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Kongshaug-nytt 

Mai 2014 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

Da er påsken tilbakelagt og sommeren ligger foran oss med all den 

glede den kan gi. I skrivende stund er jeg reiseklar og ser frem til 

noen dager sammen med brødre og følge som skal på besøk til Loge 

59 Hiort Lorenzen i Haderslev. Den første tulipanen har i dag sprung-

et ut i hagen, det er et godt tegn. Det er forunderlig hvor 

fort tiden går når man har nok å henge fingrene i. Jeg 

hadde gleden av å være tilstede for å hedre tre 

brødre i Loge Fær- der som 23.04 mottok juvelen 

for 25 års medlem- skap. Det ble en minnerik af-

ten med fullsatt sal med brødre fra hele fylket. 

Det var nok en spe- siell opplevelse for de tre 

logebrødrene å få tildelt juvelen av selveste 

Stor Sire og hans storembedsmenn. Fra dette 

møtet kommer det nok en utfyllende reportasje i 

det neste nummer av De Tre Kjedeledd.  Den 14. april var 

Bror Knut Bakkeli og Overmester på besøk hos Bror Ivar Belstad som 

denne dagen fylte hele 90 år. Det var en berikende opplevelse å høre 

disse brødre fortelle om gamle dager.  Mitt første år som Overmes-

ter i Loge 15 Kongshaug er snart over, kun et møte står igjen på vår-

terminen. Vi hadde planlagt en juveltildeling, men vår jubilant har 

planlagt en tur til Tyskland denne dagen, dermed fikk vi et ekstra ar-

beidsmøte isteden. Jeg vil allikevel benytte anledningen til å gratule-

re vår bror Eks OM Bård Steinar Hansen med hans 40 år i logen. Jeg 

vil også takke alle brødrene i loge 15 Kongshaug for all hjelp og støtte 

i året som har gått og ønsker alle brødre med familie en riktig god 

sommer. 

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Svein Harald Sataslaatten.  

     Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

07.05.14 

Generalforsamling 

17.05.14 

Åpent hus i Stockflethsgate 22 
klokken 18:00 

14.06.14 

Sommerfest Sandefjord 
Roklubb 

16.06.14 

Tor for eldre 

25.08.14 

X Arb. Brannøvelse 

01.09.14 

≡ + Galla 
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

 

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

og Willy Heimtoft.  

Bror Bjørn Hørnes hadde en prat med Trond etter tildelingen. 

- Hvordan kom du med i OF, bor Trond? 

På midten av 80-tallet arbeidet jeg hos Thor Dahl A.S. med ansvaret for butikkdriften. Der var 

Paul Auby ferskvaresjef  og vi ble godt kjent, som etter hvert endte med opptagelse i Loge 

Kongshaug i 1988. 

- Hva viss du om Odd Fellow på det tidspunktet? 

Jeg har vokst opp på Notodden, hvor min far hadde et sterkt engasjement i Loge Himingen. Han 

hadde de fleste verv i logen, og selv om jeg ikke visste hva som foregikk på logemøtene, fikk jeg 

et visst inntrykk av logelivet. Odd Fellow var den gang også et samlingssted for familiearrange-

menter og far omgikk mange brødre utenfor logen. 

Han døde dessverre tidlig, men jeg har fortsatt en inngravert tinnvase med de tre kjedeledd, som 

han fikk fra logen i anledning 50 års dagen. 

- Hva så med ditt første møte med logen? 

Jeg vil tro mitt møte med logen var likt mange andres – det var spennende å gå inn i det ukjente – 

men jeg har ikke angret. Arbeidet i Privatnevnda gjorde at en fikk kontakter og lettere gled inn i 

miljøet. Det var viktig. 

- Spesielle minner? 

Da jeg fikk leirringen, fikk jeg en opplevelse av at ringen var sluttet. Jeg husket så godt min fars 

leirring, så denne dagen vekket sterke minner. Det ble en slags markering av at jeg tok logelivet 

videre. 

Oppgaver i logen? 

Nå er jeg skattmester. Jeg følte at nå var det på tide å gjøre en innsats. Jeg har arbeidet uten-

for byen i noen perioder, og det har ført til at jeg har hatt vansker med å stille opp. Jeg opplever 

et godt samarbeid i Kollegiet, og at vi alle trekker i samme retning. 

- Hva er så det beste med logelivet? 

At det oppleves som et fristed i hverdagen, det er godt å kjenne roen som senker seg over en i 

logesalen. Nettverket av brødre en får, - opplevelser av brødre som stiller opp. Da jeg i 1999 skul-

le flytte, slet jeg med en prolaps. Da kom 4 brødre og flyttet for meg. Det er noe en ikke glemmer 

så lett. Da jeg kom tilbake til logen etter et engasjement på Lillehammer under OL, følte jeg at 

jeg ble tatt imot med åpne armer. 

Noe du ønsker forandret? 

Ikke akkurat forandret, men jeg synes et det er viktig at våre nye brødre får oppgaver i Privat-

nevnda og at Privatnevda aktiveres, kanskje som «i gamle dager». Det betyr mye at den fungerer 

godt. 

Jeg tror også at vi burde begynne med navneskilt, både med tanke på nye brødre som skal sette 

seg inn i en rekke navn, men også for våre etablerte brødre som stadig treffer nye brødre, uten 

kanskje å vite navnet deres. 
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.Mandag 10. mars ble vår tradisjonelle Sosialaften for SOS-barnebyer gjennomført og man 

kunne ønske velkommen 46 gjester og brødre. Som en god start fremførte OM Svein Harald dik-

tet «Kjærlighet uten grenser» av Finn Sidselrud. 

Vi hadde gleden denne gang av å ha fått Audun Tjomsland til å komme for å kåsere med ledsagen-

de bilder fra sin bok om Anders Jahre’s virksomhet med skipsfart, hvalfangst og ikke minst hans 

sjenerøse interesse for humanitære og vitenskapelige ytelser til flere områder.  

Tjomsland med sin fine fotofremvisning og fortellerkunst, ga oss interessant innhold av Jahre’s 

betydning på en flott måte, for Sandefjord og ikke minst for Norges betydning utad i verden. 

Som en avslutning takket Vabog for imøtekommenhet fra Tjomslands side, som uten honorar had-

de vært villig til å stille sine kunnskaper til disposisjon for oss, og overrakte ham i den anledning 

en oppmerksomhet. 

Så kunne vi hygge oss med en enkel bevertning rundt småbord i spisesalen med smørbrød og kake. 

Vi hadde også gleden av å kunne gi ordet til lederen av den nylig etablerte lokale foreningen for 

SOS-barnebyer i Sandefjord. Hun heter Charlotte Edelhammar, og har med sitt friske initiativ 

alt samlet 22 yngre medlemmer. De satser på å yte tjenester for å samle inn midler til støtte for 

SOS-barnebyer. Hun ga et godt inntrykk med sin presentasjon av starten og formålet med fore-

ningen. 

Som så ofte hadde vi også fått til en musikkstund med friske allsanger der Svein Harald var for-

sanger og Birger ved pianoet. Det var opptakten til loddsalg som gikk raskt unna, slik at vi munt-

ret tilværelsen med mange fine gevinster som brødrene hadde sørget for. 

 Resultatet til vårt arbeid med støtte til SOS-barna, ble på kr, 8 890,-, så de som var tilstede 

skal ha hjertelig takk for det. 

        Birger Bugge Vabog 

 

 

 

 

Jeg synes et menneske som er bundet av rikdommen, som lever med rikdommers bekymringer, i 

virkeligheten er svært fattig. Men hvis et menneske stiller pengene sine til tjeneste for andre, 

da er han rik, meget rik 

Mor Teresa 
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 Mandag 17. mars ble vårt tradisjonelle fellesmøte med Loge 48 Færder gjennomført med god 

deltakelse fra begge loger. På møtet ble våre brødre Michael Dahl-Lowe og Bjørge Trollsås for-

fremmet til Det Gode vennskaps Grad. Seremonien var som vanlig gjennomført med stil og dyktige 

skuespillere var tydelig og presis i sin gjennomføring av spillet. Fra Loge 48 Færder var det møtt 

fram 23 brødre og det var totalt 47 brødre tilstede.  

Etter taffelet ble det servert kaffe, og samtalene og forbrødringen var som vanlig god når våre 

to loger møtes. Loge 48 Færder hadde denne gangen ingen resipiender til forfremmelse, men de 

kommer sikkert sterkt tilbake under vår neste samling. 

 

Mandag 7. april var det  arbeidsmøte der det på ettermøtet var sattopp tema  

”En annerledes logekveld.” 

13. februar 2014 ble det arrangert et erfaringsseminar på Color Line med 

nyere logebrødre. Under seminaret kom det fram en del ideer og forslag  

som nemden ønsker en bredere meningsutveksling om. 

Åge B. Eriksen ønsket velkommen og håpet på en frisk meningsutveksling med en tidsbegrensning 

på to timer. 

Truls Erik Pettersen gikk gjennom et par av ideene fra erfaringsseminaret der nye oppgaver for 

privatnemda var et vesentlig tema. Ett av forslagene er at privatnemdas medlemmer gjerne kan 

involveres i spillene ved gradspasseringene siden oppgavene med servering nå har falt bort.  Det 

ble drøftet en del fram og tilbake om privatnemda skal stå for matlaging og  –servering under lo-

gemøtene, men til sist ble det slått fast at tiden da privatnemda skal ha serveringsoppgaver defi-

nitivt er forbi for Loge Kongshaugs del.  Kjell A. Olsen foreslo at privatnemda kan forestå arrang-

ement på logehusets terrasse i den varme årstiden. Der er det anledning for logen til å nyte med-

brakt alkoholholdig drikke. Svein Trollsås foreslo at privatnemda kan arrangere quiz, aktivere mu-

siserende logebrødre, forestå privatnemdas aften, gjennomføre intervjuer av logebrødrene og 

arrangere fotballpub for logemedlemmene på lørdager.  

Truls Erik Pettersen rapporterte deretter fra kollegiemøtet.  Han orienterte om at ikke alle sa-

ker fra kollegiemøtet skal rapporteres videre til brødrene – kun saker som er relevante for alle 

brødre. 

Bjørn Solberg stilte spørsmålet; “hvorfor går så mange hjem etter møtet i logesalen?”. Gunnar 

Jensen fulgte opp med å spørre hvordan vi kan få til større interesse for ettermøtene? Gunnar 

Kjøll foreslo at enklere mat muligens kan føre til bedre oppmøte på ettermøtene.  

Mange synes det blir for sent å spise en middag etter kl. 21. på kvelden.  Hans Erik Thomsen men-

te at det kan være interessant med referat fra kollegiemøtet på ettermøtet og ikke i logesalen. 

Arvid Wold mente vi må skape interesse for hva som skjer på ettermøtene.  

Det ble gitt uttrykk for misnøye med at vi må melde oss på til matservering  Til dette svarte UM 

at påmelding var nødvendig for å unngå økonomisk underskudd.  
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 Endret møtetid. Det ble tatt til orde for endret møtetid. Dette for å unngå at måltidene på et-

termøtene ble så sene  

Også andre argumenter til fordel for en endring ble framført. Ingen syntes det ville være prak-

tisk vanskelig å starte opp møtene noe tidligere, men Olaf Løvoll pekte på at det å endre møtetid 

er en lang prosess. Det ble da foreslått å ha en prøveordning  

med møtetid fra 18.30. Dette ble det stemt over. 35 stemte for dette forslaget, 4 stemte i mot 

og en avholdt seg fra å stemme.  Geir Olafsen foreslo å snu helt om på 

ordningen vi har nå, ved å spise først og deretter gå opp i salen. Dette lar seg ikke gjøre blant 

annet pga. alkoholservering under måltidene. Det kom også forslag om å korte ned på møtene i 

salen, men det er vanskelig siden vi er pålagt å følge vedtatte ritualer.  

Gradsspill: Det ble vist til at det er god tilgang på brødre som vil være med på spillene. Likevel er 

det viktig å ha et lag med vikarer som kan stille opp dersom en av de “faste” aktørene er forhind-

ret fra å møte.  

Diskusjonstimen:  

A): Oppgaver for privatnemda: (se også tidligere punkt om dette).  Det var i hovedsak snakk om 

ettermøtet som arena for privatnemdas aktiviteter, men også andre oppgaver ble nevnt.  Andre 

forslag til privatnemda var Pub-aften og idretts- (fotball) møter på lørdager. 

B): Den gode samtalen: Rolf Jemtland har tidligere foreslått dette med den gode samtalen – i 

dette ligger ikke annet enn hyggelig samtale i en uformell setting som kan foregå på ettermøte-

ne. 

C): Etterutdanning: Svein Trollsås etterlyser kursing i logens ritualer og lover. Han ønsker et par 

møter om dette i året. Dette bør arrangeres utenom logemøtene. Svein er selv villig til å ta initi-

ativ til slike møter. Alternative aktiviteter: Her ble de fleste av aktivitetene tidligere nevnt i 

referatet gjentatt. Kjell A. Olsen pekte på at det er viktig å knytte navn som får ansvar til de 

ulike aktivitetene – ellers blir ikke forslagene gjennomført.  

D): Turer: 27. september arrangeres en skogstur med quiz og bålbrenning.  Christian Holte Nils-

sen foreslår en fellestur med barn/barnebarn med bålbrenning etc. Christian tar ansvar for det-

te.  Svein Harald Sataslaatten ivret for besøk i andre loger, men hvem vil ta ansvar for dette?  

Arvid Wold foreslår tur til Oslo m. f.eks. omvisning på slottet, i operaen, i skulpturparken – det 

blir gjerne stor oppslutning om slike turer. 

Kl. 21.30 Avsluttet Åge B. Eriksen diskusjonen og takket for engasjementet. 

Ola Fjeld, referent 
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-- oo0oo -- 

Torsdag 24. og fredag 25. april satte 9 brødre og 7 ledsagere kursen mot Haderslev, 

syd i Danmark. 

Alle møttes på hotell Harmonien i Haderslev sentrum ca. klokken 4 på ettermiddagen. 

Her ble vi mottatt av Overmester Jørgen Thøgersen og 1. storrepresentant Peter Ro-

sendahl i broderloge nr. 59 Hiort Lorenzen. Disse ønsket oss hjertelig velkommen, og 

passet på at alle ble godt innlosjert. 

Klokken 1830 ble vi hentet av bror Overmester og ledsaget gjennom travle gater til de-

res Ordenshus i Jomfrustien 38a. Det ble en hyggelig spasertur på 15 minutter. I Or-

denshuset ble vi vennskapelig mottatt av stedets brødre og deres ledsagere med en for-

friskende aperitiff etter en lang kjøretur. Menyen var «pølsebord», inkludert øl og 

snaps eller 2 glass hvitvin. Siden en pølsevogn holdt følge med oss på vei til Ordenshu-

set, gledet vi oss til smakfulle danske pølser, men et «pølsebord» på dansk er altså et 

koldtbord på norsk – med smakfulle danske pølser oppskåret i tynne skiver, som hos oss.  

 

 

 

 

Lørdag 26. april møttes brødrene i logeantrekk til logemøte, mens ledsagerne fikk en 

flott omvisning gjennom Haderslevs gamle «stræder». 

Da brødrene ankom Ordenshuset, ble vi straks tilbudt en «lille» snaps og om man hadde 

lyst, en øl til å skylle snapsen ned med. Vi var altså ikke alene om dette, alle våre danske 

brødre deltok gladelig. Det var en hyggelig tradisjon det nok er vanskelig å gjennomføre 

her hjemme. Etter velkomst spilte organisten et stykke av Grieg som satte oss i riktig 

vårstemning. Logemøtet ble gjennomført etter alle kunstens regler, og toppet ved at de-

putert Stor Sire Rubin Dyreborg Nielsen deltok. Han holdt et flott innlegg om vennskap 

fra overstolen. 

Klokken 12 møttes vi alle i en ny bygning som inneholdt VUC Syd. Dette er et selveiet 

utdanningssenter underlagt staten, som tilbyr utdannelse for unge og voksne. VUC Syd 

består av avdelinger i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg, med 280 medarbei-

dere som utdanner ca. 8000 hvert år i enkelte fag eller full videregående utdanning.  
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All undervisning foregikk via elektroniske media, slik at elevene får utdelt en Ipad når de 

starter. Denne Ipad får de til odel og eie dersom de fullfører den utdannelsen de har 

meldt seg opp på og har et tilfredsstillende oppmøte. Hele opplegget virket meget frem-

tidsrettet, spesielt ved at de har et tilbud til alle, også de som faller ut av den ordinære 

skolesituasjon. Bygget de holder til i er spesielt bygget for dette formålet. 

Etter en meget interessant omvisning, avsluttet besøket med en utsøkt lunsj. Med beha-

gelige drikkevarer, som seg hør og bør i Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag var det ny avmarsj fra hotellet til Ordenshuset, hvor vi nå skulle delta på en fest-

aften med festmeny som bestod av meget velsmakende mat. Etter en aperitiff og et glass 

hvitvin kunne man kjøpe annet drikke til moderate priser, som det står i innbydelsen. Kr. 

10 for en snaps og kr.90 for en flaske hvit- eller rød vin.. En logebror sørget for at det 

ikke var langt mellom tilbudene på snaps, vin  og cognac. 

Aftenen forløp med taffelmusikk, sang, dans, vennskap og forbrødring uti de små timer. 

fortsettelse neste side 

 

Bilder fra skolebygget 
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Overraskende underholdning av en som 

spilte på sekkepipe og vi fikk høre 

mange kjente melodier 

 

 

Søndagen, etter en litt senere frokost, gikk turen til Otto Duborg i Tyskland, hvor prise-

ne på brød og melk er enda rimeligere enn i Danmark. 

Vi møttes etter hvert alle sammen på Color Lines ferge fra Hirtshals til Larvik, hvor vi 

avsluttet en fantastisk tur i sommertemperatur med aftensbuffet og avslapping i skipets 

business class. 

Alle kom seg vel hjem etter en begivenhetsrik helg hos gjestfri danske logebrødre med 

ledsagere. Litt sliten selvfølgelig, men meget fornøyd. 

 

Takk til alle som ønsket å dele begivenheten med meg. 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Truls Erik Pettersen 

Fungerende eks. overmester 

Loge nr. 15 Kongshaug  

1. Storrep. Peter 

Rosendahl og 

Inger Rosendahl 

ExOM Truls Erik 

Pettersen 
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Vi forbereder oss på 17 mai 

Gjennom mange år har brødre i Loge nr. 15 Kongshaug gjort en formidabel innsats 

for å skaffe midler for å hjelpe nødstilte barn gjennom Stiftelsen SOS – barnebyer 

Norge. Dette arbeidet har vi all mulig grunn til å være stolte av og spesielt i fjor 

sørget 22 brødre for å selge ballonger, og vi ble praktisk talt utsolgt. Ikke minst 

er også innsatsen som brødrene også gjør 16. mai, da ballongene skal blåses opp, 

plasseres på lagerstokker og til sist festes til salgsstativene. Deretter skal alt ut-

styr transporteres til basen vår i Gleditsch-gården, så 16. mai er dermed også en 

strevsom og livlig dag.  

Ja kjære brødre, vi setter dette med litt ekstra fete typer fordi det har i de siste år 

vært vanskeligere å få nok antall brødre til å delta spesielt i Ballongsalget 17. mai slik at 

det er 2 brødre på hver post. Det mest hektiske salget finner sted når barnetoget har 

passert salgs- posten, noe før kl. 11.20  i år, og til rundt kl. 13.00. Alle postene er 

plassert på privat grunn der barnetoget passerer slik at selgerne får oppleve barneto-

get. 

Grunnen til forandringen på tidspunkt etc., er at Barnetoget ikke skal møte og gå 
ut fra Torget, men stilles opp kl. 10.00 i Badeparken. Der skal sang og taler fore-
gå før avmarsj rundt i byen. Avmarsjen skjer direkte ut i Dronningensgate med 
vanlig runde i byen forbi Torget og bort Hjertnespromenaden til utgangspunktet i 
Badeparken. 

Denne gang har Kommunen stilt til disposisjon for første gang, gratis salgsplasser 

for Foreninger etc. på Torget etter klare bestemmelser. Vi har fått plass til dispo-

sisjon, men i skrivende stund mangler vi videre informasjon. 

Ballongsalget er den viktigste inntektskilden til at vi kan yte romslige tilskudd til nød-

stedte barn. - Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen -. 

Alle brødre har gjennom våre ritualer blitt 

kjent med at: 

 Vi skal ha en åpen hånd for alle som lider 

 Vi skal oppdra de foreldreløse 

 Vi skal ha hele verden som vårt arbeids-

felt 

 Vi skal oppfylle gjerningen som den 

Barmhjertige Samaritan  

 

Har du tenkt nøye over at vårt arbeid for SOS-barnebyer er med til å dekke disse 

bud-ord ? 
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I 2014 faller 17. mai på en lørdag og det er der-

for rikelig anledning til å avsette noe tid til en 

barmhjertig innsats med litt forståelse i famili-

en for saken.  

Vi trenger riktignok også assistanse fredag 16. 

mai for å klargjøre ballongene, og da har vi i 

stor grad fått legge beslag på de av våre brødre 

som har anledning og ellers er i form. Sande-

fjord Kommune har også i år stilt til vår disposi-

sjon Tilfluktsrommet i Høstsgate 

Det er heldigvis en kjerne av positive brødre som hjelper til, men vi trenger flere slik 

at byrdene ikke bare bæres av noen få. Dessverre har det også i de siste år blitt fle-

re brødre som ikke lenger er blant oss. 

Vi vil selvfølgelig ha et godt utvalg av populære ballonger også denne gang. Nemndas med-

lemmer vil ta kontakt direkte eller pr. telefon eller e-post for å spørre om man kan avse 

tid til innsats enten 16. eller 17. mai, eventuelt begge dager. 

Fra våre salgsplasser vil man ha fin utsikt til å overvære barnetoget, og man skal jo ikke 

selge ballonger før toget har passert posten. 

Det er så positivt når selgerne kommer tilbake med tomme ballongstativer og sier at det-

te var jammen gøy. Ikke minst er også publikum positive som viser at de heller kjøper av 

oss for å støtte en god sak, enn å kjøpe av andre grupper med selgere. Vårt salgsopp-

legg er utviklet siden 1998 og er dyktig organisert. Tabellen under viser opplegg og tider 

for innsats. 

Aktiviteter og Ballongsalg fredag 16. og lør-

dag 17. mai 2014. 

Fremmøte i Tilfluktsrommet i Høstsgate: 

Fylle ballonger 16.mai klokken 09:00 til 13:00. - 

Feste ballonger til vognstativ klokken 14:00 til 

18:00. - Levering av 80 ballonger til 17. mai Ko-

miteen i Kodal.– Kjøring av utstyr til Gleditsch-

gården.  Vi har en hyggelig kaffepause i hver av 

disse to øktene. 

Fremmøte Gleditsch-gården 17. mai 09:45, utlevering av utstyr og utgang til poster, og 

salg til ca. 13:15. Eventuelt nye selgere kl. 15:00 – 17:15.  

La oss håpe og tro at vi kan mobilisere våre egne loge-krefter til ytterligere positiv inn-

sats. Vi har hittil arbeidet Loge Kongshaug til stor respekt i omgivelsene, og det trenger 

vi også videre for ytterligere rekruttering.  
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Du skjønner nok at det er viktig at brødre og nærmeste 

familie virkelig finner å kunne ofre ca. 3-4 timer for at 

ektemann, far eller bestefar kan utføre dugnad til beste 

for at nødstedte barn kan få kjærlighet, trygghet og en 

framtid. Ta gjerne med familien på råd, og dersom kone, 

samboer eller øvrig familie kan tenke seg å hjelpe til 

sammen med mann eller familie, så er det selvfølgelig 

mulig. 

Vi skal blåse opp 1040 festlige ballonger, pluss 80 bal-

longer til 17. maikomiteen i Kodal.  

Vi sørger for at brødre/familie som ikke har deltatt tid-

ligere, skal få veiledning på forhånd om systemet. Så 

langt ønsker vi 2 personer på hver post og 4 på basen i 

Gleditsch-gården.          Så er det bare å håpe på at vær-

gudene er medgjørlige på denne viktige dag. 

 

                                            Med Broderlig Hilsen 

  

   Øystein Mathisen, formann og Birger Bugge Vabog, sekretær i Nemnd for SOS-barnebyer 
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Nytt fra Storlogen 

 

Her er et kort utdrag av Stor Sire Morten Buans nyhetsbrev til logene i mars 2014. Bre-

vet kan i sin helhet leses på vårt nettsted www.oddfellow.no 

Storlogemøtet 2014 avholdes 13. til 15. juni på Sundvollen Hotell. Saksmappen med alle 

rapporter og innsendte forslag er nå sendt til delegatene slik at de er best mulig forbe-

redt til møtet. Blant sakene nevnes spesielt Ordenens langtidsplan og budsjett. Storloge-

møtet skal stake ut og vedta kurs og gi retning for Ordenens arbeid de kommende årene 

Det står også tunge rituelle saker på agendaen. Hvert distrikt er representert med to 

Storrepresentanter som møter med ubundet mandat. 

Bistand til Filippinene. Odd Fellow Ordenen er i god vekst på Filippinene og har nå over 

300 søstre og brødre som er aktive. I forbindelse med orkanen som herjet øygruppen ble 

vi oppfordret til å hjelpe. Fra Norge har loger, leire, søstre og brødre bidratt med over 

500 000 kroner som er overført til hjelpearbeidet i regi av Odd Fellow Ordenen på Filip-

pinene. Dokumentasjon om hjelpearbeidet er publisert i nettavisen på oddfellow.no. 

Norsk Odd Fellow Akademis Årbok 2013 informerer om noen av Akademiets arbeidsområ-

der. Foredragene fra Symposiet i Bergen har fått en sentral plass i årboken. Det er også 

en omtale av fellesprosjektet mellom den Svenske og Norske Storloge med fokus på en 

fremtidsrettet lederutvikling. Årets fordypningstema er kjærlighet, et tema som skal 

være til inspirasjon og grunnlag for etiske refleksjoner og innlegg i loger og leir. Årboken 

selges via Odd Fellow Utstyr og koster kr. 50,- + porto. Loger og leire er oppfordret til å 

bestille samlet. Interesserte kan melde fra til Storrepresentant Åge B. Eriksen på e-post 

of15storrep@oddfellow.no eller på telefon  900 19 578 så snart som mulig. Siste frist er 

10. juni. 

 

 

Det store under er ikke å fly i luften eller gå på vannet, men å vandre på jor-

den 
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Storrepresentantens spalte: 

Siste del av vintersesongen har vært mer rolig enn den første. Vår DSS Virik har vært 

gjennom en vellykket operasjon på SiV, men har hatt en del tid med rekreasjon. Virik, 

Eks OM Kjell Aas, og br. Svein Heggem fra Loge 48 Færder fikk 

tildelt 25 års Ve Ju av Stor Sire Morten Buan og hans storem-

bedsmenn den 23. april. Mer enn 100 brødre tilstede i logesalen, og 

96 til bords. En meget fin seremoni og mange gode ord etterpå ved 

taffelet. Storrepr. Bjørnar Andreassen holdt en følelsesladet og 

personlig tale, samt overrakte blomster fra Distriktsrådets med-

lemmer. 

12. mars deltok jeg på en fin 40 års Ve Ju i Loge 48 Færder. 

24-28. april var vi 9 brødre og 7 ledsagere som tok turen i egne 

biler til vår vennskapsloge nr. 59 Hiort Lorenzen i Haderslev, Dan-

mark. Vi ble meget godt tatt imot med middag på fredag, logemøte omvisning i byen og 

festmiddag om kvelden. Meget hyggelig alt sammen. Vårt vertskap hadde begynt å tenke 

på en retur om et par år. Det er viktig å pleie det vennskap som har fungert i mange ti-

år, helt siden etter siste krig.  

13. mai arrangeres et felles Distriktsrådsmøte med Østfold, i Loge nr. 40 Verns lokaler 

i Horten. Primært skal programmet for Storlogemøte 13. – 15 juni på Sundvollen hotell 

diskuteres. Som kjent skal Storrepr. Bjørnar Andreassen fra Loge nr. 120 Colin Archer 

og undertegnede møte med ubundet mandat for Distrikt 8. Loge nr. 15 Kongshaug har 

tidligere sendt inn 5 forslag til endringer og oppgraderinger. Her blir det interessant å 

se hvordan de blir behandlet. 

 

 — ooOoo — 

 

 

Det blir mer og mer nødvendig å lære hvordan man skal jage bort alle skyer 
fra sitt sinn., og fri det fra all unyttig ballast og alt skrot ved å ta bort den 

tyngende byrden det er å være altfor opptatt av det materielle 

 

Indira Devi 
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Hva skjer fremover 

 

Mandag 5. mai blir det arbeidsmøte i stedet for 40 års veteranjuveltildeling da bror 

Bård Hansen er opptatt med annen aktivitet denne dagen. 

Tema for ettermøte var ikke klart da Kongshaugnytt gikk i trykken. 

Meny: Bondeomelett med baguette og salat. 

 

Onsdag 7. mai skal årets Generalforsamling i Stockflethsgate 22 AS avholdes. Vær opp-

merksom på starttidspunktet som er kl. 18:00. Etter den formelle delen blir det bevert-

ning på husets regning. 

 

Lørdag 14. juni er det årets sommerfest. I år er det ny vri. Festen er felles for brødre 

med ledsagere fra loge 15 Kongshaug og 48 Færder. Arrangementkomiteen arbeider for 

tiden med kveldens innhold og invitasjon med fyldig informasjon kommer senere. Sett av 

denne kvelden og la oss avslutte vårterminen med en hyggelig kveld med mat, gode samta-

ler og dans. 

 

Etter en forhåpentlig lang og varm sommer starter vi opp igjen den 25. august. Dette er 

et møte med vanlig logeantrekk. Menyen var ikke avklart idet avisa gikk i trykken. 

God Sommer 

Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste Kongshaugnytt 

Bror Ivar Belstad fylte 90 år 14. april 

Bror Ivar var i mange år en ivrig deltaker på våre møter. Overmester Svein Harald Sa-

taslaatten og bror Knut Bakkeli besøkte ham på hans store dag 

 

 

Vi slutter oss til gratulantene til 90 åringen. 
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 Nytt angående huset 
 

Som beskrevet i siste Kongshaugnytt pågår det arbeider med å finne frem til en god løs-

ning for PC for alle logene, huset og bibliotekfunksjonen. På møterom K er det tenkt å 

lage en bokhylleløsning for å kunne oppbevare en stor del bøker og annen dokumentasjon 

som egner seg for bibliotek. Vårt utstillingskap som nå er plassert i møterom S kan der-

som vår loge ønsker det, oppgraderes med glasshyller og overlys slik våre fine gaver 

kommer mer til sin rett. 

Toalettet i kjelleren er på det nærmeste ferdig og da står flere prosjekter klar for 

gjennomføring på huset.  

I første etasje mot bakgården skal alle 13 vinduer skiftes og her trenger vedlikeholds-

gruppen  hjelp til riving, rydding og vask av lokalene. Det pågår et arbeide med å skaffe 

nye leietakere til lokalene som i dag er leid av Roar Kristiansen. 

Ny stjernehimmel skal monteres i løpet av sommeren og må være ferdig innen høsttermi-

nen starter i slutten av august. Stjernehimmelen må monteres dels fra loftet og dels fra 

stillaser i logesalen. 

Utover dette skal det monteres teleslynge i logesalen og nye teppefliser skal legges i 

skifterommet bak musikkansvarlig. 

 

Her er det bare å melde seg på for vi trenger hjelp. 

Vi gratulerer  

Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen 

på de siste sidene 

Halvard Gade Johansen 80 år  13. mai 

Jon Arild Pettersen  65 år  25. mai 

Erling Riisnæs   70 år  26. juni 

Rolf Sætre    70 år  30. juni 

Edvard Skjelbred   95 år  29. juli 

Tor Klavenes   80 år  08. august 

Birger Giæver   75 år  18. august 
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Vennskap 

Distrikts Deputeret Stor Sire Rubin Dyreborg Nielsen hadde et innleg om 

vennskap under vårt besøk hos loge 59 Hiort Lorenzen i Haderslev 

Kære brødre fra Broderloge nr. 15 Kongshaug, Sandefjord i Norge - også jeg vil sige jer 

et hjerteligt velkommen her i Haderslev og i Broderloge nr. 59 Hiort Lorenzen. Der skal 

naturligvis også fra mig lyde et hjerteligt velkommen til vore egne brødre, der deltager i 

dette lørdags logemøde. 

Kære brødre: Vi har i Ordensregi et fællesskab, på trods af vore forskelligheder. Et 

fællesskab vi skal værne godt om og et fællesskab, der jo blandt andet styrkes med 

besøg mellem vore loger. Møder der sker i gensidig forståelse og venskab, altså i en 

positiv ånd. 

Det venskab der er mulighed for at knytte i vore loger, det er ikke noget, der skal 

opfindes, men noget der skal praktiseres. Det kræver ingen uddannelse og ingen 

forudsætninger, fordi vi alle er født til det. Så det burde jo være let at praktisere 

venskab, fordi det begynder hos en selv, og det slutter hos en selv. 

Desværre formørkes ærligt venskab nogle gange af menneskers magtsyge - begær - 

smålighed og egoisme. Når vi oplever det, så er det vigtigt, at vi som Odd Fellows, 

praktiserer venskab og næstekærlighed og ikke lader os rive med ind i mørket.  

Et ægte venskab kan man kun få foræret, eller selv give det, og det er uerstatteligt. 

Medens en efterligning af et ægte venskab ofte går i stykker ved den mindste rystelse, 

fordi det er alt for skrøbeligt.  

Den ægte vare, det rette venskab, er hårdt som stål og samtidig smidig som en bøjelig 

gren. 

Ægte venskab skal man værne om. Ingen storm eller rystelse kan vælte det, fordi det 

også indebærer, at man kan tilgive.  

Derfor kræver et ægte venskab også: 

-gensidig agtelse  

-gensidig sympati 

-gensidig forståelse 

Det udelukker imidlertid ikke forskelligheder. Betingelsen for et virkeligt venskab er jo 

netop, at vi som venner ser på hinanden som de skrøbelige mennesker, vi er.  
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Evnen til at være sig selv, udtrykke sine følelser og lave fejl, uden fordømmelse fra den 

anden part, kan vi praktisere, fordi vi har tillid til hinanden og fordi vi viser venskab. 

Venskab gør det også meget nemmere at give hinanden et smil. Et smil koster ingenting, 

men giver rigtig meget. Det gør den rig, som modtager det, uden at gøre den fattigere 

som giver det. Det kræver kun et øjeblik, men mindet om det kan vare længe. 

Et smil og et venskab kan ikke købes - tigges - lånes eller stjæles. Det har kun værdi, 

når det gives fra hjertet. Et smil skaber lykke i logen, i hjemmet og i det hele taget, og 

smilet besegler venskabet.  

 

Vær samtidig opmærksom på, at der er ingen, der trænger mere til et smil og et 

venskab, end den, der ikke længere har et smil og venskab at give andre. 

Br. OM – tak for ordet. 

 

DSS Ruben Dyreborg Nielsen 

 

Fra venstre: 

ExOM Truls Erik Pettersen 

1 Storrep. Peter Rosendahl 

Storrep. Åge B. Eriksen 

DSS Ruben Dyreborg Nielsen 

2. Storrep. Leif Grønbæk Thomsen 

Fra Venstre: 

OM Svein Harald Sataslaatten 

OM Jørgen Thøgersen 
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Fra en tidligere avis har jeg sakset de ”10 bud” hvordan jeg kan bli en god 

Odd Fellow  

1.  Les alt som står i ditt ordensblad. La deg inspirere av innholdet og hold deg ajour med det  

    som foregår innenfor vår orden. 

2.  Studer ordenens grunnlov og din loges særlov, men la deg lede mer av lovens ånd enn  

    bokstav. La barmhjertighet og toleranse møtes i rettferdighet. 

3.  Den øverste lovparagraf i vår orden er ritualets ord. Sett deg inn i ritualets innhold, det er 

den skattkiste som inneholder de sanne grunnsetninger i OF-ship, det som brukes i vår egen 

 opptreden ikke bare i logen, men også i vårt daglige liv. 

4. Delta i alle møter, dersom det er mulig, det hjelper til foredling av den menneskelige karakter. 

5. Man er uverdig til å kalles Odd Fellow hvis man sår splid i våre møter. Det forbyr ritualet, det 

 er derimot vår plikt å fremme harmoni, velvilje, fred og broderkjærlighet. 

6.  Fremfor alt: unngå sladder, bakvaskelse og satiriske bemerkninger, slikt vil alltid komme frem 

 i dagens lys, og du har skadet din loge og vår orden. Husk på, at logens og ordenens ære og 

 velferd skal settes høyere enn våre egne personlige følelser. 

7. Prøv å si pene ting om folk og forsøk å være vennlig mot alle, og du vil oppdage at selv de som  

du ikke synes så godt om har mange gode egenskaper, og de vil gjengjelde med å bli din venn. 

8. Bli ikke fornærmet over enhver liten - virkelig eller innbilt - tilsidesettelse eller nedsettende 

 bemerkning om deg fra andre. Lat som ingenting. Vær så stor og edel at du ikke tar anstøt  

 av det du ikke selv synes er riktig. Sett det gode i ordenen over dine egne personlige følel- 

 ser, og du vil merke kjærlighet, tillit og respekt strømme mot deg. 

9. Utøv vennskap, kjærlighet og sannhet, la alle dine tanker og handlinger bli ledet av det. 

10.Glem aldri det grunnleggende krav som vår orden stiller til oss: "Besøke de syke, hjelpe de 

 trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse". 

 

Lever du og handler etter disse 10 "bud" da er du en virkelig Odd Fellow! 
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Periodens bildegalleri 

Bilder fra fellesmøtet med loge 48 Færder 17. mars 

Fredag kveld i Haderslev 
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Noen av oss var på besøk hos en maler og logebror som har flere bilder i lo-

gehusets selskapslokaler 

Så ble det lørdag kveld 

Gammel silo ble klatrevegg 

på 30 meter 

Utsikt fra skolens tak 
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God Sommer 

Kollegiet og redaksjonen ønsker alle brødrene med familie en riktig god sommer og 

på gjensyn 25 august til en ny logetermin. 

Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 08.09.2014 

Siste frist for materiell til det nummeret er 29 august 

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

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold 

Skribent: Bjørn Hørnes, Truls Erik Pettersen, Ola Fjeld 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 

 

Loge 15 Kongshaug takker alle 

våre annonsører for støtten 

til vært humanitære utad-

vendte arbeide 

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

