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Kongshaug-nytt 

Mars 2014 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

Det gleder meg å oppleve at de fleste av oss kom velberget gjennom 

julestria og overlevde nyttårsrakettene. Vi skriver 2014. Norge kan 

feire 200 års jubileum som selvstendig stat. Selv om selvstendighe-

ten til tider har hengt i en tynn trå, går det fortsatt meget bra med 

det norske folk. Selv om De Olympiske Leker for Norge begynt 

som en katastrofe, kan jeg personlig se tilbake på OL 

med glede, det gikk jo kjempebra. Det gjør det også 

for meg som Over- mester i Loge 15 Kongshaug. 

Takket være dere brødre der ute som stiller 

opp, er positive og hjelpsomme og gir meg gode 

råd når mine tanker og gjerninger er litt ute å 

kjøre. Det er som i alt annet man driver med, 

det er oppturer og nedturer, men heldigvis er 

det flest oppturer. Nå har jeg fartet land og strand 

rundt for å få med meg mest mulig som Overmester. 100 

års jubileum i Loge Eidsvold i Oslo. En brors overflytting til Loge 

Vesterlen i Stavanger. Innvielse i Loge Grenmar i Porsgrunn. Jeg har 

fått fem nye brødre og fått oppleve at en bror har mottatt juvel for 

hele 50 års medlemskap. Nå går jeg og gleder meg til logeturen til 

Danmark sammen med en gjeng brødre og deres koner. Det blir sik-

kert en flott opplevelse. Med dette vil jeg få ønske alle en fantastisk 

herlig påskeferie. Med en masse snø for de som drar til fjells. Deilig 

sol for de som drar til syden, og gode venner for de som velger å ta 

påskeferien hjemme.  

 

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Svein Harald Sataslaatten.  

     Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

28.03.14 

Besøk til 59 Hiort Lorentzen 

07.04.14 

Arbeidsmøte 

05.05.14 

40 Ve.Ju. Galla 

07.05.14 

18:00 Generalforsamling 

17.05.14 

Åpent hus i Stockfletsgate 22 

14.06.14 

Sommerfest Sandefjord Ro-
klubb 

16.06.14 

Tur for eldre 

25.08.14 

X Arb. Brannøvelse 

01.09.14 

≡ + Galla 
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

Mandag 05. desember ble vårt tradisjonelle julemøte avholdt med 46 brødre tilstede i 

salen.  Bror Birger B. Vabog  hadde med hilsen fra våre fadderbarn og informerte om at vi 

har fått et nytt fadderbarn i Estland etter at Renars i Latvia er adoptert av en familie. 

Videre at nevnd for SOS Barnebyer har fått en inntekt på kroner 21800 etter ved og ju-

lekortsalg samt at vår gode leverandør av ved gav oss kroner 11000 . Kvelden ble avsluttet 

med et godt julemåltid etterfulgt av utlodning der overskuddet ble tildelt Frelsesarmeen 

i Sandefjord. Bror Kjell A. Olsen ble tildelt diplom som årets bror 2013 for sin innsats 

som leder av styret i vårt logehus. 

 

Torsdag 27. desember ble juletrefesten for Sukke arrangert med godt fremmøte av 

både beboere på hjemmet og brødre i vår loge. Her ble det gang rundt juletreet og utde-

ling av julegaver til de mange glade barn. 

 

Mandag 7. januar var det tildeling av 25 års veteranjuvel til brødrene Trond Gundersen 

og Willy Heimtoft. Tildelingen ble uført av Eks Storrepresentantene Frank Eriksen og 

Bjørn Solberg. Etter en fin seremoni ble logen lukket med 48 brødre tilstede. På etter-

møtet ble det holdt taler rundt et meget fint dekket 

bord og vi fikk servert Erter kjøtt og flesk. 

 

Trond Gundersen og Willy Heimtoft med Eks Stor-

representantene Frank Eriksen og Bjørn Solberg bak. 

Lørdag 11. januar ble årets nyttårsfest arrangert med 68 festkledde brødre med led-

sagere tilstede. Det hele startet med en velkomstdrink og stemningen var god fra første 

stund. Her var deltakere fra 21 år og mange langt opp i åttiårene tilstede. Vi benket oss 

rundt et meget fint dekket bord og fikk servert blomkålsuppe, kalvesteik med tilbehør 

og crème brulee til dessert. Kvelden fortsatte med hyggelig prat rundt bordene i salong-

en før enmannsorkesteret spilte opp til dans. Tradisjonen tro ble det innledet med polo-

nese ledet av Arne Olav og Åse Margrete Nyland.  Etter polonesen ble det danset 
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til variert musikk til ut i de små timer. Det var meget god stemning og dette er et tiltak 

som bør gjentas i årene fremover og med håp om at mange av våre brødre støtter opp. 
 

 

Mandag 3. februar ble to nye brødre innviet i vår loge. Vår meget aktive bror Svein 

Trollsås var igjen fadder for disse brødrene. Som vanlig ble innvielsen gjennomført av 

dyktige aktører ledet av en dyktig seremonimester som gjorde møtet til en høytid for de 

41 brødrene som var tilstede. På ettermøtet var det ikke bare et flott dekket bord, men 

vi fikk også servert skrei med lever og rogn som på denne tilden av året smaker fortref-

felig. De nye brødrene fortalte litt om seg selv, noe som du kan lese annet sted i avisa. 
 

 

Mandag 13.februar var det omvisning på Jotuns nye fabrikkanlegg på Vindal. Her deltok 

vel 20 brødre og vi fikk en informativ gjennomgang av både anlegg, produksjon og tekno-

logi som er etablert i den nye fabrikken. 
 

 

Mandag 20 februar var det regnskap og rapport fra nemnder. Det ble fremlagt og opp-

lest flere rapporter som viser stor aktivitet i vår loge. Her kan spesielt nevnes den store 

innsatsen sol legges ned for å skaffe penger til SOS Barnebyer. 
 

 

Mandag 10. februar var det klubbaften med damer. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch for-

talte på dette møtet om byen og tanker om hvordan utviklingen kan bli i årene som kom-

mer. Som vi kjenner til fra andre media ble planer for Tivolitomta, Color Line ,Fjordline, 

boligbygging, trafikk i byen og E18 diskutert. Videre kom det naturlig spørsmål om kom-

munesammenslåing og den prosessen som er i gang i Vestfold for om mulig å finne naturli-

ge sammenslåinger når den tid kommer. 
 

 

Mandag 17 februar var en stor dag i vår loge og for bror Birger B. Vabog som fikk sin 

50 års veteranjuvel. Tildelingen av juvelen fikk han nøyaktig 50 år etter innvielsen. 

Tildelingen ble foretatt av vår DSS Dag Virik assistert av Storrepresentanter fra vårt 

distrikt. 

Etter tildelingen ble det en vellykket festaften rundt et meget pent 

dekket bord. Brodermåltidet var etter Veteranens ønske fersk skrei 

med lever og rogn. Flere talere kom med mange gode ord om bror Bir-

ger. Det ble spesielt fokusert på Birgers utrettelige innsats over mange 

år for å bidra til at foreldreløse barn rundt i verden skal få en trygg 

oppvekst i en SOS Barneby. Innsatsen har gjennom årene vært driv-

kraften for ballongsalg i Sandefjord hver 17. mai, organisering og delta-

kelse i spill med lirekasse når det har vært arrangert handelsdager i byen, samt salg av 

vinterved til beboere i byen. For denne innsatsen ble bror Birger tildelt Storlogens he-

derstegn.  
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 Bror Birger har opp gjennom årene sammen med sin kone besøkt flere SOS Barnebyer og 

han har ved flere anledninger holdt foredrag, vist filmer og snakket varmt om sine opple-

velser for den gode sak. Det er en meget aktiv bror som møter svært ofte på våre møter, 

som fik tildelt 50 års veteranjuvel. 

Bror Birger takket DSS Dag Virik, Overmester Svein Harald Sataslaatten og mange brød-

re for varme ord. Han sa også at begivenheten i kveld føyer seg inn i mange store opple-

velser han har fått i sitt logeliv, og er fylt av takknemmelighet, ydmykhet og stolthet  

over å kunne ta del i Odd Fellow Ordenens felleskap og lære, som gir ballast og inspira-

sjon på livsveien. Han fortalte at starten på sitt store engasjement for SOS Barnebyer 

startet i 1992 da han med Stor Sire Johan Krohns hjelp fikk tillatelse til en utadvendt 

aksjon for å skaffe midler til å bygge et familiehus i den nye barnebyen som skulle bygges 

i Latvia. For første gang i Odd Fellows virke opererte vi sammen med Loge Færder og Re-

bekkaloge Verdande, på stands ute i byen. Dette ble senere spiren til 2 Landssaker, som 

har resultert i at alle Loger i Norge gikk sammen om bygging av 2 SOS-barnebyer i et ef-

fektivt samarbeid mellom Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer Norge. Han oppsum-

merte med ordene ”Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet” for videre logear-

beid. 

Etter brodermåltidet ble det servert kaffe og 

kaker.  

Foran : jubilanten Birger Bugge Vabog og 

DSS Dag Virik. . 

Bak Storrepr. Bjørnar Andreassen, Loge nr 

120 Colin Archer, Storrepr. Reidar Bjørk-
mark Leir nr 8 Vestfold, OM Svein Harald 

Sataslaatten, Storrepr. Gunnar Johan Pe-
dersen, Loge nr. 40 Vern, Storrepr. Åge B. 

Eriksen Loge nr. 15 Kongshaug 

Kakene var en gave fra Bror Birger til 

alle fremmøtte brødre.   
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Bli kjent med to nye brødre 
 

Bror Trond Ellefsen ble innviet i vår loge 3. februar 

Trond er født 15.12.66 i Sandefjord, og oppvokst i Skottland, Ulsteinvik og 

Melsomvik. 

Han gikk på Tønsberg handelsgym. før han fullførte militærtjenesten som MP i 

Luftforsvaret. 

Etter avtjent verneplikt var han i restaurantbransjen i Tønsberg i 3 år, hvor 

han drev 2 egne restauranter. 

Etter at ekteparet fikk deres første barn, ønsket han seg en mer familievenn-

lig jobb, og startet innenfor logistikkbransjen. Her jobbet han som leder innen-

for 3 parts logistikk, og senere med salg av logistikk tjenester. Det var slik han 

kom i kontakt med sin nærværende arbeidsgiver Stihl Norge, hvor han har vært ansatt siden 

2011. 

I 2000 giftet han seg med Kariann og flyttet til Sandefjord. De har tre døtre, Cornelia på 18 år, 

Celina på 12 år og Jeanine på 10 år. 

Fritiden går med til å følge opp jentene og deres skole og fritidsaktiviteter. Fritiden går også 

med på hytta på Blefjell der de er så ofte det er mulig. Hele familien er glad i å reise og favorit-

ten når det gjelder utenlandsreiser er Hellas. 

— oo0oo — 
 

Bror Sigbjørn Rød ble innviet i vår loge 3. februar 

Sigbjørn er 40 år og oppvokst på gården Rød som ligger syd i Andebu på grensa mot Stokke. Mel-

lomstemann i en søskenflokk på tre gutter. Interessen for sang og musikk kom tidlig, og preget 

nok store deler av barne- og ungdomsåra i betydelig grad. Med adskillige år i Andebu Skolers Mu-

sikkorps, ble han etter hvert med i diverse danseorkestre, og reiste rundt i 

store deler av sørøst Norge mer eller mindre hver helg en periode på midten av 

-90 tallet. Han utdannet seg etter videregående som  lydtekniker ved Norsk 

Lydskole, i tillegg til agronom utdannelse.  

Yrkeskarieren ble nok etter hvert preget av oppveksten på gård, og i 1997 ble 

han ansatt som servicetekniker hos Andreas Stihl as i Sandefjord, hvor han 

fortsatt jobber.  

Tiden forandret seg og han stiftet familie. Han giftet seg i 1998 med Laila, og 

på rekke og rad kom tre gutter som nå er snart 9, 13 og 15 år.  

I 2007 tok han over hjemgården fra sine foreldre, og har i dag slaktekyllinger med en årspro-

duksjon på ca 140.000 dyr i året.  

Han er nok litt over snittet opptatt av mat og matproduksjon, og bruker nok mye tid på dette 

interessefeltet. Når han i tillegg har tre gutter i skolealder så sier det seg selv at fritiden lett 

blir fylt opp. 

Familien er glad i naturen, og bruker den når tiden tillater det. Da er det gjerne skiturer om vin-

teren eller skjærgårdstur om sommeren. 

Han ser nå fram til å bli bedre kjent med brødre i Loge 15 Kongshaug, og takker for en fantas-

tisk velkomst og innvielse. Et minne for livet. 
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-- oo0oo -- 

Siden siste Kongshaugnytt har to trofaste brødre og gode venner gått bort.   

 

Bror Kåre Borge - f. 09.juli 1931 – innviet i vår loge 06.10.2003 – 

døde 3. februar i år 82 år gammel.  

Kåre Borge ble født i Bærum. Hans far døde noen år etterpå og som 

eldste gutt i en liten familie lærte han seg derfor fort å bli en selv-

hjulpen gutt og samtidig være en god og lojal sønn til beste for fa-

milien. Han jobbet i fritid og ferier ved siden av skolegangen og alt 

han tjente den gang gikk til familiens beste. Husk dette var under 

krigen og det var vanskelig å skaffe mat og det helt nødvendige til å 

kunne leve et normalt liv. 

Av fritidsinteresser må nevnes hans meget sterke interesser for fotball. Han var i 

mange år selv en aktiv fotballspiller og hans hjerte brant for Lyn Fotballklubb i Oslo. 

Umiddelbart etter endt skolegang begynte bror Kåre i den virksomheten som han skulle 

være knyttet til resten av sitt mer enn 50 år lange yrkesaktive liv. Først i Alf Bjerckes 

Malerforretning i Oslo - og som en følge av dette senere i Jotun Fabrikker i Sande-

fjord.  Han flyttet da til Sandefjord hvor han etter noen år ble gift med sin flotte kone 

Kari – i et fantastisk godt ekteskap som varte livet ut. 

Bror Kåre opparbeidet seg etter hvert en solid bransjekunnskap og de siste årene var 

han ansatt i avdelingen for teknisk service. Som pensjonist ble han også delaktig i infor-

masjonsarbeidet om Jotuns historie. For sitt arbeid ble bror Kåre etter hvert hedret 

med Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste. At Kåre fikk slik tillit på arbeidsplas-

sen er lett å forstå. Han var pålitelig og reflektert. Arbeidet passet ham som hånd i 

hanske. Han var estetiker til fingerspissene. 

Han begynte i vår loge i godt voksen alder og var et traust og solid bidrag til logen. Kåre 

var særs lojal og rolig, avbalansert og varsom med hva han sa. Han likte ikke å provosere 

eller fornærme noen, slik vi lærte ham å kjenne. Han var og ble en gentleman i ordets 

beste betydning. 

26. juni i fjor fikk han helt uventet et stort hjerneslag som medførte et meningsløst 7 

mnd. sykeleie, lenket til en rullestol. 

Vår loge har med Kåre Borges sykdom og bortgang mistet en av sine mest ansvars-

bevisste og lojale brødre. Han er og vil bli sterkt savnet i vår broderkrets. 

 

Vi lyser fred over bror Kåres minne!. 

Erling Riisnæs 
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Dette har også hendt siden siste nummer av Kongshaugnytt 

Vår storrepresentant Åge B. Eriksen ble opptatt i Odd Fellow Akademiet 2. januar 

Her er bror Åge sammen med Storredaktør Kjell-

Henrik Hendrichs 

Bror Åge har i Akademiet påtatt seg jobben med å 

skrive Loge 15 Kongshaugs historie gjennom 90 år. 

Dette er et prosjekt der informasjonen i første om-

gang blir lagt ut på Odd Fellow.no når det er ferdig.  

Nærmere informasjon kommer når dokumenter kan 

leses på nettet. Etter hvert vil det bli vurdert å få 

det skrevet ut slik at brødrene kan få det i papirformat. 

-- ooOoo -- 
 

Alle de nyslåtte Eksovermestere i vårt distrikt ble 28 januar tildelt Storlogegraden un-

der Distriktstorlogemøtet i Horten. Visuelt har de nå tre kjedeledd hengene på tvers 

nede på regaliet. Dette er den største grad en Logebror kan oppnå i Norge, og den kvalifi-

serer til verv i Distrikt og Storloge. Vår egen bror Truls Erik Pettersen ser du ytterst til 

venstre på bildet. 

Distriktsstorlogemøtet ble denne gang arrangert primært for å tildele Logens høyeste 

grad, Storlogegraden, til fungerende Eks OM i alle Odd Fellow Loger i Distrikt 8 Vest-

fold.  

Seremonien ble ledet av DSS Dag Virik med SDSS Randulf Meyer, Eks DSS Anders Ei-

kodd,  Strorepresentantene Tore J. Berntsen, Sigurd Reppesgård, Bjørnar Andreassen, 

Gunnar Wathne og Åge B. Eriksen. 

Eks OM Sverre Solberg avla løftet på vegne av de åtte, med til sammen 53 brødre i salen. 

Vi gratulerer. 
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste Kongshaugnytt 

Bror Jan Karlsen fylte 70 år 12. januar  

Bror Jan fikk sin 25 års veteranjuvel 4. november 2013. Han er ikke så ofte i 

logen da han er forhindret på grunn av arbeid offshore rundt i verden. 

Vi slutter oss til gratulantene til 70 åringen og håper å se ham på våre mø-

ter i fremtiden. 

Bror Finn Røyen fylte 65 år 31 januar.  

Bror Finn ser vi på våre møter. De trofaste møtedeltakerne håper å se han 

oftere på møtene fremover. 

 

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 65 åringen.. 

 

Bror Per Nilsen  fylte 65 år 7. februar 

 

Bror Per er ofte å se på våre møter 

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 65 åringen og håper han fort-

satt er en bror som møter ofte. 

Bror Fred Magne Olafsen fylte 60 år 3. mars 

 

Eks OM Fred Magne er en aktiv bror på våre møter. Han er også aktiv både 

på sykkel, ski som jeger. 

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 60 åringen og håper han fort-

satt er en bror som møter ofte på våre møter. 
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Referat fra erfaringsseminar 13.februar 2014 

 

Erfaringsseminaret ble gjennomført på Color Viking og 18 brødre deltok.  

Turen startet kl. 17.00 fra Sandefjord og logedeltagerne hadde egen salong tildelt under hele 

turen. Buffeen var åpen fra turen startet og brødrene forsynte seg godt og koste seg med god 

mat. 

1  Storrepresentant Åge B. Eriksen ønsket deltagerne velkommen, og spesielt de to nye brød-

re som ble innviet 3. februar. Han orienterte litt om praktiske detaljer og agendaen for 

seminaret. 

    Etter dette presenterte Nemnd for Logens styrkelse og ekspansjon seg, hvor Bror Arild 

Larsen deltok som sekretær, istedenfor Ola Fjeld som var på tur til Cuba. Deretter pre-

senterte kollegiet seg, og til sist øvrige brødre som var med på turen. 

1a  Referatet fra forrige seminar 14.mars 2013 ble lest opp av bror Arild Larsen, og følgende 

diskusjonspunkter til kveldens seminar, ble skissert på bakgrunn av dette: 

a. Oppgaver for privatnemnden v/ Eks OM Truls E. Pettersen 

b. Referat fra kollegiemøter og nemnder v/Eks OM Truls E. Pettersen 

c. De brødre som har «stoler» under logemøtene, og ansvar for denne rollen v/

CM Sigurd Vestly 

d. Endret møtestart v/CM Sigurd Vestly 

e. Deltagere til rollespill v/CM Sigurd Vestly 

f. Diverse 

1b  Informasjonsprogrammet. Hva som kan forventes? Info om sentral spørreundersøkelse 

for ynge brødre v/Åge B. Eriksen 

1c  Diskusjonstime v/Eks OM Gunnar Jensen 

1d  Oppsummering og avslutning v/Åge B. Eriksen 

      2 a) Oppgaver for Privatnemnden 

Truls Erik Pettersen informerte om Privatnemndens oppgaver nå, og henstilte brødrene om å lese 

«Lov for Loger» generelt og om Privatnemndas rolle spesielt. Denne kan man finne på Logens 

hjemmesider. Han presenterte også et forslag til ny instruks for Privatnemnda, og deres rolle 

samt anmodet om at det kom innspill til dette. Dette er en viktig sak i og med at nemndas rolle 

har blitt vesentlig endret etter nye rutiner rundt restauratør har blitt etablert.  

Dette skapte diskusjon blant brødrene, og mange forslag og synspunkter ble framført. Eksem-

pelvis ble det nevnt, at man kanskje kunne gå tilbake til tidligere oppgaver som at nemnda hadde 

ansvar for servering under brodermåltidene. Til dette ble det sagt at det var vanskelig å gå til-

bake til tidligere praksis, spesielt på grunn av nye lover og regler for handtering av matservering 
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Serveringspersonell er ansatt av servitør, og benyttes til alle av hans arrangementer.  

2b) Referat fra kollegiemøter og nemnder 

Bakgrunn for dette temaet, er at det kan være av interesse for brødrene i logen å få litt 

mer informasjon om hvilke saker som blir diskutert i kollegiet samt i nemndene, og at infor-

masjon om dette vil gi brødrene større interesse for det som skjer i og med logen. 

Dette temaet skapte også stort engasjement blant deltagerne på seminaret. enkelte syntes 

det var et godt forslag å f.eks. presentere dette under «til beste for logen». Andre mente 

at det som ble behandlet og referert i kollegiet kun skulle forbeholdes medlemmene av kol-

legiet eller de som hadde behov for informasjon av dette slaget. 

Det ble også foreslått at Logen kunne etablere en egen nettside kun for brødrene. På den 

måten vil det kunne være enklere å publisere relevant informasjon til brødrene. 

Generelt så var man enige om at informasjon rundt saker som ble diskutert i kollegiet ikke 

skulle utgis direkte til brødrene, men at relevante saker som har interesse for brødrene 

kanskje kan informeres om. 

Innspill fra brødrene; hvorfor ikke sende ut agendaen? 

2c) De brødre som har «stoler» under logemøtene og ansvar for denne rollen 

Temaet var ganske enkelt at CM Sigurd Vestly innstendig anmodet de brødre i Logen som har 

oppgaver og stoler, tar ansvar for å skaffe vikar til sin plass dersom de ikke kan møte – eventuelt 

gir beskjed til CM dersom de ikke klarer å finne vikar. Det er litt sent å oppdage at den som har 

stolen som skulle være besatt ved møtestart, ikke er på plass når klokken er 18.45. 

2d) Endret møtestart v/CM Sigurd Vestly 

På vegne av flere så la Sigurd Vestly fram et forslag om å starte møtene f.eks. 18.30. Be-

grunnelsen for dette var at det ofte ble sent før brodermåltidet kunne inntas, som et re-

sultat av at logemøtene ofte kunne bli lange – spesielt ved innvielser og gradspasseringer. 

Det ble i tillegg også foreslått at møtene gjerne kunne starte f.eks. kl. 18.00.  

2e) Deltagere til rollespill v/CM Sigurd Vestly 

Sigurd Vestly hadde et kort innlegg om at det er viktig at rekrutteres nye deltagere til 

rollespillene, og oppfordret nye brødre til å melde seg til dette. 

3. Informasjonsprogrammet. Hva som kan forventes? Info om sentral spørreundersøkelse for 

ynge brødre v/Storrepr. Åge B. Eriksen  

Informasjonsprogrammet er en viktig del av for nye brødre, hvor det mellom hver grad skal 

innkalles til samtaler. 
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Disse samtalene er beregnet å vare 1 til 2 timer. Programmet har ikke vært gjennomført 

konsekvent tidligere, men det er nå satt fokus på det og det skal prioriteres. Nevnd for Lo-

gens styrkelse og ekspansjon har ansvaret for at dette gjennomføres. 

Når det gjelder spørreundersøkelsen så kunne Åge B. Eriksen informere om at han hadde 

vært i kontakt med Storlogen v/ Helle Aandahl, med forespørsel rundt dette temaet. Bak-

grunn for henvendelsen var bla. innspill fra bror Svein Trollsås på et tidligere møte, med et 

ønske om at spørreundersøkelsen ble utformet og gjennomført på en mer profesjonell måte. 

Tilbakemeldingen var til dels positiv, og at man så muligheten for å få til dette, og at Loge 

nr. 15 Kongshaug kanskje kunne være et «pilotprosjekt» for dette.  

4.Diskusjonstime v/ Gunnar Jensen 

Gunnar Jensen oppfordret brødrene om å komme med temaer som kunne tas opp til disku-

sjon. Følgende temaer ble skissert; 

a. Privatnemnda og oppgaver for denne 

I. Innspill; 

 PN har nesten ikke oppgaver og det holder stort sett med at 1 – maks 2 brødre stiller 

opp ved vanlige møter. Trenger flere oppgaver 

 Privatnemnda bør selv jobbe videre med å finne og foreslå nye oppgaver som kan være 

aktuelle 

 Kjøkkenet kan i følge kontrakten med restauratør, benyttes av logen 

b. Få i gang den gode samtalen på ettermøtene og kanskje av og til tone ned det høytidelige 

brodermåltidet,og heller få til en mer avslappet atmosfære hvor det kanskje kunne være 

enklere å sitte ned med noe godt i glasset, og få i gang gode samtaler – noe det kanskje sjel-

den blir tid til når programmet er fullt.  

II. Innspill; 

 Hva med å sløyfe brodermåltidet og heller lage en slags «pubaften» 

 De faste formiddagstreffene kan også være en arena for de gode samtaler 

 Dameklubben 1928 er oppløst og denne ene mandagen i måneden er følgelig ledig for lo-

gens formål. Kan kanskje være aktuell for ovennevnte 

 Det ble foreslått å invitere brødrene til f.eks fotballmøte på lørdager – se på aktuelle 

kamper og ha det hyggelig 

c. Fordypning i logens liv og tekster/ritualer. Et ønske om å få i stand fastsatte møter hvor 

dette kunne være et tema. 
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III. Innspill; 

 Forslag; ett eller to kvelder i året satt av til å gjøre ovennevnte og få dette inn i termin-

lista 

 Til dette forslaget mente noen det allerede var nok møter i logen og at antall møter i vår 

loge var flere enn i andre loger 

 Det ble også foreslått at man kan jo benytte andre dager eller også helger til å møtes til 

aktiviteter 

 

d. Arrangere familieturer ut i naturen m/ barn og barnebarn (bål, pølser osv) 

IV. Innspill;  

 Viktig også at det ikke pålegges brødrene for mange oppgaver 

 Tror det er nyttig med familiearrangementer 

 

5. Oppsummering og avslutning v/Åge B. Eriksen  

Åge B. Eriksen stilte spørsmålet;  

 Har vi hatt nytte av seminaret? 

 Skal vi fortsette? 

Begge spørsmålene ble besvart positivt fra de yngre brødrene. I tillegg ble det foreslått 

at det burde arrangeres et seminar hvor både yngre og eldre brødre var invitert.  

I tillegg ble det også ytret ønske om at det ble fokusert mer på de yngste brødrene. 

Sandefjord 27.4. 2014 

Arild Larsen 

VÅR 

Det er dog en usigelig følelse, 

den 

at gå i en lysegrøn majskov 

igen! 

Jeg spør mit forhærdede  

hjærte: 

- Hvordan er det? 

Og det er - som et bøgetræ 

køligt og skønt 

et lysende løvbrus, en geysir 

af grønt! 

skyder tilvejrs i mit hjærte. 

- Sådan er det! 
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Storrepresentantens spalte: 

Etter en god og lang ferie under sydens sol, var det godt å komme hjem, og i gang med 

Logearbeidet. 

På møtet i Distriktsrådet den 21. januar ble hovedsaken start av 

Leirforening i Horten. Institusjonsdato ble 25. februar. Det nye 

styret får i oppgave å arbeide med å forberede start av Odd Fel-

low Leir med sete i Horten. Navn og tid for oppstart er ikke be-

stemt så langt.  

5. februar ble det gjennomgang av reviderte kriteria for de som 

skal gjennomføre informasjonssamtaler, med de brødre som er i 

ferd med å motta gradspasseringer. Storlogen har laget et hefte 

som gir retningslinjer for dette arbeidet. Reviderte rapportskjema 

skal utfylles og registreres av br. Sekretær. 

10. februar. Storrepr. Sigurd Reppesgård, Loge 48 Færder og undertegnede, represen-

terte Distriktsrådet ved innvielse av en ny bror hos Loge nr. 26 Svenør i Larvik.  

13. februar var det seminar med M/F Color Viking for brødre som er kommet med siden 

2009. Antall deltagere ble som i fjor på 18. Referat kommer annet sted i bladet. 

15. februar. Deltok med innlegg på Diskusjonsseminar i regi av NOFA på Logehuset i 

Tønsberg. 

17. februar verdig og hyggelig tildeling av 50-års Veteranjuvel til Eks OM Birger B. Va-

bog. Undertegnede var Fung. Stor Marsjall. 

Årets begynnelse har vært nokså hektisk med mange møter og arrangementer, det 

skjer mye aktivt Logearbeid i vårt distrikt. 

 

 ooOoo — 

 

Noen av dere sier: ”Gleden er større enn sorgen”, 

Og andre sier: ”Nei, sorgen er størst.” 

Men jeg sier at de er uadskillelige. 

Sammen kommer de, og når den ene sitter alene med ved ditt bord, 

Skal du huske at den andre sover i din seng 

Kahlib Gilbran 
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Hva skjer fremover 

 

Mandag 7. april er møtet endret til Arbeidsmøte. Ettermøtet er i regi av Nevnd for lo-

gens styrkelse og ekspansjon og har fått benevnelsen: 

”EN ANNERLEDES LOGEKVELD” 

 

Nevnd for Logens styrkelse og ekspansjon arrangerer på ettermøtet den 7. april en dis-

kusjonskveld, med temaer som ble brukt på vårt miniseminar for yngre brødre på M/F 

”Color Viking” 12. februar. 

Flere av de tema som ble tatt opp krever bredere diskusjon blant de brødre som har 

vært med en stund.. Hva med:  

 Priatnevnda i fremtiden?  

 Referat fra kollegiemøter og nevnder.  

 Endret møtestart?  

 Komplett agenda blir utarbeidet etter hvert, og sendt brødrene på e-post.. 

 Referatet fra seminaret kommer i Kongshaug nytt.  

Det blir enkel servering med wienerbrød og kaffe, som for en gangs skyld er gratis! 

Vi ser frem til et hyggelig møte med engasjerte brødre. 

 

Fredag 25 april starter vi fra logehuset kl. 07:15 og drar på logetur til vår vennskapslo-

ge nr 59 Hiort Lorentzen i Haderslev i Danmark. Dette blir en meget fin  og innholdsrik 

tur. I tillegg til besøket i Danmark kjører vi en tur innom Tyskland og det er mulig å 

handle mange typer varer til en langt mer hyggelig pris enn vi er vant til. Danskene legger 

opp til aktiviteter både fredag kveld, lørdag og søndag. Her er det bare å melde seg på. 

 

 

Mandag 5. mai blir det igjen en stor dag i vår loge. Bror Eks OM Bård Steinar Hansen 

får på dette møtet sin 40 års veteranjuvel. På dette møtet som også er det siste møtet i 

vårterminen må vi møte tallrikt opp og hylle vår bror som etter lang fartstid i vår loge 

skal få sin vel fortjente juvel. Bror Bård var Overmester i vår Loge i perioden 1987-

1989. Det blir servert Lammestek med grønnsaker og ovnsstekte båtpoteter. 

 



 

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      15 

 

 Nytt angående huset 
 

Budsjettet for 2014 er nå ferdig og oppgraderingsoppgavene er nå på det nærmeste på 

plass. Når det gjelder møterommene skal vi gå til anskaffelse av skrivebord og hyller. 

Videre er forespørsel sendt ut for anskaffelse av PC løsning og skriver. Til denne er det 

planlagt at hver loge  og huset får en ”partisjon” på harddisken hver og en felles skri-

ver. Løsningen skal presenteres for de forskjellige logene før anskaffelse foretas. PC-

en plasseres i møterom K og skriveren er tenkt plassert på kjøkkenet. 

 

Toalettrommet i kjelleren starter vedlikeholdsgruppen oppgradering av i disse dager. 

 

Teleslynge skal monteres i logesalen til beste for de som har vanskeligheter med å høre 

hva som blir sagt av aktørene. 

 

Vinduene i 1. etasje mot bakgården skal skiftes i løpet av våren / sommeren. Leietake-

ren i 1. etasje, Roar Kristiansen avslutter leieforholdet i utgangen mai. Her må det gjø-

res en del oppgradering før vi igjen leier ut lokalene. 

Vi gratulerer  

Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen 

på de siste sidene 

Arnfinn Hotvedt   65 år  17. mars 

Knut Bjarne Bakkeli  85 år  18. mars 

Terje Anton Nilsen  65 år  23. mars 

Rolf Magnus Jemtland  70 år  23. mars 

Bjørn Solberg   75 år  27. mars 

Einar Andersen   85 år  29. mars 

Cato Wendt   65 år  30. mars 
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06.01 25 Ve.Ju Galla  

Ertesuppe, salt kjøtt og flesk 

med kålrabistappe  kr. 180 

03.02 O+  Galla 

Fersk torsk kr. 180 

10.03 klubbaften m/damer 

SOS Barnebyer 

11. 01 Nyttårsfest 

Egen meny kommer senere 

10.02 Klubbaften m/damer 

Roastbiff og rekesnitte m/ 

kaffe    kr..100.00 

17.03 —+ m/□  48 Færder 

Pepperbiffgryte med ris og 

salat kr. 130,00  

13.01 Klubbaften m/damer 

kaffe og kringle/wienerbrød.

 Kr. 50,00  

17.02 50 Ve.Ju Galla 

Fersk skrei m/ lever og rogn.                               

Kr.190,00 

07.04 O Arbeidsmte 

Kaffe og kaker 

GRATIS 

20.01  1Arbm. Rapporter 

Karbonadesmørbrod og en 

Rekesnitte        kr.120,00 

03.03 = + 

Ovnstekt kyllingbryst/m 

rosmarinsjy og båtpoteter          

kr.150,00 

05.05 40 års Ve.Ju. Galla 

Lammestek med grønnsaker 

og ovnsstekte båtpoteter

 kr. 170,00  

Drikke kommer i tillegg 

Ord til ettertanke 

 

Jeg skal jo bare en gang vandre gjennom denne verden. 

Alt det gode jeg kan gjøre, all den vennlighet jeg kan vise noe menneske, 

Må jeg gjøre nu—må jeg ikke utsett eller forsømme, 

For jeg kommer aldri denne veien igjen 

Henry Drummond 
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Lørdag den 15.februar hadde Norsk Odd Fellow akademi invitert til 

samtaletreff i Tønsberg. Tema var KJÆRLIGHET. 

 

Rådsmedlem Eks Storrepr. Turid Tuft ledet samtaletreffet, og ønsket de 45 søstre og 

10 brødre velkommen med de ordene av Apostelen Paulus som begynner med 

 

  ”Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet,  

da er jeg bare drønnende malm eller klingende bjelle”. 

 

 

 

 

 

 

 

Eks Stor Vakt Brita Leganger Johnsen (Loge nr. 100 Sarepta) var den første som had-

de ordet. Hun snakket bl.a.  om de forskjellige former for kjærlighet: Eros – den erotis-

ke kjærlighet, Filia eller vennskap og Agape: den oppofrende, ubetingede kjærlighet. 

Nevnt ble også Caritas som brukes i kristendommen, om Guds kjærlighet til mennesker 

og om den kristne nestekjærlighet. Og hun utdypet videre disse begrepene, og tok også 

for seg Tro, Håp og Barmhjertighet som også er pilarer vårt ordensarbeid hviler på.  

Storrepr. Åge B. Eriksen (Loge nr. 15 Kongshaug) nevnte fjorårets tema som var Venn-

skap, og sa et da er ikke overgangen så stor til kjærlighet. I mange tilfeller utvikler 

vennskap seg til kjærlighet. Som mange har hevdet er kvinner flinkere til å vise og snak-

ke om kjærlighet, og at menn vel i utgangspunktet ikke er veldig flinke til det. Han snak-

ket også om at kjærlighet jo kan være så mangt: kjærlighet til dyr, fedrelandet, hobby-

er, og også kjærlighet til brødre og søstre i Odd Fellow. Han konkluderte med at man 

først og fremst skal søke å ta vare på kjærligheten i sitt nærområde. Ta vare på kjær-

ligheten!  

DSS Dag Virik (Loge nr. 48 Færder) hadde et meget tankevekkende innlegg som bl. a. 

gikk på relasjoner innen Ordenen og den enkelte loge. Om at vi må være flinkere til å 

tyde signaler om nød blant søstre/brødre. Forskjellig slags nød, også nød som skriver 

seg fra personlige problemer. Menn velger oftest å tie stille om de man sliter med, det 

som plager dem. Det kan være i familielivet eller i jobbsammenheng, da kan en samtale-

partner være til stor hjelp. Kan ikke logen hjelpe med konkrete tiltak, så kan man se til 

at det gis  

Fra venstre, DSS Ingebjørg Nesje Jonassen, Stor-

repr. Åge Bernhard Eriksen, Rådsmedlem Eks Stor-

repr.Turid Tuft, DSS Dag Virik, Eks Stor Vakt Brita 

Leganger Johnsen, Eks Storrepr. Inger Hefte Kvil-

haug. 
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tilbud fra kompetent hold utenfor logen. Når OM spør ”er noen av logens søstre/brødre 

syke”, så skal man tilføye i sitt indre dette Memento Caritas: ””Har noen av mine søstre 

eller mine brødre det vanskelig? Hva kan jeg gjøre for dem?”  

Siste innleder var Eks Storrepr. Inger Hefte Kvilhaug, (Loge nr. 28 Margret Skules-

datter)  som sa hun hadde grublet og tenkt om det store og vanskelige temaet som kjær-

lighet er. Skulle hun ta utgangspunkt i Ordenens grunnpilarer, Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet? Eller sett filosofisk eller religiøst? Hennes påstand var at det går ikke an å de-

finere kjærlighet, det favner over så mye. For hva betyr å definere? Hun valgte å gå tilbake 

i tid – til Platon, som var den første som plasserte kjærligheten i den åndelige dimensjon. 

Hun tok også for seg begrepene Agape, Eros og Filo. Platon – som døde i år 347 f. Kr., 

satte dette i system lenge før kristendommen gjorde sitt inntog i verden. Og hun nevnte 

at den norske nålevende filosofen Tore Frost mener at Kristendommen var skyldig i skille 

mellom agape og eros….. For å beskrive agape valgte hun diktet  ”Om å bera” av Jan-

Magnus Bruheim. For å beskrive eros hadde hun valgt diktet ”I forhold” av Sidsel Mørch, 

og for å beskrive filia hadde hun valgt ”Ord over grind” av Haldis Moren Vesaas. 

 

Jeg velger å avslutte referatet her. Alle de 4 – Brita, Åge, Dag og Inger – hadde så 

mange kloke og tankevekkende innlegg som det er umulig å referere og oppsummere rett-

ferdig.  

Det ble etterpå servert kaffe med deilig julekake (fra Nøtterøy Bakeri for dem som lur-

te på det!), med evaluering av temaet kjærlighet, og med spørsmål om man ønsket at det 

skulle arrangeres flere ”Samtaletreff” som dette. Det ønsket alle, og at neste gang er 

det vel naturlig å ta for seg temaet Sannhet. 

Til sist presenterte NOFA medlemmene sine prosjekter. DSS Ingebjørg Nesje Jonassen 

tok ordet til slutt og takket for dette initiativet. Og lot spørsmålet ”har alle evnen til å 

ta imot kjærlighet?” henge i luften. 

Turid Tuft avsluttet med følgende ord av Paulus: 

”Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på 

det onde. 

Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten 

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt.” 
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Julemøte 5. desember med utloddning 

Kjell A. Olsen ble 

årets bror 2013 

God mat på julemøtet etterfulgt av kaffe og  utlodning til inntekt for so-

siale tiltak i nærmiljøet. 

Noen ble grossister i premier mens andre satt igjen med gleden av å ha 

bidratt til hjelp til nødstilte personer i vårt nærmiljø. 
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Innvielse av to nye brødre 

25 og 50 års veteranjuveltildeling 

Faderen, Bror Svein Trollsås taler til sine fadderbarn og OM støtter opp om de 

nye brødrene 

Bror Trond til venstre tak-

ker for seremonien og 

brødrene for sine 25 år i 

logen 

 

En glad 50 års veteranju-

velant til høyre. 

DSS Dag Virik hyller vår 50 års juvelant.   Juvelanten beskriver for oss et tversnitt av 

sine 50 år i logen.   EksOM Arne Sørlie gratulerer og takker for maten 
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Rettelser i matrikkelen 

E-postadressen til Åge B. Eriksen er: abe-eri@online.no 

E-postadressen til Tommy Evensen er: tommy@caricfon.no 

Mobiltelefonnummeret til Kristian Tveitan er: 48157030 

Mobiltelefonnummeret til Per Næss er:41126249 

Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt 

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 05.05.2014 

Siste frist for materiell til det nummeret er 25 april 

Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss. 
======================================================================= 

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold 

Skribent: Erling Riisnæs, Arild Larsen og Åge B. Eriksen 

Webansvarlig :Lester H Syvertsen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

Adressendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no eller 97594445 

 

 
Nemnd for omsorg henstiller til brødrene om å kontakte leder for nemnden angåen-

de brødre som vi alle bør ta vare på enten per telefon eller besøk. 

 

Kontakt Gunnar Kjøll på 41792262eller e-post  gkjoll@online.no 

 

 

Vi tilbyr boligsalg til Odd Fellow 

medlemmer til svært gunstig pris 

Barfod Megling A/S 
 

Runar Bjørnerud 

Daglig leder/Megler MNEF 

Mob: 900 100 50Epost: runar@barfod.no 

mailto:runar@barfod.no
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Vi utfører alt innen 

Vann, Varme, Sanitær, Nybygg,  

Reparasjoner og Service 

Telefon: 975 86 486 / 913 00 628 

E-post post @sfj-ror.no 

 
 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 

Mobil. 905 95 107 

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no 

www.sigurd-vedlikehold.no 

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen ma-

ling, belistning, legging av parkett, snek-

ring og renovering 

 

  

V I  T A K K E R  V Å R E  A N N O N S Ø R E R  

 

V Å R  A N N O N S E S I D E  S K A L  G I  I N N T E K T E R  

Annonseinntektene på disse siden e går til vårt arbeide for SOS Barnebyer 

 

 Flis m./tilbehør 

 Maling, tapet og gulv 

m./tilbehør 

 Kvalitetsvask 

 Lister, terassegulv, 

søyler m.m 
 

Hågasletta 2, 3236 Sandefjord-

Telefon:3347777 

Kontakt oss for oppdrag innen: 

Utvendig og innvendig maling, 

Våtromsarbeider og legging av 

gulvbelegg. 

 
Adresse: Nordre Kullerød 17 C , 3241 SANDEFJORD 
Telefon: 33504743, e-post: oesten@bjorvik-haugen.no 
www.bjorvik-haugen.no 

Vi utfører alt av boligventilasjon og 

utvendig blikkenslagerarbeid, 

Sentralstøvsuger til bolig, 

Prosjektering 

 
E-post: kristian@kodalblikk.no 

- Senteret for proffene og for 

deg som er oppratt av kvalitet! 

 

             Sørhaug Byggmarked AS 

Vi leverer alt innen: 

Byggevarer, maling og tapetsering, hage og 

utemiljø, Gulv, Kjøkken, garderobe, Varme 

og Enøk samt utvendig vedlikehold 
 

Adresse: Hegnasletta 15 3217 SANDEFJORD 

Telefon: 33482000 

E-post firmapost@maxbo.sorhaug.no, www.maxbo.no 
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Alt innen 

elektrisk installasjon 

Industri, landbruk og boliger 

 

 
 

Raveien 342  - 3220 SANDEFJORD 

Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210  

 

V Å R  A N N O N S E S I D E  S K A L  G I  I N N T E K T E R  
 

til logens sosiale arbeide  

  Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering. 

  

Skolmar Bil AS 
Skolmar 17, 3232 Sandefjord 

Telefon 33475500 

Vi reparerer det meste for de fleste. 

EU kontroll 

 

Mekonomen 

Autorisert Bilverksted 

 

 

 

 

 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad 

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift 

Telf: 33464901, Mob: 92450777 

www.kjellmester.no,  kjellmester@c2i.net 

Løftespesialisten 

Ragnar Allum 

E-mail : ragnar.allum@sis-sandefjord.no 

Mobiltlf. : 90 93 00 35  -  Privat tlf. : 33 47 42 74 

Kontroll og sertifisering av : 

Kraner og løfteutstyr 

SIS-Sandefjord AS 

Raveien 191 B 

Postboks 2046,  3202 Sandefjord 

Vi utfører alt innen VVS arbeider. 

Vår spesialitet er rehab av bad. 

Vi har Comfortbutikk i Stokke 

Kontakt rørleggermester Erling brekke på 

telefon: 93021155 

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

