Kongshaug-nytt
Desember 2014
Huskelista!

Kjære lesere av Kongshaug-nytt.

Hva hender fremover !

Nå har vi vaska gølvet og vi har børi ved, og vi har handla julemat og
lagt i frysa ned. Hei hå nå er det jul igjen. Er det rart vi blir stressa,
julegatene ble tent allerede for over en måned siden for å minne oss
om at nå er den her igjen, jula. Jovisst er det flott, men hvem har
egentlig tid til å legge
merke til det. Ved siden av alt det
andre vi holder på
med til daglig, skal vi skrive julekort, bake julekaker, gå i bursdager og bryllup
og innimellom skal
vi besøke venner og bekjente
for å få slappe av
med litt hygge og kos. Nå venter vi bare på at
snøen skal komme slik at vi er
nødt til å forberede oss ekstra nødvendig bare
vi skal ut en liten
tur. Vi må kle oss med ekstra
undertøy, for ikke å
bli forkjølet, for det har vi i
hvert fall ikke tid til.
Så må vi huske å ha på oss refleks, for det redder
liv, og så må vi ikke glemme å ta på
oss brodder under skoa, for da ryker lårhalsen og då går alle juleborda i vasken og all sosial menneskelig tilhørighet forsvinner, for ingen
har vel tid til å gå på besøk til noen midt i julestria, men du verden så
godt vi har det. Det er sikkert noen som kjenner seg igjen i dette bildet, og slik går no dagan, som de sier der nordpå. Jeg vil med dette
få ønske alle brødre, søstre, bekjente, venner og deres familier en
rolig og fredfull jul og et godt nytt år både i logesammenheng og ellers.

Husk dette og møt så
ofte du kan.
04.01.15
Juletrefest for barn
(søndag)
05.01.15
25 Ve.Ju (Galla)
10.01.15
Nyttårsfest
19.01.15
Arbm. Rapporter og Regnskap
02.02.15
Ξ + Galla
09.02.15
Klubbaften m/damer
16.02.15
Arbm. Instr. v/DSS
02.03.15

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

=+

Svein Harald Sataslaatten

09.03.15
Klba. m/damer SOSBarnebyer

Overmester
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt

Siden siste Kongshaug-nytt, er en av logens Grand Old Men

gått bort.
Bror Theo Rove, født 11.2.16, døde 6. september 2014, 98 år gammel.
Han ble opptatt
i vår loge 17.10.66, og fikk således 48 års medlemskap.
Bror Theo vokste opp i Sandefjord, og var aktiv som speider og idrettsmann. Under krigen var han med i motstandsbevegelsen, og måtte
flykte til Sverige. Etter frigjøringen studerte han, og utdannet seg til
lektor med hovedfag i engelsk, tysk og fransk.

I 1951 ble han ansatt ved Sandefjord Handelsgymnasium, der han underviste i hele 32 år.
Han hadde allsidige kunnskaper og pedagogiske kvaliteter, som gjorde ham høyt respektert av alle.
Hans hjelpsomhet og lune omgjengelige vesen, ga ham bare gode venner blant kolleger og elever.
Jeg ble kjent med ham som elev i hans første klasse i 1951, der vi alle betraktet ham som en venn.

Han etablerte et slikt forhold til sine elver, uten at det gikk ut over respekt eller læring. Han
tok seg av hver enkelt med ros og oppmuntring, og fikk som takk bekjentskaper som varte livet ut.
Hans møte med Odd Fellow var et lykketreff for vår losje og vår orden. I høy grad også for

ham selv, da ordenens lære og arbeid fullt ut passet hans livssyn. Han innehadde de fleste
embeder i loge og leir, og engasjerte seg med iver og stort engasjement. I tillegg var han med
i de fleste nevnder og utvalg, der han inspirerte alle til innsats og arbeid.
De nye brødre var han opptatt av, de skulle tas imot slik at de følte seg velkomne og trivdes.
Han så betydningen av logens sosiale liv. Sammen med sin kjære Reidun deltok han på alle aktiviteter - sammenkomster av alle slag, reiser og møter, og påvirket i høy grad det gode miljø og den
gode ånd som preger vår loge.
Bror Theo var en hedersmann, som også utad representerte vår Orden på en slik måte at vi er
stolte over å ha hatt ham i vår midte. Vi takker for godt vennskap i alle år.

Hvil i fred, kjære bror!
Arne Sørlie.
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Mandag 9. september var det klubbaften der turen gikk til Midgard historiske senter. En stor
gruppe brødre med damer tok turen til Borre der vi før omvisning og foredrag fikk servert varmt
smørbrød og kaffe. Deretter fikk vi en meget interessant omvisning i sentret for deretter å
vandre til Gildehallen der vi fikk en innføring i livet i vikingetiden. Vi fikk også informasjon om
symbolikken til de mange utskjæringene på hallens søyler.

Mandag 15. september var det forfremmelse til den Edle Kjærlighets Grad.
Her ble brødrene Michael Dahl-Love og Bjørn Trollsås forfremmet under en fin seremoni med
dyktige skuespillere under ledelse av en dyktig ceremonimenster.

Onsdag 24. september ble vårt tradisjonelle fellesmøte med Loge 48 Færder arrangert. Møtet
er som vanlig et møte for forfremmelse til Den Gylne Leveregels Grad. Her ble brødrene Trond
Ellefsen og Sigbjørn Rød «innviet» i vennskapsgraden sammen med tre brødre fra Loge 48 Færder. Et meget hyggelig ettermøte der det ble servert kyllingbryst med etter følgende kaffe i
salongen. Praten gikk livlig mellom brødrene i de to logene, og dette er en tradisjon vi må ta vare
på.

Mandag 29 september var et spesielt møte i vår loge. På dette møtet ble en ny bror, Iver Buras,
innviet under en vel gjennomført seremoni. Tradisjonen tro ble det servert
fersk torsk med Sandefjordsmør, noe som virkelig smakte. Denne kvelden
hadde vi besøk fra vår vennskapsloge i Varberg. Fra denne logen kom det 10
brødre der Overmester Lennart Liljegren overleverte en fin gave som nå står
i gaveskapet i salongen.
Se «Bli kjent med en ny bror annet sted i Kongshaugnytt

Mandag 6. oktober gikk vårt tradisjonelle veteranaften av stabelen. Tradisjonen tro ble det
servert krabbeskjell og reker. Etter taffelet var det utlodning der brødrene hadde med seg
mange gevinster. Det ble en utlodning med stor stemning og gevinstene ble vel fordelt blant
brødrene. Som vanlig gjorde noen brødre større inngrep i gevinsthaugen
enn andre.

Bror Arne Lystad
synes å være
svært tilfreds
med gavesamling-

en

Bror Jan Agnar
Løkkevol valgte å feire sin 81 årsdag sammen med oss på veteranaftenen. Fødsel-

dagsangen ble sunget
av brødrene
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Mandag 13. oktober var det klubbaften. Storrepresentant Åge B. Eriksen presenterte NOFAprosjektet «Odd Fellow Loge nr. 15 Kongshaugs historie gjennom 90 år». Starten ble den verst
tenkelige, min PC streiket en time før programmet skulle begynne, grunnet virus. Avtale var gjort
med «Gitarkameratene» Arild Larsen og Reidar Helgeland, de skulle spille noen kjente melodier
som gjestene kunne synge med. Heldigvis hadde Arild fått mitt PP-opplegg, og han dro hjem for å
hente sin PC. Men, så var det «strul» med visning på skjermen. I det hele en riktig 13.motgangsdag.
Likevel ble programmet mottatt med godt humør av de 28 fremmøtte. Brødre fra Holmestrand,
Horten, Tønsberg og Larvik, ja til og med seks damer hadde funnet veien. Kaffe og litt å bite i,
gjorde saken litt bedre.
Undertegnede er glad at prosjektet er ferdigstilt, og det kan kjøpes for kr. 100.-, nettobeløpet
vil bli gitt til et sosialt formål. En stor takk til de som har hjulpet til underveis, spesielt til Br.
Henry Jacoby for trykking, ingen flere nevnt men ingen glemt.
Det har vært en meget interessant tid å samle og skrive denne historien, på mange måter å begrense antall sider, tross alt ligger det mye materiale i vårt arkiv. En ny gjennomgang vil vel bli
aktuell om noen år når Logen når den respektable alder av 100år, i 2026.
Heftet vil bli gitt til nye brødre, slik at de på et tidlig tidspunkt kan få vite mer om hva vår Loge
har deltatt med av sosiale aktiviteter.
Åge B. Eriksen
Storrepresentant

Mandag 20. oktober som etter terminlisten skulle være en innvielse ble endret til tildeling av 40
års Veteranjuveltildeling. Bror EksOM Bård Steinar Hansen fikk da sin
vel fortjente juvel tildelt av DSS Bjørnar Andreassen og assistert av
storrepresentantene Reidar Bjørkmark og Åge B. Eriksen fra vår loge,
Sigurd Reppesgård fra loge 48 Færder og Tore Berntsen fra loge 85 De
tre holmer. Menyen denne kvelden var Erter Kjøtt og Flesk noe som både jubilanten og de øvrige brødrene satte stor pris på. Etter taffelet
ble det servert kaffe i salongen der jubilanten kom med mange historier fra sitt lange logeliv.
Bror Bård ble intervjuet i Kongshaugnytt i forbindelse med sin 75 årsdag. Intervjuet finner dere på
%20Fellow%20loge/15-Kongshaug/Kongshaugnytt/KONGSHAUG-nytt%20august07.pdf

.
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Mandag 10. november var det klubbaften med damer der Odd Cato Kristiansen holdt et foredrag om sitt virke som fengselsprest Som fengselsprest ved Ila landsfengsel hadde Odd en mengde
sterke opplevelser som han fortalte om. Han var flink
til å presisere at det var mennesket bak tragedien
han konsentrerte seg om. Medmenneskelighet er det
viktigste i hans arbeid og her har vi nok noe å lære.
Salen var ikke overfylt og det gjorde at det ble en
nær og varm atmosfære. Det ble servert snitter og
kaffe og da gikk kommunikasjonen rundt bordene
godt med bakgrunn i Odd’s foredrag.

Mandag 24 november var 11 brødre på besøk hos Loge 91 Skaugum i Asker. Loge 91 Skaugum
hadde denne kvelden innvielse av en ny bror. Seremonien ble helt greit gjennomført i det lille lo-

kalet logen disponerer i et eldre, men nyoppusset hus som de har sammen med Frimurerne og
Druidene. Vi fikk en varm mottakelse der samtalene gikk mellom brødrene, og det viste seg at
mange av dem har relasjoner til Sandefjord og brødre i loge 15 Kongshaug og 48 Færder. Brodermåltidet bestod av lammestek til kroner 250. Den ble tilberedt eksternt mens privatnevnden
stod for servering og salg av drikke. Rødvinen kostet kroner 50 for en halv flaske noe som vel

kan sies å være en overkommelig pris.
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste
Kongshaugnytt
Bror Henry Jakoby fylte 70 år 25. oktober
Bror Henry fikk besøk av Svein Harald Sataslaatten og Åge B. Eriksen
som overrakte blomster fra logen. Kaffe og kaker ble servert og det
ble et meget hyggelig møte. Bror Henry har sørget for at vi alle får

Kongshaugnytt i papirutgave med et flott trykk uten kostnad for logen
Brødrene gratulerer 70 åringen med hans store dag

Bror Åge B. Eriksen fylte 75 år 24. november.
Bror Åge feiret dagen med en tur til Kiel sammen med familien. Svein
Harald og Bjørn Boberg overrakte blomster fra logen etter at han kom
hjem igjen.
Bror Åge ble intervjuet i forbindelse med tildelingen av 40 års veteranjuvel. Se Kongshaugnytt på nett av september 2011
Brødrene gratulerer 75 åringen med hans store dag

Bror Tormod Dingstad fylte 95 år 30. november
Lørdag 29. november møtte fem inviterte brødre opp hos Tormod Dingstad
for å feire hans 95 års dag. Gunnar Kjøll, Karsten Ueland, Arne Sørlie,
Bjørn Solberg og Svein Harald Sataslaatten. Vi hadde alle funnet oss en
plass og ble servert sherry av en meget sprek jubilant da Judith Aronsen
ankom med en flott rosebukett og en fin tale for jubilanten. Det ble en
særdeles hyggelig stemning rundt spisestueboret der vi fikk servert
snitter, kaffe og annet godt drikke. Astrids venninne som visstnok alltid
stilte opp og hjalp til med serveringen gjorde en flott jobb, og det tok ikke
lang tid før både bløtkake og verdens beste også stod på bordet og alt smakte fortreffelig. Tormod takket oss alle for at vi kom og fortalte at det var godt å ha logen å komme til etter at jobben som bonde var unnagjort for stort sett gikk dagene der i ensomhet. Astri holdt en flott tale for sin mann som vi skal forsøke å få med i et senere nummer
av Kongshaugnytt.
Bror Tormod ble intervjuet i forbindelse med tildelingen av 40 års veteranjuvel. Se Kongshaugnytt på
nett av desember 2005 og desember 2009 da han ble intervjuet i forbindelse med 90 årsdagen
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Historien om et frimerke

Helt siden begynnelsen av 1950-tallet har jeg hatt som
hobby å samle på frimerker. Lysten har nok avtatt i de
senere år, men det hender at gamle album blir tatt
frem og tittet i. Et julemerke tok min oppmerksomhet
og følgende historie dukket frem.
Merket var stemplet julen 1995 på et julekort fra venner i Bodø.
For å få vite mer om merkets historie sendt jeg et brev til Br. Stor Redaktør KjellHenrik Henricks, og her startet ballen å rulle.
Merket ble først trykket i 1992 som et prosjekt i Storlogens regi hvor inntekten skulle
gå til 100-års jubileet i 1998, og i fargevariantene grå, grønn og blå.
Skjoldulf P. G. Lihaug, Loge nr. 20 Fritjof Nansen har førhistorien:
Merket ble produsert mens Gunnar Halle var Stor Sekretær. Han var meget interessert
i å få slike produsert og var sammen med meg tilstede under trykkeprosessen.
Merket er tegnet av malermester Odd Egil Christensen, medlem av Loge nr. 20 Fritjof
Nansen.
Trykking ved Norges Banks seddeltrykkeri i ark à 50 merker.
Helle Aandahl i Storlogens sekreteriat summerer litt av historien:
1. Brev til alle Ordensenheter for 1994 hvor det refereres til sirkulære av 10. november
1992 med presentasjon av julemerket.
2. Introduksjpn i Odd Fellow bladet 1992 (farge GRÅ)
3. Oppfølging i Odd Fellow bladet 1993
4. Oppfølging i Odd Fellow bladet 1994
5. Oppfølging i Odd Fellow bladet 1995
Da interessen for disse julemerkene avtok, var det en periode rundt 2005, hvor Odd Fellow Utstyr ved juletider, la ved ark med merker til enhetene, slik at de kunne selge/gi
til egne medlemmer.
Julemerkene finnes i dag i Ordenskanselliet. Ukjent antall, men ca. 15 kilo!
Hva som videre vil skje med disse merkene er ikke avgjort, men det er et faktum at vi
skriver ikke så mange julekort til hverandre, så da kan vel de vakre merkene bli destruert?
Åge B. Eriksen
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GUDS HAGE
I Guds hage vokser mange planter, og alle har sin egenart og sine særtrekk. Noen er
tallrike, andre sjeldne. De fleste vokser vilt, mens andre blir plantet.
Om våren når alle vekster springer ut, ser vi en prakt av farger og mangfold; det anger
og dufter og liv skapes.
Sommeren kommer, og farger og inntrykk endrer seg. Blomstene og trærne er på sitt
villigste, og når høsten kommer, kan vi nyte fruktene som hagen gir oss.
Men i hagen fins det også gartnere og hagevoktere som passer på plantene og ser til at
de vokser pent, får vann og gjødsel og som luker ut de plantene som ikke har den form
og skjønnhet som forventet. Planter og trær som ikke passer inn i hagen, har ingen sjanse for vokterens blikk. De kalles ugress. De rykkes opp og kastes vekk, mens andre som
ikke helt er i pakt med den vedtatte plantestandard, kuttes, kappes og beskjæres til de
får ønsket fasong.
Noen gartnere og voktere er ivrige i sitt arbeid. De går til jobben med en overbevisning
om at alle blomster, busker og trær som ikke helt passer inn, må det gjøres noe med.
Når så disse gartnerne er ferdige med saks og kniv, fremstår hagen som striglet der alt
som vokser har fått den fasong og form som gartneren mener er riktig. Vi har alle sett
slike hager. Her er alt etter som det står skrevet i hageboken.
Synes vi likevel at den veltrimmede gartnerhagen er den vakreste? Er ikke en naturlig
blomstereng der vekstene sprer seg fritt like vakkert? Der de skjeve og ujevne har sin
rettmessige plass. Det finnes mye vakkert i en grøftekant langs en vei.
Slik er det også blant oss mennesker. Vi har også gartnere og voktere blant oss som vil
ha oss inn i et vedtatt mønster. De mener det er best at vi formes og beskjæres som
hageplantene slik at vi fremstår etter samme standard. Men det lar seg ikke gjennomføre, for vi mennesker er som plantene: noen lar seg forme av gartneren med sin hagebok,
mens andre er som de ville vekstene. De vokser og lever som de er skapt fra begynnelsen, og verken kan eller vil la seg forme og beskjære av kniv og saks.
Og slik skal det være. I Guds hage er det plass til alle slags blomster, planter og trær.

Jostein Selvikvåg
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BETLEHEMSSTJERNEN OG DE TRE VISE MENN – HVA VET VI?
Betlehemsstjernen og beretningen om de tre vise menn har opp igjennom historien både fasinert og utfordret. Det er skrevet rekker av avhandlinger om stjernen, og flere romaner har
sett dagens lys nettopp med den samme stjernen og vismennene som tema.
Hvilken stjerne er det så snakk om? Var det en ny stjerne, eller var det et annet himmelfenomen?
En planet? En komet? Og hvem var de tre? Var de konger? Hvor kom de fra? Hva var deres
ærend?
La oss begynne med de tre vise menn. Evangeliet sier ikke noe om hvor mange de var, bare at det
kom ”Vise menn fra Østerland”. Østerland er ikke nærmere presisert, men det er naturlig å tenke på landområdene mellom Eufrat og Tigris, dvs. Babylonia og Mesopotamia. Her finner vi kulturer der astronomien sto sentralt. De lærde, oftest presteskapet, hadde inngående kunnskaper om
stjernehimmelen, om stjernefenomener og planetkonstellasjoner. De vise menn fra Østerland var
derfor sannsynligvis astronomer fra Mesopotamia-området. Hvorfor la de så ut på sin ferd til
Betlehem? Et faktum er at datidens astronomer først og fremst var astrologer. De tolket tegn i
sol og måne, og ikke minst i stjerner og planeter, de kunne forutsi fremtiden og i stjernene lese
hvert enkelt menneskes livshistorie.

Var Betlehemsstjernen en planet eller en ny stjerne?
Det har vært mange teorier om dette. Men det ville være en stor fornærmelse mot datidens astronomer å hevde at de skulle forveksle en stjerne med en planet. Nei, det må være snakk om en
ny stjerne, en stjerne som tidligere ikke var sett. I fagterminologien betegnes disse som ”Nova”.
Eksepsjonelt lyssterke novaer kalles supernovaer og de kan gå opp i en lysstyrke 200 mill. ganger
sterkere enn solens. Historien forteller om enkelte slike fenomener der en ”ny” stjerne plutselig
forandret himmelens ansikt, lyste en kortere tid, for så igjen å forsvinne fullstendig.
En slik ”gjestestjerne” blusset opp 4. juli 1054 i stjernebildet Tyren og var synlig i nærmere to
år. I dag er dens posisjon markert av en svaktlysende tåke, Krabbetåken.

Den danske astronomen Tycho Brahe oppdaget en supernova i 1572 som lyste i 18 måneder. Den
tredje supernova ble først sett av teologen, astronomen og matematikeren Johannes Kepler. Dens
lysstyrke overgikk Jupiters, var synlig i to år før den forsvant fullstendig. Den samme Kepler observerte like før jul i 1603 et møte mellom planetene Jupiter og Saturn i stjernebildet Fiskene.
Da mintes han en gammel jødisk legende om at Messias skulle komme til jorden når dette fenomenet inntraff. Gjennom beregninger kom han frem til at dette også måtte ha skjedd 7 år før vår
tidsregning. Det har vært innvendinger mot at dette kunne være Betlehemsstjernen pga tidspunktet. Historien har imidlertid vist at vår kalender har et feil utgangspunkt. Da de tre vise
menn, de stjernekyndige, Caspar, Baltazar og Melkior la ut på sin lange ferd, skal det ha vært ut
fra ønsket om å oppleve denne astronomiske begivenhet.
Var Betlehemsstjernen en supernova som de så lyse på himmelen den natten Jesus ble født?
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Juletrefest for beboerne på Sukke døvehjem

Lørdag 27 desember (3.juledag) kl 18.00
arrangeres vår tradisjonelle juletrefest for beboerne på Sukke i våre
logelokaler
Nå nærmer julen seg og med den følger den tradisjonelle juletrefesten for beboerne
på Sukke 3. juledag.
Vi håper at flest mulig av logens brødre med ev. ledsager stiller opp denne kvelden.
Husk klokkeslettet: 1800. Festen pleier å vare ca. 2 timer.
Ta med smørbrød til dere selv og i tillegg smørbrød til 2 av gjestene.

I fjor kom det ca. 60 stk. fra Sukke. Vel møtt.

Men brødre!!
Husk at:”Den største gleden man kan ha det er å gjøre andre glad”
Møt opp og si gjerne fra på forhånd til Sukkekomiteen at dette vil dere være med på.

Med hilsen for Sukke-komiteen
Ola Fjeld

Kollegiet og redaksjonen ønsker alle brødre og deres
familie en fredelig jul og et godt nytt år
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Hva skjer fremover
Søndag 4. januar blir årets juletrefest for barn arrangert i vårt logehus. Ta med barn og eller
barnebarn og avslutt julehøytiden sammen i et hyggelig lag.

Mandag 5. januar blir det tildeling av 25 års veteranjuvel til brødrene Edvard Eriksen og Arild
Hansen. Denne kvelden bør mange møte for å hedre disse to brødrene som har vært medlemmer
i hele 25 år. Ta frem gallauniformen og delta på tildelingen og et godt måltid på ettermøtet.

Lørdag 10. januar blir årets nyttårsball arrangert. Privatnevnden planlegger kveldens innhold og
invitasjonen blir sendt ut før jul samt informert om på julemøtet.

Mandag 19. januar er møtet for regnskap, budsjett og rapport fra vår loges regnskap. Møt
frem og få en oversikt over logens regnskap, nevndenes oppsummering av deres aktiviteter i
2014

Mandag 2. februar er møtet satt av til forfremmelse til den Høye Sannhets Grad. Møt opp i
gallaantrekk og gjør denne dagen til en høytid for brødre som skal tildeles grade.
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Julen 2014
Gode brødre

Språket påvirker oss. Noen ord er ganske tomme og intetsigende, mens andre kan vekke
oss, både på godt og ondt. Jeg vil tro at svært mange av oss opplever noe positivt når vi
hører ordet jul. Jul er et signalord som vekker til live minner, tradisjoner og gode følelser. Dessverre er det også noen som opplever ordet jul som slaget av en brutal knyttneve.
Det forholder seg slik med alle folkefester at de fleste opplever dem som virkelige fester, gledesstunder og livsbærende tradisjoner. Dem vil vi ikke være foruten. Julen er
folkefesten, familiefesten, gavefesten, årstidsfesten og vår største religiøse høytid.
Også i vår Orden holder vi juletilstelninger, ikke sjelden med ledsagere, hvor vi tenner
lys, samles oss om det vakre og varme, om det som samler og det som gleder.
Når jeg sender alle logene en julehilsen, vil jeg gjerne at alle som hører denne hilsenen
skal ta den med som en hilsen som bærer i seg de beste ønsker og håp for fremtiden.
Men i vår Orden kan vi aldri være oss selv nok. Hele Ordenens etikk er orientert mot
andre slik Kapellanen minner oss om og oppfordrer oss til i hvert eneste logemøte.
La meg gjenta oppfordringen i den siste og mest moderne oversettelse:

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.»
For en del år siden skrev den kloke og funksjonshemmede forfatteren, Finn Carling, en
novellesamling som mange burde studere nøye. Han kalte boken for «Marginalene». Jeg
tror at Finn Carling, som ble født med Cerebral Parese, visste alt om å være marginalisert. I boken forteller han om en rekke mennesker som faller utenom det gode, vellykkede og velskapte samfunn. Det er ikke én årsak til marginalisering av medmennesker. Det
er så mange årsaker at vi ikke har tall på dem. Og det finnes så mange innfallsvinkler at
ingen kan ha empati nok til å forstå, og ha innlevelse i dem alle.

Vi kan gjette og håpe på at langt over 90% av det norske folk vil feire en
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lykkelig jul med alt hva dette innebærer av tradisjon, kultur, kjærlighet, glede og familiesamhold. Kanskje er prosenten høyere enn 90. Kanskje kan den
være både 95 og opp mot 99.

Men noen vil alltid være marginalisert. Noen faller utenom.
Noen vil fortelle om sine lidelser, mens andre vil skjule dem etter beste evne.
Men de marginaliserte er alltid der, i hver bygd, i hver grend, i hver småby
og i hver bydel. De har aldri bedt om å falle utenfor, men det er det de gjør.
Å falle utenom er å være marginalisert. De marginaliserte holdes utenfor
det vanlige fellesskapet.
Jeg ber hver enkelt av dere nå i adventstiden å ofre de marginaliserte både
tanke og handling. Blant våre sinnbilder i Odd Fellow Ordenen har vi «Hjerte
og hånd». Det har alltid fulgt vår Orden. Symbolet taler sitt tause, men tydelige språk. Vi skal ikke bare føle med hjertet, men handle gjennom hånden.
Det er hver enkelt av oss som i denne mørke tid skal tenne et lys, ikke bare i
mørket, men også for et annet menneske. Den enkelte vet best hva som
trengs for dem man møter på livsveien.
La symbolet «Hjerte og hånd» blir en realitet for oss alle i denne julen.

En påminnelse fra en av vår tids mest lysende skikkelser, Moder Teresa, kan
være en veiviser for oss alle i dette vanskelige feltet:
«Vi tror ofte at fattigdom bare er å være sulten, naken og hjemløs.
Den største fattigdom er imidlertid å være uønsket, uelsket og ikke bli
gitt omsorg. Vi må starte i våre hjem for å bøte på denne fattigdommen!»
Å være en Odd Fellow er hele tiden å arbeide på seg selv for å bli bedre og
mer menneskjærlig.
Og da kan vi feire jul med fred i sinnet.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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05.01 25 års Ve.Juvel Galla

09.02 Klba m/damer

Svinefilet Oskar m/ bernai-

Meny senere

sesaus

kr. 210

16.03 - + Besøk fra 48 Færder
Pastasalat med kylling,

Kr. 175
10.01 Nyttårsfest

16.02 Instruksjon v/DSS

13.04 Klba m/damer

Meny senere

Lasagne med salat kr. 175

Meny senere

19.01 Arbm. Rapport og

02.02 = +

20.04 O+ Galla Ξ 1. g Nom.

Pepperbiff med salat

Kokt torsk m/

regnskap
Roastbifftalerken

kr. 165

kr. 175

Sandefjordsmør kr. 210

02.02 Ξ + Galla

09.03 Klba SOS Barnebyer

04.05 50 års Ve.Juvel

Kokt laks, sandefjordsmør

Egen meny

Salt kjøtt erter og flesk

og agurksalat kr. 210

Kr. 230

Drikke kommer i tillegg
Betal helst med kort.
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Storrepresentantens spalte:
Det første DR-møtet i høstsesjonen var jeg forhindret, og Eks Storrepr Frank Eriksen
møtte. Et punkt på agendaen var våre opplevelser og referat fra Storlogemøtet i juni.
En opplevelse for livet for mitt vedkommende. Offisielt referat
ligger på Storlogens nettside, og er referert i senere møte i vår
loge.
Den 4. september var det høytidelig installasjon i Leir nr. 8 Vestfold av ny DSS, Bjørnar Andreassen fra Loge nr. 120 Colin Archer.
Hans budskap var bla at han vil benytte seg av Eks DSS Dag Virik
til egnede formål. Han presenterer seg selv og sine visjoner annet
sted i bladet.
9. september DR-møte i Tønsberg i god stil. Ingen kontroversielle
saker.
22. september. Kollegiemøte hos br. OM.
8. oktober. DR-møte igjen med bla program for neste års Juveltildelinger og EIinstallasjon i august-september.
Samme kveld utsending fra Distriktsrådet sammen med Storrepr. Gunnar Pedersen, Loge 40 Vern på en Innvielse med to resipiender hos Loge nr. 27 Kong Sverre. En stilfull
gjennomføring med flinke brødre.
13. oktober. Presentasjon av mitt prosjekt: Odd Fellow Loge nr. 15 historie gjennom 90
år. Mer om denne kvelden annet sted i bladet.
21. oktober. Distriktsstorlogemøte i Larvik. Høytidelig, med diskusjon og samtaler om
tema: Kjærlighet. Notater fra gruppearbeid skal ligge til grunn for bruk i den enkelte
loge under Etisk Post, og videre gruppearbeid. Videre utarbeidelse ved vår nye Stor Kapellan Dag Virik.
27. september. Kollegiemøte i våre lokaler i Stockflethsgate 22.
17. november. Møtet endret til Arbeidsmøte grunnet ingen nye resipiender. På ettermøtet tatt opp igjen «Det gode Logemøtet», et konsept som ble benyttet i 2003 av
daværende Storrepresentant Bjørn Solberg. Like aktuelt i år. Fikk innspill fra brødrene om forskjellige aktiviteter som kan være aktuelt å ta fatt i igjen i det nye året.
1. desember kollegiemøte.
2. desember skal vi ha årets siste Distriktsmøte før julefreden senker seg.
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Vår nye Distrikt Stor Sire Bjørnar Andreassen har sendt
dette innlegget til oss
Det er med stor ærbødighet jeg nå har overtatt det viktige embete som Distrikt Stor Sire
i vårt distrikt. Det er også selvfølgelig med stor glede jeg går til oppgaven som leder for gode
brødre i vårt distrikt. Distrikt 8 har gjennom mange, mange år hatt Distrikt Stor Sirer som
med sin entusiasme og kunnskap har kunnet bringe vår ordens budskap til oss alle på en aldeles utmerket måte. Å skulle hoppe etter disse ”Wirkolaer” er ikke bare enkelt, men en utfordring. En stor takk til mine forgjengere for deres innsats. Kunnskap er viktig i alle livets faser.
Vår orden har gjennom sine ritualer vist oss at kunnskap og forståelse gjennom vennskap,
kjærlighet og sannhet gir mening i dagliglivets hektiske hverdag. La oss på våre møter søke etter en dypere forståelse for disse verdier som ordenen gir oss. La oss lytte til ritualenes ord,
prøve å sette dem inn i en for oss viktig sammenheng, og ikke minst prøve å utøve denne lærdom i praksis overfor våre medmennesker.
Vår orden har nettopp vært gjennom et Storlogemøte med nye forordninger. Logens
embete som kasserer går ut og blir erstattet med en valgbar Ceremonimester. Logene skal
gjennom nominasjonsnevnden gjennomføre forslag til kandidater både for valgte og utnevnte
embetsmenn. I tillegg skal det nomineres og velges brødre til våre nevnder. Nytt er også at Logens Storrepresentant velges sammen med øvrige embetsmenn.
Det er mitt håp at brødrene ser seg i stand til å motta valg dersom en blir spurt om det.
Svarer man ja betyr det at en slik forespørsel er en tillitserklæring til den enkelte bror. Mine
brødre, se det som en stor tillit dersom du blir spurt om et embede eller medlem av nevnd i din
loge.

Vårt distrikt er nå inne i en tid hvor vi har gleden av å ære mange brødre for 40 og 50
års medlemskap i vår orden. Spesielt i 2015 vil svært mange brødre motta denne edle juvel.
Brødre - husk å møte frem til disse Veteranjuvel tildelingene og vær med å hedre våre brødre
som har vært med og fremme ordenens verdier gjennom en menneskealder.
Til slutt vil jeg ønske dere alle lykke til i deres logearbeid – møt på møtene så ofte du
kan, dette styrker logens arbeide og medlemmenes trivsel. Gå ut i hverdagen med mottoet
”What can I du for you” og møt medmennesker med et åpent sinn.

Med broderlig hilsen i V.K. og S
Bjørnar Andreassen
DSS
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Vi gratulerer
Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen på de siste
sidene
Roy Haugen

60 år

27. februar

Gunnar Kjøll

75 år

03. mars

Kåre Aksel Mathisen

75 år

16. mars

Arnfinn Hotvedt

65 år

17. mars

Knut Bjarne Bakkeli

85 år

18. mars

Terje Anton Nielsen

65 år

23. mars

Rolf Magne Jemtland

70 år

26. mars

Bjørn Leif Solberg

75 år

27. mars

Cato Wendt

65 år

30. mars

Nytt angående huset
Siden siste nummer av Kongshaugnytt kom ut er nå alle utleielokalene utleid. Dette betyr
at huset får gode inntekter av leietakerne. Noe som betyr at vi kan fortsette vedlikeholdsoppgavene på huset.
Videre har hver loge og leir kjøpt inn egen safe som er montert i møterom «S». Dette er
et resultat av at bankene ikke lenger kommer til å leie ut safer for oppbevaring av våre
verdigjenstander.
Styret planlegger nå hva som skal prioriteres av vedlikeholdsoppgaver i 2015 og dette vil
vi komme tilbake til i neste nummer.
Bruk av teleslynge i logesalen er blitt meget godt mottatt av brødre og søstre. Det er
besluttet at det skal anskaffes to mobile mikrofoner til slik at skuespillere også blir
hørt gjennom teleslyngen og i høyttalerne.
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Melding fra Skattmester

Etter at det ble besluttet at alle fire logene skulle ha like mange aksjer i vårt logehus
fikk alle private aksjeeiere brev fra styret i Stockflethsgate 22 AS der det ble
henstilt til den enkelte å kontakte styret for å bestemme hvordan aksjeverdien skulle
håndteres.

Det er flere brødre som ikke har gitt tilbakemelding om hvordan deres aksje(r) i
logehuset skal innfries eller om den /de skal tilfalle loge 15 Kongshaug.. Skattmester
henstiller den enkelte aksjeeier å ta kontakt snarest for å avklare forholdet.

Melding fra kollegiet

Fra og med første møtet i 2015 er fremmøtetidspunktet flyttet til kl.
18:30
Bakgrunnen er at det ble diskutert på et ettermøte og mange brødre synes det er for
sent å delta på ettermøte med stort måltid sent på kvelden. Dette er ment som en

prøveordning i første termin 2015

Vi sender en julehilsener til alle våre brødre som av forskjellige grunner ikke kan
komme på møtene våre.

Noen er på institusjon, andre er skrøpelige og kan ikke komme seg ut, og så har vi
noen som bor andre steder i landet.

Til dere som bor i vårt område, men som av forskjellige grunner ikke setter av tid
til å komme i logen, vi håper å se flere av dere på våre møter i det nye året.
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Bli kjent med den nye bror
Bror Iver Buraas som ble innviet i vår loge 29. september, er født 3. desember 1952 i

Oslo. Han er oppvokst på Fetsund der han gikk på skole. Gymnasiet ble
gjennomført i Lillestrøm. Etter gymnasiet gjennomførte han 1. grad sosialøkonomi på universitetet i Oslo.
Han startet sin arbeidserfaring innen transport hos Farmand i Tønsberg
der han kombinerte ruteplanlegging med transport.

Han ble i 1983 ansatt hos AIME der han ble i til 2003.
I 2003 startet han eget selskap innen eksport / innporttjenester. Firmaet har store nettsalgselskaper i sin portefølje.
Iver har i mange år vært interessert i friluftsliv, fotball som trener i Sandefjord Fotball
samt Sandefjord Håndball også administrativt.

Iver har tre barn og tre barnebarn.
Vi ønsker han velkommen til oss og håper å se han ofte på våre møter.

Periodens billedgalleri

Embedsmennene fra Loge 83 Vågbrytaren og

OM Lennart Liljegren overrakte OM Svein Ha-

15 Kongshaug avbildet i logeslen

rald Sataslaatten en fin gave som nå står i

Storlogemedlem Tommy Alfredsson

glasskapet i salongen

ÖM Lennart LiljegrenUM Claus Öberg
exÖM Anders AxelssonexSkM Lars Gomersson
Bevakande broder Bertil Pålsson
Br Gunnar LinnarssonBr Kay Rydberg
Br Arne RichardssonBr Manne Österberg
Bare gjestende valgte embedsmenn er med på bildet
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Brødre, ny bror og gjestende brødre ved taffelet og i salongen

Forbrødring i salongen under fellesmøtet med loge 48 Færder

40 års veteran Bård Steinar Hansen flankert av
DSS Bjørnar Andreassen, Storrepresentant Åge B.
Eriksen og Overmester Svein Harald Sataslaatten

Bård Steinar Hansen takker embedsmenn og brødrene for en fin tildeling av
40 års juvelen
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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 02.03.2015
Siste frist for materiell til det nummeret er 20 februar

Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
=======================================================================
Redaktør og layout: Arvid K. Wold
Skribent: Bjørn Hørnes, Svein Harald Sataslaatten, Åge B. Eriksen og Jostein Selvikvåg
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 Eiendomsmegling A/S

våre annonsører for støtten

Runar Bjørnerud
Daglig leder/Megler MNEF
Mob: 900 100 50Epost: runar@barfod.no
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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 TA K K E R V Å R E AN N ON S ØR E 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.

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

24

