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Nytt år og nye muligheter.

Kjære søstre – vi har allerede lagt januar bak oss; en måned med minusgrader, mye snø, 
glatte fortau. Nå er det februar og i dag skinner solen her ute i havkanten hvor jeg bor. Det er 
fortsatt ganske kaldt i vannet og isflakene flyter rundt, men jeg har våget meg uti! 

Når jeg nå skal skrive en hilsen i årets første utgave av Yggdrasil, vil jeg bruke litt av talen min 
fra nyttårslogen. Det var en fin seremoni og vi var mange til stede denne kvelden. Men det var 
også mange av dere som ikke hadde mulighet til å komme, så derfor gjør jeg det på denne 
måten: 

“Vi har nettopp feiret jul – en høytid som overgår alt annet. Vi har sendt hverandre julekort, vi 
har gitt bort gaver, gått på besøk og hatt gjester. Jeg håper at dere alle har hatt noen fine 
dager med gode opplevelser.

Men julen er også en tid for ettertanke. Hvilke minner har vi fra årets som gikk? Hva var 
positivt og hva var negativt? Hva kunne vi gjort annerledes?

I logesammenheng kan vi glede oss over seks nye søstre. Samtidig er det vemodig å vite at 
det også er flere søstre som har gått bort. Våre tanker går dessuten til de av våre søstre som 
på grunne av sviktende helse ikke lenger kan ta del i fellesskapet.

Det nyet året ligger der og venter med nye oppgaver og nye utfordringer.  Ingen av oss vet 
hva året vil bringe, og da er det naturlig å hente frem et par linjer fra Alf Prøysens kjente 
tekst:

Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står,
med blanke ark og farjestifter tel.

Det nye året ligger jo bokstavelig talt fremfor oss med blanke ark. Selv om vi alle har 
forpliktelser og oppgaver vi må gjøre, er det fortsatt mange dager og timer vi selv råder over, 
tid vi kan fylle på best mulig måte. 
I boken En kort veiviser til et lykkeligere liv, kommer journalist og forfatteren Anna Quindlen 
med sine tanker og gode råd. Hun sier det slik:

Det beste rådet jeg kan gi, er ganske enkelt: Begynn å leve. Et virkelig liv, ikke en hysterisk 
jakt på neste forfremmelse, høyere lønn eller et større hus. Tror du at du ville brydd deg 
særlig mye om disse tingene hvis du fikk et drypp en ettermiddag eller oppdaget en kul i  
brystet mens du dusjet?

Begynn å leve et liv der du legger merke til lukten av havet, et liv der du stopper opp og 
bruker sansene dine. Et liv der du ser hvordan fuglene kretser over hodet ditt og synger i 
trærne. Lytt etter barnas frydefulle rop under lystig lek. 

Slå av mobiltelefonen. Ja, koble gjerne ut den vanlige telefonen for den saks skyld. Vær stille. 
Vær til stede.



Lev et liv der du ikke er alene. Oppsøk mennesker du er glad i, og som er glad i deg. Husk at 
kjærlighet ikke er et otium, men arbeid. Send en epost, skriv et brev. Bruk tid på dine venner.

Se på fullmånen som henger der sølvskimrende på den svarte nattehimmelen en kald kveld. 
Og innse at livet er praktfullt, og at du ikke har noen rett til å ta det for gitt. Vær så inderlig 
oppslukt av godheten i det, at du ønsker å spre denne godheten omkring deg.

Alle ønsker å være flinke, men hvis vi ikke også er gode, vil det aldri være nok å bare være 
flink. 

Hust at livet er kort,

Kast ikke bort dagene, timene og minuttene

Nyt øyeblikket – snart er det ikke mer.

Så ønsker jeg dere alle et fortsatt godt nytt år - Et nytt år med drømmer og håp,

Et nytt år med vennskap, kjærlighet og sannhet.

Hilsen OM Randi 

Referater fra loge nr 37 Verdande

4. januar var det nyttårsloge hvor vi hadde med ledsagere.  Det var 44 søstre og 25 gjester til 
stede, og som gjorde det til en munter og koselig aften.  En av våre nye søstre, Berit Fevang 
Eriksen, leste fra en av bøkene til Louis Jacoby, og vi fikk virkelig satt lattermusklene våre i 
sving.

18. januar var det arbeidsmøte med instruksjon av DSS Ingebjørg Nesje Jonassen.  Hun tok 
for seg etiketten, tegn og praktiske ting.  Det er alltid nyttig for alle søstrene å få en slik 
gjennomgang en gang i året. Denne kvelden mintes vi også vår ordens grunnlegger Thomas 
Wildey.

1.februar var det tildeling av 25-års veteranjuvel til vår søster Gerd Granholt.  Det var over 
70 søstre tilstede for å overvære denne fine og høytidelige seremonien som ble ledet av SR 
Turid Gro Åberg.

 

Privatnevnden for 2011-2012 er utnevnt og består av søstrene Anna Kristina Strøm, 
Marianne Gjerstad Trollsås, Brith Jørgensen Opsal, Berit Fevang Eriksen, Ann-Mari Norby 
Jacobsen. I tillegg fortsetter Tone Grethe Furuseth Skoli og Ellen Friele.

I logemøtet den 7. desember, takket OM Randi Johnsen, søstrene Eidi Hjertaas Korsvoll, Elin 
Kristin Faye-Lund, Marit Askeland, Kirsti Dursett, Berit Nordby og Astrid Helene Heyerdahl for 
den flotte jobben de har gjort i Privatnevnden.  Noen av disse medlemmene har også vært 
med  i nevnden i to perioder.

  



Kjære søstre!

Vårterminen er godt i gang og dere har fått utdelt menyplan for våren. Har du ikke fått den så 
ta kontakt med meg, så skal jeg sende deg en. Jeg vil takke dere alle for at dere hjelper til 
med å rydde på bordene når møtet er over. Dette hjelper de søstrene som er i Privatnevnden, 
slik at kvelden ikke blir altfor sen for de som skal på jobb dagen etter.
Påmeldingslistene fungerer også veldig bra og mange er flinke til å ringe eller sende sms, noe 
jeg setter stor pris på. Det er viktig for Privatnevndens økonomi at vi ikke må betale for mat til 
fler enn det vi er. På møtet 15.mars har vi planlagt å gjøre mye selv. Det er et arbeidsmøte 
med utlodning til Søsterfond. Vi satser på å ha rimelig mat denne dagen slik at dere kan kjøpe 
mange lodd og ha store vinnermuligheter. Er det noen av dere som har lyst og tid så vil jeg 
sette stor pris på å få litt hjelp før møtet. Håper å se mange av dere på møtene denne 
terminen.

Hilsen i V. K. og S.
Marit. UM

«Hyggekveld» på Solvangsenteret.
Den 9. januar-2011 laget Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon i Logene Færder og Verdande i 
stand en hyggekveld for beboerne på Solvang Eldresenter. Det er en årlig foreteelse som 
nevnden har ansvaret for. Vanligvis pleier denne kvelden å bli avviklet før jul, men i år passet 
det ikke inn i programmet på Solvang, så derfor ble det lagt til 9. januar i år. Og det ble en 
hyggelig kveld. Jeg hadde fått 6 str. til å komme å hjelpe til den kvelden, og det var flere str 
som hadde levert kaker og gevinster. Vi startet opp kl. 14.30 med å dekke og pynte bordene 
samt smøre mat og legge på fat. Kl. 17.00 var alt klart til å ta imot beboere, logestr. og 
brødre. Det var også noen få gjester og pleiere til stede så vi var i alt. ca. 55. stk.
Jeg ønsket alle velkommen og leste et lite nyttårsdikt av Dagny Tande Lid.
Etter hvert var det underholdning av br. Kjell Aas som sang kjente og kjære sanger, flott 
akkompagnert av br. Tore Eriksen. Mange sang og nynnet med. Rose Holte var også med og 
gjorde det hyggelig. Hun leste dikt av Margareth Skjelbred. Så var det tid for servering av 
deilig påsmurt loff med godt pålegg, etterfulgt av mange gode kaker samt kaffe. Det så ut til 
at alle koste seg. Som sagt hadde vi fått en god del gevinster fra str. og disse ble det solgt 
lodder på, likeså ble alle blomstene som vi hadde pyntet bordene med tatt med i trekningen. 
Kjell Aas sørget for trekningen og det ble mange blide ansikter å se etter hvert som 
gevinstene fikk nye eiere. Kvelden gikk fort, men før vi sluttet av,  sang Kjell Aas igjen, akk. 
av Tore Eriksen, Einar Roses sanger, noe han er veldig flink til og som lokket frem smilet hos 
oss alle.
Da var tiden kommet for å takke for en hyggelig kveld på Solvangsenteret og å ønske alle vel 
hjem. Den 25. januar var jeg borte på Solvang og overleverte kr. 3.500,00 til hygge og nytte 
for beboerne på senteret Det var en meget hyggelig oppgave og pengene ble tatt imot med 
stor takk av miljøarbeider Nina Berthinussen. Dette kan være som en liten orientering for dere 
av str. som ikke kunne være med denne kvelden. Personlig synes jeg det er en fin måte for vår 
Loge å vise seg litt utad på. Dessuten en stor glede å kunne være noe for noen. Det får man 
alltid mye igjen for.

På vegne av Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon
i Logene Færder og Verdande
Veslemøy S. Løkkevol Eks OM.

Vedr. Hjelp til Solvangsenteret.

En tid før jul snakket jeg med miljøarbeider Nina Berthinussen på Solvangsenteret og hun 
spurte meg om jeg kunne spørre i Logen vår om noen av logesøstrene kunne gi en hjelpende 
hånd i kafeteriaen. Arbeidet skulle bestå av servering samt å hjelpe de av brukerne som kunne 
trenge litt hjelp ved måltidet, og selvfølgelig prate litt med dem.



Dette gjorde jeg, og 9 str. meldte seg til til å være behjelpelig fra kl. 16.45-19.15, mandag til 
fredag. Søstrene har vært i kontakt med Nina B. og blitt enige om når det kan passe å komme. 
for hver enkelt av dem. Det kommer til å være to og to sammen på kvelden så det blir kanskje 
bare en gang i uken. 
Ønsket er at flere av søstrene kan melde seg på til litt hjelp slik at vi kan ha noen som kan 
steppe inn hvis en skulle bli forhindret fra å komme en ettermiddag. Nina sa at søstrene ikke 
måtte måtte føle at de hadde bundet seg fast til å hjelpe til. Derfor, dess flere det er av 
søstrene som kan stille opp, jo sjeldnere blir det for hver og en. 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 melde seg til litt hjelp på Solvangsenteret. Jeg vil også tro og er 
nesten sikker på at denne lille hjelpen vil bli til hygge og glede for både beboerne og søstrene.
Det er alltid hyggelig å være noe for noen.

Hilsen fra 
Veslemøy S. Løkkevol Eks OM.

Oppgradering av vårt logehus.

De av dere som har vært i logen etter nyttår, har sett at logesalen har fått et ansiktsløft. 
Veggene er malt i en ren lys grå farge og det er lagt nytt grått teppe med mørkere kanter 
langs veggene. Alt inventar er vasket. Nå er en del av salongen sperret av fordi jobben med 
installering av heis ved kjøkkeninngangen er påbegynt.
Sist i januar hadde interiørkomiteen møte for å bestemme i detaljer hva som skal gjøres med 
spisesal og salong. Farger, gulv, møbler osv. Arbeidet med sal og salong vi mest trolig bli gjort i 
sommer. Da vil nok også arbeidet med skifting av vinduer ta til. Renovering av kjøkkenet er en 
stor jobb og foreløpig også planlagt gjort til sommeren. Noen mindre arbeider som maling av 
vegger og legging av nytt teppe i forrom til sal i 3. etg., er noe som gjøres fortløpende i tiden 
fremover.
Vet at det er mange lurer på hva som skjer med «huset», så derfor denne lille orienteringen. 
Har dere spørsmål, er det bare å kontakte meg.

msh i v k og s
Kari A E Næss
Styremedlem, Stochflethsgate 22.



Nye sider på web.

Jeg har nå lagt inn ny informasjon på vår hjemmeside.
Gå inn på www.oddfellow.no
Klikk i øverste grå felt på ”Loge/leire”. Du får nå opp 4 kolonner med navn. Langt nede i tredje 
kolonne finner du Verdande, som du klikker på.
Du kommer da inn på vår loges hjemmeside.
Det første bildet som møter deg er vår ”Velkommen” side. 
I kolonnen til venstre ser du bl.a. dette:

Loge nr. 37 Verdande
Stiftet den 20.11.1965
Neste møte:
01.02.2011

Generell informasjon
Loger/leire A-Å
37 Verdande 
Velkommen
Møteprogram
Kontakt oss
Besøk oss
Yggdrasil
Logens historie
Logesang
Kollegier
Logeturer
Intern Logeinformasjon

For å kunne lese det som står under ”Intern Logeinformasjon”, må du logge deg inn.
Når du skal logge deg inn som medlem finner du dette bildet oppe i kolonnen til høyre på 
Verdande-siden. ID-nummer er ditt medlemsnummer i Storlogen som du finner på 
kontingentfakturaen. Passordet er din fødselsdato (ddmmåååå).

For medlemmer:
OF utstyr og adm. Hjelp
Storlogens ID-nr

ID-nr

Passord

     Logg inn

Sidene du nå vil få opp når du klikker på ”Intern Logeinformasjon” er det bare søstre i vår loge 
som kan lese. Her vil du finne eventuelle beskjeder, litt om det frivillige arbeidet på Solvang, 
informasjon og bilder av Veteraner, og informasjon og bilder av nye søstre.
Håper mange vil prøve seg inn på internett. Lykke til. 

Søsterhilsen fra Irene

http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=111
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=3356
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=3076
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=2828
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=2821
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=2254
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=2138
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=2995
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=1477
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=1476
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=1475
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=1474
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=112


Terminliste vår 2011
Tirsdag

15.02 Info.møte

01.03 O+ Galla

15.03 O arb. søsterfond

05.04 - + N

03.05 O arb.møte NV

07.06 Sommertur

06.09 EI  NB 1830 Galla

Husk påmelding til møtene.

Formiddagstreff hver 2.mandag i mnd. Fra kl 11.00-13.00.
10.01 – 14.02 – 14.03 – 11.04 og 09.05

                    11.05            Generalforsamling i Stockflethsgate 22 AS
                    17.05            Åpent hus i Stockflethsgate 22 AS

Juletur til Jordan.

1.juledag, grytidlig morgen, kl 0330, ute var det minus 30 gr, mye snø og mørkt. Vi var på vei 
til Gardermoen, på ferietur til Jordan. Spennende reisemål. Etter en flytid på vel 5 timer landet 
vi i Aqaba, på kong Husseins flyplass. Ankom hotellet i Tala Bay tidlig kveld. Her hadde vi noen 
fine dager med temperaturer på rundt 20-22 gr. Dette var noe annet enn kulden og vinteren 
hjemme i Norge. Men det jeg har lyst til, er å dele med dere turene vi var på og stedene vi 
besøkte.
Først en kveldstur inn til Jordans eneste havneby, Aqaba. Den har adgang til Det røde Hav og 
har gjennom alle tider hatt stor betydning for handelen i området. Valutaen i Jordan er dinarer 
og 1 dinar er ca NOK 8,75. Byen er veldig eksotisk med mye handel i basarene som lå tett i 
tett i strøket utenfor bykjernen. Her fikk vi se lokalbefolkningen og hvordan de bydde frem 
sine varer. Smilende, vennlige menn som gjerne ville handle uten å være påtrengende. De bød 
på te og ba oss smake på varene, nøtter, krydder og andre ting. Det var vanskelig å avstå uten 
å virke uhøflig. Der var også kameler, så man kunne ta en ridetur hvis en ønsket det. Kvinnene 
så vi lite til, og de som var her var ganske godt tildekket. Noen hadde sågar burka. Fire store 
loppestikk fikk jeg imidlertid, men det er sånt en får ta med. Det gikk bra selv om det klødde 
fælt. I sentrum av byen var det også et yrende liv, med mange turister.

En dag gikk turen nordover, 3 -4 timer på fine veier, og vi var i utkanten av ørkenen. Wadi 
Rum er et paradis for naturelskere og anses av mange som et av verdens mest fascinerende 
ørkenlandskap. T.E. Lawrence, bedre kjent som Lawrence av Arabia, har vært en stor del av 
historien i Wadi Rum. Landskapet her kan kun beskrives som storslått, her er Jordans høyeste 
fjelltopper på over 1700 m. Toppene hever seg på hver side av beduinlandsbyen Rum, og den 
største attraksjon er klippenes farger som skifter i takt med solens bane og døgnets gang. Vi 
fikk først se en film om hvordan beduinene levde, etterpå ble vi kjørt med Jeep inn i 
landskapet. Her fikk vi se hva naturens krefter kan frembringe etter tusenvis av års arbeid på 
egen hånd. Videre innover gikk turen på kamelryggen for de som ønsket det. Dette har jeg 
prøvd før, men det var for 20 års siden, så jeg valgte Jeepen videre. Det var mange som 
benyttet kamelene så rekken av kameler var lang. Her, langt inne i fjellformasjonene, levde 
engang beduinene. De klarte seg med det de dyrket og det naturen ga, bortsett fra kaffe og 
ris, i følge lokalguidene våre. Kvelden og stjernehimmelen kom fort her inne i ørkenen, så vi 
ble tatt inn i telter hvor vi fikk servert et utrolig godt måltid. Kjøtt av kylling og lam som var 
tilberedt i steinkrukker.  Krukkene med kjøttet hadde ligget i varme under jorden i mange 
timer. Sammen med ris og salat smakte det veldig godt. Det ble fort kjølig, men flere bål som 



lyste opp i kveldsmørket varmet godt. Etter hvert var det på tide å tenke på hjemveien.

Ut på tur igjen, til Jordanfloden og Dødehavet. Vi kjørte Dødehavsveien langs grensen til 
Israel, flere mil med bare ørken. Ca 80 % av Jordan er ørken. Denne veien var stengt i lange 
perioder under 6-dagers krigen i 1967. Nå har regjeringen anlagt flere landsbyer her, sørget 
for  utbygging av vei, elektrisitet, vannforsyning og skoler. Men det ble sagt at ikke alle barn 
går på skolen her, og at mange fremdeles bor i telt. Etter en lang busstur var vi nå ved vårt 
første mål på turen. Jordanfloden, «Bethany Beyond the Jordan». Det var her Jesus ble døpt 
av døperen Johannes, i følge skriften. Det var en helt utrolig følelse å være her. Floden er ikke 
bredere enn 3-4 meter, her ute i ørkenen og ved dette stedet. 

Etter en bedre lunsj var det tid for å bade i Dødehavet. Det Døde Hav er et unikt naturfenomen 
og en stor opplevelse. Det ligger 400 m under havets overflate og er Jordans laveste punkt. 
Havets saltinnhold er på ca 30% og inneholder forskjellige mineraler. Fjellet rundt Dødehavet 
er som glasert ettersom vannet trekker seg tilbake og tørker opp. Det er et faktum at havet 
synker med 1 m i året, så i løpet av 50 år er det ikke noe igjen av Dødehavet, hvis ikke noe 
blir gjort. Det er visstnok forhandlinger i gang med hva som kan gjøres. Foreløpig vet ingen 
hva som vil skje. Det var utrolig langt ned for å komme til vannkanten, og helt ubeskrivelig å 
komme ut i dette vannet. Du flyter som en kork. På veien tilbake ved den 
sydlige delen av Dødehavet, høyt oppe på et fjell, står en statue som 
naturen selv har skapt. Det ble oss fortalt at det var Lots hustru som ble 
til en saltstøtte da hun snudde seg mot Sodoma og Gomorra!

Petra. Opp kl 05.30 med en lang dag foran oss, vi skal til Petra. Jordan 
har mange arkeologiske rikdommer og kronen på verket blant disse 
juvelene er helt klart klippebyen Petra. I dag står byen oppført på 
Unescos verdensarvliste og er et av verdens 7 nye underverk. Vi kjørte 
ørkenveien nordover, videre på Kongeveien, og etter 3-4 timer var vi ved 
inngangen til byen. En 1,8 km lang kløft slynget seg mellom høye fjell, og 
vi var inne i Petra. Hit inn, denne veien, kommer en bare på apostlenes 
hester, på en kamelrygg eller med en hestekjerre med vogn. Hestekjerren 
så ikke så veldig komfortabel ut. Denne veien som fører inn til Petras 
sentrale ruiner er et fantastisk naturfenomen. For vel 2500 år slo 
nomadiske kjøpmenn seg ned her og ble rike på handel. De solgte krydder fra India, silke fra 
Kina og røkelse og myrra fra Arabien. De etterlot seg hundrevis av monumenter hugget ut i 
klippene. Petra er med sine utsmykkede fasader og skiftende farger et magisk sted som bare 
må oppleves. Menneskene vi traff her var vennlige og hadde varer de gjerne ville selge. Vi kom 
i prat med en gutt på 13 år som gjerne ville prate med oss. Han fortalte at han bodde i en hule 
sammen med foreldrene sine og at pappaen hadde to koner.

Dette var noen av mine opplevelser fra dette fantastiske landet, kan så gjerne anbefales.

Med hilsen til dere alle og med ønske om et godt år.
Lillian

Adresseforandring:
Aase Ellingsen
Nygård Sykehjem, avd C
3224 Sandefjord

Styret i Stockflethsgate 22, 
takker for pengene fra vår loge til hjertestarteren. Dette kommer godt med i et stramt 
budsjett. Vi samlet inn kr 2950,- og logen gav tilsvarende, tilsammen kr 5.900,-



Vi gratulerer:

Gratulerer Johanne! Johanne Christiansen fylte 85 år onsdag 26. 
januar. Hun hadde besøk både av familien sin og flere logesøstre. 
Søster OM Randi Johnsen overrakte blomster og hilste fra logen. Og 
blomster, i denne sammenheng, var selvfølgelig tre rosa nelliker!

Vi gratulerer søstrene med deres fødselsdager.

Navn dato år

Kirstie Wang-Nilsen 20.03.46 65 år
Irene Slyngstadli 31.03.46 65 år
Anne Støkken Odberg 07.04.36 75 år
Ingrid Tordis Myhra 29.04.16 95 år
Berit Olsen 08.05.46 65 år
Berit Vereide 08.05.31 80 år
Anne-Marie Aaby 08.05.41 70 år

Takk til alle som har bidratt til denne utgaven av Yggdrasil, uten innlegg hadde ikke Yggdrasil 
vært det samme. Er det noen av dere som drives av skrivekløe er det bare å si ifra. Her er 
plass til litt av hvert! 
Nå ser det ut som om vinteren slipper taket og det er jeg veldig glad for. Jeg ser spesielt fram 
til å få «nytt logehus», og benytter anledningen til å takke alle som i ukene fram til, og i løpet 
av, sommerukene bidrar på dugnad. Håper vi blir mange!

Vinter'n gikk som vanlig.
Det var ikke mange fuglene som sang.
Likevel tror jeg våren,
vil prøve seg nok en gang.

(Lillebjørn Nilsen)

Msh fra Kari A.

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
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