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Kjære alle søstre ! 
Det er 19.mai i dag, og jeg sitter på fjellet og skriver en sommerhilsen til dere alle. Her har det 
vært snø i lufta i dag, men håpet om varme og sommer har jeg ikke mistet. Varmen kommer 
snart, det har værmeldingen lovet.  
Brua som dere ser på bildet er bygd ikke så langt fra plassen vi holder til. Den er satt opp etter 
gammelt håndverk.  Jeg gleder meg til å prøve den og utforske den nærmere. Det er satt 
sammen i et nettverk hvor hver stokk er avhengig av hverandre for å holde sammen. Slik er 
det også i vårt liv. Vi er alle en del av et stort nettverk som gjør mangfoldet i vår verden og vi 
er her for hverandre. 
Vi har hatt en vårtermin som har gitt meg mange gode minner. Den har vært travel med alle 
de oppgaver som hører til. Vi har tatt imot en ny søster og vi har opplevd å ha flere søstre i 
vår midte som har fått tildelt 40 års Veteranjuvel.  
Landssaken 2011 – 2013: Sammen for barn i Malawi er noe vi jobber med og er opptatt av. 
Aksjonen har kommet godt i gang og skal vare ut 2013. Vår loge har pr i dag samlet inn 
omtrent halvparten av det som er forventet av oss. Dette er kjempebra!!  
Høsten bringer med seg besøk fra vår vennskapsloge Gry fra Fredrikshavn, og det gleder jeg 
meg til. De kommer lørdag 15. september og vi skal få til en fin helg for de besøkende. Vi 
skal til høsten ta opp en ny søster, ha 40 års Veterantildeling og ikke minst, vi får våre 2 første 
50 års Veteraner. Det blir en begivenhetsrik og spennende høsttermin. Terminliste vil bli 
sendt alle i god tid før høstens første møte som er 4.september. Dere vil også finne den i 
Yggdrasil og på vår nettside. 
Jeg vil ønske dere alle en riktig god, varm og helsebringende sommer, og så sees vi til nye 
møter 4.september. 
Sommerhilsen i V. K. og S. 
Marit, OM 
 
 
                                             ”Smil et smil før du sover, 
                                              så går dagens surhet over.” (Piet Hein) 

 
 

 



JUBILANTER: 
 

 
Juni: Randi Gro Eikodd                             80 år        06.06 
 
Juli: Turid Braavold Johansen                   60 år        10.07 
         Irene Johansen                                   65 år        25.07 
 
August: Ingebjørg Nesje Jonassen            70 år        01.08 
 
 
 
 

 
FORFREMMELSE TIL DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD 
 
17.april 2012 ble søster Brith Jørgensen Opsal forfremmet til Den 
Edle Kjærlighets Grad. 
VI GRATULERER! 
 
 
 
 
”Den skjønneste jordens blomst er smilet.” 
(Henrik Wergeland) 
 
 
VI GRATULERER OGSÅ: 
 
ASTRID ELISABETH HOVDA OG DORIS MARTINSEN MED TILDELING AV 
40 ÅRS VETERANJUVEL. 
 
Tirsdag 15. mai fikk våre to søstre, Astrid Elisabeth Hovda og Doris Martinsen, tildelt 40 års 
veteranjuvel. Seremonien i Logesalen var vakker og stemningsfull, noe de to jubilantene satte 
stor pris på. Seremonien ble ledet av Distrikt Stor Sire Ingebjørg Nesje Jonassen. 
 
Middagen etterpå smakte fortreffelig, deilig sjøtunge og dillstuede poteter med utsøkte 
grønnsaker til. Overmester Marit Wike Hansen holdt tale og overrakte jubilantene de tre rosa 
nellikene for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Jubilantene kom etterpå med sin tale, nydelig framført på rim. 
Etter middagen ble det servert kransekaker og is. Praten gikk livlig til siste stund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi har fått lov til å gjengi talen til jubilantene slik at dere som ikke var tilstede kan lese den 
her: 
 
                                       40-ÅRS VETERANJUVEL 
                                                 15.MAI 2012 
 
Kjære Distrikt Stor Sire, Overmester, våre søstre. 
 
1.Astrid og jeg vil gjerne si noen ord                             2. I perioder vi kanskje følte 
ved dette feststemte, nydelige bord.                               at vi av og til nølte 
Vi startet i losjen i våre mest travle år                            og lot være å gå. 
med familie, jobb – og ikke alltid en får                        Men fikk vi først klærne på 
tiden til å strekke til –                                                     og kom oss av sted, 
selv om en gjerne vil.                                                     ble vi glade – følte ro og fred 
                                                                                        av stemningen i losjesalen der inne. 
                                                                                        Vi atter balansen i sinnet kunne finne. 
 
3.Det er nesten utrolig, men 40 år har gått, 
og hva har vi gjennom losjen fått? 
Kanskje det viktigste er følelsen av trygghet – 
for vi begge vet: 
Her er vi trygge på andre og oss selv. 
En trygghet som ga oss mot til å være med i styre og stell. 
Embeter i losjen har vi begge hatt – 
vi gjorde vårt beste så lenge vi på stolene satt. 
 
4.Gjennom losjen har vi også fått nye venner.              5. Livet består av forskjellige faser, 
Dette er en god følelse som vi begge kjenner.                   og i samfunnet fant vi våre baser. 
Selv om vi har fått 40 årsjuvelen nå,                                  I losjen vi andre verdier fant, 
så håper både Doris og jeg på                                             og vi vet det er sant 
at vi kan være litt til nytte –                                               at fellesskapet som vi møter her 
i hvert fall er vi begge gode til å lytte                                med omsorg og den varmen i sær 
hvis noen ønsker besøk og en prat –                                  som vi alle kjenner - 
ikke nødvendigvis med oppdekning på fat.                       via søstrenes hender. 
 
6.Vi vil gjerne takke de som faddere til oss var – 
Selv om det bare er jeg som min fadder til stede har. 
Det var Ingebjørg som fikk meg med,  
og jeg er veldig glad for det. 
Vi har kjent hverandre i over 40 år, 
og vårt gode vennskap fremdeles består. 
Så kjære Ingebjørg – jeg takker deg – 
du betyr så mye for meg. 
 
7. Ja, Astrid er heldig som har sin fadder til stede – 
Jeg husker tiden med min fadder Ingeborg med 
glede. 
Hun var en riktig Rebekkasøster – 
og fra henne jeg mye lærdom høster. 
Jeg husker hennes latter og gode humør 



som på livet mitt satte kulør. 
Jeg har sagt mang en takk til henne                               9. KJÆRLIGHETEN til vår neste 
for at også jeg Rebekkaordenen fikk kjenne.                    skal alltid i hjertet ha feste. 
                                                                                           Å få føle at man kanskje kan gi 
8. For en fin seremoni vi også takke vil,                           andre litt på livets sti, 
Og for hva dere har fått til.                                                gir deg en glede så stor - 
Så kjære søstre: Hver enkel av dere takker vi                    kanskje en av de største på jord. 
for alt hva dere har å gi.                                                     Det er SANNHETEN vi skal  
Ja, VENNSKAPETS bånd er sterke,                                 etterleve 
det har vi fått merke.                                                          og ikke oss selv over andre heve. 
 
Hilsen Doris Martinsen og 
           Astrid Hovda 
  
 
 
ADRESSE- OG E-POST FORANDRINGER:            
                                                                                         
 
Anne Støkken Odberg har nå denne e-post adressen: anne.odberg0615@orange.fr 
Elisabeth Skaara Wendt har nå denne e-post adressen: eswendt@hotline.no 
 
Josefine Gudvangen har denne adressen: Skolegata 3, 3210 Sandefjord 
Ingrid Tisthammer har denne adressen: Torggaten 26, 3211 Sandefjord 
                                                                  Nytt telefonnummer: 33 48 03 74 
 
                                                                    
”Med godt humør 
det er som solens blanke skinn 
det lys og varme gir 
til både sjel og sinn.”(Ludvig Holberg) 
 
 
 
PÅMINNELSER / LITT AV HVERT: 
 
På ettermøtet 17.04. 2012 ble det avholdt et raskt LYNLOTTERI til inntekt for SOS-
barnebyer. Dette innbragte oss 2560 kr på en kort stund. Flott! 
 
- Bak Kasserers stol har vi en nødutgang til nabobyggets svalgang. 
Her har en beboer klaget over at en blomsterkrukke er blitt ødelagt, og at det ofte ligger 
sneiper der. Hvis dette skyldes ordenssøstre eller brødre, henstiller husstyret om at det må 
opphøre. Vi ønsker å ha et godt forhold til våre naboer. 
 
 
 
LANDSSAKEN. 
 
Vi regner med at de fleste av søstrene våre har fått med seg at Odd Fellows landssak 2012-
2013 skal gå til en ny SOS-barneby i Malawi. For å nå målet vårt om å samle inn 54.500 

mailto:anne.odberg0615@orange.fr
mailto:eswendt@hotline.no


kroner i løpet av to år, har vi satt i gang en utlodning. De fleste av dere har fått utdelt et 
loddark som skal selges i løpet av sommeren. Hvert ark er på 250 kroner. Vi har fått mange 
fine gevinster, og flere skal det bli! 
Vi har søkt politiet om tillatelse, og det betyr at dere kan selge lodd til venner og kjente. 
Loddarkene skal innleveres senest 1.oktober. Så krysser vi fingrene for at alle fem loddbøkene 
blir solgt. 
Har dere spørsmål så ta kontakt med Eks OM Randi Johnsen på tlf. 33450349/41324924 
 
 

SØSTERFONDET. 
 
Det hender at vår loge har innsamling til Søsterfondet, og for alle nye søstre kan det være 
greit med en oppklaring av Søsterfondets oppgaver. 
 
Formålet er: 
 

- Å yte økonomisk hjelp til søstre. 
- Å bekoste blomsterhilsen ved spesielle anledninger. 
- Å bekoste krans ved en søsters båre. 
- Å dekke utgifter ved spesielle anledninger som logen bestemmer. 

 
Godt å vite for alle nye søstre hva pengene går til. 
07.02-2012 hadde Søsterfondet sin siste utlodning. Da kom det inn ca.6200 kr. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

BESØK TIL ODD FELLOWKLUBBEN ”TRES ENCADENADOS” 
PUERTO RICO, GRAN CANARIA. 
 
Under vår ferietur til Gran Canaria i mars, hadde vi den glede å besøke OF klubben   
”Tres Encadenados” som holder sine møter på hotell Terazza Mar i Puerto Rico, de fleste 
onsdager fra begynnelsen av november til slutten av mars, kl. 18.30. 
Leder av klubben er søster Solfrid Alme fra Loge nr.88 Syn, Ulsteinvik, og sekretær er bror 
Robert Hurlen fra Loge nr. 82 Vesterveg, Ålesund. 
 
Ved inngangen til hotellet ble vi møtt av to av klubbens representanter som ønsket oss 
hjertelig velkommen. 



Vi skrev oss inn i protokollen med navn og Logenavn. De som ikke var medlem av klubben 
betalte en inngangsbillett på 4 Euro, og ønsket du å være med på ettermøtet, betalte du 
selvsagt for maten. Ledsagere som ikke var medlem av Ordenen, hadde også anledning til å 
være med på den sosiale delen. Under klubbmøtet ble disse tatt vare på av en komitè. 
 
Klubbmøtet startet kl.19. Det var en høytidelig stund, og selv om de ikke brukte Ordenens 
ritualer, følte vi absolutt tilstedeværelsen av høytideligheten som vi Logemedlemmer finner 
under Logemøtene hjemme. 
Leder hadde et innlegg og sekretær leste protokoll. Søstre og brødre som ikke hadde vært der 
før, presenterte seg med navn og Logetilhørighet. Det var hilsener til klubbens beste, og de 
hadde også et innlegg under ”etisk post”. Nydelig musikk og lystenning gjorde også sitt til at 
du hadde Logefølelsen tilstede. 
Den 21. mars var det klubbens avslutningsmøte for denne sesongen, og denne dagen var det 
ca. 60 Ordensmedlemmer tilstede. Blant disse var vi 7 stykker som representerte alle de fire 
Logene i Sandefjord. 
 
Etter møtet var det sosialt samvær i restauranten under ledelse av klubbens nestleder. 
Praten gikk livlig rundt bordene. Morsomt å møte så mange søstre og brødre som 
representerte Loger fra hele landet. 
 
Vil du lese mer om klubben, så gå inn på : www.oddfellowklubbengc.no 
Jeg anbefaler søstre og brødre som drar til Gran Canaria å gå på møtene. 
Og til sist, for ordens skyld: Her er det ingen kleskode. Du møter i vanlig pent sommertøy. 
 
Søsterhilsen i v, k og s fra Irene              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ” Livet er for kort til å være grått. 
                                       Fyll deg selv og dine dager med farger.” (Karsten Isachsen)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oddfellowklubbengc.no/


VELLYKKET TUR TIL KYPROS, 14.02 – 16.04. 2012, ETTER FYLTE 90 ÅR. 
 
Min mann og jeg har alltid vært glad i å reise til forskjellige steder, men siden han ble 
syk(Parkinson), ble det ingen reising mer. Han gikk dessverre bort i oktober 2011. 
Da kontaktet jeg en logesøster fra nr. 41 Miriam i Honningsvåg og en venninne i Tromsø (bor 
nå i Honningsvåg). Disse hadde tatt denne turen mange ganger. Takket være dem, ble jeg med 
for første gang til Kypros, og det var en stor opplevelse. Begge var over 80 år. 
 
Da vi landet i februar, var det bare 8-9 grader, men i mars og april var det over 20 grader. 
Kypros er en øy i Middelhavet som er 225 km lang og 65 km bred. Hovedstaden heter 
Nicosia. Vi skulle bo i Aga Napa, en middels stor by, vakker og ren med mange hoteller, 
kjøpesentre, restauranter og fortauskafeer. Der var også et norsk bakeri og kafè, og åpen bank 
hver dag der vi kunne veksle norske til Euro. (1 Euro = ca.8 kr). 
 
På hotellet fikk vi hver dag et aktivitetsprogram med tilbud om turer og tilstelninger. Hver 
søndag deltok vi i treningsbingo hvor vi krysset av riktige tall, og så kunne vi vinne Euro. Det 
var bridge mandag og torsdag. Vi deltok i flere konserter i Rådhuset, spesielt nevner jeg Mikis 
Theodorakis greske musikk med dansegruppe. Over 400 tilhørere, mest nordiske, var tilstede. 
Det ble en stor opplevelse for oss alle. 
En skandinavisk kirke ble også innviet i Aga Napa ved svensk biskop Sven Bernhard Fast. 
Korsang v/”Northern Light”. Alt foregikk på svensk, men ble avsluttet med en norsk salme: 
”Herre Gud, ditt dyre navn og ære.” 
 
”Den Norske Klubben”, ved formann fra Sandefjord, hadde både møter og turer, og ikke 
minst eget sangkor (både kvinner og menn). Det var alltid godt frammøte. 
Hver lørdag var det torgdag hvor man kunne kjøpe alt fra frukt og grønnsaker til smykker og 
gaver av alle slag. 
 
Forskjellige hoteller arrangerte aften med stående buffèt, 
etterpå dans med levende musikk. Vi hadde fast program. 
Hver dag etter en god frokost, ringte vi til hverandre om 
planer for dagen. Hvis vi ikke hadde time hos frisørdame, 
fotpleie eller negler som skulle stelles, tok vi lang 
spasertur langs stranda mot Middelhavet, for her traff vi 
nesten alltid kjente norske, og da ble det kaffeslabberas 
på ute-restaurant i godværet (over 20 gr.). 
I Aga Napa var det rent og ryddig over alt, ikke søppel 
noen steder (det har Norge noe å lære av). Forretningene spylte fortauet utenfor hver morgen 
før de åpnet. 
 
Vi hygget oss sammen og dagene gikk fort, så vi gleder oss til neste tur i januar 2013. 
 
        Hilsen Eks.OM Margith Vaage, nr.37 Verdande, Sandefjord. 
 
 
                                         ”Smilet er en sympatisk rynke                                
                                           som glatter ut de andre.”  (Christian Kjellerup). 
 
 
 



HØSTTERMINEN 2012 
 
04. 09.  ==== ++++ 
15. 09.  O ++++ Galla Besøk fra ���� nr. 54 Gry 

  NB ! Lørdag  
02. 10.  O 40 Ve.Ju. Galla 
16. 10.  −−−− ++++  Sosialaften 
06. 11.  M ���� m/ ���� nr. 120 Gaia  
20. 11.  O 50 Ve.Ju. Galla  
04. 12.  ==== ++++  
18.12.  O Arbm. Julemøte Galla 
08. 01.  Nyttårs����. Besøk hos ���� nr. 28 Margret Skulesdatter   
04. 11.  Kirkesøndag m/kirkekaffe for alle ���� 
28. 12.  Juletrefest for alle ���� kl. 17.00 
Formiddagstreff hver 2.mandag i måneden fra kl. 11.00 - 13.00 (10.09 – 08.10 – 12.11-
10.12) 
 
GENERALFORSAMLING I STOCKFLETHSGATE 22 AS, 2012 
 
Styrets leder, Kjell A. Olsen, ønsket velkommen. Han innledet med å fortelle litt om styrets 
arbeid i året som har vært, og videre om hvordan styret har fulgt opp Prosjekt 22 ved hjelp av 
månedlige rapporter på fremdrift og kostnader. Det vanket heder og ros til alle som har stilt 
opp i dugnadsarbeidet. I Prosjekt 22 pr.30.april er det utført 6559 dugnadstimer. Vi må heller 
ikke glemme de som har stilt opp med produkter, materialer, andre gaver og penger fra egen 
lomme. Prosjektet har eget budsjett, og dette skal inn i regnskapet til Stockflethsgate 22 AS 
når dette ansees som avsluttet. 
 
Ove Jonassen fra Prosjekt 22 presenterte prosjektet så langt. Flott visning med ord, foto og en 
liten videosnutt. Fint å ha dette som dokumentasjon av arbeidene for ettertiden. Det ble 
avsluttet med karaoke, (Det handler om å leve…), som alle kunne være med å synge. 
Medlemmene, med prosjektgruppen i spissen, har klart å få til et flott, tidsriktig og 
brukervennlig logehus med blant annet nytt kjøkken, installering av heis og en flott 
takterrasse. Det er en imponerende innsats som ligger bak dette, mye hard og tøff jobbing. 
Flere brødre står fortsatt på, og noe arbeide gjenstår. Ingen nevnt, ingen glemt. 
Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer eller bemerkninger til noen av postene på 
agendaen. 
 
Leder takket for fremmøtet, nytt styre gikk så til konstituering. Fra Loge Verdande takket 
undertegnede for seg, og det gjorde også varamedlem Aase-Margrete Nyland. 
Nye representanter fra vår loge er Tone M. Furuseth Skoli med vara Astrid H. Heyerdal. 
Generalforsamlingen ble avsluttet med bespisning og en kopp kaffe og kake. 
Det var ca.60 søstre og brødre tilstede på generalforsamlingen, og det var ca.55 personer til 
bords. 
 
Jeg ønsker våre nye medlemmer i styret lykke til. 
 
Msh i v.k og s 
Kari A. Næss 
Avtroppende styremedl / sekr. 
                                                 



 
KJÆRE SØSTRE. 
Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon ( S og E ) hadde ansvaret for vårt 
Informasjonsmøte, 
6. mars 2012.  
I  logesalen informerte Søster DSS Ingebjørg Nesje Jonassen om Odd Fellow Ordenen og OM 
Marit Wike Hansen fortalte om vår loge. 
I selskapslokalet ønsket søster Storrepr. Berit Hanssen gjester og søstre velkommen til kaffe 
og snitter. Samtidig oppfordret hun alle til å stille spørsmål, som ble besvart av vår søster 
DSS. 
Deretter underholdt  gruppen ”Dråper”, Inger Rismyhr, Sigveig Karlsson og Berit Burdal, oss 
med sang, dikt og fortellinger  under temaet ”Hvem skal gjøre meg hel?”.  Med  53 personer 
tilstede (søstre og noen få gjester) kommer oppfordringen fra S og E: Kjære søstre, se dere om 
i deres familie/vennekrets/arbeidsplass slik at vi kan få flere gjester på Informasjonsmøtet i 
2013.  
Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen! 
 
Formiddagstreffet er nevndens ansvar, og alle er velkommen til en hyggelig stund med snitter, 
kaffe og utlodning andre mandagen i måneden i ”Logehuset”. 
Advents-arrangementet på Solvangsenteret hører også med, og dette er i samarbeid med Odd 
Fellow loge nr. 48 Færder. 
 
En viktig og stor del av vårt arbeid i Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon er 
Utviklingsprogrammet, som sier: Et nytt medlem skal gjennomgå Utviklingsprogrammet som 
består av fire deler, en for hver av Gradene. Dette må skje fra Innvielsen til etter tildelingen av 
Den Høye Sannhets Grad. Dette er ment som en hjelp til logene i arbeidet med å lose søstrene 
gjennom de første årene på en enhetlig måte. Undervisningen har som mål at alle Odd 
Fellows skal nå et felles kunnskapsnivå om Ordenen, ritualer osv. I vår loge er både fadder og 
veileder  tilstede på disse møtene. Det er meget hyggelig å komme i god dialog med nye 
søstre. Vi blir på den måten bedre kjent med hverandre.  
Logens Storrepr. har ansvaret for at Utviklingsprogrammet blir gjennomført. Medlemmene i S 
og E har fordelt  disse oppgavene seg i mellom og dette fungerer godt. 
 
Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon består av: 
Storrepr. Berit Hanssen, 
Eks Storrepr. Turid Gro Åberg 
Eks OM Veslemøy Løkkevol 
Str. Aase-Margrete Nyland  
Eks OM Unni Trollsås 
 
Syntes dette var en fin anledning til å informere alle søstrene om dette! 
 
Vi ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER! 
 
 
Berit Hanssen         Unni Trollsås 
Storrepr.         Formann 
 
 
 



En av våre søstre kom over dette fine diktet skrevet av Rolf Egil Johnsen: 
 
FINN STYRKE I STILLHET OG FRED 
 
Folk maser og jager omkring deg                                   Hør vinden som suser i trærne 
og du blir så lett revet med.                                           se blader som stilt faller ned 
Jeg savner ditt smil og din latter                                     La luften få klarne din hjerne 
du lengter til frihet og fred.                                            finn styrke i stillhet og fred. 
 
Du føler på alt du bør gjøre                                            Hør vinden som suser i trærne 
du strever i hverdagens jag.                                            se blader som stilt faller ned. 
Men ingen får stjele din frihet                                        La luften få klarne din hjerne 
du velger det liv du vil ha.                                              finn styrke i stillhet og fred. 
 
Her savnes smilet og latteren om vi strever for mye i hverdagens jag, men nå tar vi med oss: 
 
ET SMIL MOT SOMMER 
 
Et smil. 
Et varmt og strålende smil. 
Et smil som sprer glede. 
Et smil som sier mer enn ord. 
Finnes det noe mer vidunderlig enn når du får frem den første lille smilerynken i en liten 
babys ansikt? 
Du prøver og du prøver, og plutselig så skjer det! Den lille ser hva du gjør, og gleden over det 
som skjer er gjensidig. Er det ikke fantastisk? 
 
”A smile is quite a funny thing, 
It wrinkles up your face, 
And when it`s gone 
You`ll never find 
Its secret hiding-place.  
But far more wonderful it is 
To see what smiles can do: 
You smile at one, 
He smiles at you 
And so ONE SMILE MAKES TWO” 
 
Godt å tenke på at ditt eget smil får frem smilet hos andre! Derfor er det så viktig å beholde 
smilet selv om dagene av og til kan være krevende og vanskelige. 
 
”Smil og vær glad for hver dag som går, så skal du se hvor mange venner du får!” 
 
Dette skrev vi ofte i minnebøker, eller vi sang denne sangen, da vi var barn, og vi kan undre 
oss over hvor viktig smilet er for å få kontakt og oppnå vennskap med et annet menneske. 
I Loge Verdande blir vi fra første stund av møtt av smilende og hyggelige damer, og vi 
skjønner fort at her er det godt å være. 
Ekte smil og ekte glede er alltid tilstede her. 
 
I denne utgaven av Yggdrasil er det satt inn en del gode sitater om smilet. 



Vi går mot sommer og ferietid, og mange av oss kan nok se frem til gode opplevelser sammen 
med nærmeste familie og venner. 
Vi håper sommeren vil bli deilig og varm, og at den vil gi oss både små og store gleder. 
Dessuten ønsker vi at SMILET OG LATTEREN skal sitte løst! 
 
”Smil til verden, og verden smiler til deg.” 
 
Nå gleder vi oss til sommertur sammen, en tur som sikkert byr på mange smil og mye latter! 
 
VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER. 
 

Med søsterlig hilsen i V, K og S fra  
Kirsti og Ellen 
 
 

                    
 
Smilende søstre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsti Dursett                                                   Ellen Friele 
Herreportveien138                                           Kastetstien 15 
3234 Sandefjord                                              3236 Sandefjord 
Mob. 930 84 313                                             Mob. 980 46 904 
E-mail: kdursett@online.no                            E-mail: ellefrie@gmail.com 
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