Kongshaug-nytt
Mars 2015
Huskelista!

Kjære lesere av Kongshaug-nytt.

Hva hender fremover !

Da er vi allerede langt inn i år 2015. Du verden som tiden flyr.
Jeg føler at våren er i anmarsj og den blå stripa på termometeret stiger høyere for hver dag som går. Det ser ikke ut til at vi
skal få en skikkelig vinter denne gangen, og noen er glad for
det. Akkurat passe
med snø har vi fått, og godt er
det, for nå har ryggen fått hvile skikkelig ut.
Logearbeidet gir
meg energi, fordi jeg har
brødre som gir
meg positive tilbakemeldinger for hvert
møte vi har. Vi har fortsatt
store utfordringer foran oss, men med våre
budord og Ordenens formål i tankene har
jeg stor tro på at
alle saker som behandles vil
ende opp på en positiv måte. Jeg takker alle
mine brødre for arbeid som utføres til beste for
logen og til glede for oss alle. Dugnadsånden holdes sannelig i
hevd i vår loge når vi legger merke til alt som blir gjort på de
forskjellige områder. Jeg vil med dette ønske alle en deilig
vinterferie. Deretter en fantastisk påske, så hører dere fra
meg igjen før sommeren tar til for alvor.

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 Mann
gått bort.
Bror John Arild Kristiansen født 26.7.2006 døde 2. desember
2014 i en alder av 88 år.
Bror John var født i og vokste opp i Oslo, der han gikk i urmakerlære hos sin onkel. Etter noen år her startet han egen forretning.

I 1958 oppdaget han at Urmaker Kristiansen i Storgata i Sandefjord skulle selge butikken, og han overtok. Her drev han som urmaker og optiker i en rekke år fram til han pensjonerte seg og lot
sønnene overta.
I Oslo hadde han drevet en god del med orientering, dette fortsatte han også med her, først i Store Bergan, senere i STIF.
I Storgata fantes en rekke Odd Fellows – Kristoffersen, Lønne, brødrene Larsen samt
skredder Bjarne Thoresen, som alle fortalte om logearbeidet og fikk han interessert.
Han ble innviet i vår loge 5.3.1962 med nevnte Thoresen som fadder og fikk altså over 50
års medlemskap i Loge Kongshaug.
Bror John møtte trofast opp på våre møter, men butikken og utbygging av den krevde
hele hans arbeidskraft. Derfor kunne han ikke alltid påta seg større oppgaver i logen.
1970-71 var han UMs høyre assistent, i tidsrommet 1972 – 75 var han Skattmester.
Vi takker for godt vennskap i alle år.
Vi har mistet en vennlig og velmenende bror, og lyser fred over bror John Arild Kristiansens minne.

Hvil i fred kjære bror.
Bjørn Hørnes.
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Mandag 8. desember var det igjen duket for årets julemøte. Som vanlig et møte i julehøytidens lys etterfulgt av brodermåltid med god julemat der en kunne velge mellom pinnekjøtt, ribbe og lutefisk. Den etterfølgende utlodningen bragte inn ca, kroner 10000
som i sin helhet ble gitt til Frelsesarmeen. Som vanlig var det flere brødre som gjorde et
stort innhogg av gevinster. Overmester Svein Harald Sataslaatten tildelte bror Åge B.
Eriksen diplom og blomster som Årets Bror for sitt store arbeid med Loge 15 Kongshaugs historie. Det samme fikk brødrene Arne Olav Nyland, Kåre Jan Frednes og Arvid
K. Wold for sin innsats på logehuset.

Mandag 5. januar var en stor dag for vår loge. Denne kvelden fikk brødrene Arild Otto
Hansen og Edvard Eriksen tildelt 25 års veteranjuvel. Seremonien ble ledet av ExStorrepresentant Frank O. Eriksen assistert av Bjørn Solberg som Storvakt . Seremonien ble
gjennomført på en meget fin måte som gav høytid til alle i salen.
På ettermøtet samlet brødrene seg rundt et nydelig pyntet bord og det ble servert
Svinefilet Oskar m/ bernaisesaus . Kvelden ble avsluttet i salongen med kaffe og tilbehør
for de som ønsket det. På alle måter en hyggelig kveld for å hedre våre nye veteraner.

Mandag 19. januar var satt av til regnskap, budsjett og rapport fra alle nemndene. Vår
skattmester la frem og forklarte de forskjellige postene på en meget tillitsvekkende måte. Videre ble budsjett for 2015 godkjent av brødrene. Nemndene la også frem sine årsrapporter og deg gikk frem av disse at det er lagt ned mye godt arbeide i mange av våre
nemnder. Overmester Svein Harald Sataslaatten takket alle for godt utført arbeid.

Mandag 2. februar ble igjen en stor dag for oss alle da brødrene Bjørge Trollsås, Michael Dahl og Thore Sebastian Nielsen. Vi fikk alle en fin oppdatering på innholdet i våre
ritualer stilfullt gjennomført av våre embedsmenn.
På ettermøtet samlet brødrene seg som vanlig rundt et nydelig dekket bord og det ble
servert kokt laks med Sandefjordsmør. De tre nye 3. gradsbrødrene fikk hver sin diplom
og blomster.

Mandag 9.februar var det klubbaften med damer. Denne kvelden var satt av til vinsmaking. Det var godt fremmøte av både brødre og damer og vi fikk en god innføring i vinens
rike med mange smaker av en engasjert og kunnskapsrik foredragsholder.
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Venneaften
Logens nevnd for styrkelse og ekspansjon
har besluttet å følge Storlogens forslag til
å arrangere Venneaften.
I Distrikt nr. 18 har Odd Fellow-logene nr.
14 Veøy og 131 Grip i to år prøvd ut en ny
form for informasjonsaften. Denne kalles
Venneaften, og er langt mer åpen og inkluderende i sin form enn tidligere praksis.
OM har anmodet br. Sigurd Vestly om å
være prosjektleder. Han skal være pådriver, informator og sammen med de som
han vil ha med seg, arrangere den sosiale
delen etter møtet.
I hovedsak er dette et forsøk på å skaffe
nye resipiender til vår loge. Det er derfor
meget viktig at alle brødre omtaler dette i
sin bekjentskapskrets, og gir tilbake navn
og adresser, slik at de kan bli invitert til å
se og oppleve litt av det som er vårt logeliv.
Vi vil arrangere Venneaften den 20. april, denne dato skulle vi hatt innvielse, men da vi ikke har noen søkere, vil programmet bli endret til arbeidsmøte.
De som er interessert vil få en skriftlig innbydelse med oversikt på møtested og tid, leng-

de på møtet, samt antrekk. Bevertning er gratis. De vil få oppleve vår logesal, en 20 minutters orientering fra vår Overmester, deretter et enkelt måltid, med påfølgende sosialt samvær.
INVITASJON TIL VENNEAFTEN I ODD FELLOW ORDENEN
Hei!
Siden du får denne invitasjonen kjenner du allerede minst en som er medlem i en Odd Fellow loge. Du har kanskje lurt på hva Odd Fellow er, og hva medlemmene foretar seg på
møtene? Du har kanskje også lagt merke til vårt ordenshus i Stockflethsgate 22.
Som medlem i Odd Fellow loge nr. 15 Kongshaug vil jeg gjerne invitere deg til huset vårt
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mandag den 11. mai Kl. 19:30
til en helt vanlig logekveld. Først samles vi i logesalen. Deretter fortsette vi til festsalen
og hyggelig samvær blant gode venner. Serveringen består av karbonadesmørbrød, kaffe, the og er denne kvelden gratis for våre gjester. Medlemmene går som regel hjem
mellom kl. 21 – 22. Hva det ellers dreier seg om? Godt vennskap og positive livsverdier! Vi
er faktisk mer enn 23 000 medlemmer i Norge – både kvinner og menn. Damelogene i Odd
Fellow kalles Rebekkaloger. Damer og herrer innen Odd Fellow Ordenen har adskilte møter.
Det vil glede meg om du vil være sammen med oss denne kvelden. Du vil helt sikkert treffe flere du kjenner. Ta det som en fin kveld blant hyggelige mennesker – helt uten forpliktelser! Ta gjerne med en venn eller kollega også, men det må altså være en mannsperson. Fint om du ankommer innenfor pluss minus 5 min. av møtetidspunktet. Uformelt antrekk.
Våre medlemmers alder varierer fra ca. 22 år til over 95. I dagens samfunn er det
ganske unikt å kunne etablere varige, gode vennskap på tvers av generasjoner.
Jeg setter pris på om du gir meg en tilbakemelding, senest den 1. mai.
Her er min kontaktinfo, det er hyggelig for meg å invitere deg. Du har kanskje noen
spørsmål? Da hører jeg fra deg når du har bestemt deg for, om du vil komme til vår venneaften.

Hjertelig velkommen!
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste
Kongshaugnytt
Bror Gunnar Kjøll fylte 75 år 3. mars
Vår alles kjære bror og fremragende Kapellan Gunnar Kjøll rundet 75
år den 3. mars. Det var åpent hus i anledning dagen og som logens
Overmester var jeg en av de første som gav ham et besøk med gratulasjoner og påfølgende bursdagssang sammen med Storrepresentant
Åge B. Eriksen. En populær mann mottok besøk av 28 personer i løpet
av de neste 8 timene og telefonen stod ikke stille. Gunnars bedre halvdel, Solveig hadde ikke ligget på latsiden når det gjaldt kakebaking.
Det var en mengde forskjellige kaker og alle var like gode. Jubilanten
var i strålende form og stolt som en hane for den flotte omtale i Sandefjords blad. De hjerteligste gratulasjoner i anledning dagen hilser vi
bror Gunnar også gjennom Kongshaugnytt.
Svein Harald Sataslaatten
Overmester


ooOoo —


Da en del brødre besøkte Tormod Dingstad i forbindelse med hans 95 årsdag fremførte
hans kone Astri følgende tale til sin mann som brødrene syntes alle brødrene burde få
høre og her er den.
Du er mannen som jeg fant i ungdomsår, det var på danseskolen, jeg var 15 år.
Med dine gode øyne på meg så, hørte jeg alt den gang kirkeklokkene ringe i det blå.
Men, vi bodde jo på hver vår kant, og så hverandre bare en gang i blant.
Tiden gikk og skolegang vi fikk.
Så var du mannen som til Hedemarken dro, og jeg på Ullevold tråkket mine sko.
Det ble noen år med ganske mye strev, men en sjelden gang kom et lite brev.
I denne tiden hadde vi nok opplevelser på hver vår kant, inntil du en dag tilbake til meg
fant.
Da var det at vi ikke kunne vente, og snart så var vi smidd i hymens lenker.
I flere år så flyttet vi fra sted til sted, inntil vi på Goli slo oss ned. Da hadde vi fått
sønner tre.
På Goli fikk du bruk for all din styrke, og jeg begynte i mitt gamle yrke.
Jeg jobbet jo på nettene så sene, og ofte måtte du nok legge deg alene.
Du er mannen som er god å ha, for naboer og venner,
alltid hjelper du, og ingen bort du sender.
Du er mannen som er far til våre sønner, og ofte er svak for mine bønner.
Takk da Tormod fordi du tok meg til din viv, for du er mannen i mitt liv.
Denne talen ble første gang holdt for sin mann da han fylte 70. Den talen ble skrevet
ned av Judith Aronsen.
Din Astri.
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På tur til røttene i Odd Fellow
Det er sikkert noen av dere medbrødre i Kongshaug som leste stykket til storredaktør Kjell Henrik Henrichs om den turen han hadde sammen med 16 andre til England. Jeg vil fortelle litt enklere og begynne med å si at ser du noe om en ny slik tur så meld deg på. !
Det var 17 som møttes på Gardermoen Kjell-Henrik Henrichs og hans sønn, som også nå er hans
bror i Odd Fellow. Denne er reisevant og godt kjent. Han guidet oss vel både med subway, tog,
drosjer og litt gåing. Så ha gode ting på føttene, for mine sko var vel nye og det merket jeg godt.
Vi fløy til Manchester først. Der fikk vi oppleve kåserier av ham, som er fine og dype og er med
på å gi reisen enda mer tyngde. En artig ting er at han er glad i fish and chips. Vi var en plass
med kvalitet og fikk oss dette med litt attått, og det smakte mer enn godt. Kvaliteten var der
ikke noe å si på. For å si det rett ut: jeg kunne ha tenkt meg dette en gang til på turen, som varte
fra mandag formiddag til fredagskvelden.
Vi var på et flott museum der vi fikk se hvordan livet på mange måter med arbeid, livsvilkår og
det sosiale medborgerskapet og medborgeransvaret der hadde ututviklet seg.
Men høydepunktet i Manchester var vel muligens da vi var i hovedlogen til Odd Fellow i denne
byen. Vi fikk en broderlig reell omvisning, bevertning, velvilje som alle gledet seg over.
Neste dag tok vi toget til Sheffield og det var i rute. Der var vi i kirke med så mange flotte
glassmalerier at en må se dem for å skjønne hvor mange og flotte disse var.
Vi var også i den kirken der vår leder av Odd Fellow globalt ble døpt. Det er en kirke som tar
imot alle uansett hvor de står på rangstigen, de hjelper dem som har ulike problemer. Vi opplevde der at vår leder Kjell Henrik Henrichs også spilte en norsk og en engelsk salme.. Han er jo
også organist av fag, denne allviteren.
Neste dag tok vi toget til London og der fikk vi tid til litt omvisning og vi hadde to netter der.
Der fikk jeg ikke med meg så mye da jeg andre dagen fikk skikkelig problemer med fordøyelsen.
Vi var fra ulke steder i Norge og en dame fra Sverige. Vi gikk godt sammen og koset oss i hyggelig lag når vi var ute både på dagtid og om kvelden, hvor vi spiste god mat og med godt drikke
til.
Ha med noen pund ekstra, bankkort og nyt det sosiale, og det med Odd Fellow der borte du får
se og høre av storredaktøren i De Tre Kjedeledd. Jeg angrer ikke på at jeg kostet på meg denne
turen.

bror Gunnar Kjøll
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Bjørn Hørnes gir oss en smakebit av Myamar
6.januar – og vi er klare for en uke i Myanmar, tidligere Burma. Dollarene
var ordnet, men ikke hvilke som helst. De måtte være feilfrie, uten skrukker og ikke begynne på CB…
Vi lander i Yangoon, den tidligere hovedstad, og allerede tidlig neste morgen går turen til Shwedagon pagoden, 100 m høy, en topp med 500 kg gull,
83 000 edelstener og 4000 gullbjeller. Denne voldsomme rikdommen sto i
sterk kontrast til det vi så av fattigdom.
I Yangon var det forbudt for tohjulinger, som det for øvrig var nok av i
resten av landet, men en general holdt på å bli påkjørt i Yangoon…
Deretter gikk turen til Inle Lake, en innsjø på 1000 m, og som er i ferd
med å gro igjen. Et forundelig syn – her rodde fiskerne med en hånd og en
fot…
Rundt sjøen lå en rekke landsbyer, hver med sine store samlinger av store
pagoder, opp til 3000 år gamle – dvs fra vår steinalder…
Turen gikk så videre til Mandalay, en by som gjennom den kjente sangen
har fått et skjær av romantikk. Men her var det ikke plass for mye romantikk. Da vi kjørte inn i byen ble det helt stille i bilen vår. Vi passerte det som må betegnes som melkeramper, med plastvegger og kanskje et bølgeblikktak. Søppel var kastet rett ut, foran brant et kullbål og
nedenfor rant en blåsvart bekk… Så kan man spørre seg selv: Hvorfor besøker man slike steder der fattigdommen hersker. For å sitere en av guidene: Takk for at dere kommer. Takket være dere får folk på
hoteller og i restauranter, folk som selger suvenirer og T- skjorter penger til å leve av i dag, og jeg kan gå
hjem med mat til familien min.
Gjennom Mandalay renner elva Irrawaddy som starter
i Tibet og ender opp i Siambukta. Vi hadde flere turer
på denne, men elva dro med seg mye jord, så det oppsto stadig nye sandbanker. Derfor satt det foran på
flere av skipa en mann med en lang bambusstav som
han målte dybden med.. Vi besøkt blant annet verdens
største pagode 150 m høy og med store sprekker at
den ble rammet av jordskjelv i 1836. Ved siden av kunne vi se verdens største klokke, så den tids konge hadde ikke spart på noe.. Her besøkte vi for øvrig verdens
lengste trebro, 1300 m lang ved en vakker sjø.
Og siden vi snakker om pagoder – neste besøk gikk til
Bagan, byen 3000 pagoder – for 1000 år siden fantes det 10 000 pagoder her. Heldigvis skulle vi bare besøke 7, men det var litt av et syn da vi sto på toppen av den høyeste og så utover en slette full av pagoder…
Alt arbeid ble gjort for hånd. Tenk deg en
gullbit som en karamell. Den ble banket på av
5 mann etter tur i timevis og endte som 4200
bladgullark på 2 ganger 4 cm…
Folket var vennlige og hjelpsomme, og de var
svært glade når vi ville være med på bilder de
tok….

Dette er bare begynnelsen Bjørn må
fortelle oss mer på et ettermøte

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

8

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

9

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

Nytt fra kollegiet
Siste høst satte OM ned et utvalg som fikk i oppdrag å starte arbeidet med revisjon av
vår Særlov. Utvalget besto av Eks.OM Olav Løvoll, Eks.OM Gunnar Jensen, br. Bjørn Hørnes og br. Rolf Sætre. Utvalget startet med å samle inn eksemplarer av de forskjellige
logers Særlov i Distrikt 8, samt Loge nr. 17 Dag, Porsgrunn, for å finne det beste grunn-

lag for det ferdige produkt. Et godt utarbeidet forslag ble levert kollegiet på nyåret, for
videre behandling.
Storlogen har de siste to årene laget nye lover og forskrifter, da må også Særloven følges opp med riktige referanser.
Utvalget la i tillegg frem tanker om å redusere/endre antall nemnder og deres funksjoner, det er ingen hemmelighet at Logen har en del nemnder som ikke fungerer etter hensikten. Det er også gitt pålegg fra Storlogen om å sette ned en Nevn for utadvendt arbeid, primært for å skaffe midler til utadvendt sosial virksomhet. Veteranfondets funk-

sjon blir endret, da veteranene skal betale ordinær kontingent fra 1.1.2016.
Særloven nærmer seg ferdigstilling etter behandling i kollegiet, og vil bli sendt ut til
brødrene for gjennomsyn og kommentarer, deretter skal den behandles i to møter i Logesalen, og godkjennes med 2/3 flertall. Som siste post blir den sendt til Stor Sire via DSS,
for endelig godkjenning. Særloven er som vanlig tenkt satt inn i Medlemsmatrikkelen som
kommer i ny utgave til høsten, etter skifte av embedsmenn og medlemmer i valgte og utnevnte nemnder.
Her bør hver enkelt bror delta og sette seg inn i loven før den tas opp i logen
Det er foreslått til dels store endringer som vil bli sendt ut til brødrene før første gjennomgang / avstemming i logen. Andre avstemming betinger 3/4 flertall for at endringene
kan sendes til DSS og videre til Stor Sire for godkjenning
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Hva skjer fremover
Mandag 23. mars avholder vår loge en ekstraordinær klubbaften uten damer. Denne
kvelden er satt av til å diskutere hvordan vår loge tenker seg driften av selskapslokalene
med kjøkken når nåværende restauratør slutter 31. mai.
Bakgrunnen for dette møtet er at det er kommet innspill fra flere brødre med lang
fartstid i vår loge som mener vi etter at vi fikk ny restauratør har mistet noe av eierskapet til våre logesalonger. Med dette mener de at vi tidligere som brødre og søstre
kunne leie lokalene rimelig til private arrangementer. Videre hadde vi utstrakte muligheter for å benytte husets kjøkken til selv å tilberede mat eller kjøpe fra den restauratør
som disponerte logesalongen utenom de avtalte tider som var avtalt til eget bruk.
Ved undersøkelse av forholdene i øvrige Vestfold-loger, Druidene-, Frimurer-, og Kong
Harald-loger viser det seg at de ikke har restauratør. Samtlige driver stort sett etter
samme mønster som tidligere ble praktisert hos oss.
Brødrene som har innhentet informasjonen viser til at prisene ligger ca. 50% av hva vi
betaler for serveringen. Det må imidlertid påpekes at det er mye større innsats blant
brødrene i disse logene når det gjelder borddekking, servering, barsalg, rydding og oppvask. Noen loger har satt dette bort og betaler for en del av tjenestene, mens utleie av
logesalongen administrerers av logene eller en oppnevnt nemnd i logehuset.
Når det gjelder inntekter tyder det på at de fleste har noe høyere inntekter fra utleie enn det
vi har hos oss.
Det er svært viktig at så mange som mulig møter opp og at vi får en konstruktiv debatt om hvordan loge 15 Kongshaug ser for seg at vårt logehus skal drives i fremtiden. I det minste bør det
komme frem en skisse på driftsform som overmester kan ta med seg i det videre arbeidet da
det jo er tre andre loger som sammen med vår loge skal legge grunnlaget for videre drift for
årene fremover.
Noen av spørsmålene vil være:

Hvem skal inngå avtaler når det gjelder leie av logesalongen.
Skal vi ha restauratør, kokk eller catering?
Hvilke oppgaver kan en tenke seg med å engasjere kokk i stedet for restauratør?
Hvis restauratør, hva skal en avtale med denne inneholde?
Hvis ikke restauratør - hvordan og hvem skal stå for utleie?
Uten eller med restauratør, hvem skal stå for borddekking, oppvask og generell renhold i våre
lokaler?

Møt opp og delta i debatten.
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Nytt fra Nemnd for SOS-barnebyer.
Man raker aldri opp for oppgaver i denne Nemnd, og i høstperioden er det opprydding med 17. mai
utstyret i kjeller-lageret i Logehuset. Selvfølgelig går tankene også ut i verden der behov for
hjelp til barna i de mange SOS-barnebyene, alltid er tilstede.
Vi satte i gang med å undersøke hvilke barnebyer trenger mest hjelp ? Da kontaktet vi SOSbarnebyer Norge med å gi oss oppgaver for situasjonen, og da mønstret Turid Weisser sine tropper hos SOS-barnebyer Norge. Vi på vår side dukket inn i finansene som man hadde til disposisjon. Da må tankene også styre vurderingen for neste vårhalvårets penge-behov. Derfor er det

viktig å kunne finne fram til forholdene som skal forme ut den rapport som hvert år pålegger Logens forskjellige Nemnder å gi et godt bilde med resultat av den positive innsats som er med til å
etterkomme Odd Fellow’s budord.
Vi støtter opp med å underholde 3 SOS-fadderbarn og 2 SOS-barnebyer, og disse holder vi god
kontakt med. Rapporten vår ga et flott økonomisk resultat som gjorde at Logen før jul kunne sende kr. 117.000,- fordelt med bidrag til følgende: SOS-barnebyer i ARUSHA i Tanzania, VIET
TRI i Viet Nam, LUSAKA og KITWE i Zambia. Videre til SOS-barnebyene i Silice, Latvia og San
Vicente i EL Salvador samt til SOS Day Care Medical Centre Keranyo, Addis Abeba i Etiopia. Vi

hadde god hjelp fra staben i SOS-barnebyer Norge til å finne fram til disse mottakerne.
Så ble det Nytt År 2015 og da var hovedsaken å planlegge programmet til vår vanlige SOSIALaften for SOS-barnebyer. Den finner sted i år på mandag 9. mars, og da får vi nettopp besøk av
Turid Weisser, Markedssjef fra SOS-barnebyer Norge. Hun var krumtappen som hjalp til å finne
fram til barnebyene som sårt trengte til hjelp, og på vår SOS-aften forteller hun og viser fram
lysbilder med bakgrunn i vår innsats.
Innbydelser er sendt ut pr. post denne gang, så det er å håpe at det blir en fin oppslutning av
brødre og gjester. Vi får også besøk av Varden Trekkspill Orkester som vil muntre opp med sitt

spill.
Endelig er også arbeidet i gang for å legge til rette for Ballongsalg 17. mai. I år kommer den dagen på en søndag, og dermed trenger vi en solid innsats av brødre med å klargjøre ballongene på
lørdag 16. mai. Så er det å håpe at været 17. mai kan bli like flott som i fjor. Da kunne vi fak-

tisk stille med 23 selgere, og da gikk salget ganske raskt. Mange selgere skaper grunnlaget for et godt økonomisk resultat som gjør mulighetene for å støtte opp om de mest
sårbare barn rundt omkring i verden.

Vi ønsker brødrene og familier en riktig hyggelig vår. Vi har plukket den første blåveis og
hestehov, så snart bugner det nok i skog og mark også til fuglekvidder.

Birger Bugge Vabog.
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Oppgradering av øvingslokale i kjelleren

Nåværende leietaker, «Brassen» har flyttet ut av lokalene i kjelleren. Styret sendte brev
til alle logene med spørsmål om det er interesse for å benytte lokalene til øvingslokale for
alle logene. Tilbakemelding fra logene var alle positiv til å få et ekstra lokale som kan disponeres av logene.
I kjelleren som kan disponeres av logene er det ett stort rom med vinduer, tenkt til
øvingslokale på 67.5 m², ett kjøkken og tre andre rom som kan innredes etter behov og
ønsker fra eierne.
Lokalene kan i tillegg til å bli benyttet til øvingslokale benyttes til mindre møter og selskaper i og med at det også er kjøkken i tilknyttet rom. Her er det bare å komme med innspill da mulighetene er mange.
Oppussingen starter i løpet av våren så her er det bare å melde fra så skal nok vedlikeholdsgruppen finne aktiviteter som må utføres før lokalene kan tas i bruk.
De aktuelle rommene er nr. 024,øvingslokale, nr. 015 er kjøkken og 016 og 017 kan innredes og benyttes til ønset formål

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

Prisene i denne oversikten stemmer ikke i og med at restauratøren har øket prisene på både mat og drikke siden denne oversikten ble laget.
Drikke kommer i tillegg
Betal helst med kort.

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Storrepresentantens spalte:
Nytt fra Storrepresentanten mars 15
Det nye året startet med ferie, hjemkomst like etter at en av de
taktfaste orkaner hadde passert.
Forberedelse til Erfaringsseminar for yngre brødre av oss i Nevnd
for styrkelse og ekspansjon. Vi fortsetter tradisjonen med dette
på fergen Color Line den 12. februar. Referat fra seminaret annet
sted i bladet. Nå er det slik at ikke alle av våre yngre brødre finner tid i en travel hverdag til å være med, litt sykdom er også i
farten, men vi ble 15 brødre, i fjor var vi 18 totalt. Likevel var
stemningen positiv for å fortsette også neste år.
Sammen med Eks.OM Frank Eriksen og OM Svein Harald Sataslaatten kunne undertegnede tildele 25 års juvel til br. Birger Giæver i hans leilighet.
Tidligere i januar hadde Eks OM Frank Eriksen og Eks OM Bjørn Solberg tildelt brr. Edvard Eriksen og Arild Otto Hansen den samme type juvel i et logemøte.
Et interessant prosjekt er startet av Nevnd for styrkelse og ekspansjon, med br. Sigurd Vestly som leder. Det er å arrangere en Venneaften for interessenter. Vi trenger
nye brødre, stagnasjon er ikke bra for logelivet, det viser informasjon fra flere loger.
Statistikk fra Storlogen viser dessverre også nedgang i antall brødre i vårt Distrikt.

— ooOoo —

To brødre fra vår loge ble innviet i leir nr. 8 sammen med 7 brødre fra
andre loger i distriktet.

Jostein Selvikvåg ble torsdag 5.
mars tatt opp i leir nr. 8 Vestfold
og tildelt Patriarkgraden

Trond Arne Hegdal som er overført fra loge 29
Drofnum til 15 Kongshaug 5. januar. Han ble tatt
opp i leir nr. 8 Vestfold og tildelt Patriarkgraden
torsdag 5. mars

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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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 nå
montert to nye mikrofoner som kan benyttes av skuespillere slik at det som blir sagt
bedte kan høres av de som bruker høreapparater og i høytalerne.

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Referat fra erfaringsseminar 12.februar 2015

Erfaringsseminaret ble gjennomført på M/F Color Viking og 15 brødre deltok.
Turen startet kl. 17.00 fra Sandefjord og logedeltagerne hadde egen salong tildelt under hele
turen. Buffeen var åpen fra turen startet, brødrene forsynte seg godt og koste seg med god mat
1

Storrepr. Åge B. Eriksen ønsket deltagerne velkommen. Han orienterte litt om praktiske
detaljer og agendaen for seminaret.

Etter dette presenterte kollegiet seg. Deretter presenterte øvrige brødre som var med
på turen seg og til sist Nemnd for styrkelse og ekspansjon seg hvor Br. Arild Larsen deltok som sekretær istedenfor Br. Ola Fjeld.
2

Yngre brødres halvtime. Innledning til dette ble gjort av Storrepr. Åge B. Eriksen, som
begrunnet denne halvtimen med at de yngre brødrene skulle ha anledning til å komme med
synspunkter på logelivet, og hva de mente var viktig å være oppmerksom på fra logens
side. De ble også anmodet om å si noe om hvilken betydning den enkeltes fadder hadde, og
hvilken nytte man som ny bror hadde av fadderen i logen.
Av de innspillene som kom, kan det virke som om yngre nye brødre hadde et større behov
for støtte fra fadder etter innvielse, enn eldre nye brødre.
Etter dette innlegget ble det igjen fokusert på fadderens rolle, og spørsmål om på hvilken
måte fadderen bør følge opp i starten på logelivet – f.eks. at han passer på/følger opp at
den nye bror møter på møtene.

3

Referat fra seminaret 13. februar 2014 ble lest opp av Br. Arild Larsen

4

4 Hva har hendt siden sist v/Eks. OM Truls Erik Pettersen
a. Privatnemndas rolle

Foreslo at deltagere til spillene kunne rekrutteres i Privatnemnda
For øvrig jobbes det videre med å finne oppgaver for Privatnemnda
b Møtestart
Det er innført en prøveordning i Logen hvor møtene starter kl. 18.30
c Spørreundersøkelse – ref. seminar 2014
Storrepr. Åge B. Eriksen hadde vært i kontakt med Storlogen og det ble signalisert at det muligens kunne settes i gang en litt mer «avansert» undersøkelse, og
hvor Loge nr. 15 Kongshaug kunne kjøre en pilot på dette. I ettertid har det ikke
kommet ytterligere signaler fra Storlogen – tas opp igjen.
d

Forslag fra seminaret 2014 om å arrangere f.eks. invitere til fotballmøte på noen
lørdag ettermiddager har resultert i 1 møte i ettertid.
Erfaringene fra dette er ikke kjent.

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

Forslag fra seminaret 2014 om fordypning i logens innhold tas opp med DSS.

f

Forslaget fra seminaret 2014 om å arrangere tur ut i naturen for logens medlemmer og
familier er forsøkt arrangert en gang. Ble avlyst pga. for dårlig oppslutning.

g

Forslaget fra seminaret 2014 om å publisere referater fra kollegiemøter og møter i nemnder for brødrene. Det er besluttet at punkter fra kollegiemøtene kan publiseres via
Kongshaugnytt.

5. Restauratør slutter til våren – hva nå v/ CM Sigurd Vestly
a

Det er kommet signaler fra mange om at det er ønskelig å få tilbake betjeningen av baren
– kan også være en oppgave som passer privatnemnden (som tidligere)

b

Det bør signaliseres til styret at ønsket er å få tilbake råderetten over baren

c

Skm. Trond O. Gundersen hadde vært i kontakt med kommunen og skjenkekontrollen, angående adgang for logen til selv å servere alkohol ved møtene. Det foreligger både skriftlig og muntlig bekreftelse på at det er tillatt for logene å gjøre dette.

6

Venneaften v/CM Sigurd Vestly
Det er iverksatt et prosjekt fra Storlogen med dette temaet og CM Sigurd Vestly orienterte om
dette og har sagt seg villig til å være ansvarlig for gjennomføring av dette i vår loge.

7 Informasjonsprogrammet
Storrepr. Åge B. Eriksen oppsummerte status om dette og at det igjen har stoppet litt opp. Det
ble gitt uttrykk for fra deltagerne på seminaret om at det kunne være en god idé å avholde møtene i informasjonsprogrammet med de aktuelle brødrene, umiddelbart etter gradspassering
8

Diskusjonstimen ved Eks. OM Gunnar Jensen.
Eks. OM Gunnar Jensen stilte deltagerne aller først følgende spørsmål; er det behov for fortsatt
gjennomføring av erfaringsseminar – og behovet ble bekreftet av deltagerne. Deretter ble følgende temaer luftet og kommentert:

 Hvordan får vi flere deltagere med på seminaret (yngre brødre). Til dette ble det kommentert at
Yngre brødre ønsker seg mer tid på seminaret til å diskutere seg i mellom
Vi må slippe ungdommen mer til
Vi må fortsette å jobbe på sammen måten som nå (arrangere seminar)
Informere nye resipiender allerede ved opptak om at det blir avholdt seminar for
yngre brødre en gang i året.
 Sette seminaret (båtturen) inn i terminlisten.
 Hvorfor bli en Odd Fellow (og hvordan verve flere medlemmer)

Informasjonsbrosjyren «Hvorfor bli medlem av en Odd Fellow loge» gir god og relevant
informasjon for alle alderstrinn – også for potensielle yngre medlemmer
9

Oppsummering og avslutning v/Storrepr. Åge B. Eriksen
Arild Larsen
Referent

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

Jubilantene Edvard Eriksen og Arild Otto Hansen

Arild takker for tildelingen og har sitt fadderbarn

EksOM Frank O. Eriksen og Bjørn Solberg stod for ved sin side
tildeling av 25 års veteranjuvelene

EksOM Frank O. Eriksen holder tale for jubilantene og han
er fadder for Edvard Eriksen.

Brødrene Bjørge Trollsås, Michael Dahl og Thore Sebastian Nielsen.
Fikk Den Høye Sannhets Grad 2. februar

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Mandag 2. mars fikk vi besøk av 11 brødre fra Loge 92 Romerike.
OM Svein Harald og OM i loge 92 Romerike holder
taler . Denne kvelden ble brødrene Trond Ellefsen
og Jørn Sigbjørn Aadne Rød forfremmet til Den
Edle Kjærlighets Grad.
Sekretær i 92 Romerike takket for maten etter

et godt måltid

Bror Svein Harald Sataslaatten som i
mange år var i loge 92 Romerike var
forsanger da logens logesang ble fremført i salongen. Svein Harald fortalte
mange historier fra sitt liv i loge 92
Romerike og hans måte å fremføre

disse ble ganske klart gjenkjent av
brødrene.

Gjestende brødre fra loge 92 Romerike

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Ta deg tid
Den tid som folk bruker til det egentlige arbeidet, blir stadig kortere. Vi får stadig mer ”fritid”, lange
weekender, stadig mer ferie.
Og allikevel, hvis du ser deg rundt, har folk det alltid like travelt. Hvis du spør om noe, hører du for det
meste: ”jeg har ikke tid!”
Aldri før har vi sett så mange forjagede mennesker. Mor og far venter forgjeves på besøk av sine barn:
de har ikke tid. Gamle og syke ser de unge og friske fare forbi: de har så mye å gjøre. Ektefeller blir
fremmede: de har ikke tid for hverandre.
Alle jager omkring, selv når de har ferie. Ferie og fritid er blitt industri. Reklame og tilbud hamrer mot
deg: du må reise dit, du må feriere der, kjøpe campingvogn, alle gjør det. Du må reise lenger enn naboen,
alltid lenger.
I din fritid ser det ut som om det er en hel del ting som ”må gjøres”, ting som dine omgivelser pålegger
deg. Ellers er du utenfor. Du må holde aviser, følge med i TV. Du må være informert og på høyde med alt.
Fritiden din må organiseres, fylles med innhold, ingen bortkastede pauser.
Jeg har et forslag: prøv engang å ikke gjøre noen verdens ting! Eller gjør rett og slett det du har lyst til!
Kom deg ut av ”akselerasjonen”! Fall til ro! Kom deg til stillheten! Der finnes de små og vidunderlige gledene i livet, de som er gått tapt for folk i bråket og travelheten!

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 11.05.2015
Siste frist for materiell til det nummeret er 5. mai
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
Webansvarlig :Lester H Syvertsen
Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten
Trykk : Konica Minolta
Adresseendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no eller 97594445
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Loge 15 Kongshaug takker
også alle våre annonsører for
støtten til vært humanitære

utadvendte arbeide

Vi tilbyr boligsalg til Odd Fellow
medlemmer til svært gunstig pris
Barfod Eiendomsmegling A/S
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
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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 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

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 går til vårt arbeide for SOS Barnebyer
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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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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