ordene.
Vi får med oss det meste, og vi kjenner de fleste.

Bjørg Jørgensen ved  
matbordet før sulte søster ga 
seg i kast med maten.



Gerd – vår dikterglade søster, fra sitt oppkomme nøster,
en fin sang for denne fine tradisjon, og stemmebåndene får litt mosjon.

Så kom kyllingfilet med urter og vin, og stemningen er fin.
Praten går - og vi litt innblikk får 
i hva naboen gjør, og jeg synes vi bør
takke for hva losjen har å gi, slik at dagene kan bli
innholdsrike og gode - og vi lever i et flott land på vår klode.

Lisbeth tok igjen ordet, - en ny sang lå på bordet.
Sangen om vennskap hvor viktig det er, og at der er en gave til hver i sær.
Karamellpuddingen var veldig populær, og vi tok nesten to porsjoner hver.

En overraskelse på et grønt lodd som vi fikk, og gevinsten til Ingebjørg gikk;
en flaske med nypevin, blandet med litt gin!

Ragnhild (G) skulle takke for maten, og nå stanser praten.
Vi var som en blomsterbukett, - for vakrere damer hadde hun aldri sett!
Arrangementskomiteen – var det 5 det var?

Og hun var snar til å berømme dem, og personalet kom også frem.
Og jamen hadde hun en fin stemme, for hennes ”stev” vil vi neppe glemme!
En fin tale;- og hun kunne applausen i land hale.

En vakker kveld hvor mørket sigende kommer, -
det er tydelig at det snart er slutt på denne sommer.
Vi luftet oss fikk, da vi ut på terrassen gikk.

Så var det loddsalg, og frukt og sjokolade i fritt valg.
En kopp kaffe ved siden av det, - jo, det er bra stell på dette sted!

Så tok Tore tangentene fatt, og en kunne bli helt matt.
For ”Alders glede” gjaldt for oss eldre til stede.
Men bare vent dere andre, ingen vil vel meg klandre
ved å si; det blir også deres ”ti”!
Og at det er godt å leve, det vil jeg fremheve.
Når festen er forbi, kan vi alle si; ”Jamen var det hyggelig!”

”De nære ting” må ligge vårt hjerte nær, - og sette pris på hver enkelt i sær.
”Blåveispiken” var neste sang, og via Ragnhilds gitar tonen klang.
Ragnhild, Åse Margrete og Astrid stilte opp, og sang om ”rosen” og ”Ola” non stop.

Utlodningen gikk unna i en fei, og til mang en glad søster fant gevinstene vei.

Marit takket Tore for fin musikk, og en gave han fikk.

Hjertelig takk for en fin kveld med ypperlig underhodning og stell!

Med søsterlig hilsen i V.K. og S
Doris Martinsen



Innlegg fra styreleder Stockfletsgate 22 AS, Åge B. Eriksen.
Nytt fra Stockflethsgate 22 AS ”Huset”

Stockflethsgate 22 as avholdt generalforsamling 5. mai. Kjell K. Riege fra loge nr 15 
Kongshaug og Marit Wike Hansen fra loge nr 37 Verdande var på valg. De ble etterfulgt av Åge 
B. Eriksen fra Kongshaug som styremedlem og Fred Magne Olafsen varamedlem. Kari Anita 
Eriksen Næss fra Verdande som styremedlem og Aase Margrete Nyland som vara. Åge B. 
Eriksen ble i styremøte valgt til ny leder, da Ove Jonassen hadde frasagt seg gjenvalg. Kari 
Eriksen Næss ble valgt til sekretær. Toril Nor fortsetter å føre regnskap.

Som de fleste kjenner til så skal ”Huset” få en overhaling, med montering av heis og 
renovering av kjøkken. Fasaden mot Stockflethsgate skal vaskes og nye vinduer settes inn, så 
får vi se hvor langt vi kommer med budsjettet som er på 3 mill kr. Noen utfordringer er det 
oppdaget, en oljetank på 3000 liter ligger ubenyttet under kjøkkeninngangen, den må ut i 
dagens lys. En av brødrene har allerede vært frempå og vil ha den jobben! 

Vi har montert to røraskebegre. Det ene ved hovedinngangen og det andre utenfor våre 
leietakere i 1. etasje.

Damene hygget seg, Anne Støkken Odberg,  
Ingebjørg Ringdal og Doris Martinsen

Underholdning ved Ragnhild Jacobsen og 
Tore Eriksen, eneste hane i kurven denne 
kvelden.

Ser virkelig ut som maten smakte, Gunn Brattås  
Rekkum, Elisabeth Skaara Wendt og Lisbeth  
Brudal Sørensen.

Takk for maten ved 
Ragnhild Gustavsen



Vår restauratør Dag Andersson, som begynte i januar, er innstilt på å fortsette etter et halvt 
års prøvetid, han er sterkt engasjert i utformingen av det ”nye” kjøkken. 

I juni arrangerte styret et orienteringsmøte for de som benytter huset, med DSS Wøllo i 
spissen. Tilstede var representanter for Rebekka og Odd Fellow leir, Losje St. Olav og 
restauratør. De fikk se den presentasjonen som brødrene Ove Jonassen og Even Haughem ga 
på generalforsamlingen, og fulgte ivrig opp med spørsmål og vurderinger.

Det er også kommet et lite høyttaleranlegg med to mikrofoner i salongen, nå er det ingen 
unnskyldning for dårlig hørsel og svake stemmer.

Etter forslag fra Stor Sire har vi anskaffet en hjertestarter og holdt brukerkurs for åtte 
personer fra logene, samt restauratøren og hans folk. Onsdag 1. september skal det være et 
kurs til. 

Her vil vi være så frimodig å undersøke om det er noen gavmilde personer som kan tenke seg 
å ”sponse” denne, ikke godt å vite hvem som kan få bruk for den neste gang. Prisen ligger på 
ca kr 20.000.

En av leietakerne i 1.etage flyttet ut 1. august, og vi har fått ny leietaker fra 1. oktober.

Det planlegges også å male veggene i logesalen og utvide platået under UM sin stol. Dette for 
å få bedre plass til stoler etc. Nytt gulvteppe skal også på plass.

Natten til fredag 13. august ble det et kraftig tordenvær og også kraftig regn. Igjen ble vår 
kjeller oversvømt, og i skrivende stund skal rensing og opptørking av lokalene foretas. Dette 
vil bli en forsikringssak, da det vannet som kom inn er en blanding av avløps- og overvann.

Br. Kjell Olsen (malemester) har gjort befaring, og gitt oss en rapport som kan være nyttig 
overfor vårt forsikringsselskap når det gjelder et oversvømt teppe i musikksalen.

LOGE NR 37 VERDANDE
REVIDERT TERMINLISTE FOR HØSTEN 2010.

Tirsdag:
07.09.2010 O + Galla påmelding tlf: 91176890
21.09.2010 O Arb.møte Sosialaften, husk påmeld til UM
05.10.2010 = +
19.10.2010 ≡ +            Galla, husk påmeld til UM
02.11.2010              O +                         Galla, husk påmeld til UM

Søndag:
07.10,2010 Kirkesøndag m/kirkekaffe for alle □

Tirsdag:
16.11.2010 O M □ Minneloge med Reb.□ nr 120 Gaia
07.12.2010 O Julemøte Galla, husk påmeld til UM
28.12.2010 Juletrefest for alle □ kl 17.00

04.01.2011 O Nyttårsloge Galla, husk påmeld til UM



MENY høst 2010.

210910 O arbm Sosialaften Hjemmelaget pai,
ost,skinke og brokkoli kr 125,-

051010 = + Fettucini m/ kylling
sopp, purre og fl.saus kr 125,-

191010 ≡ + Galla Helstekt indrefilet,
m/ sopp cognacsaus og
ovnsbakte poteter kr 180,-

021110 O + Galla Dyrestek m/ rosenkål kr 180,-
071110 Kirkesøndag alle □ Kirkekaffe

161110 Minneloge Kaffe og kringle
071210 O arbm Julemøte, Galla Julemat kr 150 – 200,-
040111 Nyttårsloge Galla Kyllinggryte m/ karri

og salat kr 120,-

Prisene på mat og drikke er noe justert denne terminen. Husk at drikke til maten 
kommer i tillegg og koster: Mineralvann/lettøl kr 25, pils kr 35, vin kr 40, kaffe uten 
måltid kr 15.

Det kan fortsatt forekomme endringer både i meny og pris.

Av hensyn til matbestillingen må vi be dere om påmelding til møtene slik som i 
vårterminen. ( dere ble riktig flinke til å melde dere på ! ) 

Lister vil ligge framme på hvert møte. Dersom du ikke har fått meldt deg på til et møte så 
kontakt meg innen fredag før møtet på telefon: 911 76 890 (mobil) , 33 45 85 76 (hjem) eller 
33 42 68 69 (jobb)

Kan du ikke avgjøre noe før mandagen så skal vi prøve å få det til.

Dukker det opp ting som gjør at du likevel ikke kan møte, meld fra så snart du vet.

Hilsen Marit, UM

Et lite drypp til ettertanke:
"Dersom du oppdager at du deltar i en samtale hvor det snakkes negativt om en person, 
hadde det vært tøft om du hadde klart å føre diskusjonen dit hen at dere prøvde å finne 5 
positive ting om den omtalte personen! Jeg er sikker på at dere da kanskje hadde funnet enda 
flere”. ☺☺

 

Vi gratulerer:

90 år

Søster Lillian Kraver fylte 90 år 24.juni. OM Randi 
Johnsen og søster Veslemøy Løkkevol var på 
formiddagsbesøk, noe jubilanten satte stor pris på. OM 
overrakte en dekorasjon med tre rosa nelliker. Sammen 
med kaffe og bløtkake gikk praten lystig. Er det noen 
søstre som ønsker å ta turen til Ranviksenteret vil sikkert 
Lillian bli svært glad.



Navn dato år
Ingrid H. Hansen 14.10.1925 85 år
Kari Fiskaa 16.10.1955 55 år
Anne Heidi Jonassen 16.10.1955 55 år
Einfrid Hanseid Colvin 01.11.1935 75 år
Eidi Hjertaas Korsvoll 04.11.1955 55 år
Thorild Hotvedt 25.11.1950 60 år

Håper alle er med og at ingen er glemt.

Minneord
Søster Ruth Fjeldstad medlem nr 110 av vår loge, avgikk ved døden 16.juni 2010.

Hennes ordensvita er som følger: 

Hun ble innviet i logen 19.januar 1982

Tildelt:

Det Gode Vennskaps Grad 1. feb. 1983

Den Edle Kjærlighets Grad 6. mars 1984

Den Høye Sannhets Grad 20. nov 1984

Hun var OM’s venstre assistent i en periode fra høsten 1987 til 1989.

Hun ble tildelt 25 års veteranjuvel i sitt hjem i januar 2007.

Det var med sorg og vemod vi mottok nyheten om at vår søster Ruth Fjeldstad var gått bort. 

Hun var født den 24.august 1918 og var nærmere 92 år gammel da hun døde.

De siste årene av sitt liv møtte hun ikke i logen. Riktignok var hun frisk nesten til det siste, 
men på grunn av svekket hørsel klarte hun ikke å følge med på det som skjer i logesalen. 
Dessverre er det mange av våre nye søstre som aldri fikk anledning til å møte henne. Søster 
Ruth Fjeldstad ble bisatt i Ekeberg kapell under en vakker seremoni 25. juni. Her var mange av 
våre søstre til stede for å vise henne en siste ære.

Vi lyser fred over Ruth Fjeldstads gode minne.

Danmarkstur.
I skrivende stund er det 24 som har meldt seg på Danmarksturen. Før ferien var det 40 som 
sa seg interessert, så jeg regner med at antallet vil stige noe!

Vi tar båten fra Larvik kl.17.30 fredag 1.oktober med retur fra Hirtshals søndag 3. oktober 
kl.12.45. Ankomst Larvik kl 16.30.

På utreisen er det bestilt middagsbuffet med drikkevarer. Pris kr 250. Lunchbuffet på 
hjemreisen inklusiv drikkevarer koster kr. 230. Båtreisen koster 290.

I Frederikshavn skal vi bo på hotel Best Western Hotel, Herman Bang. Pris for dobbeltrom dkr 
695 pr natt.

Vi blir hentet i Hirtshals kl 21.15 av danske søstre og kjørt til hotellet. Lørdag kl 12 blir vi 
hentet og kjørt til Sundhedshøjskolen i Ålbæk hvor vi får omvisning. Her skal vi også spise 
lunch. Den er gratis for oss, men vi betaler det vi ønsker å drikke til maten. Så fortsetter vi til 
Husig Kirke og omvising der.



Om kvelden er det logemøte med innvielse av to søstre. Vi blir hentet kl.18.15 og kjørt til 
logen som begynner kl. 19.00. Middagen denne kvelden koster dkr 75 + drikkevarer 
(øl/mineralvann dkr 10, 1 fl. Rødvin dkr 50, 1 glass dkr 12 kr). Ta med noen danske kroner til 
dette og eventuelt andre innkjøp!

Søndag takker vi for oss og blir vi kjørt til Hirtshals hvor Color Line tar oss med tilbake til 
Larvik.

Snakk sammen om kjøring til og fra Lavik. Fyll gjerne opp bilene!

Pris for båttur med mat er kr 1550. Benytt konto 7166 1246396. (Randi Johnsen)

Vi sees!

Solvangsenteret, ønsker hjelp fra oss. Har du noen timer du kan avse? 

Solvangsenteret har henvendt seg til oss og spurt om noen av logesøstrene kan gi en 
hjelpende hånd i kafeteriaen. Arbeidet består i servering, samt å prate litt med de som spiser. 
Vi er ønsket i tiden 16.45-19.15. Kanskje to og to søstre kan gå sammen?

For at dette skal bli en tilfredsstillende ordning for alle parter, tror jeg det vil være lurt å sette 
opp en liste med dag og tid som passer hver enkelt. Deretter er det jo mulig å bytte innbyrdes.

Fra vårt sosialfond deler vi ut penger ved juletider, en gang i året. Selv om flere av søstrene 
har ulike sosiale gjøremål på fritiden, er dette en fin måte å synliggjøre logen vår og det 
utadrettede arbeidet som vi er pålagt gjennom lovene våre. Jeg håper det er flere som kan 
bruke litt fritid på Solvangsenteret. Vi sender rundt en liste på neste møte.

Har du spørsmål kan du også kontakte miljøarbeider Nina Berthinussen på tlf 33415500.

Randi

Redaktørens hilsen:
Nå er sommeren definitivt over og høsten har gjort sin inntreden. Trærne begynner allerede å 
gulne og det er kaldere i luften. Det var koselig å komme på logen igjen. Takk for bidrag til 
Yggdrasil. 

Jeg håper at Yggdrasil skal være en formidler om hva som skjer i logen, på huset og hva 
søstrene hygger seg med sammen utenom logemøtene. Skriv gjerne noen ord eller ring meg, 
så får vi det med i bladet vårt. Spent på hva dere har å bidra med.

Kom over et lite dikt her om dagen, og avslutter med det. Ønsker dere alle en flott 
høsttid.

Høstdikt – Ines Adekaide
Bladene i alle farger faller,
Mørket er der og det blir fortere kveld.
Og mens bladene faller ned
trekker kvistene seg inn på trærne,
og vinter teppe nærmer seg.   

Redaktør: Medhjelper:

Kari Anita E. Næss Lisbeth Brudal Sørensen
Ranvikveien 66 B, 3210 Sandefjord Gamleveien 7, 3218 Sandefjord
tlf: 33 44 12 70 / 95 24 73 72 tlf: 33 45 16 44 / 97 58 11 13
e-post: kan@sfjbb.net e-post: lisbruso@yahoo.no

mailto:kan@sfjbb.net

