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Kjære søstre!

 

Den lange mørke november er over og vi er inne i adventstiden. Vi tenner mange lys rundt oss både 
inne og ute, og det er tid for ettertanke.

Vi har hatt en travel høsttermin dette året. Det har vært et trivelig besøk fra vår søsterloge Gry i 
Danmark, vi har hatt gradspasseringer og vi har hatt veteranjuveltildelinger. Spesielt var det at våre 
første 50 års Veteranjuveler ble tildelt 2 søstre på logens stiftelsesdag. Denne høsten har det ikke 
vært juleutlodning, noen har kanskje savnet det. Det skyldes at vi har hatt mye i forhold til SOS 
barnebyer og landssaken. Det har vært mye fokus på landssaken ” Sammen for barn i Malawi” 
denne høsten. Vi har så langt jeg vet klart målet med å samle inn det beløp Storlogen har forventet 
fra vår loge kr. 54 500.  Jeg takker dere alle for innsatsen som er gjort på dette området. 

I disse dager har det vært fokus på å verve faddere til SOS. Dette har jeg informert litt om, og det er 
en del å lese på nettsidene til Odd Fellow. Vervebrosjyrer har vi, de vil ligge tilgjengelige på 
logehuset. Aksjonen avsluttes med en lysmarkering ved alle logehus lørdag 15.12. 2012. TV 2 vil 
denne kvelden sende en artistgalla hvor det også er mulig å tegne seg som fadder. 

Til våren vil vi få tildelt en ny oppgave. Vi skal selge solsikkefrø.  Barnebyen vi er med på å bygge 
kan dere lese mer om på nett. Til de av dere som ikke er på nett, si ifra så skal vi få disse 
opplysningene på papir. Takk til alle som har støttet landsaksjonen.

 

Kollegiet vil behandle en sak nå på slutten av året som gjelder Nevnd for omsorg. Det er ønskelig 
med en endring av ordningen slik vi har det i dag. Dette vil jeg komme tilbake til på julemøtet.

Vi har også en sak til vi må tenke på. Vi har lenge vært opptatt av røyk og plager med dette. Det er 
noe som heldigvis er blitt bra i vår loge. Imidlertid har vi søstre som er allergiske på andre måter, 
noen for mat og noen for lukter. Matallergi kan vi klare å håndtere, men annen allergi er det opp til 
oss alle å vise hensyn i forhold til. Derfor ber jeg dere alle tenke dere om når det gjelder bruk av 
parfyme og andre kosmetiske artikler som kan skape problemer for noen av våre søstre. 

Jeg vil takke hver og en for en givende og god høsttermin. Jeg har hatt mange gode og fine 
opplevelser denne høsten, og jeg ser fram til en spennende vår. Jeg ønsker at dere alle får en god 
advents- og juletid sammen med familie og venner, og så møtes vil til Nyttårsloge hos Margret 
Skulesdatter 8.januar 2013. Husk påmelding til UM.  Vi vil ordne transport for de som ønsker å dra. 

GOD JUL til dere alle.

Hilsen Marit, OM



                                               
JUBILANTER                 VI GRATULERER!

Januar: Helene Skogheim                        75 år      02.01
               Lilly Odveig Rysand                   90 år      07.01
               Marit Wike Hansen                     60 år      09.01
               Tove Fevang                                65 år     18.01
               
Februar: Alice Legland                            80 år      07.02
                Synnøve Anette Brekke             75 år      09.02
                Gerd Elisabeth Granholt            80 år      15.02
                Maria Louisa Larsen                  95 år      20.02
                Berit Nordby                              75 år      25.02
                Ingrid Herlaug Pedersen            70 år      25.02
                
Mars:    Tone Grethe Furuseth Skoli         60 år     07.03
              Inger Lise Thorstensen                 75 år     08.03 
              Anne Taraldsen                             65 år     30.03 

                                       ----------------------------------------------
                                                Dagen idag, den er din!

«Spar morgendagen til i morgen.                                     Spar morgendagen til i morgen.
Bare dagen idag er din.                                                     Bare dagen idag er din.
Den er helt spesiell,                                                           Bruk hvert minste minutt,
ta og bruk den da vel,                                                        for i kveld er det slutt,
for dagen idag den er din.                                                 men dagen idag, den er din!
                                          
                                           Spar morgendagen til i morgen.
                                           Bare dagen idag, den er din.
                                           Løft opp hodet et hakk
                                           og si hjertelig : TAKK
                                           for dagen idag som er din!» 



VI GRATULERER OGSÅ:

ELSE MARIE KRISTOFFERSEN OG RAGNHILD VIRIK JOHANSEN

MED TILDELING AV 50 ÅRS VETERANJUVEL.

Tirsdag 20. november var en stor dag både for våre to søstre, Else Marie Kristoffersen og Ragnhild 
Virik Johansen, og også for vår loge.

Våre to søstre fikk tildelt 50-års veteranjuvel på samme dag som Loge Verdande hadde sin stiftelses 
dag. Loge Verdande ble stiftet denne dag for 47 år siden, mens våre to søstre ble tatt opp i Loge Urd 
i Porsgrunn før de kom over til Loge Verdande.

Else Marie Kristoffersen og Ragnhild Virik Johansen har dermed blitt de første 50 års veteranene i 
vår loge.
Det ble en stemningsfull og fin seremoni i Logesalen ledet av Storrepresentant Berit Hansen.
Middagen etterpå smakte fortreffelig, sjøtunge med dillstuede poteter og deilige grønnsaker til. 
Overmester Marit Wike Hansen holdt en vakker tale hvor hun også framførte et nydelig dikt som 
handlet om meningen med livet.
De 3 rosa nellikene ble overrakt, og veteranene avsluttet selv med festlig tale.
Mange gjester fra andre loger var tilstede, og søster  Mona Granås, fra Loge nr.28, Margret 
Skulesdatter ,holdt tale for jubilantene samtidig som hun takket for maten.
Veteranene hadde spandert deilige bløtkaker til kaffen, og praten gikk livlig hele kvelden.



 FORFREMMELSE TIL DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD

4.desember 2012 ble våre to søstre, Mari-Anne Hvidsten og Inger Lise Heidenstrøm, forfremmet til 
Den Edle Kjærlighets Grad.
VI GRATULERER!

« Den som ikke har julen i sitt hjerte, vil aldri finne den under 
  et tre.»
(Roy L. Smith)

LEIREN

20.september 2012 ble søster Eidi Hjertaas Korsvoll tatt opp i Troens Grad.
15. november 2012 ble matriarkene Brit Westeraas Eriksen og Grethe Rød Bøhmer opphøyet til 
Barmhjertighetens Grad.

                                                 -----------------------------------------

FRA BARNEMUNN

Småskolen skulle avslutte før jul med et stort julespill som alle var svært opptatt av. Men en dag  
kom lille Anders hjem og var aldeles utrøstelig.
« Nå blir det ikke noe av julespillet i det hele tatt. Josef har fått kusma, og en av englene skal til  
bestemoren sin i Bergen!»

 



                                 MIN REISE TIL SRI LANKA

Jeg er så heldig at jeg har en nydelig svigerdatter fra Sri Lanka. Hun heter Chandai, men vi kaller 
henne bare Chan.
Vi har hatt henne i vår familie i 15 år, men det har aldri passet å besøke hennes familie før nå.
Så 4.april i år reiste vi sammen fra Gardermoen med SAS til Frankfurt. Derfra med «Sri Lanka 
Airlines» til Colombo.Det hele var en sann opplevelse!  Flyvertinnene var velstelte og lekre i Shari, 
menyen ombord bestod av flere retter og servicen var veldig bra. Etter at vi hadde fått det vi hadde 
bestilt, kom de med vinflasker og skjenket i glassene våre.

På flyplassen ble vi så møtt av familien. Vi måtte deretter få på oss noe lettere tøy, og så ble vi kjørt 
til massasje for å bli myket opp etter turen.

Sri Lanka er en nydelig øy med masse veldig gammel kultur.
Vi disponerte et stort hus med 6 soverom og en firetrekkers Toyota med sjåfør, så vi hadde flere fine 
turer og hadde det helt supert!
På en av turene vi var på var vi innom en fetter av Chan på en stor kokosplantasje. Der dukket det 
opp tanter, onkler og søskenbarn.
Vi ble servert ferske kokosnøtter med sugerør i og drakk den deilige juicen. Masse god mat ble også 
servert oss, og det var veldig hyggelig å hilse på alle.
Vi opplevde at de var veldig gjestfrie der nede, og det var sååå mye mat over alt.

Safari i jungelen fikk vi også oppleve. Der overnattet vi i telt med soverom, stue, dusj og do. Litt 
skummelt, men for en opplevelse!
For å komme dit kjørte vi ca. en time i safaribil til leiren hvor vi ble møtt med varme vaskekluter og 
urtete. Deretter ble det nydelig lunch, og så var det ut på safari for å se masse dyr, elefanter, 
vannbøffel, krokodiller, storker, påfugler og mye annet.
Da vi kom tilbake til leiren, var det mørkt, men det var sikkert 40 fakler og lykter som lyste opp for 
oss.
Så var det 7 retters middag, og bordet var dekket med hvite duker. Flere servitører vartet oss opp, 
nesten så man ikke kan tro det!

Vi var også oppe i fjellene. Der fikk vi på oss shari for å plukke te. Mens vi var der bodde vi på en 
gammel tefabrikk som var omgjort til hotell. Dette lå på 2000meters høyde, så der var det ganske 
kjølig. Da vi skulle legge oss, var det varmeflasker i senga, og den var overstrødd med blomster, 
helt fantastisk!

Vi var også på 3 dagers tur med familien. Da var vi 18 stk. med 2 sjåfører og 1 barnepike. Besøkte 
da en Elefantbarnehage der det var mange små og store elefanter som enten var forlatt eller 
skadet,et veldig fint tiltak.
Vi tok også en tur til det største Tempelet i Kandi, som var hovedstaden før. Det var en veldig flott 
opplevelse!
De fleste der nede er buddhister, og det de lever etter er disse ordene:»Do not do bad things. Do 
good things. Control your mind.»
Det er jo ikke så ulikt det vi lærer i logen...........

Med søsterlig hilsen
Inger Marie



Her ser dere bilder av meg som plukker te, av tempelet i Kandi og til slutt fra elefantbarnehagen.

                                                 -----------------------------------

                                                                 LIVET
       (Fikk lyst til å dele med dere noen fine dikt og visdomsord som handler om LIVET) , Ellen

Lær deg selv å kjenne
på livets lange vandring,
lær deg selv å takle
hver en vond forandring.
Lær deg selv å gi – til den som holdes nede,
lær deg selv å si – det å bry seg gjør meg bedre.
Lær deg selv å elske
det du hater mest,
lær deg selv at kjærlighet 
er det som gjør meg best.     (ukjent)

                                               -------------------------------

«Livet er ikke hva andres tanker gjør det til!
Livet ditt er hva dine tanker gjør det til.»

«Gleden over livet er den beste vitaminpille!»

                                                -----------------------------

«Drøm det dere vil drømme, dra dit dere vil dra,og vær det dere vil være,
for det finnes bare et liv, og det finnes bare en mulighet for å gjøre
alt det man ønsker å gjøre.»



                      LIVET DITT ER IKKE EN TILFELDIGHET.....................

 

En far og hans lille sønn går tur i fjellet.
Plutselig snubler sønnen og får vondt i foten. Han skriker «aaaah!»
Overrasket hører han en stemme som kommer fra fjellet: Aaaah!
Fylt av nysgjerrighet roper han: «Hvem er du?» Men det eneste svaret  han   
 får er: «Hvem er du?»
Dette gjør ham sint, så han skriker ut: «Du er en feiging!»
Stemmen svarer tilbake: «Du er en feiging!»

Han ser på sin far og spør usikkert: «Pappa, hva er det som skjer?»
« Min sønn,» svarer faren rolig, «Følg med nå.»
Så roper han: «Jeg beundrer deg!» Stemmen svarer: «Jeg beundrer deg!»
Faren roper nok en gang: «Du er fantastisk!» Og stemmen svarer: «Du er fantastisk!»

Den lille gutten skjønner lite og er fortsatt usikker.
Da forklarer faren.

«Folk kaller dette for et ekko, men egentlig er det et bilde på livet. Livet gir alltid tilbake det du gir  
ut. Livet er et speilbilde av dine handlinger.
Hvis du ønsker mer kjærlighet, gi mer kjærlighet.
Hvis du ønsker mer godhet, gi mer godhet.
Hvis du vil ha forståelse og respekt, gi forståelse og respekt.
Hvis du vil ha positivitet, vær mer positiv!
Hvis du vil at folk skal være tålmodige og høflige overfor deg, vær tålmodig og høflig!

Denne regelen gjelder for alle sider av livet. Den gir deg alltid tilbake det du sender ut.

Livet ditt er ikke en tilfeldighet, men et resultat av dine gjerninger.»



 

MINNEORD:                                                           

 

Vi har denne høsten hatt to søstre som har gått bort.

 

Søster Lillian Synnøve Kraver gikk bort 28.8.2012. Hun ble innviet i logen 09.11.1970 og var 
medlem nr 143 i vår loge. Lillian Synnøve Kraver ble 92 år gammel og hun var medlem i logen i 
over 40 år. Hun fikk tildelt 40 års Veteranjuvel hjemme i 2010. Hun var en ivrig logesøster, men da 
helsa ikke lenger var den samme, følte hun for å være hjemme. 

 

Søster Einfrid Hanseid Colvin gikk bort 17.11.2012. Hun ble innviet i logen 05.09.2006 og var 
medlem nr 237 i vår loge. Einfrid Hanseid Colvin ble 77 år gammel og hun var medlem i logen i 6 
år. Hun var en ivrig logesøster som møtte ofte i logen, til tross for mange sykdomsplager etter hvert. 
Hun var en person som hadde opplevd mye i sitt liv, og hun var en fargerik person som vi ble glad i. 
Vi vil minnes henne for hennes lune vesen og raske kommentarer.

 

Vi takker for gode minner og lyser fred over søstrene Lillian Synnøve Kraver og Einfrid Hanseid 
Colvins minne. 

Marit, OM                         

                                                        

  



                                               

                                                HILSEN FRA VESLEMØY 

Kjære alle søstre, mine logesøstre.

Da jeg ikke kan være sammen med dere på vårt tradisjonelle julemøte, og ikke får ønsket dere 
GOD JUL OG GODT NYTTÅR, vil jeg på denne måten sende dere en liten hilsen med dette diktet 
som jeg har fått av en god venninne for noen år siden.

JULEGLEDE

 
Julefred
i hytte, hus og hjem.
Vi tenker på hverandre med gaver og med klem.
Vi strever og vi vasker, og alt blir fint og rent.
Vi setter oss og hviler, og syn`s vi har det pent.
La hendene få hvile, la kroppen slappe av
så tankene kan fare, bort fra mas og jag.
La freden komme sigende og fylle sjel og sinn.
La døren få stå åpen så JULEN kommer inn!

Jeg vil på denne måten ønske hver og en av dere en riktig God Jul og et Godt Nyttår og takke for 
hyggelig samvær i Loge Verdande i det året som nå snart ebber ut.

Varm julehilsen
i V. K.og S.
fra VESLEMØY
                                                           ....................

                                    « Gaver av tid og kjærlighet er i sannhet
                                       de grunnleggende ingrediensene
                                       i en virkelig god jul.»                           (Peg Bracken)



                           ADVENTS-HYGGESTUND PÅ SOLVANGSENTERET

2. desember 2012, 1. søndag i Advent, arrangerte vår Loge og Odd Fellow Loge nr. 48 Færder,  
Advents-hyggestund på Solvangsenteret.
Kl. 17.00 kunne vi ønske beboere og gjester velkommen, og tradisjonen tro åpnet vi med å tenne  
adventslysene.
I år gjorde vi en vri med hensyn til underholdning. Først ute var søstrene Maria (11 år) og Camilla  
(7 år) som underholdt oss med fine sanger. (Barnebarna til str. Storrepr. Berit). Deretter leste str.  
Eks Storrepr. Turid Gro: Anniken’s Juleevangelium, en meget  fornøyelig vri   som  fikk oss til å dra 
på smilebåndet.
Med  br.Thore Eriksen ved pianoet tryllet det  fram både Aftenklokker og flere musikkstykker.
Gode hjelpere serverte så snitter, kaffe og kaker.
Kveldens høydepunkt: Loddsalg og trekning, gevinster i form av spennende pakker og blomster i tur  
og orden.
Loddsalget + liten sponsing ble Kr. 3.000,- som går direkte til Solvangsenteret.
Matbørsen AS sponset oss med pålegg, og vår loges utgifter blir dekket av loge nr. 48 Færder. 
Som avslutning sang vi Julekveldsvisa og Deilig er jorden med str OM Marit ved pianoet.
Kl. 19.00  var tiden inne for å takke for i kveld, ønske alle en fortsatt  god adventstid  og en 
hyggelig julefeiring. 
Tilstede var vi i alt 46 personer (herav 24 beboere), men  det hadde vært ønskelig med flere søstre  
og brødre tilstede. 

Takk til søstrene for god hjelp, ingen nevnt – ingen glemt.

Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon
Unni                                                                      
 

                                    «  Den beste julekransen blir flettet av smil.............»(ukjent)



JULEHILSEN FRA REDAKSJONEN

I disse dager er det kaldt ute og frosten biter i kinnene, men samtidig er det nydelige dager med sol 
over et hvitt dekke av snø.
Vi bor i et godt og vakkert land hvor vi hele året har variasjoner når det gjelder vær og temperaturer, 
og det tror jeg vi skal glede oss over.
Det er godt å reise til varmen på sydlige breddegrader, men kanskje ikke vi ønsker å ha det slik hele 
året...................!
Nå ser vi fram til gode juledager i en varm stue og med hvit snø dalende utenfor!

Vi to i redaksjonen takker for året som snart er omme, og ønsker alle søstre en riktig god jul!

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

MOT JUL

Som`ren er borte,
dagene korte,
men gjennom mørke, tåke og regn,
langt i det fjerne
lyser en stjerne.............
Betlehemsstjernen, det himmelske tegn.                       

Snart skal vi høre
klokkene føre
budskap om høytid i hjemmene inn.
Klart skal det klinge,
inn skal de ringe
julen for alle i hjerte og sinn. (Margrethe Munthe)

I REDAKSJONEN:

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
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