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Kjære søstre !

Våren har kommet tidlig i år, vi får håpe den blir lang og god. Dagene blir lengre og lengre og snø 
og glatte veier er allerede vekk. Jeg har hatt noen dager fri i ”vinterferien” og dro til Sollia. Der var 
det fortsatt en del snø, men temperaturen var utrolig bra. Fredagen dro vi til Røros og ”marten”. Det 
har blitt en årlig tradisjon. Der hadde vi en fantastisk dag, mange mennesker og mye å se og 
oppleve, men det beste var nok at kuldegradene uteble. Vi har ikke opplevd tidligere  å være på 
”marten” i februar uten at det har vært nødvendig med ulltøy under, siden det da har vært ganske 
kaldt. Som bildet over viser så kan det være kjølig, men vakkert, i Rondane om vinteren.
Våren er en travel tid, også i logesammenheng.  Vi har fått en ny søster i våre rekker og det er vi 
glade for. Når dette leses har vi hatt informasjonsmøte, og vi håper vi kan få flere nye søstre. 

Landssaken til Odd Fellow, ” Sammen for barn i Malawi” er vi i full gang med. Vi har allerede 
samlet inn en god del av hva som er forventet fra vår loge og det er kjempeflott. Det vil skje ting 
utover, og det er bl.a bestilt pins fra SOS-barnebyer som vi kan selge. Det er vår kasserer som har 
ansvaret for disse. Pinsen kan bæres på loge – og galla antrekket i hele landssaksperioden og er et 
symbol på den gode sak.  
Til høsten vil vi få besøk fra vår danske vennskapsloge Gry. De kommer helgen 14.-16. september 
og jeg håper at så mange som mulig av dere har anledning til å delta. Det vil da bli logemøte på 
lørdagen. Programmet er ikke fastsatt pr i dag, men kollegiet har startet å jobbe med det. Til slutt vil 
jeg si God Påske til dere alle selv om det er litt tidlig. Jeg håper dere alle vil få noen fine dager. 

Hilsen Marit,  OM

JUBILANTER:                                                                    

April: Solveig Ambjørnrød              80 år        13.04
           Ragnhild Jacobsen                 70 år        25.04

Mai:
           Ingrid Pettersen                      85 år        05.05
           Lillian Heggem                      75 år        13.05

Vi gratulerer!



VI GRATULERER OGSÅ:

INGRID TISTHAMMER MED TILDELING AV 40 ÅRS VETERANJUVEL.

Tirsdag 7.januar fikk vår søster, Ingrid Tisthammer, tildelt 40 års veteranjuvel.
73 søstre og 7 gjester var tilstede, og seremonien ble ledet av Distrikt Stor Sire Ingebjørg Nesje 
Jonassen.
Middagen etter seremonien var etter veteranens ønske, nemlig deilig kalvesteik med godt tilbehør, 
og jubilanten med flere holdt festlige taler.
Søster Ingrid Tisthammer har alltid vært opptatt av tall, noe som ble kommentert flere ganger og 
førte til mye latter.
Etter middagen var det bløtkake til kaffen, og alle de fremmøtte søstre dro hjem etter en vellykket 
og trivelig kveld.

               “Kjærlighet er en frukt som kan høstes til alle årstider,
                      Og som bestandig er innen rekkevidde for alle.”   (Mor Teresa)



VÅRE NYE SØSTRE GRATULERES

7.desember 2011 ble 3 nye søstre innviet i vår loge.
De ble ønsket hjertelig velkommen etter en nydelig seremoni i logesalen.
Det var søstrene Guri Mari Ydse, Tove Fevang og Kjersti Holthe Ask.

21.februar 2012  ble enda en ny søster innviet i vår loge.
Denne søsterens navn er Anne Brit Arvesen. En flott seremoni i logesalen, og etterpå festbord med 
taler av overmester Marit Wike Hansen, av fadder Kari Anita E. Næss og av vår nye søster.

FORFREMMELSE TIL DET GODE VENNSKAPS GRAD

3.januar 2012 ble 2 søstre forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad.
Det var søstrene Inger Lise Heidenstrøm og Mari-Anne Hvidstein.  Vi gratulerer!



FADDERBARNET VÅRT
TUNTUNI  AKTAR

Søster Ellen Friele spurte på logemøtet 7.februar om jeg kunne skrive litt i Yggdrasil om 
fadderbarnet vårt, Tuntuni Aktar, da det er flere søstre som ikke vet så mye om henne.

Det jeg kan fortelle er at Tuntuni Aktar bor i en SOS-barnelandsby i Dhaka i Bangladesh og fyller 
17 år den 12. mai 2012.

I informasjonsbrevet vi fikk i juni 2011 står det at hun gror til, er frisk og har god helse. Sosialt sett 
har hun hatt en positiv utvikling.
Hun er svært glad i sport og idrett, både å være aktiv selv og å følge med på sportsendinger på tv. I 
et par lokale idrettskonkurranser i fjor var hun blant de tre beste i flere grener.
Skolearbeidet derimot, ser ut til å gå litt tyngre for Tuntuni Aktar. Hun har blitt oppfordret til å ta 
ekstra timer i matematikk, engelsk og samfunnsfag samt benytte seg av veiledningstimer.
I fritiden ellers er Tuntuni Aktar glad i å høre på musikk, lese aviser og magasiner, se på tv og være 
sammen med venner. Hun hjelper også SOS-moren sin med husarbeid.

SOS-barnelandsbyen i Dhaka er den første som ble bygget i Bangladesh, og den ble innviet i 1973. 
Den består nå av 15 familiehus, en SOS-barnehage, forsamlingshus og flere andre bygninger. De 
fleste av barna som bor i landsbyen er muslimer, og det er derfor bygget en liten moske inne i 
landsbyen. Noen få barn er hinduer, og de får opplæring av sine SOS-mødre. I tillegg til 
barnelandsbyen er det også et ungdomssenter for tidligere SOS-barn, samt tilbud til barn og familier 
i nabolaget med dagsentre, kveldskurs og arbeidstreningskurs.

Logen mottar brev fra barnelandsbyen ca. 3 ganger i året- takkebrev for gaver til fødselsdag og jul, 
og et fyldigere informasjonsbrev midt i året.
I noen av brevene har det vært vedlagt et bilde av Tuntuni Aktar. Det fine bildet av henne, som jeg 
har valgt ut, er det siste vi har mottatt, og det er trolig tatt i 2010.

Med vennlig hilsen i V. K og S
Eidi H Korsvoll



SMINKEKOSTEN ELLER LIVET. 

En av våre søstre, Bjørg Jørgensen, har funnet et morsomt innlegg fra VG som hun gjerne vil dele 
med oss.
Tror mange av oss vil kjenne oss igjen når vi leser dette:

”Når jeg spør mormor hva hun ønsker seg til bursdag og jul, kommer det alltid kontant:  
Jålesaker”.
Mormor sparer på parfymer, hun insisterer på at det lysrosa blomstersmykket skal matche beltet og  
hun griper tak i hendene mine når vi møtes for å undersøke om jeg har tatt på neglelakk.
Da jeg var 12, tenkte jeg nok i mitt stille sinn at mormor verken trengte sminke eller  
vidunderkremer, hun var jo så rynkete uansett.
I dag er jeg stolt og glad for at jeg har en mormor som fortsatt finner stor glede i å være fin.

Da jeg denne uken besøkte Vålerengen bo- og servicesenter, sa 82 år gamle Marit Sørensen det på  
følgende måte: ”Den dagen jeg ikke vil jåle meg, da er det ikke mer, da.”

Jeg krysser fingrene for at det vil kile svakt i magen dersom jeg er så heldig å få håndkrem og  
leppestift til min egen 80-årsdag.

CHRISTINE RIAN JOHANNESSEN ” 

HVA BARN SIER OM SINE BESTEMØDRE:

”Bestemor sier at hun elsker å se oss, for vi sier at hun ser ut som hun er omtrent tjue år.”
(Felicity Anderson, 8 år)

”Bestemødre skal egentlig være gamle, men min synes ikke hun er det.”
(Helena Houston, 9 år)

”Jeg elsker deg mest fordi du passer på meg når jeg er syk. Jeg elsker deg fordi du tar meg på 
fanget og klemmer meg når jeg nettopp har badet.
Jeg elsker deg fordi du kommer på besøk til meg selv om du ofte er sliten.”
(Lindsey Brack, 8 år)

”Min bestemor er den mest omsorgsfulle personen i verden.
Hvis noen andre er mer omsorgsfulle, så har ikke jeg møtt dem ennå.”
(Linsay McIntosh, 10 år)

”Kjære bestemor, jeg elsker deg for klemmene og kyssene.
Du er søt og snill. Jeg er glad i deg. Jeg liker at du snorker om natten. Jeg liker at du er deg selv.”  
(Mary Bolton, 6 år)

Når vi nå er inne på bestemorrollen, rynket hud og alderdom, så fikk jeg så lyst til å ta med disse 
ordene også.
Mange av oss er sikkert fornøyde med det livet vi har levd, men noen vil kanskje være med på disse 
tankene om å leve livet om igjen:



HVIS JEG SKULLE LEVE MITT LIV OM IGJEN-------------
Av Ndine Starr. 85 år.
Oversatt av Oddny Reita

Hvis jeg skulle leve om igjen-----
Jeg ville våge å ta mer feil.
Jeg ville slappe av.
Være mer frimodig.
Jeg ville vær mer enfoldig.
Jeg ville ta færre ting alvorlig.
Jeg ville ta flere sjanser.
Jeg ville ha flere opplevelser.
Jeg ville bestige flere tinder
og svømme over flere floder.
Jeg ville spise mer is og færre bønner.
Jeg ville kanskje få flere vanskeligheter,
men færre innbilte.

Ser du, jeg er en av dem som lever følsomt og sundt.
Time etter time, dag etter dag.
Åh, jeg har hatt mine øyeblikk, 
og hvis jeg skulle leve om igjen,
ville jeg ha flere av dem.
Faktisk ville jeg prøve å ikke ha noe annet.
Bare øyeblikk.
Det ene etter det andre, i stedet for å leve så mange år
med tanke på morgendagen.
Jeg har vært en av dem som aldri reiser noe sted uten
termometer, varmeflaske, regnfrakk og fallskjerm.
Hvis jeg skulle leve om igjen,
ville jeg reise med mindre bagasje.

Hvis jeg skulle leve mitt liv om igjen,
Ville jeg begynne å gå barfot tidligere om våren,
og fortsette lengre utover høsten.
Jeg ville danse mer.
Jeg ville unne meg selv flere karusellturer.
Jeg ville plukke flere tusenfryd.

EN RETT OG EN VRANG!

For ca. 4 år siden fikk jeg et hjerneinfarkt som 
inntok livet mitt helt plutselig uten noe forvarsel. 
Resultatet av dette var at jeg ble sittende igjen med 
fire fingre på høyre hand som jeg ikke har 
finmotorikken i, men hva er dette mot at jeg kunne 
ha sittet i en rullestol? Jeg har derfor mye å være 



takknemlig for. Av den grunn ble jeg en aktiv strikker av små plagg for å 
holde fingrene mest mulig i aktivitet.
 Min datter har i flere år nå hatt venninner som har fått og får barn. Jeg har 
fått strikkeoppgaver gjennom henne. Dette har blitt god trening for meg og 
en fin gave hun gir bort. Her får jeg beskjed om det skal være jente eller 
gutt som skal fødes. Dette er en flott motivering. Det er spennende å 
strikke slike plagg. Jeg må tenke gjennom hvilke farger jeg skal velge, og 
hvordan jakke og lue skal se ut.
Har du noen gang tenkt hvor viktig det er med vrangmasken i strikketøyet? 
En vrang maske gjør at vottene og lua sitter litt bedre på. Når jeg strikker 
to rette og en vrang og snur strikketøyet, så synes den rette så godt. 
Fargene en velger er viktige. En grå farge alene kan bli kjedelig, men 

sammen med litt andre farger kan det bli ganske spennende. Å jobbe med farger blir jeg glad av. 
Det har blitt mange overraskelser, og noen ganger har jeg tatt opp det jeg har strikket.  Men jeg 
prøver på nytt. 
Kan vi oversette dette til utfordringer i livet? Det som kommer inn i livet vårt kan vi ikke alltid 
gjøre noe med, men hvordan handterer vi det?
Mammaen min døde sist høst, og ikke lenge etter så ble jeg mormor. Det å få følge mamma det siste 
stykket, og så oppleve at et nytt barn ble født, det var en stor gave. Mamma fikk lov til å bli 92 år. 
Hun hadde et langt liv med mange utfordringer, men var utrolig takknemlig over livet. Hun har vært 
en stor støtte for min familie. Da pappa levde, var de flinke til å komme og være sammen med 
barnebarn. Hun var veldig opptatt av å ta vare på sine 10 barnebarn, og hun sa ofte til meg: ”Husk 
barnebarna, Brith. Er du interessert i deres verden, utvikler du deg som menneske og kan fortsatt 
lære noe nytt”. Nå kan jeg se tilbake og takke for disse ordene og samtalene vi fikk ha. Barnebarna 
har kommet, og det er stadig noen utfordringer som en tar på strak arm når jeg har min mor sine 
tanker i bakhodet.

Mens jeg sitter her hører jeg vinden, noe regn har kommet i dag og det er mildvær. ”VÅREN ”er i 
anmarsj.  Utfordringene kommer! 
Se på vrangmaskene som du møter som en positiv utfordring og møt livet med alle de flotte fargene 
”VÅREN” har å by på. 

Februar 2012 
Brith Jørgensen Opsal

ADRESSEFORANDRINGER:

Anne Støkken Odberg har nå denne adressen: Dronningensgt.13B, 3211 Sandefjord

Nancy Thuve har nå denne adressen: Mosserødhjemmet, Plutosvei 24, 3226 Sandefjord

E-POST FORANDRING:

Ingrid Herlaug Pedersen: herlaug@hotmail.no

mailto:herlaug@hotmail.no


Redaktørenes hilsen:

Våren er allerede kommet og vi gleder oss over godværet med mange varmegrader! I hagene står 
krokusen og lyser opp med sine blå og gule farger og i skogen spretter blåveisen opp!
En vidunderlig årstid!
Og snart står påsken for døren. Måtte det bli en fin høytid for alle enten dere feirer den hjemme eller 
på fjellet. Noen drar kanskje til sydligere strøk også.

Med dette diktet om våren av Herman Wildenvey ønsker vi alle søstrene en riktig god påske:

Det var sol over lyngbrune marker i dag.
Det var dugluft og groduft langs lyse, små stier.
Og våren sang i luften, skønt endnu ung og vag,

og alle muntre bække gennom urene slo lag,
og trostene holdt hurlumhei blant bjerkekrat og vier.

Og jeg gikk her og stured og kunde ikke tro,
At det våredes og knoppedes derude;

Men så kom denne solflom og knuste min rude,
Og en syttenårs pige sang en vise og lo.

Og den syttenårs pige hun jog vår i mit blod,
Og jeg glemte alle bjerkeskogens bristende knoppe.

Hun var selv min hele vår, der hun lysende stod
og sendte viser over vårskogens toppe!

Med  hilsen i V.K.S.
Ellen og Kirsti

Ellen Friele Kirsti Dursett
Kastetstien 15 Herreportveien 138
3236 Sandefjord 3234 Sandefjord
Mob. 980 46 904. Mob. 930 84 313.
E-mail: ellefrie@gmail.com E-mail: kdursett@online.no
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