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Kongshaug-nytt 

September 2015 

 

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt. 

For mange av oss fikk sommeren en god start med sommerfes-

ten på Gokstad kystlag tidlig i juni. Deretter gikk vi vel mye 

rundt og ventet på varmen og den værmessige gode sommeren 

vi hadde i fjor. Den lot vente på seg, men noen fine dager kom i 

august og dermed ble konklusjonen for de fles-

te at sensommeren klarte å lade opp batterie-

ne slik at vi nå er klare for en ny høst. 

Høsten er kjent for sin variasjon med sol 

og regn, høye og lave temperaturer. Også 

logehøsten har variasjoner i programmet. 

Allerede 21. sep- tember kommer Veteran-

aften med servering av krabbe og reker. Da opp-

fordres brødrene til å lete fram de gode historiene for å dele 

dem med oss og på den måten være med på å skape den gode 

stemningen logen er kjent for. Senere i høst vil vi feire to 40 

års veteraner og en 50 års veteran, dette opplever vi ikke 

hvert år. I november kommer en innvielse med to resipienter og 

høstprogrammet avsluttes med vårt tradisjonelle julemøte. 

Sammen med de andre møtene denne høsten bør dette friste 

et logehjerte. 

I høst har vi fått en ny restauratør på huset. Ole Anders Live-

rød driver i dag Atlantic Selskapslokaler AS og ønsker å prøve 

å drive Stockflethsgate Selskapslokaler AS parallelt  

.                        Forts. neste side 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

05.10.15 

Klubbaften m/damer 

14.10.15 

- + hos □nr 48 Færder 
(onsdag) 

19.10.15 

50  års Ve.Ju Galla 

02.11.15 

= + 

01.11.15 

Kirkesøndag 

11.11.15 

M□ hos □48 Færder 
(onsdag) 

16.11.15 

O + Galla 

30.11.15 

40 års Ve.Ju Galla 

07.12.15 

Arbm. Julemøte 
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I vår loge er det ulike og sterke meninger om hvordan logens ettermøter skal drives. Dette er vik-

tige synspunkter som vi i det nye kollegiet ønsker å vurdere når vi planlegger møtene våre de nes-

te to årene Kollegiet kan ikke ta hensyn til alles meninger, men vårt mål som for alle kollegier tid-

ligere, er å styre logen slik at vi får mest mulig tid og energi til logearbeidet og samtidig klarer å 

skape det gode miljøet vi alle ønsker. 

Til slutt ønsker jeg å takke alle brødrene for at dere er medlemmer i vår flotte loge. 

 

Christian Holte-Nilssen 

Overmester 

 

 ooOoo — 

Vår nye Eks Overmester ser tilbake på sommeren 

En sommer er over, men minnene av den består. Jeg håper det ble slik for de fleste og at den ble 

rik på gode minner. For min egen del har jeg gjennom sommeren fulgt ruten til Sommerbåten Sjø-

kurs. Fra nord til sør. Ikke fordi det er det beste programmet jeg har sett, men fordi min yngste 

sønn hadde sommer- jobb om bord som maskinist og jeg hadde stor glede av å følge 

ham på ferden syd- over langs norskekysten i håp om at jeg skulle få et lite glimt 

av ham på skjer- men. Som sjømann, var det brevene hjemmefra vi ventet på 

da «gnisten» var postmann etter at agenten hadde vært en tur om bord etter 

at trossene var festet i brygga. Slik er det ikke lenger. I hvert fall ikke på 

Sommerbåten. Guttungen hadde vært en tur i land og kjøpt seg ny mobil. 

Sim-kortet kom hjem i postkasssa her i Sandefjord, kontakten var brutt. Nå 

var gode råd dyre. Hvordan får man levert et brev om bord? Rederiet ble kon-

taktet. Men nei, de kunne ikke hjelpe meg. Odd Fellow ble redningen. Båten var på 

veg fra Bergen til Ulsteinvik. Loge 113 Flåvær har sete der. OM Jostein Vartdal 

var logebror og hadde ingen problem med å motta et brev for deretter å bringe det om 

bord til min sønn når båten ankom. Tre dager senere hadde vi igjen opprettet telefonkontakt med 

yngstemann og OM Jostein Vartdal i loge 113 Flåvær hadde fått en spesialomvisning om bord i 

Sommerbåten.  

Denne opplevelsen er et fint sommerminne for meg, hvor vi i praksis kan oppleve Odd Fellow-

ånden, der Vennskapet, Kjærligheten og Sannhetens budskap kommer så tydelig frem.  

Litt vemodig er det at jeg nå sitter og skriver mitt siste innlegg som Overmester til Kongshaug-

nytt. Det har vært en krevende periode, men jeg har fått en masse erfaring og takker for gode 

og positive tilbakemeldinger fra alle. Jeg ønsker min etterfølger lykke til og håper han får like 

stort utbytte av oppgaven som jeg selv har fått. Jeg går også ut fra at alle brødre gir ham den 

samme støtte som jeg selv har fått. 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Svein Harald Sataslaatten 

Nå Eks Overmester 
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 Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

Mandag 11. mai var det venneaften som et resultat av forslag fra Storlogen 

Forslaget ble sendt oss før jul og en skisse av hvordan dette kunne føres med mål å få til en ver-

vekampanje for nye brødre. Konseptet er utarbeidet og utprøvd i Distrikt nr. 18 av Odd Fellowlo-

gene nr. 11 Veøy og nr. 131 Grip.  

Dette opplegget ble forsøkt over to år, og resulterte i en tilgang av nesten  50 nye brødre.  

Vår loge har hatt en «tørke» i det siste når det gjelder søknader om medlemskap. Nevnd for lo-

gens styrkelse og ekspansjon tente på dette opplegget, og etter en del diskusjon og samarbeide 

med kollegiet og br. OM Svein Harald Sataslaatten, ble br. Sigurd Vestly bedt om å stå for pro-

sjektet i nevndens og dermed logens regi.  

Brødrene fikk tilsendt en orientering, samt et brev som skal leveres den interesserte. Informa-

sjon ble også trykket i marsnummeret av Kongshaug nytt. Vestly skal på hvert møte minne brød-

rene på oppgaven, og fokusere mot den fastsatte dato som ble 11. mai.  

Til sammen 8 interesserte meldte seg på, en ble dessverre syk, men blir fulgt opp i etterkant. 

Logen gjennomførte arbeidsmøte med bla valg av nye embedsmenn og godkjenning av revidert 

Særlov. De syv ble ført inn i logesalen etter at møtet var avsluttet, og gitt en orientering om vår 

Orden av Br. OM. Deretter gikk vi ned i salongen til et enkelt måltid med kaffe og karbonade-

smørbrød. Br. Vestly gjennomførte så et intervju med en yngre br. Sigbjørn Rød, om han liv og 

arbeid, bla som kylling- oppdretter i Kodal. Mange interessante opplysninger som de fleste av oss 

ikke visste mye om. I opplegget fra Storlogen fulgte det også med en Quiz med en del spørsmål 

av almen art. Brødrene ble delt inn i lag, hvor det i hvert lag skulle være med en av gjestene. 

Dette ble tilbørlig avsluttet med utdeling av premier, som de skarpeste kunne kose seg med «i 

heimen». I det hele en fin måte å binde sammen brødrene og våre gjester. 

Tilbakemelding fra de inviterte og brødrene var positive på dette opplegget, rykter sier at det 

nok er søknader om medlemskap «i farta»! 

 

16 og 17 mai var det vårt tradisjonelle ballongsalg i byen vår og styret i SOS barnebyer tak-

ket for innsatsen på denne måten. 

Kjære bror, 

Vi vil gjerne på denne måten få uttrykke hjertelig takk for all hjelp og meget fin innsats i forbin-

delse med klargjøring av ballonger 16. mai og ballongsalget 17. mai. 15. mai sørget brødre i Nemn-

den og andre med transport av alt utstyr fra lageret i Stockflethsgate til Tilfluktsrommet i 

Høstsgate, med stor bil som Edvard hadde fått lånt 

36 brødre ordnet med oppblåsing og montering av ballonger 16.mai i Tilfluktsrommet i Høstsgate, 

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 og kaffe til kakepause, og Baker Fritz sørget for baksten.  
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Etter en fortjent pause 17. mai til kl.17.00, kunne Edvard, Øystein og Birger laste inn alt utstyr i 

Gleditschgården- for kjøring til Lageret i Ordenshuset for tømming siden bilen skulle være klar 

for transport for eieren 18. mai morgen. 

17. mai opprant med det mest herligste værforhold som vi kunne tenke oss. Brødrene posterte seg 

i byen på de faste godkjente områder og solgte ballonger eller var på posten i basen i Gleditsch-

gården. Samlet sett var bemanningen 16. mai meget god på formiddagen, og god nok på ettermid-

dagen slik at man rimelig tidlig klarte å få alt ferdig på en fin måte. -  17. mai klarte man å stille 

22 brødre + fru Løvoll som selgere, så vi var meget godt bemannet, men salget gikk dog ikke så 

raskt unna som tidligere, mye på grunn av for mange «utlendinger» som hadde sittet klar fra kl. 

07. om morgen. Politiet grep denne gang noe inn med å beslag legge deres ballonger. Derfor kunne 

vi først ved 3-tiden konstatere at vi hadde 105 ballonger igjen som ikke ble solgt !!   

Denne gangen hadde Sandefjord Kommune stilt 2 plasser gratis på Torget for salgsposter, og det 

håper vi kan gjenta seg til neste år også. 

6 personer har sponset i år 4 flasker Helium ballong-gass hvilket representerer kr.13 575, og vi 

kjøpte 1 flaske fra Ballongbutikken A/S for egen regning. Innkjøpet av ballonger fikk vi også fra 

Ballongbutikken AS ved Petter Vabog, på en rimelig måte.  

Vi fikk også denne gang disponere gårdsplassen til Odd Gleditsch Farvehandel A/S hvilket gir 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 glim-

rende egnet til formålet. 

Selgerne våre ble nok en gang meget positivt tatt imot og fikk fortsatt mange hyggelige kommen-

tarer og gavetilskudd til vår innsats for den gode sak.  

Så noen ord om resultatet av våre anstrengelser på basis av informasjon fra br. kasserer Øystein:          

Salget 17. mai har gitt oss en Netto inntjening på ca. kr. 76 785, - som vi selvfølgelig er strål-

ende fornøyd med. Vi fikk igjen se at når vi har selgere nok, så går salget vidunderlig raskt unna.  

Br. Edvard Eriksen hadde også 16. mai ordnet med stor lukket kapell lastebil for transport av bal-

longer og alt utstyr til Gleditsch-gården.  

Med dette har du fått en tilbakemelding om det du har vært med på å skape, og vi håper på 

Nemndens vegne at du ved senere anledning ved spørsmål om hjelp, kan være like positiv som 

denne gang.  

Det er en fryd når klargjøring av ballongene foregår i gemyttlige former med smil og gode ytring-

er, samt at selgerne kan oppleve gode forhold til glede for både publikum og seg selv så de kom-

mer tilbake med godt humør. Har du forslag til forbedringer av salg etc., så hører vi gjerne om 

det. 

Av det flotte resultatet ble kr. 25000 oversendt SOS-barnebyer som støtte til bana i Nepal 

Så vil vi få ønske alt godt og God Sommer !    

 

                          MBH i Vennskap Kjærlighet og Sannhet , 

Øystein Mathisen (sign)  og Birger Bugge Vabog (sign) 
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Lørdag 6. juni Årets sommerfest ble tradisjonen tro avholdt på Gogstad Kystlag som passer yp-

perlig til denne type arrangement. 53 feststemte deltakere benket seg rundt bordene som var 

dekket med hvite duker og lilla rododendron-blomster. Det ble servert spekemat med flatbrød 

og masse godt tilbehør supplert med tre forskjellige typer sild for de som ønsket det. Rømme-

grøten ble droppet i år og ingen så ut til å savne den. Det ble servert øl, rød og hvit vin og nubbe 

fra baren til meget gunstige priser, og våre unge brødre Michael, Espen og Thore Sebastian, 

fungerte som bartender på en fantastisk måte. Enmannsorkesteret «Willeys» satte tonen og det 

var meget god stemning hele kvelden selv om vi måtte danse for å holde varmen i den kraftige 

sommervinden, men ellers var solen fremme på alle områder. Overmesters ene sønn fylte 19 år 

denne kveld, så hele hans familie var tilstede på festen. Påtroppende UM hadde ansvaret for at 

festdeltakerne beholdt stemningen under hele kvelden og satte i gang en runde med gode fortel-

linger der den beste ble premiert. Natt- mat med pølser og lumpe ble servert ved midnattstid, og 

neste gang blir det også kaffe og kaker. Lokalene og musikken til denne sommerfesten er booket 

til første lørdag i juni frem til og med år 2020, så nå har brødrene god tid til å planlegge og set-

te av denne kvelden for å opprettholde det gode Vennskap blant logens brødre og deres følge. 

Jeg gleder meg allerede til neste år. 

 

Bror Overmester Svein Harald Sataslaatten 

 

Mandag 8. juni ble årets tur Ut i det blå arrangert 

I år ble turen «Ut i det blå» lagt til Gavelstad Gjestegård, som er et tradisjonsrikt hotell som 

har vært drevet av familien Myhre i over 60 år. Fra sommeren 2009 har Anne Margrethe og 

Mangs Netskar overtatt og drevet gjestegården.. Med litt fornyelse, ønsker de å føre tradisjo-

nene videre. Med god og hjemlig atmosfære og god norsk mat. Vi var 12 sjåfører og 36 reiselyst-

ne eldre med på turen. Det var en nydelig dag og for meg var det spennende å følge ruten som 

var tegnet inn på et kart gjennom indre Vestfolds ødemark. Etter en times kjøring var vi plutse-

lig fremme, og mine tre passasjerer ble nok litt lettet over at vi hadde funnet den rette veien 

for det var en stund vi trodde vi hadde kjørt oss bort. Vi fikk en trivelig og varm velkomst av 

vertskapet som vartet opp med skikkelig god gammeldags norsk koldtbord som smakte helt for-

treffelig. En liten demper på stemningen ble det da vi oppdaget at to av våre gjester ble stående 

gjenglemt i Sandefjord, men dette ble rettet opp dagen derpå da Overmester gjentok turen med 

de to gjenglemte damer som også fikk med en venninne som ikke var påmeldt. Alle tre håper det 

blir en tur til neste år også.  

 

Bror Overmester Svein Harald Sataslaatten 
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 Mandag 31. august ble vårt første møte i høst arrangert. Dette var et arbeidsmøte med etter-

følgende brannøvelse. Når det gjelder brannøvelsen er det foretatt endringer da det ikke lenger 

er rømningsvei bak skattmesteren og at det ikke lenger er kasserer i kollegiet blir ansvaret for 

rømningene skrevet om. 

 

Mandag 7. oktober ble vårt nye kollegie og utvalgte embedsmenn installert. På storlogemøtet 

2014 ble det besluttet at kollegiet ikke lenger skal ha kasserer, men at ceremonimesteren nå 

inngår i kollegiet. Dette betyr at vår kasserer i perioden 2013 til 2015, Kjell A. Olsen ble vår siste 

kasserer. Det nye kollegiet består nå av: 

 

Overmester 

Christian Holte-Nilssen 

Undermester        Sekretær   Skarrmester       Ceremonimester 

Sigurd Vestly      Øystein Mathisen  Trond Gundersen     Svein Trollsås 

Eks Overmester   Storrepresentant 
Svein Harald   Olav Lars Løvoll 
Sataslaatten 
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste  

Kongshaugnytt 

16. mai fylte bror Runar Bjørnerud 50 år 

Vår Overmester Svein Harald besøke han i anledning dagen. Han var litt sent ute så alle 

hans gjester hadde reist hjem. Vi Gratulerer. Selve festen ble holdt om 

bord i Victoria på Telemarkskanalen med et 50talls gjester tilstede. Det 

ble en minnerik tur og en hendelse Overmester aldri tidligere hadde 

opplevd maken til.  

 

       Vi gratulerer den gode bror med dagen 

 

 

— ooOoo — 

24 mai fylte bror Kjell Eriksen 80 år 

Da vår Overmester Svein Harald ankom med blomsten fikk han en varm vel-

komst av to av hans barnebarn som han ikke hadde møtt tidligere. 

Karin hadde pyntet og dekket på til ankomsten og den nydelig 

bløtkaken møtte liten motstand. Kjell hadde gjennomgått en stør-

re operasjon i hodet, og på grunn av ustøhet har han hatt proble-

mer med å komme på logemøtene. 

    Vi gratulerer bror Kjell med 80 årsdagen 

 

— ooOoo — 

6. juni fylte bror Hugo Lauritz Andreas Karlsen 95 år 

Gunnar kjøll og Overmester Svein Harald besøkte han noen dager senere med blomst og 

gratulasjoner. Den aktive jubilanten hadde vært på operabesøk på dagen sin og måtte 

derfor utsette besøke noen dager. Gunnar og jeg ble servert nydelige snit-

ter med påfølgende kake og kaffe av en særdeles oppegående 95 

åring. 

 

      Vi gratulerer den spreke 95 åringen med hans store dag 
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 13. juni fylte beor Jon Berggren 75 år 

Overmester Svein Harald og bror Jon er også sangerbrødre og han satte meget stor pris 

på be- søk og blomst på formiddagen på hans store dag. Det ble vartet opp med 

kaffe, wienerbrød og napoleonskake på kjøkkenet av Berit som holdt 

på med blomsterdekorasjoner som sikkert skulle benyttes på fest-

bordet. Samme dag skulle vi ha konsert på Hjertnes så det hele ble 

et kort men hyggelig besøk. 

 

Vi gratulerer bror Jon med hans store dag 

 

 

— ooOoo — 

30. juni fylte bror Kjell Fredrik Moe 75 år 

Vår Overmester hadde avtalt besøk på dagen og bror Kjell Fredrik møtte 

han i døren med et stort smil, takket for blomsten og var meget 

glad for besøket fra logen. Samtidig ankom brannbilen fra Sande-

fjord brannvesen med folk som skulle installere brannvarsler. De 

benket seg ute på verandaen i det nydelige sommerværet med ut-

sikt over indre havn der det ble servert kaffe og wienerstang. Det 

begynte stille og rolig med hans kone Elin og Svein Harald, men så 

rant det inn med brødre og søstre av jubilanten og det ble temmelig 

folk- somt ute på terrassen. Svein Harald fikk anledning til å hilse på nesten 

alle i hans familie og tiden gikk så altfor fort i det hyggelige selskap. 

 Vi gratulerer den spreke bror med dagen 

 

— ooOoo — 

6. august fylte bror Bjørn Ellefsen 60 år 

Bror Bjørn inviterte Svein Harald hjem til seg som feiret sin 60 års 

dag. Normalt sett har vi i logen prosedyre for leveranse av blomst 

uten besøk til yngre jubilanter, men jeg benytter meg av enhver an-

ledning til å få til et besøk hjemme. Turid vartet opp med nydelige 

kaker og jeg fikk hilse på hennes bror og kone som også var tilstede. 

Dette var folk jeg var godt kjent med fra før, men var ikke klar 

over at de var i familie med Bjørn, så jeg blir stadig minnet på at det 

er best å oppføre seg pent i alle anledninger for man vet aldri hvem 

som er i slekt med hvem. Bjørn kjører buss og hans fadder i logen er Hans Erik 

Thomsen som vervet Bjørn på en av logens utenlandsturer.  
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 24 juni fylte bror Gunnar Bertin Gustavsen 75 år. 

Bror Gunnar var i denne tiden på hytta på Tromøya utenfor Arendal og ikke tilgjengelig 

for besøk og blomsteroverrekkelse. 

 Vi ønsker bror Gunnar til lykke med den store dagen og håper 

på å se han på våre møter i tiden fremover. 

 

 

 

 

— ooOoo — 

 

 

6. juni fylte bror Olav Lars Løvoll 70 år. 

Bror Olav har i sommer vært på flyttefot og besøk på dagen var ikke mulig. Vi ønsker vår 

bror til lykke med den store dagen og vet at han vil møte på våre møter i 

fremtiden. Han ble installert som vår Storrepresentant for de nes-

te fire årene. Som Storrepresentant er han bindeleddet mellom 

vår loge og distriktsrådet. Dette er en stor oppgave med besøk og 

oppgaver i forskjellige loger i vårt distrikt. 

 

 

 

 

— ooOoo — 

 

 

Alder er bare et tall det er hvordan du føler deg og hva du gjør med tiden som be-

tyr noe 
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Bli kjent med vår nye Overmester som fylte 

50 år 23. august 
 

 

23.08 fylte vår nye OM Christian Holte-Nilssen 50 år, og vi slutter oss til gratulantene. 

I hagen i Bragesvei ble det slått opp et stort telt, og 45 gjester koste seg ut i de små timer da 

dagen ble feiret. 

Bror Christian ble født i Bergen. Far Kjell var nyutdannet kjemiingeniør, og de første yrkesakti-

ve årene hadde han oppgaver flere steder i landet. 

Men da bror Christian var ett år gammel, havnet de i mor Inger Maries hjemby, Sandefjord. Fa-

milien slo seg etter hvert ned i Øvre Lunden, så det ble skolegang på Mosserød og Breidablikk. 

Deretter gikk turen til naturfaglinja på gymnaset og Befalsskolen for Kavaleriet. Her endte bror 

Christian opp som vognkommandør på en stridsvogn. 

Videre gikk ferden til Trondheim og sivilingeniørstudier i metallurgi. Første jobb var hos Tore 

Lundhs AMAT AS, som etter hvert gikk inn i Sintef. Da det ble stopp her i 2000, fikk han en 

midlertidig jobb hos GGP, Global Garden Products, som selger en rekke ulike hageprodukter – fra 

trimmere til kr 250 og opp til store hagetraktorer til 400 000. Meningen var å søke på andre 

jobber mens han hadde denne midlertidige jobben. Han er der den dag i dag, 15 år senere. Han 

har nå ansvaret for firmaets totale aktivitet i Østlandsområdet – kjøp, salg og administrasjon. 

GGP har alt fra store kunder som Jernia, Felleskjøpet og Plantasjen til små enmannsbedrifter. 

Før ferden til Trondheim hadde Christian truffet Trine Fuglaas fra Larvik, og i dag er de 5 – de 

har tre barn på 21, 18 og 13 år. 

Når vi begynner å snakke om fritid og hobbyer, kan Christian fortelle at han som ganske ung ble 

valgt til leder av byens Ungdomsavdeling av Forsvarsforeningen. Selv om han er politisk interes-

sert, har han aldri som far og sønn engasjert seg i partipolitikk. Han anser seg for å være meget 

sportsglad og har vært en ivrig volleyballspiller. Etter hvert som han får tenkt seg om, må han 

innrømme at mye av fritiden har gått til renovering av hus og hytte. Både på hytta i Mefjorden 

og på huset i Kathrineborggata som Trine og han kjøpte, har han nedlagt betydelige timer og 

penger. 

Foreldrene kjøpte etter hvert et hus i Bragesvei på Breidablikk.  Etter noen år da mor Inger 

Marie var blitt alene og hagen føltes for stor, overtok bror Christian huset, og her bor de fort-

satt. 

Men det er mer å feire… 

Bror Christian ble innsatt som vår nye OM 07.09, og dette er en helt spesiell hendelse i vår loge. 

Morfar Victor Holte var OM i perioden 1946 – 48, far Kjell Nilssen i 1977-79. Christian er altså 

3. generasjon OM, og det ville overraske oss om noen kan slå den rekorden.  

Litt om de to førstnevnte: Holtefamilien kommer opprinnelig fra Stokke, men oldefar gikk som 

bakersvenn i Oslo for så senere å flytte til Sandefjord. Her startet han H. M. Hansens bakeri, 

som senere ble overtatt av sønnen Victor. 

Morfar Victor sørget for at bedriften ekspanderte vider og leverte bakervarer til hele fylket.  
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 Da han skulle trekke seg tilbake «omskolerte» far Kjell seg til baker og konditor og overtok etter 

hvert bedriften sammen med sin svigerbror.  

Med både morfar og far i logen var det ikke vanskelig å si ja da han ble spurt om OM oppgaven. 

Som han selv sier – jeg vokste jo opp i logen – juletrefestene og turene til Sukke minnes han med 

glede. 

Han har klare målsettinger: Skape en positiv atmosfære i logen, slik at brødrene trives og har vir-

kelig lyst til å komme på møtene. Han ser det som viktig at eldre brødre fortsatt tar seg tid til 

våre nye brødre, slik at ikke noen blir sittende alene. 

Målet må være at det skjer mer under måltidene og på ettermøtene. Han håper at flere brødre 

har lyst til å fortelle om yrker og interesser, slik at vi hele tiden blir bedre kjent med hverandre. 

Det vil styrke brorskapet.  

Det er også viktig at alle innspill blir tatt på alvor og raskt blir behandlet i Kollegiet, et Kollegium 

som han har stor tro på, og som han gleder seg til å samarbeide med. 

Vi ønsker vår nye OM lykke til med oppgavene. 

 

Bjørn Hørnes 

 

— ooOoo — 

 

Hva hender fremover 

 

Mandag 5 oktober er det klubbaften m/damer. Annonse annet sted i avisa. 

 

Onsdag 14. oktober er det fellesmøte med Loge 48 Færder. Denne kvelde bør vi prioritere og 

sørge for godt oppmøte og et samhørighet mellom våre loger 

 

Mandag 19. oktober blir en stor dag for vår loge. Bror Tormod Dongstad skal denne kvelden bli 

tildelt 50 års veteranjuvel. Møt opp denne kvelden å vær med på å hedre vår bror med lang farts-

tid i vår loge 

 

Mandag 2 november får bror Iver Buraas tildelt den Edle Kjærlighets Grad. Dette blir første 

gang nye skuespillere skal i ilden så bli med å lag god stemning i salen. 

 

Mandag 18. november tar vi på oss finstasen og skaper god stemning i forbindelse med innvielse 

av to nye brødre 

 

Mandag 30. november er det igjen galla da Leif Eide og Lars Joh. Kristiansen får tildelt 40 års 

veteranjuvel 
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Nytt fra Huset. 

6. mai var det generalforsamling i Stockflethsgate 22 AS 

Det var godt fremmøte til årets generalforsamling. Styreleder Kjell A. Olsen ledet mø-

tet. Vedlikeholdsgruppens leder orienterte hva som ble gjennomført av aktiviteter i hu-

set i 2014. Videre fikk fremmøtte orientering om planene for oppgradering av disponible 

rom i underetasjen. Her skal det i løpet av inneværende år og utover vinteren foregå 

oppussingsarbeider for å lage nytt øvingslokale for alle loger og leirer i Sandefjord. Det 

er også tanker om at arealet kan benyttes til andre formål så som mindre sammenkoms-

ter ol. 

Taket over inngangen til det nye øvingslokalet var i meget dårlig forfatning og en forny-

else her ble gjennomført i mai måned. 

På grunn av vannlekkasje fra en brannslange i venterommet for utleiere måtte gulvbeleg-

get skiftes. I denne forbindelse ble det også fornyet gulvbelegg i inngangspartiet til ut-

leielokalene. 

Etter en kontroll av våre brannslanger i utleiedel og bak skattmester måtte slanger og 

strålerør skiftes noe som ble utført samtidig med montering av nytt gulvbelegg i vente-

rommet. 

Eks Overmester Åge B. Eriksen har fått overlevert mye loge og leirinformasjon av Eks 

Overmester og avdøde DSS Rolf Ellingsen. Dette er materiale som er tenkt oppbevart i 

et nytt bibliotek. Henvendelse om dette er oversendt Styret for videre behandling. 

Når dette skrives er arbeidet med kalkulasjon av arbeidet med oppgradering av under-

etasjen i gang og dette skal legges frem for styret 22. september. Alt tyder på at kost-

nadene må deles over to år for å få en god løsning.  

Rivingsarbeider i øvingslokalet (tidligere Brassen) vil starte i løpet av oktober. Vedlike-

holdsgruppen håper at flere brødre stiller opp til dugnad. 

 

Vedlikeholdsgruppen er nå i gang med å forberede oppgradering av UNDERETASJEN, 

tidligere ”brassen”, pluss  tilstøtende rom og tilhørende kjøkken.  Er det noen av våre 

medlemmer som holder  på  å - eller skal -  pusse opp  hjemme og  skifter kjøkkeninnred-

ning?   I så fall tas gjerne imot oppvaskmaskin,  komfyr og kjøleskap, evt. kjøl/frys. Opp-

graderingen foregår i 2015-16.  

Kontakt Arvid Wold:   arvwo@online.no.  Ved spørsmål tlf. 908 43 149.  

mailto:arvwo@online.no
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Bli kjent med vår nye Storrepresentant 

 

Vår nye Storrepresentant, Olav Lars Løvoll, feiret sin 70 årsdag 6.juli og vi gratulerer så mye med 

dagen. 

Navnet Løvoll stammer fra Sunnmøre, og det var også her bror Olav ble født. Farens jobber brak-

te han i førskoletiden først 3 år til Nord Norge og senere til Hadeland og Jørstadmoen ved Lille-

hammer. Her begynte han skolegangen, og da han var ferdig med Realskole og Folkehøyskole star-

tet han på Landbruksskolen. Drømmen var å bli bonde, men skjebnen ville at han fikk jobb som 

ekstrabetjent ved Ila fengsel i Bærum. 22 år gammel giftet han seg med Toril, og de har to døtre 

og fem barnebarn. 

Etter kort tid fant bror Olav ut at dette var en interessant jobb, så han tok Fengselskolen i Oslo 

i en 9 måneders periode. Etter å ha arbeidet på Ila et par år etter skolen, flyttet familien så til 

Sandefjord i 1972. Her ble han i Fengselsvesenet fra til 2007. Han ble pensjonist etter 39 år i 

etaten, de siste 25 år i byens Kvinnefengsel. 

I løpet av disse åra skjedde det endringer også her. Det ble satset mer på å forberede de innsat-

te på livet etter fengselsoppholdet, blant annet med praktisk opplæring og tilbud om skolegang. 

Dette at fangene ble aktivisert gjorde på mange måter jobben lettere for fengselsbetjentene. 

Færre konflikter og mer målrettet arbeid gav en god atmosfære. 

Økende stoffmisbruk og stadig flere nasjoner representert i fengselet kunne på den andre siden 

skape problemer, og trusselbildet mot de ansatte ble forsterket i denne perioden. 

Da var det godt å slappe av i båten, gjerne på fisketur med Toril ytterst i Sandefjordsfjorden. 

Han måtte vedgå at Toril var god til å fiske, eller som han diplomatisk sa: Hun var minst like god 

som meg…. 

Det har også blitt en del reising opp gjennom årene, gjerne til Thailand eller Kanariøyene. 

Bror Olav har altså tatt over oppgaven som Storrepresentant, og vi gratulerer. 

I den forbindelse tar vi en liten repetisjon for våre nye brødre om Storrepresentantens oppga-

ver: 

I Distriktsrådet for Vestfold møter en Storrepresentant for hver av logene og leirene. I tillegg 

møter DDS. Av oppgaver kan nevnes: Installasjon av logenes og leirenes nye Kollegier, tildeling av 

40 og 50 års Veteranjuveler, og rådet har en ankefunksjon i konflikter. Hvert 4. år er det Storlo-

gemøter, neste gang i 2018. Her møter en representant for Distriktsrådet i Vestfold med ubun-

det mandat, dvs han kan stemme etter egen overbevisning. 

Bror Olav er opptatt av logenes styrkelse og ekspensjon. Tilbudene fra ulike foreninger har aldri 

vært større. Derfor er det viktig at våre møter gir brødrene lyst til å komme. Vi må prøve å gjøre 

ettermøtene mer interessante og spennende – både under måltidet og etterpå. Vi har gledelig nok 

fått en del nye, yngre brødre, og det er viktig at de får meningsfylte oppgaver i logen. 

Som Storrepresentant ønsker han å være et bindeledd og kontaktbygger mellom Logene og Stor-

logen slik at vi får et stadig bedre samarbeid. 

Vi ønsker lykke til med oppgaven! 
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05.10 Klubbaften m/damer 

Vinsmaking kr. 150 

02.11      = +  

Biff stroganoff  Kr. 175,- 

07.12 Julemøtet 

Tradisjonell julemat 

14.10 fellesmøte med □ 48 

Færder 

Panert Snitzel kr. 180 

16.11 O + Galla 

Torsk kr. 210,- 

 

19.10 50 års Ve. Ju 

Kokt laks  Kr.210,-  

30.11 40 Ve. Ju 

Torsk kr. 210,- 

 

Drikke kommer i tillegg 

Betal helst med kort. 

 

Tale er som bobler i vann.  

Gjerninger er som dråper av gull. 

 

Hør det positive som blir sagt – fremfor det negative 

Legg merke til det som blir gjort – i stedet for det som ikke gjøres 

Husk de gode stundene – ikke lagre de onde 

Gi omsorg – ikke bare vent at du skal få omsorg 

Le av bagateller – ikke grem deg over dem 

Fremelsk det beste i din neste – livet er kort, gledene kan være 

mange 
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Storrepresentantens spalte: 

Jeg vil takke brødrene som har vist meg den store tillit og valgt meg til storrepresentant 

for de neste fire år. 

Det er med stor ydmykhet og respekt jeg går til dette embe-

de, jeg skal utføre embedet med den respekt og verdighet det 

fortjener. 

Kongshaug har hatt mange flotte Storrepresentanter så jeg 

har store sko å fylle. 

Jeg vil også Takke vår avtroppende Storrepresentant Åge B. 

Eriksen som har fylt embedet 

med faglig dyktighet, naturlig autoritet og utvist et klokt godt 

omdømme til beste for Loge 15 Kongshaug. 

Jeg er også glad for at jeg fortsatt kan få bruke avtroppende Storrepresentant som 

mentor. 

Det er også litt hyggelig å tenke på at jeg etterfulgte Åge B.Eriksen som OM og nå som 

Storrepresentant. 

Som Storrepresentant blir det en travel tid utover høsten, jeg skal være med på noen 

embedsmannsinnstallasjoner og veteranjuveler i andre og egen loge, møter i Distriktrådet 

m.m. det blir en del besøk rundt om i fylket, heldigvis er det korte avstander i Vestfold. 

Jeg ser fram til å møte nye brødre i alle Logene i Vestfold. 

Jeg vil oppfordre valgte og utnevnte embedsmenn om å møte så ofte de kan, er de for-

hindret, skaffer de en stedfortreder.  

Rekruttering til logen er også noe vi må jobbe med, skal Logen opprettholde, og helst øke 

sitt medlemstall, må vi ha seks nye medlemmer pr. år. 

Jeg vil be brødrene se i sin bekjentskapskrets, om det kan være noen som kan passe som 

medlemmer, og anbefale dem om å søke medlemskap. Det er også ønskelig om vi kan øke 

frammøte prosenten på våre møter, er det noen som har en bror som nabo, som ikke har 

møtt på lenge, ta kontakt og spør om han ikke vil være med på et møte. 

Jeg vil ønske at alle brødrene får et hyggelig og innholdsrikt høstprogram, med flotte 

oppgaver, høytidelige møter, og hyggelige ettermøter. 

 

Med broderlig hilsen i V,K og S  

Olav L. Løvoll 

— ooOoo — 
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Noen erindringer på fallrepet 

Av Eks OM Åge B. Eriksen 
 

Uttrykket «å gå fra fallrepet» er slik jeg forstår det, en som går fra bordet (skipet). 

Jeg gjorde det på en måte den 7.9. Da gikk jeg tilbake fra 

Storrepresentant til å være Eks OM. Jeg har fått tildelt 

en nål som heter Eks Storrepresentantens nål, men har ik-

ke rett til å kalle meg Eks Storrepresentant, forstå det 

den som kan! Dette ble bestemt på Storlogemøtet på Sund-

vollen hotell i juni i fjor. 

Jeg har fått være med i denne loges ledelse i mange år, og 

har etter Skattmester til UM, OM og Eks OM stigen lagt 

bak meg fire år i logens høyeste posisjon, som det heter. 

Jeg har fått være med på mye, fra tildeling av Veteranju-

veler både privat og i Logesaler, til å være delegat på 

Storlogemøte på landsbasis, gjerne litt fòr mye ihht hun 

som sitter hjemme.  

Men det er en tid for alt, og nå vil jeg ønske br. Olav Løvoll 

lykke til som logens Storrepresentant. Husk at du ikke har bundet mandat, og jeg vet at 

du har god interesse for logen. Du har «hengt på ryggen min» mang en gang med gode po-

enger og spørsmål. Kanskje du får smake litt fra meg i fremtiden. Det tror jeg bare blir 

bra. 

Takk til de som har hatt embeter i de siste to år med Br. OM Svein Harald Sataslaatten i 

spissen, sistnevnte har stått på tidevis både som OM og UM. Vår valgte UM Boberg fikk 

store helsemessige problemer i fjor, men er heldigvis i god bedring. 

Så et par ord på veien til nyinnsatte br. OM Christian Holte-Nilssen og hans kollegie. Rik-

tig lykke til, det er lenge siden vi hadde en så ung OM i denne Loge. Håper at du og ditt 

mannskap finner god kurs for oss alle. Du har jo eks skipper Sigurd Vestly med deg på 

veien som UM. Din tjenestetid som OM vil normalt være to år. Denne tiden går utrolig 

fort, bruk den godt, det vil sikkert i etterkant føles som om dere ikke fikk til alt som de-

re hadde planer om, men likevel ble det en fin tid. 

Jeg vil bringe en takk for samarbeidet til Distriktsrådet, og til dere som fortsetter, lyk-

ke til med det videre arbeid. 

Jeg vil ikke gi meg helt med Ordensarbeid. Jeg brenner fortsatt for å få til et Odd Fel-

low Bibliotek lokalt i Sandefjord, til nytte og gavn for de som er ekstra interessert i det 

Ordensmessige arbeid. 

 

Redaksjonen takker Eks OM Åge B. Eriksen for mange og informative innlegg i Kongs-

haugnytt gjennom fire år og håper han også som Eks OM kommer med innlegg i vår avis. 
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Vi gratulerer  

Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen på de siste  

sidene 

Henry Dalager   60 år  07. oktober 

Kjell Olav Andersen  70 år  24. oktober 

Haakon Ragnar Henriksen 85 år  18. november 

Karsten Bernhard Ueland 80 år  21. november 

Jonny Jacob Jensen  60 år  16. desember 

Svein Arild Karlsen  60 år  25. desember 

Per Arne Marthinsen 60 år  25. desember 

Billy Ken Sandnes  60 år  27. desember 

Tenk positivt! 

 

Si til deg selv hver morgen: 

Dette blir en fin dag 

Jeg klarer mer enn jeg tror 

Det blir ikke bedre om jeg uroer meg 

Jeg kan aldri gjøre mer enn mitt beste 

Det finnes alltid noe å glede seg over 

Jeg føler meg i fin form 

I dag vil jeg gjøre noen glad 

Det hjelper ikke å bli deprimert 

Livet er herlig! 
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Sett av mandag 5. oktober til en spesiell 

klubbaften 

 

Logebror Torbjørn Ribe fra Loge 127 Gabriel Scott kommer til oss denne kvelden og 

presenterer viner fra  Italia og spesielt Toscana. I tillegg til vin blir det også servert 

ost og kjeks. 

Vinsmaking !!!!!!!!! 

Vi skal kikke, lukte slurpe og smake, men ikke spytte ut !!!!!! 

Din smak er den viktigste—i alle fall for deg… Vi skal smake svært ulike viner og få høre 

historier og anekdoter om dem. I tillegg til en hyggelig kveld håper vi du er mer bevist 

på egen smak og hva du bør kjøpe med deg hjem neste gang for at det skal passe til mat 

og gane. 

Etter smaking og informasjon om servete viner serveres ost, kjeks og 

frukt 

 

Vinsmaking inklusiv ost og kjeks koster kr. 150,- per person 

Tidspunkt 5. oktober kl. 19:00 max 80 personer 

Påmelding til Arvid K. Wold telefon 90843149 eller e– post arvwo@ online.no innen 28 
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Periodens billedgalleri 

 
  

Ballongsalg  til inntekt til SOS barnebyer og samling på Logen 17. mai 

Sommerfesten på Gokstad Kystlag 6. juni 

Det ble en minnerik kveld med god mat god stemning og det var ikke mangel på 

dansemusikk i det fine været 
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DSS hilser fra Stor Sire og kommer med mange gode ord. 

Så var det nye kollegiet installert 

Christian Holte Nilssen holder sin første tale som vår nye 

Overmester. 
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Til slutt disse linjer av en ukjent : 

 
Å være sterk er ikke 

å løpe raskest 

å hoppe lengst eller løfte tyngst 

Å være sterk er ikke 

alltid å vinne 

alltid å ha rett eller 

alltid å vite best 

Å være sterk er å 

se lyset når det er som mørkest 

sloss for noe man tror på 

selv om man ikke har flere krefter igjen 

      se sannheten i øynene 

       selv om den 

       er hard 

Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 7.12.2015 

Siste frist for materiell til det nummeret er 1. desember 

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

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold 

Skribent: Svein Harald Sataslaatten, Åge B. Eriksen og Cristian Holte-Nilssen  

Webansvarlig :Lester H Syvertsen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

Adresseendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no 
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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 takker alle 

våre annonsører for støtten 

til vært humanitære utad-

vendte arbeide 

mailto:runar@barfod.no
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Vi utfører alt innen 

Vann, Varme, Sanitær, Nybygg,  

Reparasjoner og Service 

Telefon: 975 86 486 / 913 00 628 

E-post post @sfj-ror.no 

 
 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 

Mobil. 905 95 107 

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no 

www.sigurd-vedlikehold.no 

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen ma-

ling, belistning, legging av parkett, snek-

ring og renovering 

 

  

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

 

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

Annonseinntektene på disse siden  går til vårt arbeide for SOS Barnebyer 

 Flis m./tilbehør 

 Maling, tapet og gulv 

m./tilbehør 

 Kvalitetsvask 

 Lister, terassegulv, 

søyler m.m 
 

Hågasletta 2, 3236 Sandefjord-

Telefon:3347777 

Kontakt oss for oppdrag innen: 

Utvendig og innvendig maling, 

Våtromsarbeider og legging av 

gulvbelegg. 

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

Vi utfører alt av boligventilasjon og 

utvendig blikkenslagerarbeid, 

Sentralstøvsuger til bolig, 

Prosjektering 

 
E-post: kristian@kodalblikk.no 

- Senteret for proffene og for 

deg som er  oppratt av kvali-

tet! 

 

             Sørhaug Byggmarked AS 

Vi leverer alt innen: 

Byggevarer, maling og tapetsering, hage og 

utemiljø, Gulv, Kjøkken, garderobe, Varme 

og Enøk samt utvendig vedlikehold 
 

Adresse: Hegnasletta 15 3217 SANDEFJORD 

Telefon: 33482000 

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

elektrisk installasjon 

Industri, landbruk og boliger 

 

 
 

Raveien 342  - 3220 SANDEFJORD 

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

 

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

til logens sosiale arbeide  

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

  

Skolmar Bil AS 
Skolmar 17, 3232 Sandefjord 

Telefon 33475500 

Vi reparerer det meste for de fleste. 

EU kontroll 

 

Mekonomen 

Autorisert Bilverksted 

 

 

 

 

 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad 

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift 

Telf: 33464901, Mob: 92450777 

www.kjellmester.no,  kjellmester@c2i.net 

Løftespesialisten 

Ragnar Allum 

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

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

Kontroll og sertifisering av : 

Kraner og løfteutstyr 

SIS-Sandefjord AS 

Raveien 191 B 

Postboks 2046,  3202 Sandefjord 

Vi utfører alt innen VVS arbeider. 

Vår spesialitet er rehab av bad. 

Vi har Comfortbutikk i Stokke 

Kontakt rørleggermester Erling Brekke på 

telefon: 93021155 

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

