
Nr. 3, oktober 2012

YGGDRASIL

                                         

  

Rebekkaloge nr. 37



Kjære søstre !

Sommerferien er over for denne gang, og jeg håper alle har hatt en fin sommer. Noen av våre søstre 
har dessverre fått oppleve vanskelige og krevende tider. Vi vet det tar tid å komme tilbake til 
hverdagen igjen, men vi håper alle at dere snart finner tilbake til våre møter. 
Høstterminen er allerede godt i gang når jeg skriver dette. Vi har hatt besøk av 15 søstre fra vår 
danske vennskapsloge GRY. Lørdagskvelden med logemøte ble en minnerik kveld for oss alle. 
Vennskap fra tidligere møter var der med en gang og det ble knyttet nye vennskapsbånd. Søndagen 
tilbrakte vi ute, vi var på besøk hos Sveinung Danielsen. Været var ganske bra, det var noen skyer 
og litt vind. Noen søstre synes det var litt kaldt, men da vi fikk spise våre egne nybakte brød ble 
kulden borte. Jeg håper alle som var med disse dager hadde en hyggelig opplevelse. 
Denne høsten skal vi få våre første 50 års Veteraner. 2 av våre søstre har vært medlemmer i Ordenen 
i 50 år. Det blir en spesiell kveld for våre søstre og for vår loge og jeg håper mange har anledning til 
å være med å oppleve denne kvelden.
Jeg har funnet fram et høstbilde fra mitt fjellparadis og lar dette være min hilsen denne gang. 
Fargespillet er stort på fjellet og jeg vet at høstens første snø allerede har kommet på fjelltoppene. 
Bruk de lange høstkveldene til ettertanke, ta vare på hverandre i hverdagen og så håper jeg å se 
mange av dere på møtene i høst.

Hilsen Marit, OM 

                                                       « Det er høst.
                                                         Sommeren er forbi,
                                                         den forsvant like så 
                                                        hurtig som den kom;
                                                        akk, hvor den gikk hurtig.» (Knut Hamsun)



JUBILANTER

November: Ingrid Tisthammer                               80 år      18.11

                    Brit Westeraas Eriksen                         70 år      19.11

Desember: Grethe Kristine Gjestrum Jonassen      65 år      04.12

Dessuten hadde vi en jubilant som dessverre ikke ble nevnt i juninummeret av Yggdrasil, nemlig 
Nancy Thuve som 19.09 fylte 90 år.

FORFREMMELSE TIL DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD

4.september 2012 ble søstrene Anna Kristina Strøm, Berit Fevang Eriksen og Ann-Mari Nordby 
Jakobsen forfremmet til Den Edle Kjærlighets Grad.

 
LEIREN

16.februar 2012 ble søstrene Lisbeth Evensen og Kari Fiskaa tatt opp i Leir nr.6, Tunsberg og 
tildelt Troens Grad.

19.april 2012 ble matriarkene Anne Marie Foshaug, Irene Johansen, Anne Heidi Jonassen, Lill 
Haughem og Anne Marie Aaby forfremmet til Håpets Grad.

                                         VI GRATULERER DERE ALLE!

                                 «Ikke let etter mennesker med lykt, men med hjertet.
                                   Bare kjærligheten kan åpne menneskehjerter.»



  SOMMERTUREN 2012

Årets sommertur for Loge 37 Verdande fant sted tirsdag 5.juni. Vi dro med M/S Color Viking til 
Strømstad med avreise fra Sandefjord kl.18.

Det var 49 forventningsfulle damer som troppet opp på terminalen og fikk utdelt billetter.
Været var upåklagelig, og vi hadde fått en egen avdeling i restauranten hvor vi kunne sitte samlet. 
Derfra var det bare å gå og forsyne seg med god mat og drikke.

Overfarten gikk fort, og etter en liten obligatorisk tur i land, fikk vi igjen en egen avdeling i 
restauranten. Der fikk vi servert kaffe og kake som en ekstra service fra Color Line.
Vanligvis får man ikke sitte i restauranten når man ikke spiser, men de gjorde et unntak for oss.

Etterpå ble vi delt inn i grupper og hadde quiz. Den ble ledet av Kari Anita og Elisabeth. Dette var 
noe som engasjerte, og vinnerlaget fikk noe søtt og godt i premie.
Så fortsatte det med allsang, morsomheter og mye latter, og Ragnhild spilte gitar til sangen.

Sommerutlodningen ble utsatt da det ble for omfattende å ta med alle gevinstene ombord i båten.
Trekningen ble foretatt på høstens første logemøte i september.

Noen av oss handlet både det ene og det andre ombord, og det var en fornøyd gjeng som gikk i land 
i Sandefjord kl.23.30.

Med søsterlig hilsen i V.K. og S.
Kirsti Dursett

                                                             

                                                           «Vennskap er som et tre.............
                                                             Det har ikke noe å si
                                                            hvor høyt eller lavt det er,
                                                            bare hvor dypt røttene sitter.»
                  
                                                          



                                                           

 Sommerlotteriet innbragte ca. 5000 kr.

Vinnere av sommerlotteriet:

Gevinst Navn – (vunnet gevinst)
1 Ryggsekk Astrid Helene Heyerdahl
2 I flaske vin Ingebjørg Ringdal
3 2 flasker vin Berit Hanssen
4 Blomster Margit Vaage
5 Gave fra Miranda Doris Martinsen
6 Gave fra Miranda Marit Wike Hansen
7 Blomster Elisabeth SkaaraWendt
8 Blomster Aase-Margrete Nyland
9 Lykt Hadeland Tone Skoli
10 Billetter Color Line Kristine Strøm
11 Billetter Color Line Sonja Lausch Liseth
12 Div. fra Sandefjords Blad Guri M. Ydse
13 Div. fra Sandefjords Blad Thorild Hotvedt
14 Bolle Ingrid Tisthammer

                   « Det som gjør at det er så deilig å leve, er at imorgen ikke er som igår,
                      og at hver dag er et nytt håp.»



                                                            Meny høsten 2012

02.10.2012 Arb.møte Karbonade-
smørbrød

Kr.100,-

16.10.2012 - + Sosialaften Snitter, 2 stk. Kr.100,-
06.11.2012 Minnelosje

Verdande/Gaia
Påsmurt loff
m/gul/brun ost

Kr.50,-

20.11.2012 O 50 Ve Ju
Galla

Jubilantene
bestemmer

Kr.180 – 200,-

04.12.2012 =+ Focaccia m/varme
grønnsaker og
kylling

Kr.140,-

18.12.2012 O Arb.m. Julemøte
Galla

Julemat Kr.200 – 250,-

08.01.2013 Besøk, nr.28
Margret
Skulesdatter

Ukjent Ukjent

Vi må av hensyn til matbestillingen ha bindende påmelding til alle møtene.

Ta kontakt med UM på tlf. 90 92 18 69 (mobil) eller 

tlf. 33 47 59 86 (privat)

LITT AV HVERT / PÅMINNELSER:
Irene Slyngstadli: Har ingen fasttelefon lenger, bare mobil, mobilnr. 45 60 29 71

Ellen Friele: Har ingen fasttelefon lenger, bare mobil, mobilnr. 98 04 69 04

                                       « Takknemlighet er hjertets hukommelse.»



BESØK FRA LOGE  NR. 54 GRY, FREDRIKSHAVN
Lørdag 15. september fikk vår loge besøk av 15 søstre fra vår vennskapsloge i Fredrikshavn. Med 
OM Lilly Jensen i  spissen ankom de Larvik om ettermiddagen. Flere søstre fra vår loge møtte 
gjestene der,og fraktet dem i biler til Hotell Atlantic hvor de skulle bo. 

Lørdagskvelden startet med Festloge i logesalen. Det ble  en høytidelig og fin seremoni. 

Ettermøtet ble et hyggelig og morsomt møte. Alle fikk servert noe i glasset når de kom ned fra 
logesalen, og praten gikk rundt bordene. Gamle bekjentskaper ble gjenopptatt og nye ble stiftet. Det 
er alltid liv og latter rundt våre danske søstre.

Spisesalen  var  nydelig  dekket  med  høstfarger  og  lys.  Maten,  helstekt  indrefilet  av  okse  med 
grønnsaker, soppsaus og båtpoteter, var som vanlig meget god. OM Marit Wike Hansen holdt en 
flott tale hvor hun bl.a. ønsket våre dansker søstre velkommen. Loge GRYs OM Lilly Jensen holdt 
også en tale og overrakte vår loge en gave,  en nydelig Georg Jensen stjerne.  GRYs UM Doris 
Jensen takket for maten.

Etter middagen underholdt danskene med lystige sanger. Vår egen søster Rose Holtet underholdt 
oss med dikt hvor hun tok opp det å bli gammel og rynket. Hun var som vanlig helt utrolig flott og  
morsom å høre på.

 



Etterhvert  ble  det  servert  kaffe  og  mange  flotte  kaker  som søstrene  hadde  laget.  Kvelden  ble 
avsluttet ca. kl. 23.

 

Søndag formiddag tilbrakte vi hos Sveinung Danielsen på Østerøya. Vi startet i biler fra byen ca. kl. 
11.30  og ble  møtt  av  Sveinung rundt  kl.  12.00.  Der  ute  i  hans  hage  tilbrakte  vi  3  usedvanlig 
interessante timer.

Omvisningen  startet  i  urtehagen  hans.  Der  ble  det  dyrket  bl.a.  peppermynte,  pepperrot, 
sitronmelisse, salvie, estragon og spansk kjørvel. Vi fikk smake på flere av urtene. Han dyrket også 
lin rett ved urtene. Senere fikk vi høre mer om lin.

 

Møllehuset  var  neste  stopp.  Møllehuset  er  laftet  og  bygd  med  bekkekvern  og  kvernsteiner. 
Kvernsteinene var hogd av Sveinung selv ut av en helt spesiell stein i Selbu. Møllehuset var malt 
med tjære som Sveinung laget av tyrived. Vannet ble satt på slik at vi fikk se at bekkekvernen gikk 
rundt og kvernsteinene malte kornet. Alle fikk komme inn i møllehuset for å se kornet bli malt.



 

Deretter sto brødbaking for tur. Sveinung har laget sin egen baksteovn ute, og nå skulle alle lage sitt  
eget  grisla  brød.  Bakstesteinene  inne  i  ovnen  kommer  forøvrig  fra  en  gammel  baksteovn  på 
Knattholmen. Brøddeig av 15 kg mel var ferdig laget og alle fikk en bit til sitt brød. Brødene ble 
først grisla, dvs. de ble satt noen minutter inn i ovnen og fikk skorpe. Deretter ble alle glørne i  
ovnen skrapt ut.  Når temperaturen var passe, ble alle brødene satt inn igjen i ovnen. Der skulle de 
steke videre i 30 minutter.

Mens  vi  ventet  på  at  brødene skulle  bli  ferdige,  fikk  vi  en  innføring  i  hvordan lin  dyrkes  og 
behandles. Når den er ferdig til innhøsting blir den dratt opp med roten. Den blir lagt i vann, den 
brakes/brekkes, skakes og hekkes for å få fram den fine lintråden som tilslutt spinnes på rokken. 
Sveinung viste fram en flott linduk som han hadde vevet. 

På tomten dyrker han også druer og har i år høstet flere kilo. Det nye i år var fikenplanter som han 
har fått fra Danmark. 2 fiken ble modne i år. Han vet ikke om fikenplantene vil overleve vinteren!

Endelig var brødene ferdige!  Den deilige duften av nybakt brød gjorde alle skikkelig sultne. Nå 
gledet vi oss virkelig til å få mat, og du verden hvor godt det smakte! Vi spiste vårt eget brød med 
brunost, gulost samt Sveinungs hjemmelagede villbringebærsyltetøy og morellsyltetøy som smakte 
utrolig godt. Nydelig agurk fra eget drivhus fikk vi også. Det ble servert peppermyntete. Det som 



ble igjen av brødet fikk alle ta med seg hjem. 

Denne formiddagen ble  en opplevelsestur helt  utenom det  vanlige!  Våre danske søstre var like 
imponerte som oss. Sveinung Danielsen er en usedvanlig engasjert  og kunnskapsrik mann med 
utrolig mange interesser. Han har også en fengslende måte å fortelle om alt han driver med. En stor 
takk for at vi fikk komme!

Tiden gikk fort, og kl. 16.30 måtte våre danske venner være på plass i Larvik. Båten gikk tilbake kl. 
17.30.

Skrevet av Lisbeth Evensen.

 

  Lilly Jensen, OM fra Loge Gry, holdt denne talen ved festlogen:
(Redaksjonen har valgt å sette over teksten fra dansk til norsk.)

«  Jeg  vil  i  kveld  bruke  stjernebilder,  som  kjeden  og  samholdet  til  vår  vennskapsloge  her  i  
Sandefjord. Dere vil litt senere finne ut av hvorfor.

Jeg har en liten sommerhytte ute ved Vesterhavet, og ikke noe er så fascinerende som en frostklar 
kveld, å stå på terrassen uten kunstig belysning ,og en stund vende blikket mot stjernehimmelen. 
Hvis vi ser godt etter, kan vi ,blant et utall av stjerner som stråler oss i møte, se Melkeveien, som et  
svakt, lysende bånd bort over himmelbuen.

Melkeveien  danner  et  sammenhengende  bånd  omkring  himmelbuer,  hvor  hver  enkel  stjerne  er 
avhengig av helheten.

På samme måte som Melkeveien, danner Odd-Fellow Ordenen et sammenhengende bånd, som en 
lysende kjede rundt hele  vår  jord.  De enkelte  stjerner er  litt  forskjellige,  og her kunne vi godt 
sammenligne stjernene med fellesskapet innen våre loger. Vi er forskjellige i størrelse og styrke, 
men vi er alle innbyrdes bundet sammen og avhengige av fellesskapet.

I  den  kristne  verden snakkes  det  om stjernen  over  Betlehem.  På  samme måte  kan vi  betrakte 
Ordenens lære som den stjerne som fører oss fram i mot erkjennelse av hva meningen er med livet,  
og  at  der  er  et  høyere  vesen  som  verdens  styrer  og  opprettholder,  og  at  Ordenens  lære  er 
ledestjernen, eller veiviseren for oss alle.

Stjernen er lyset som fjerner mørket og jager nattens skygger litt på avstand. Slik skulle Ordenen 
også gjerne, gjennom sitt budskap om nestekjærlighet og leting etter fred på jorden, lyse opp og 
gjøre mørket i verden mindre truende for våre medmennesker. Vi er også som ordensmedlemmer 
medansvarlige for at båndene mellom oss gjøres bredere, og at vennskap styrkes.



Derfor er det riktig deilig å ha en vennskapsloge i et annet land, det er deilig å merke søsterånden 
mellom oss, vi er jo ikke så langt fra hverandre. Himmel buen er den samme og det er også de 
samme stjernene som vi ser på Melkeveien.»

Gaven, en nydelig stjerne, blir pakket opp, og søster Overmester fortsetter: « Kjære søstre i Loge 37 
Verdande. Nå kan dere huske på når vi var her sist, og vi kan minne hverandre om at vi ser de  
samme  stjerner  på  himmelen,  og   gjennom  disse  minnes  det  deilige  fellesskap  vi  har  med 
hverandre.»

EN HILSEN FRA REDAKSJONEN:
Etter noen solrike høstdager, ser det nå ut for å gå mot regn og ruskevær. Slik er nå høsten, men vi  
får samles til Logemøtene og føle fellesskapet inne, selv om vinden uler ute. Med dette diktet av 
Arnulf Øverland ønsker vi dere alle en fin høst!

« Var jeg et tre, hadde jeg stille gleder.                         Blest vilde bruse i mig, bier bære mitt støv,

De ville komme til meg fra fjerne steder,                     dagene drive forbi mig,

bare jeg lot det skje.                                                      netterne dugge mitt løv!

Fuglene bodde hos meg og bygget reder,                      De skulde gjennemstrømme mig, alle.

jeg kunne stå ved en vei:                                               Frukt skulde tynge mig

trette menneskebarn skulde trygge                                og mine blader falle,

søke min skygge,                                                           våren atter forynge mig.

alt vilde komme til mig.                                                Under de stumme stjernene

                                                                                       skulde jeg sove min søvn i sne.

                                                                                       Var jeg et tre?»

Med hilsen i V. K. og S.

Kirsti og Ellen 

Ellen Friele                                          Kirsti Dursett

Kastetstien 15                                      Herreportveien 138

3236 Sandefjord                                  3234 Sandefjord

Mobil: 98 04 69 04                             Mobil:93 08 43 13

E-mail:ellefrie@gmail.com                E-mail: kdursett@online.no

mailto:ellefrie@gmail.com
mailto:kdursett@online.no




Vinnere av sommerutlodningen

Gevinst Navn – (vunnet gevinst)
1 Ryggsekk Astrid Helene Heyerdahl
2 I flaske vin Ingebjørg Ringdal
3 2 flasker vin Berit Hanssen
4 Blomster Margit Vaage
5 Gave fra Miranda Doris Martinsen
6 Gave fra Miranda Marit Wike Hansen
7 Blomster Elisabeth SkaaraWendt
8 Blomster Aase-Margrete Nyland
9 Lykt Hadeland Tone Skoli
10 Billetter Color Line Kristine Strøm
11 Billetter Color Line Sonja Lausch Liseth
12 Div. fra Sandefjords Blad Guri M. Ydse
13 Div. fra Sandefjords Blad Thorild Hotvedt
14 Bolle Ingrid Tisthammer


