Kongshaug-nytt
September 2014
Huskelista!

Kjære lesere av Kongshaug-nytt.

Hva hender fremover !

Når dette leses er vi langt på vei inn i juleforberedelsene som for enkelte
starter når sommeren er over. I år spiller det egentlig ingen rolle for denne
sommeren vil vi ha med oss i hukommelsen så lenge vi lever. Den har vært
helt fantastisk. I uke etter uke har vi kunnet stå opp om morgenen og gå ut
kun iført en kortbukse. Da hender det jeg setter meg ned å tenker på hvor
heldige vi er som ble født
akkurat her, hvor vi lever med hverandre i fred og fordragelighet. Våre problemer er små
når man ser på nyhetene den krig som foregår et par
timers flytur unna.
Der folk blir jaget ut av sine
hjem, må flykte ut i
ødemarken der de dør av sult og
tørst. Mine spørsmål
er; hvorfor skjer dette? Kan ikke vi mennesker leve
i fred? Lærer vi aldri? Nei, vi
gjør nok ikke det. Da
kommer tanken på Odd Fellow inn
over meg og jeg forstår hvor viktige de ord er som
stadig repeteres oppe i
logesalen og som sier oss at vi må
forsøke å bli bedre og
mer menneskekjærlige.
I skrivende stund både gruer og gleder jeg meg til igjen å ta
fatt på de oppgaver som ligger foran meg i logesammenheng som Overmester. Ofte føler jeg at jeg ikke strekker til. Men som regel kommer jeg ned
med beina først. I sommer har en håndfull brødre stått på for å ordne forskjellige ting på logehuset, og jeg vil rette en stor takk til dere for deres
entusiastiske og umettelige dugnadsånd.
I løpet av sommeren har jeg på grunn av mitt embete i logen fått
være tilstede i brødres feiringer av fødselsdager, og det er alltid like hyggelig. Jeg får anledning til å bli bedre kjent med mine brødre også privat, og
får gleden av å bli kjent med brødrenes familie og nære venner og jeg er
meget takknemlig for at jeg blir mottatt med like stor gjestfrihet overalt.
Jeg vil avslutte med å takke alle dere brødre for all støtte dere gir
meg bare ved å komme å være tilstede på våre møter og en takk til familiemedlemmer som støtter oss og gir oss anledning til å jobbe for Odd Fellows
sak.
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten. Overmester

Husk dette og møt så
ofte du kan.
15.09.14
O =+
24.09.14
O -+ hos 48 Færder
27.09.14
Skogstur med ledsager
29.09.14
O + Galla
06.10.14
O Veteranaften
13.10.14
Klubbaften m/damer
20.10.14
40 års vetrantildeling Galla
10.11.14
Klubbaften m/damer
24.11.14
Besøk til □ 91 Skaugum
08.12.14
Julemøte
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Onsdag 7. mai var det generalforsamling for Stockfledtsgate 22 AS
Styreleder Kjell A Olsen ledet møtet og redegjorde for årets aktiviteter. Toril Nor
gjennomgikk regnskapet og la frem budsjett for 2015. Vedlikeholdslederen redegjorde
for gjennomførte og pågående vedlikeholdsaktiviteter i 2014. Videre ble planene for vedlikeholdsoppdragene for 2014 beskrevet.
Ny i styret er: Anne Stryken Nygaard, loge 120 Gaia
16..17 mai ble vår loges tradisjonelle balongsalg gjennomført.
Resyme fra vår innsats rundt 17. mai for SOS-barnebyer.
Sommertiden renner av sted med skiftende opplevelser fra mai til august, og man står igjen foran
en ny termin i vår logevirksomhet. Man tar med seg med glede de hyggelige minner rundt vårt arbeid for SOS-barnebyer.
Mai er alltid spennende når det gjelder oppslutningen fra brødrene 16. mai og ikke minst 17. mai.
Derfor er det i ettertid også godt å uttrykke en hjertelig takk for all hjelp og meget fin innsats.
15. mai sørget brødre i Nemnden med transport av alt utstyr fra lageret i Stockflethsgate til tilfluktsrommet i Høstsgate, med stor bil som br. Edvard hadde fått lånt. 34 brødre ordnet med
oppblåsing og montering av 1120 ballonger 16. mai i tilfluktsrommet hvorav noen hadde doble økter, og noen også som selgere 17. mai, og endelig Olav Løvoll også med sin kone. Man hadde arrangert med mineralvann til kakepause, og Baker Ftitz sørget for baksten.

Br. Edvard Eriksen

hadde også 16. mai ordnet med stor lukket kapell lastebil for transport av ballonger og alt utstyr
til Gleditsch-gården. Etter at alt utstyr var lastet inn etter salget, kunne Edvard kjøre bilen til
nattparkering, slik at nemndas Øystein, Edvard, og Birger møtte opp kl.10.00 neste dag for tømming til lageret i Ordenshuset 18. mai.
17. mai opprant med det mest herlige værforhold som vi kunne tenke oss. Brødrene posterte seg i
byens områder og solgte ballonger eller var på posten i basen i Gleditsch-gården. Samlet sett var
bemanningen 16. mai god på formiddagen, men litt for liten på ettermiddagen slik at det ble litt
ekstra slitsomt for deltakerne. Dog klarte de å «stå han av” på en fin måte. 17. mai klarte man å
stille 23 brødre + fru Løvoll, så vi var meget godt bemannet, men salget gikk dog ikke så raskt unna som tidligere, mye på grunn av ”utlendinger”. Derfor kunne vi først ved 3-tiden konstatere at vi
kun hadde 32 ballonger igjen som ikke solgt!!
Denne gangen hadde Sandefjord Kommune stilt plass gratis på Torget for salgspost, og det håper
vi kan gjenta seg til neste år også. En person har sponset også i år 1 flaske Helium ballong-gass
hvilket representerer kr. 3.875,-, og vi kjøpte 4 flasker fra Ballongbutukken A/S
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Innkjøpet av ballonger fikk vi også fra Ballongbutikken på en rimelig måte.
Vi fikk også denne gang disponere gårdsplassen til Odd Gleditsch Farvehandel A/S hvilket ga oss
et glimrende utgangspunkt for salget 17. mai. Som ovenfor nevnt fikk vi av Sandefjord Kommune
også i år disponere tilfluktsrommet i Høstsgate til klargjøring av ballongene, og det er også glimrende egnet til formålet.
Selgerne våre ble nok en gang meget positivt tatt imot og fikk fortsatt mange hyggelige kommentarer og gavetilskudd til vår innsats for den gode sak.
Salget 17. mai har gitt oss en Netto inntjening på ca, kr. 72.445,- som vi selvfølgelig er strålende fornøyd med. Vi fikk igjen se at når vi har selgere nok, så går salget vidunderlig raskt unna.

Med dette har vi gitt en tilbakemelding om det som en del av brødre har vært med på å
skape, og vi håper på SOS-Nemndens vegne at du ved senere anledning ved spørsmål om
hjelp, kan være like positiv.
Det er en fryd når klargjøring av ballongene foregår i gemyttlige former med smil og gode ytringer, samt at selgerne kan oppleve gode forhold til glede for både publikum og seg selv, så de
kommer tilbake med godt humør
Da vil vi få ønske alle en god høsttermin i vår kjære Loge. Møt så ofte du kan !

Med Broderlig Hilsen i Vennskap Kjærlighet og Sannhet
Øystein Mathisen (sign) og Birger Bugge Vabog (sign)

— ooOoo —

Torsdag 16 mai var det årets tur med eldre.
En hjertelig stor takk til brødrene som stilte opp som sjåfører og vertskap for 49 gjester som
satte stor pris på å få bli med UT I DET BLÅ. En spesiell takk til bror Bjørn Solberg som la kabalen og fikk den til å gå opp, og det blir alltid suksess når våre gitarkamerater Arild Larsen og Reidar Helgeland spiller opp til allsang. For å informere resten av logens brødre ble turen i år lagt til
Åsgårdstrand, der vi ble oppvartet på Thon hotell der karbonadesmørbrødene i år smakte ekstra
godt. UM. Bjørn Vidar Boberg var forhindret fra å bli med grunnet sykdom og vi ønsker ham alle
god bedring.
Da vil jeg igjen ønske brødrene en velfortjent god sommer så sees vi på møtene til høsten.
Broderlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Svein Harald Sataslaatten
OM
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste
Kongshaugnytt
EksOM Erling Riisnæs fylte 70 år 26.06.2014, og vi gratulerer med dagen.
Erlings far kom opprinnelig fra Lifjell i Sogn og hans mor fra Bergen. Da Erling ble født kjøpte de
en
større bygård i Bygdøy Alle i Oslo hvor de etter hvert startet et førsteklasses hotell med tilhørende restaurant. Her vokste Erling opp og tråkket sine
barnesko (Erlings far var forøvrig både medlem av Frimurerlogen og senere
også Odd Fellow).
Det ble mye jobbing for foreldrene, og som Erling sier: Det ble mye Cola,
pølser og flatbrød med salt…..
Foreldrene ble etter hvert skilt, moren drev hotellet alene i noen år, men
leide etter hvert ut bygningen. Den første kinesiske ambassaden i Norge
holdt til her.
14 år gammel mistet Erling moren. Faren hadde overtatt en fjellstue langt unna, så kontakten var
liten og ble ikke gjenopptatt før Erling var godt voksen.
15 år gammel begynte han på gymnas, bodde på hybel på Ski og gikk senere opp som privatist.
Etter gymnaset fikk han jobb i Moss Sparebank, deretter militærtjeneste, for så å smake på ulike bransjer. Han endte opp i forlagsbransjen, som redaktør i et Osloforlag. Her jobbet han noen
år.
25 år gammel giftet han seg med Bente og året etter kom Atle. Men lykken skulle ikke vare. Da
Atle var ett år, døde kona av kreft.
Det igjen førte til at han året etter, i 1971, begynte for seg selv med IMI – Instituttet for Merkantil Informasjon AS. Det startet med ulike bøker innen et maritimt nisjemiljø, i første omgang
med tekniske oversikter over skipsutstyr. Senere kom bøker om kursvirksomhet, konferansehoteller, samt bl.a. tidsskriftene ”Ledelse” og offshore tidsskriftet ”Scanshore”, som han kjøpte
fra Børsen i København. Selskapet utgav også ulike oppslagsbøker. De maritime utgivelsene har
han da også mottatt ulike hederspriser for fra bransjen.
Erling så raskt mulighetene data og Internett gav, og var derfor først ute med bøker/ databaser
på disketter (1986), på CD ROM (1994) og på Internett (1996). Som han selv sier: ”Jeg har nok
vært ekstremt risikovillig, og vet ikke om jeg noen gang får igjen det jeg har satset. Men det har
vært en spennende og utfordrende ferd.”
På bakgrunn av sine kunnskaper innen området, ble han av kundene valgt til styreformann i
”Norwegian Maritime Exporters”, den viktigste bransjeorganisasjonen for de norske maritime
eksportbedriftene (Jotun, Kongsberg Maritime o.l), og satt i denne posisjonen i flere år.
Erling har alltid vært båtmann. Han er kanskje arvelig belastet. Morfaren var reder og førstemann som sendte trålere helt opp til Grønlandskysten. Det var også på sjøen at Erling i 1980 traff
sin fargerike kone Gro eller som han sier: ”Hun hoppet om bord i båten min og ble der.” Han fikk
da bonusbarna Trine og Trude og etter hvert har 8 barnebarn, i dag i alderen 6 til 21 år, kommet
til.
Erling og Gro etablerte seg i Sandefjord med hytte på Østerøya i 1975, og i 1980 skjedde det
første huskjøpet her i byen. Etter en liten periode i Larvik, er de nå tilbake i Sandefjord og Ormestadvika.
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Jobben har i perioder krevd mye tid, men han har også vært aktiv på flere andre områder.
Han har sittet 10 år i hovedstyret i Landsforeningen mot stoffmisbruk, også som fungerende leder. Gro og Erling er ofte å se på Vestfold Golfklubbs bane i Stokke, og nå når de bor halve året
i Spania, blir det selvsagt mye golfspill der og.
Vokst opp på innenfor hotell/restaurantbransjen, er det ikke rart han er opptatt av mat og drikke. Erling er i dag presseansvarlig i det norske hovedstyret i ”Chaine des Rotisseurs” – verdens
største gastronomiske brorskap, med 24 000 medlemmer i 75 land. I Norge er det i dag 714
medlemmer. ”God mat, god vin, gode venner” – på samlingene ønsker man å opprettholde gamle
tradisjoner og på samme tid prøve det nyeste innen kokekunst.
Det er ingen hemmelighet at Erling har hatt en for mange nordmenn kjent og kjær svigerfar, Arve Opsahl. Som Erling var også Arve svært glad i sjøen, og i den perioden Gro og Erling bodde ved
sjøen, lå båten til Arve gjennom sommeren ved brygga deres på Vesterøya der svigerforeldrene
fikk disponere annekset. Erling omtaler han som en varm, lite kravstor og vennlig mann og de hadde stor glede av hverandre. ”Botholpstua” på Blefjell overtok Gro og Erling for 5 år siden og hytta brukes jevnlig av familien.
Nå når høsten setter inn, pusses nok golfkøllene og Erling tar med seg arbeidsoppgavene sine til
Spania – alt er så mye lettere nå med Internett.
Vi ønsker god tur sørover!

— ooOoo —

Rolf Sætre fylte 70 år 30.6.14, og vi gratulerer med dagen.
Han er født i Drangedal, et lite tettsted i Nedre Telemark, hvor han også vokste opp. ”Hvordan
var
det å vokse opp der,” spør vi.” For en gutt som var interessert i idrett og friluftsliv var dette et ideelt sted å vokse opp,” svarer Rolf. Selv satset han
på fotball om sommeren og skihopp om vinteren. Disse interessene dekket
også aktivitetsbehovet langt opp i ungdomsåra.
”I et lite samfunn som Drangedal opplevde man et sterkt samhold – man
tok vare på hverandre. Jeg opplever at slik er det fortsatt,” sier Rolf.
Han fulgte den lokale tradisjonen om å ta Framhaldsskolen, og deretter
bar det til Kragerø og realskolen. Lange skoledager med 2 timers reise
hver dag, var intet problem. Ferden gikk videre til Bø og ettårig handelsskole.
Et regnskapskurs for jord- og skogbruk ble mer avgjørende enn han kunne tenkt. Dette regnskapskurset var det eneste i sitt slag i Norge, og på denne bakgrunn førte det han videre til
Skatteinspektørkontoret, senere Fylkesskattekontoret i Telemark.
Deretter gikk turen videre til Nome Likningskontor på Ulefoss. ”Dette var det mest artige arbeidsmiljøet jeg har vært i,” ler Rolf, og lar oss ta del i flere fornøyelige historier….
Et besøk på sykehuset i Skien fikk følger. Han besøkte sin venns kjæreste som lå der, men sykepleieren som stelte henne tok oppmerksomheten, - og ganske riktig – få år senere var han gift
med sykepleier Inger
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I 1970 søkte Rolf jobb på likningskontoret i Sandefjord, og takket være kunnskapene inne jordog skogbruk fikk han jobben. På denne tiden var det nemlig mange i Sandefjord som jobbet innen
denne sektoren. Dette førte videre til jobben som distriktssekretær for jord- og skogbruk med
ansvaret for 14 kommuner.
Rolf ble underveis opptatt av fagforeningsarbeid, og i perioden 1973-75 valgt til sekretær i Landforeningen for Likningsetater.
I 1975 skjedde en stor togulykke nær Tretten i Gudbrandsdalen, som skulle få stor betydning for
en rekke mennesker, også for Rolf. Blant de omkomne var Hjalmar Andersen, nestleder i Norsk
Tjenestemannslag, med ansvar for ansatte i Likningsetaten. Rolf ble spurt og takket ja til å overta ulike arbeidsoppgaver i NT. Arbeidet opplevde han som meningsfylt, men veldig ressurskrevende, med mye reisevirksomhet og stort fravær hjemmefra. Hjemme ventet kone og to små barn,
Merethe og Rolf Arne. På Landsmøtet i 1978 takket han derfor nei til gjenvalg. I stedet fikk han
plass i forbundsstyret til NT.
Det bar nå tilbake til likningsetaten, men han opplevde snart at han savnet tillitsmannsarbeidet.
”Familien ga derfor klarsignal om at jeg kunne påta meg oppgaver for NT, og jeg ble valgt til sekretær i Statstjenestemannskartellet og videre distriktssekretær i 7 år for Vestfold, Buskerud
og Telemark.”
Parallelt med dette ble han politisk engasjert i Sandefjord. I 1974 takket han ja til å stå på Arbeiderpartiets liste, og ble valgt inn i Bystyret. Her satt han i to perioder, 1975-83. Han satt
også i skolestyret fram til 1987.
I 1990 ble han partisekretær for Vestfold Arbeiderparti. Arbeidet var spennende, utfordrende
og krevende, men også givende. I denne perioden fikk vi to statsråder, Jørgen Kosmo og Dag Terje Andersen, og vi følte at vi fikk igjen for alt arbeidet vi nedla.
En av de tingen vi fikk til, var oppstarten på 4 felts E 18 nord i fylket. Intervjuer kan ikke dy seg:
”I følge Norsk Veiplan for 1960, skulle E 18 være 4 felts innen 1968. Det har vært mange både
røde, blå og gule regjeringer som ikke har klart å gjøre jobben?”
Til dette svarer Rolf:” Mht veiprosjekter, har Vestfold vært sterkt preget av indre stridigheter.
Da vi startet med E 18 arbeidet, ble det opprettet en By og Bygdeliste i Holmestrand som fikk
stor oppslutning og som kjempet mot de veiplanene som ble foreslått. Flere liknende eksempler
opplevde vi i en årrekke. På den måten ble det en rekke utsettelser.”
Selv om arbeid og politiske oppgaver tok mye tid, opplevde Rolf at han fikk tid til både fotball og
hopp. Det var nok i hoppbakken han gjorde de beste prestasjonene, med en 5. plass i Landsrennet
1959.
Da han kom til Sandefjord i 1970, var det viktig for han å komme inn i idrettsmiljøet. På den tiden
fantes det ildsjeler som John Syvertsen. Når ildsjelene er borte forsvinner også hoppbakkene,
som Sverdstadkollen og Hjertåsbakken her i byen. Det er veldig synd, sier Rolf.
Senere har det vært viktig for han å følge opp barna – Merethe som ivrig fotballspiller på Runar,
og Rolf Arne som har drevet som faren med fotball og skihopp.
For begge opplevde Rolf, med glede, at mange av vennene fra idretten, fortsatt er barnas nære
venner. Nå er det barnebarna som følges opp i friidrett og fotball.
Sist, men ikke minst – den faste plassen på Komplett Arena.Her er Rolf sammen med 3 nære venner som alle lever i håpet om å se SF i Tippeligaen og ute i Europa. Og som han selv sier – han er
blitt en mye bedre fotballspiller etter at han havnet på tribunen…
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Bror Edvard Skjelberg fylte 95 år 29. juli
OM. Svein Harald Sataslaatten besøkte Edvard dagen etter hans fødselsdag på Nygård sykehjem. Vi hadde aldri tidligere hilst på hverandre, men han satte veldig stor pris på besøket fra
logen og
takket for blomstene. Jeg måtte ta med en hilsen tilbake til brødrene i logen
og da
spesielt til bror Bjørn Solberg.

Brødrene gratulerer 95 åringen med hans store dag

Bror Tor Klavenes fylte 80 år 08. august
Bror Gunnar Kjøll og OM. besøkte Tor på dagen hans der vi overrakte blomster fra logen. Bror
Arne Lystad med samboer ankom litt senere og praten gikk lett og ledig i et par timer der vi
fikk deilige snitter og masse kake. Bror Tor hilser og takker for besøket.

Brødrene gratulerer 80 åringen med hans store dag

Bror Birger Gjæver fylte 75 år 18. august
Bror Birger fikk besøk av OM. som overrakte blomster fra logen. Kaffe og kaker ble servert av
Birgers alltid like hyggelige samboer. Bror Birger takket for blomster og besøk og sendte med
en hilsen tilbake til logens brødre.

Brødrene gratulerer 75 åringen med hans store dag
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Det 23. Storlogemøte på Sundvolden 13 – 15 juni 2014
Mange saker ble drøftet på det 23. Storlogemøte 13 – 15 juni 2014.
Her er de viktigste sakene:
I endringsforslag til Lov for Den Uavhængige Norske Storloge ble det fremsatt noen
forslag. De forslag som her er nevnt kan ha en betydning for den enkelte Loge.
Nominasjonsnevnden fremmer sitt forslag på kandidater til Storlogemøte senest
1. november året før Storlogemøte. Andre kandidater som ønskes fremmet forslag på kandidater (tidligere benkeforslag) skal fremmes fra enhetene via Distriktsrådet innen 1. mars samme år som Storlogemøte. Relevante vita skal være
kjent i god til før Storlogemøte. Lovnevndens innstilling til dette var JA og
stemmeresultatet var også JA.
Forslag om at Storrepresentanten skal stille på Storlogemøte med bundet mandat
falt. Lovregelen blir som før – Storrepresentanten stiller med ubundet mandat.

Forslag om opprettelse av Fond for fremtidige Landssaker ga som resultat NEI.
Forslag om Landssak i perioden 2014-2018 fikk ikke tilslutning og således blir det
ingen Landssak i denne periode. Vår orden er 200 år i 2019 og det ble besluttet å
overlate til Storlogen å fremme forslag på Landssak som skulle være en del av
vårt 200 års jubileum.
Regnskap og budsjetter ble enstemmig vedtatt.
Enhetene (Loge og Leir) ble forelagt forslag om en avgift til Storlogen på kr. 1.000,pr. år som skulle gå til utvikling og vedlikehold av Focus Sekr. og Skm. program.
Forslaget fikk nødvendig tilslutning.
Medlemskontingent til Storlogen økes med kr. 10,- pr. medlem pr. år i fire års perioden (2014-2018).
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Etter Storlogemøtet mottok alle ordensenheter dette brevet som presiserer at alle vedtak gjort på møtet gjelder fra vedtaksdato.
Endring av loven sendes når loven er oppdatert.
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Hva skjer fremover
Onsdag 24.09 er det fellesmøte med loge 48 Færder.. To av våre brødre skal forfremmes til Det
Gode Vennskaps Grad. Antrekket er mørk dress på dette møtet. La oss møte mannsterke opp og
lage god stemning sammen med våre brødre i loge 48 Færder.

Lørdag 27.09 skogstur Se side 12

Mandag 29.09 er det innvielse av en ny bror i vår loge. Denne kvelden får vi i tillegg besøk av
brødre fra både inn og utland. Antrekket er som vanlig galla på dette møtet. Dette er et møte å
se frem til da det ikke er hverdagskost å innvie nye brødre samtidig som brodermåltidet er torsk
med Sandefjordsmør.

Mandag 06.10 er Veteranaften. Vi begynner med et arbeidsmøte oppe i logesalen. Antrekk er
mørk dress. Ettermøtet styres av logens veteraner som foretar utlodning der overskuddet går til
et godt formål. Brødrene tar med en liten gevinst til utlodningen. Tradisjonen tro står det krabbe
og reker på menyen Gode historier og godt humør følger med

Mandag 13.10

KLUBBAFTEN med LOGEHISTORIE
Loge nr. 15 Kongshaugs historie
gjennom 90 år
1923 – 2013

LOGESALONGEN DEN 13 OKTOBER KL 19
Odd Fellows utvikling i Vestfold fra en Loge i 1926 til åtte Odd Fellowloger, åtte Rebakkaloger, en Odd Fellow Leir, en Rebekkaleir og en Rebekkaleirforening i 2013.
Historikken er festet med 96 sider mellom to permer. Dette blir kortfattet presentert
av Åge B. Eriksen som i regi av NOFA har samlet og skrevet prosjektet.
Møt opp å bli kjent med vår historie. Det arbeides også med underholdning denne kvelden.
Nærmere informasjon kommer på e-post før klubbaften.
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Mandag 20.10 er det 40 års veteranjuveltildeling. Vår EksOM Bård Steinar Hansen mottar juvelen etter 40 år som medlem av logen. Vi pynter oss i Galla og møter opp for å hedre jubilanten.
Det vil bli servert god gammeldags sjømannskost, erter, salt kjøtt og flesk.
Mandag 10.11 er det klubbaften med foredrag med fengselsprest Cato Kristiansen. Foredraget heter: Møte med mennesker på livets kant. Cato Kristiansen har vært prest ved Ila forvaringsanstalt i de siste ti år og vært ansatt i kirkens bymisjon og vært prest i Brumundal. Han har
profilert seg som en mann med et meget stort hjerte.
Cato Kristiansen er en nær venn av Carsten Isachsen og har den samme evne som formidler og
foredragsholder som han.
Det serveres kremet fiskesuppe med brød og smør.
Pris pr. person kr.150
Mandag 17.11 er det planlagt ny innvielse. Alle brødre oppfordres til å finne aktuelle kanidater
til brødre i våt loge.

Mandag 24.11 Vi pynter oss og drar på besøk til loge 91 Skaugum. Vi satser vel på kjøre med
privatbiler. Menyen for denne kvelden er ennå ikke bestemt så den får komme som en overraskelse. Det hadde vært fint om vi fikk samlet mange brødre denne kvelden. Logelokalene er små
og intime og adressen er Røykenveien 142 B.
Mandag 08.12 Tradisjonen tro avslutter vi året med et arbeidsmøte med juleavslutning. Etterden tradisjonelle julebuffeen med alt det deilige tilbehøret, godt humør og gode historier fortsetter vi med kaffe, åpen bar og utlodning. Minner brødrene på å huske å ta med en gevinst.

Det er som dere ser planlagt mange aktiviteter denne høsten. Sørg for
å sette av disse kveldene og støtt opp om de aktivitetene som kollegiet
har lagt ned mye arbeide med til beste for oss alle.
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Lørdag 27 september inviteres brødre med ledsager til skogstur
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Institutt for Rituell og Ordenshistorisk forskning inviterer til
THOMAS WILDEY-SEMINAR
LØRDAG 1. NOVEMBER 2014
i Ordenshuset i Tønsberg (Falckenbergsgt.7, 3111 Tønsberg)
Program: Kl. 10:00

Åpning

Kl. 10:00 – 10:50 Br. Kjell-Henrik Hendrichs: Oversikt og Thomas Wildeys liv
og hva vi nå vet.
Kl. 11:00 – 12:00 Br. Tore Lund Andersen: Grunnlaget for Ordener som vår i
England på 17-1800 tallet
Kl. 12:00 – 13:00 Varm lunsj + kaffe m/litt smågodt til
Kl. 13:00 – 15:00 Br. Dag Virik: Vår nye viten om Thomas Wildey og hva kildene kan fortelle oss
Kl. 15:00 – 15:30 Oppfølgende spørsmål og avslutning.
Bindende påmelding til din loges Storrepresentant innen 18. oktober, som vil sende meg navnene på alle påmeldte den 19. oktober! turid.tuft@gmail.com

PRIS: kr. 200,- innbetales til kto. 2470 24 88474 innen 25. oktober (HUSK navn på innbetalingen) Ring meg gjerne hvis du lurer på noe. Tlf. 928 35 141
ANTREKK: Logeantrekk (for søstrene kort m/nåler u/vanter)
Jeg ønsker VEL MØTT!
Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
for NORSK ODD FELLOW AKADEMI

Turid Tuft
Rådsmedlem
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25.08 Arbeidsmøte

29.09 O + Galla

03.11 50 Minneloge

Bondeomelett kr. 135

Torsk med Sandefjordsmør

Kaffe og kringle

kr.180

Gratis

01.09 Ξ + grad Galla

06.10 Veteranaften

10.11 Klubbaften m/damer

Panert Schnitzel kr. 160

Krabbe og reker + 1 valgfri

Snitter og karbonade

drikke kr. 220

kr.120

15.09 = + grad

13.10 Klubbaften m/damer

17.11 O+ Galla

Kremet fiskesuppe med

Kaffe og kringle kr. 70

Torsk med Sandefjordsmør

smør og brød kr. 125

Kr. 180

27.09 Skogstur m/ledsager

20.10 40 års Ve. Jo. Galla

08.12 Julemøte

Lapskaus Kr. 100

Salt kjøtt og flesk kr..190

Julemat kr. 290

Drikke kommer i tillegg
Betal helst med kort.

På logemøtet 1. september fikk brødrene Tim Espen Høy Jørgensen, Kristian Tveitan
og Henning Meyer den høye sannhets grad
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Storrepresentantens spalte:
Sommeren her i Vestfold har vært historisk, med mye sol og høye temperaturer. Mange som er
glad i å plaske i sjøen har fått sine ønsker oppfylt.
I slutten av april ble det et hyggelig besøk til vår vennskapsloge nr. 59
Hiort Lorenzen i Haderslev. Mer om dette annet sted i bladet.
21. mai ble det arrangert et fellesmøte med Distrikt 7, anført av DSS
Gunnar Gjølstad med tre Storrepresentanter. Fra Distrikt 8 møtte DSS
Dag Virik og alle Storrepresentantene. Hovedhensikten var å utveksle
meninger om sakslisten for det 23. Storlogemøte. Et hyggelig møte, hvor
det ble knyttet gode relasjoner mellom Distriktene.
En stor begivenhet for meg var det 23. Storlogemøtet som ble arrangert
på Sundvollen hotell. Ca. 190 Odd Fellows, søstre og brødre møtte for å
diskutere innsendte forslag, budsjetter og valg av Storembedsmenn for
perioden 2014 – 18. Fra vårt distrikt møtte DSS Dag Virik, Storrepresentant Bjørnar Andreassen og undertegnede. Gjester fra Island, Danmark, Sverige og Finland,
samt påtroppende Stor Sire for Polen. Et kortfattet referat ble referert i Logen på møtet 25.
august. Et mer fyldig referat er laget av Storlogen, og også av påtroppende DSS Bjørnar Andreassen og undertegnede. Av viktige vedtak er at Kassererposten blir borte. CM blir valgembedsmann, og alle valgte embedsmenn og nevnder skal være ferdig valgt i vårsesjonen. Installasjon i
september.
Eks DSS Dag Virik har fått anmodning fra br. Stor Sire om å bekle Stor Kapellan-stilling, samt
være med i Ritualnevnd og personlig vara til leder for Nominasjonsnevnd. Lykke til!
4. september installeres Bjørnar Andreassen, Loge nr. 120 Colin Archer til DSS for en periode
på fire år. Han ønskes lykke til med det travle og ansvarsfulle arbeid.
Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon vil ta fatt i Utviklingsarbeidet, det er nok noen som
henger etter i samtaleplanene, så dette blir høyt prioritert i høst.

— ooOoo —

Etter montering av teleslynge i logesalen er det kommet mange hyggelige tilbakemeldinger fra brødre som har redusert hørsel. Det er nå mange som vil få større glede av
våre logemøter.
Nå er Overmester, Undermester, Eks Overmester, Kapellan og Ceremonimester utstyrt
med hver deres mikrofon samt at vi har en ekstra håndholdt mikrofon til utlån til dem
som ønsker å informere brødre under våre møter.
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Vi gratulerer
Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen på de siste sidene

Den avgående
DSS Dag Virik

Hans Kristian Barstad

65 år

15. september

Svein Hjelleset

60. år

01. oktober

Henry Jakoby

70 år

25. oktober

Bjørn Olav Olsen

60 år.

26. oktober

Bjørn Vidar Boberg

65 år

11. november

Bjørn Frode Jensen

75 år

11. november

Åge Bernard Eriksen

75 år

24. november

Tormod Dingstad

95 år

30. november

Arne Lystad

80 år

14. desember

Distrikt 8 s nye
DSS

Installerte den

Bjørnar Andreas-

nye DSS på leir-

sen fra Loge nr

slagningen 4.

120 Colin Acher

september
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Nytt angående huset
I forrige nummer av Kongshaugnytt ble årets aktiviteter knyttet til utbedring av huset generelt
og logen spesielt listet opp. Oppgavene er på det nærmeste løst og er en oversikt over det som
er ferdigstilt.
På generalforsamlingen ble det av vedlikeholdslederen informert om vedlikeholdsoppgavene for
inneværende år.
Toalettet i kjelleren ble ferdigstilt 15. juni og huset har derved fått et oppgradert toalett til
dagens standard. Arbeidet er i hovedsak utført av brødre fra loge 15
Kongshaug. Rørleggerarbeidet er utført av en bror fra loge 48. Færder
og av denne grunn sparte vi flere tusen kroner. Vedlikeholdsgruppen som
består av brødrene Arne Olav Nyland, Kåre Jan Frednes og Arvid K.
Wold gjennomførte de øvrige oppgavene.

Vårens og sommerens oppgaver ble startet 20 juni der brødre fra loge 15 Kongshaug og 48 Fær-

der samt vår ofte gjestende bror Thor Fagerli fjernet de gamle vinduene i 1. etasje inn mot bakgården. I løpet av tre dager var alle 13 nye vinduene montert. Lars Nesje påtok seg ansvaret med
å få med seg brødre fra loge 48 Færder til å male innvendig kledning av alle vinduene slik at våre
leietakere kunne ta rommene i bruk påfølgende uke.
En leietaker flyttet ut 28. mai og det ble satt i gang oppussing av disse rommene i forbindelse
med at vinduene ble skiftet ut. Lars Nesje påtok seg arbeidet med maling av tak og vegger sammen med flere brødre fra Loge 48 Færder. Kjell A. Olsen ga logehuset malingen og nytt gulvbelegg til to av rommene. Vedlikeholdsgruppen stod for utbedring av gulvene i to av rommene, legging av nytt gulvbelegg i to rom samt montering av skillevegg i toalettrommet. Ny kjøkkeninnredning og panelovner er montert. Utvendig ble alle vinduene belistet av Kodal Blikk ved Kristian
Tveitan sammen med en av sine ansatte. Han tok alle kostnadene som en sin del av dugnaden.
Mange takk!!
Samtidig som vinduene ble revet sørget flere brøder fra Loge 15 Kongshaug og Loge 48 Færder
for å dekke gulvet i logesalen med plast samt montering av rullestillaser i forbindelse med montering av ny stjernehimmel. Bror Nils-Erik Grøterud i loge 48 Færder stilte stillaser kostnadsfritt for logehuset i hele perioden
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Vedlikeholdsgruppen påtok seg arbeidet uten på forhånd å ha sett på omfanget og det kom på
oss som en overraskelse. Eksisterende stjernehimmel bestod av ca. 180 glasstaver som ble belyst av 180 lyspærer som til sammen var på 11 kW. Arealet er på 112 m² og høyden under taket
er 70 cm. Området var svært nedstøvet vi måtte sette i gang med en omfattende rengjøring.
Alle stjernenes plassering i taket samt diameteren måtte noteres slik at bestilling av fiber til
den nye stjernehimmelen kunne beskrives

Klargjøring av trollybane og oppmåling av stjernehimmel klargjøres før bestilling kan foretas

Alle stjernepunkters plassering og diameter

Arne Olav og Kåre Jan monterer fibrene

måtte beskrives Truls Erik Pettersen tok seg

som danner stjernehimmelen. Hele området

av notering av posisjonene og diameter på

på ca 120m² er ryddet og støvsugd før mon-

stjernene.

tering ble foretatt. Det er mer enn 1100

Lav takhøyde, varme og støv ble en stor utfordring i hele prosessen.

meter fiberkabel fordelt på ca 180 stjernepossisjoner som har diameter fra 1 til3 mm.
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Det viste seg også at belysningen over kjedeleddene i logesalen var i meget dårlig forfatning og
styret besluttet at vi skulle skifte belysningen med LED striper for rødt, blått og hvitt lys mens
vi hadde stillaser i salen. Den nye stjernehimmelen belyses av en lyspære på 175 watt i en projektor på loftet. Fra projektoren fordeler totalt 1150 meter fiber belysning til logesalens stjernehimmel.
Overmester Tor Bjørge i Loge 48 Færder tok opp behov for projektorer i våre tre møterom
med styret, og fikk aksept for anskaffelse sammen med PC løsningen som var en gjenstående del
av oppgradering av møterommene fra 2013. Mens vedlikeholdsgruppen ventet på at den nye
stjernehimmelen ble levert monterte vi, sammen med bror Tor Bjørge, PC og projektorløsning i
våre møterom.
Bror Lars Nesje monterte teleslynge i logesalen og det ble skiftet gulvbelegg i skifterommet
bak kassereren. I forbindelse med montering av teleslynge ble det avdekket at vårt lydanlegg
ikke fungerte og nytt anlegg er innkjøpt.
I forbindelse med service på ventilasjonsanlegget ble det avdekket at to av regulatorene for
varme ikke virket og styret har gått til anskaffelse av nye regulatorer. Leverandøren skal også
skrive brukermanual og foreta opplæring av brukere på huset.
Logenes brødre demonterte stillaset i logesalen. Søstre gjennomførte en grundig rengjøring av
logesalen, og møterommene. Lysestaker og alle navneskiltene i forværelset ble også behørig pusset.
Stor takk til begge leirene som bevilget kroner 15000 hver til ny stjernehimmel og til alle brødre og søstre som gjorde det mulig å gjennomføre årets mange oppgaver.
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Periodens bildegalleri

LED lys montered ober kjedeleddene i logesalen. Montering ferdig og stillas fjernes
Arne Olav Nyland og Kåre Jan Frednes
Bjørn Stensrud og Svein Heggem

Møterom V og K har fått projektor og lerret og PC løsning er montert i møterom K.
I møterom S er det også montert projektor.

Sølvlysestakene pusses, stemningen er god og lunsjen ble inntatt på takterrassen
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Nemnd for omsorg henstiller til brødrene om å kontakte leder for nemnden angående brødre som vi alle bør ta vare på enten per telefon eller besøk.
Kontakt Gunnar Kjøll på 41792262eller e-post gkjoll@online.no

Kongshaugnytt finner du også på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt
Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 08.12.2014
Siste frist for materiell til det nummeret er 30 november
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
=======================================================================
Redaktør og layout: Arvid K. Wold
Skribent: Bjørn Hørnes, Svein Harald Sataslaatten og Åge B. Eriksen
Webansvarlig :Lester H Syvertsen
Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten
Trykk : Konica Minolta
Adresseendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no eller 97594445

Loge 15 Kongshaug takker alle
til vært humanitære utad-

Vi tilbyr boligsalg til Odd Fellow
medlemmer til svært gunstig pris

vendte arbeide

Barfod Megling A/S

våre annonsører for støtten

Runar Bjørnerud
Daglig leder/Megler MNEF
Mob: 900 100 50Epost: runar@barfod.no
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72

21

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

22

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen maling, belistning, legging av parkett, snekring og renovering
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107
E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no
www.sigurd-vedlikehold.no

Vi utfører alt innen
Vann, Varme, Sanitær, Nybygg,
Reparasjoner og Service
Telefon: 975 86 486 / 913 00 628
E-post post @sfj-ror.no

- Senteret for proffene og for
deg som er oppr att av kvali-

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

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

 Flis m./tilbehør
 Maling, tapet og gulv

m./tilbehør
 Kvalitetsvask
 Lister, terassegulv,

søyler m.m
Hågasletta 2, 3236 SandefjordTelefon:3347777

Vi utfører alt av boligventilasjon og
utvendig blikkenslagerarbeid,
Sentralstøvsuger til bolig,
Prosjektering
E-post: kristian@kodalblikk.no

V I TAKK ER VÅRE ANNON SØRE R

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
Annonseinntektene på disse siden e går til vårt arbeide for SOS Barnebyer
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Skolmar Bil AS
Skolmar 17, 3232 Sandefjord
Telefon 33475500

Vi reparerer det meste for de fleste.
EU kontroll

ALT I MALERARBEID
Totalrenovering av bad
Flislegging, Gulvavretting, Godkjent
våtromsbedrift

Mekonomen

Telf: 33464901, Mob: 92450777

Autorisert Bilverksted

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

Alt innen
elektrisk installasjon
Industri, landbruk og boliger
Vi utfører alt innen VVS arbeider.

Vår spesialitet er rehab av bad.
Vi har Comfortbutikk i Stokke
Kontakt rørleggermester Erling brekke på
telefon: 93021155

Raveien 342 - 3220 SANDEFJORD
Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
til logens sosiale arbeide
Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering.
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