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Kongshaug-nytt 

Desember 2015  Nr. 4 Årgang 27 

 

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt. 

Da står julen for døren og vi er alt godt i gang med adventstiden. For mange 

av oss er denne perioden en fin tid. Vi «stuller og steller» hjemme, pynter 

litt her og litt der, og mor i huset sprer gode dufter fra baking og matla-

ging. Hvis man liker denne førjulstiden kan man alt fra slutten av oktober 

finne egne digitale ra- dioer med bare julemusikk, og i byen 

ble julelysene tent alt i slutten av oktober da fremdeles 

løvet hang tykt på trærne. Kommunen kaller dette 

vinterbelysning og ikke julebelysning. Det er sik-

kert fordi vår ord- fører og loge bror også liker 

førjulstiden, men han synes kanskje det er litt 

tidlig med julelys i oktober.  

Hjemme har et av barna lagt ned forbud mot alt som 

har med jul å gjøre før 1. desember, han liker en kort og 

hektisk feiring og så ferdig med kosen rett på nyåret. Han synes at når 

marsipangrisen overtas av påskeharen, som igjen holder helt til marsipangri-

sen er slakteferdig utpå høsten blir å dra ut feiringen noe. Men vi andre i 

familien sniker oss til en marsipangris eller pepperkake alt i oktober, og øns-

ker å nyte denne stemningsfulle tiden maksimalt med de gode følelsene av 

glede og forventning. Jeg vil med denne lille julebetraktningen håpe at 

brødrene klarer å bruke julen på samme måte som et godt logemøte, til å få 

en rolig og god indre følelse og positiv stemning. Dette vil gi oss ny energi i 

den travle hverdagen som kommer. 

En riktig god jul og et godt og fredfylt nytt år ønskes alle brødrene og de-

res familie. 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Christian Holte-Nilssen 

Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

04.01.16 

Arbm. 

09.01.16 

Nyttårsfest (lørdag) 

11.01.16 

Klba. m/damer 

18.01.16 

Arbm. Rapport fra nemnder 

01.02.16 

O + Galla 

08.02.16 

KKlba. m/damer 

15.02.16 

Ξ + Galla 

29.02.16 

- + med  □ 48 Færder 

07.03..16 

Arbm. 

 



Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      2 

 

Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

Mandag 21. september var det veteranaften i Loge Kongshaug og vi har i mange år hatt 

som tradisjon å arrangere et ettermøte om høsten i regi av Nevnd for Veteranfond, 

Brødrene har tatt med en gevinstgave som er blitt loddet ut.  

Når vi runder 2016 blir denne tradisjonen avsluttet. Veteranfondet skifter navn og mål, 

det vil nå hete Fond for Logens Utvikling, og styres av Nevnd for logens utvikling. Detal-

jer blir tatt med i Matrikkelen som blir trykket i revidert utgave. 

Hva som vil skje med denne tradisjonen med å spise fylte krabbeskall/reker med tilbehør 

samt foreta utlodding, får bli opp til kollegiet å finne ut av. Vi som har deltatt i en årrek-

ke, vil jo gjerne at det fortsetter i en eller annen form. 

Så til årets arrangement. Vi var ca. 30 brødre som samlet oss rundt pent dekkede bord, 

og kunne forsyne oss som vi ville av godsakene. Takk til den nye restauratør. Br. Birger B. 

Vabog hadde som sedvanlig kopiert opp «krabbevisa», og ledet allsangen fra pianoet, brø-

dene sang med av full hals. 

Etter kaffen og nogo attåt fra baren ble gevinstene trukket, noen ble vel fornøyd - andre 

litt mindre, men slik er lotteriets gang. Resultatet av utlodningen ble kr. 6100.- 

Det er viktig at våre nyere brødre blir med neste gang, de har muligens en forestilling om 

at veteranaften kun er for «gamlinger». Det er feil, her skal det i utgangspunktet være 

en hyggelig kveld for brødre av alle alderstrinn. 

Åge B. Eriksen 

 

Mandag 5. oktober var det klubbaften med damer. Denne kvelden var det vinsmaking der 

logebror Torbjørn Ribe fra Loge 127 Gabriel Scott i Lillesand, også kjent som vår turope-

ratør gjennom mange år. Han ledet oss gjennom åtte viner fra vindistriktet Valpolicella i 

Italia. Torbjørn ledet oss trygt, godt og humoristisk gjennom musserende, hvite og røde 

viner. Til vinene ble det også ost og kjeks levert av Meny Indre Havn. En meget hyggelig 

kveld med god stemning blant vel 50 deltakere. 

 

Onsdag 14. oktober var det tradisjonen tro fellesmøte med Loge 48 Færder. Møtet var 

et møte med opphøyelse til vennskapsgraden Vår loge hadde ingen som fikk denne graden, 

men loge 48 Færder hadde en resipiend. Meget fint gjennomført spill etterfulgt av bro-

dermåltid og kaffe i salongen. 
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Mandag 19. oktober var igjen en stor dag for vår loge og bror Tormod Dingstad. For 

andre gang i år fikk en bror tildelt 50 års veteranjuvel.  

Bror Tormod Dingstad fikk tildelt 50 års Veteranjuvel 50 år og en dag 

etter at han ble innviet i vår orden. Tildelingen ble ledet av DSS Bjørn 

Andreassen med Storrepresentant Olav Lars Løvoll som fungerende 

Stor Marsjall. På de øvrige stolene var StorKapellan Dag Virik, Storre-

presentant Kjell Arne Aanstad og Storrepresentant Knut Erik Orskaug 

I logesalen var det 51 brødre derav Etter en meget stilfull seremoni 

møttes brødrene i spisesalen til et stilfullt dekket bord. Det ble ser-

vet kokt laks som var valgt av jubilanten som kveldens meny. Den aktive jubilant har i 

svært mange år vært aktiv i dugnader og arrangementer for brødre og enker etter våre 

avdøde brødre. Bror Tormod har vært gardbruker til langt etter pensjonsalderen og satt 

stor pris på å møte brødre i logen da det ble et ensomt liv på traktor og skurtresker. Vi i 

loge 15 er stolte av å ha ham som bror i vår loge. Han står frem som meget godt eksem-

pel med stort engasjement og fremmøte også nå når han snart fyller 96 år. Han takket i 

talen for det gode vennskap han har fått blant logens brødre opp gjennom årene Kvelden 

ble avsluttet med kaffe i salongen 

og mange gode samtaler mellom 

brødrene.  

I Kongshaugnytt på Oddfellow.no 

finner dere intervju med Tormod i 

forbindelse med hans 90 årsdag 

 

 

 
Foran Tormod Dingstad med DSS Bjørnar Andreassen til 
venstre og OM Christian Holte-Nilssen til høyre. 

Bak fra venstre. Olav L. Løvoll, Kjell Arne Aanstad, Knut 
Erik Orskaug og Stor Kapellan Dag Virik,  

 

Foto. Arvid Flakstad 
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Mandag 2. november var et møte der det vesentligste var forfremmelse til Den Edle 

Kjærlighets Grad av bror Iver Buraas. Dette ble en fin kveld der kjærligheten til din nes-

te ble fremført med stor innlevelse og dette gav oss mange tanker i den urolige tiden vi 

er inne i med en mengde mennesker som hver især trenger all den kjærlighet vi alle kan gi 

dem. På ettermøtet ble det servert kokt laks med tilbehør og praten gikk livlig mellom 

brødrene i salongen. 

 

 — ooOoo — 

 

 

Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste 

Kongshaugnytt  

18. november fylte bror Haakon Henriksenv85 år. 

Brødrene i Loge 15 Kongshaug gratulerer ham hjerteligst med dagen. Han har hatt sine 

problemer med helsa, men i den senere tid har han fått medisin fra spesialis-

ter på Rikshospitalet som han er godt fornøyd med. 

Han har vært en kjempe i Odd Fellow Ordenen i Loge nr. 15 Kongs-

haug og ikke minst i Leir nr. 8 Vestfold. Eks OM i Logen og helt på 

øverste hylle i leiren som HP og Storrepresentant.  

På den store dagen invi- terte han br. OM Christian Holte-Nilssen, 

UM Sigurd Vestly, br. Gunnar Kjøll for Eks OM Sataslaatten og un-

dertegnede. Br. Kapellan Selvikvaag var forhindret grunnet sykdom. Vi 

hadde noen hyggelige timer med deilige smørbrød, kaffe og kaker. Mange minner 

kom frem, både om han yrkes- og Logeliv. 

Hjertelig takk til Haakon og hans gode hjelper Elsa  

Åge B. Eriksen 

 

I desemberutgaven av Kongshaugnytt 2011 som dere kan lese på Oddfellow.no er det et 

lengere intervju med den aktive bror i vår loge  
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21. november fylte bror Karsten Ueland 80 år 

Brødrene i Loge 15 Kongshaug gratulerer ham hjerteligst med dagen. For fem år siden 

var vi 6 brødre fra Loge 15 Kongshaug for å feire vår bror, og de samme seks brødre var 

også denne gang samlet hjemme hos jubilanten sammen med brødre fra Kiwanis som også 

var der for fem år siden og det ble et meget hyggelig selskap der Kar-

stens to døtre vartet opp med snitter og deilige kaker og masse godt 

å drikke. Det ble holdt en masse taler der jubilanten ble hyllet 

på alle måter, historier fra gamle dager gav en positiv stemning 

og det ble nok en minnerik dag for jubilanten som så ut til å ko-

se seg skikkelig. Jeg takker for invitasjonen på vegne av meg selv 

og fem andre brødre og gratu- lerer igjen den usedvanlig spreke jubi-

lanten med 80 års dagen. 

Svein Harald Sataslaatten. 

 

I desembernummeret av Kongshaugnytt 2011 som dere kan lese på Oddfellow.no er det 

et lengere intervju med den aktive bror i vår loge. 

 

Vi gratulerer også brødrene 

Henry Dalanger 

Jonny Jacob Jensen 

Svein Arild Karlsen 

Per Arne Marthinsen og 

Billy Ken Sandnes som alle har eller kommer til å runde 60 siden siste nummer av Kongs-

haugnytt 
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Åpent hus hos Den Norske Frimurerorden  

Mandag 12. september arrangerte Frimurerordenen til åpent hus i sine lokaler i Sande-

fjord 

Den Norske Frimurerorden i Sandefjord er representert ved St. Johanneslogen Astra til 

de syv hav.  

Det ble holdt foredrag om sin organisasjon, samt omvisning i en av logesalene. Storrepr. 

Olav Løvoll og undertegnede var litt interessert i å se og høre, så vi møtte i lokalene i Pe-

der Bogensgate 2.  

I minnet hadde jeg at vår loge i forbindelse med 75-års jubileet, inviterte samtlige Loger 

i Sandefjord til å besøke oss den 12. november 2001. Da ble det arrangert en liten sere-

moni i logesalen, deretter en enkel servering i salongen.  

Etter dette har det ikke så vidt jeg vet, ikke vært noen formell forbindelse mellom Loge-

ne, med besøk eller annet. 

Tilbake til vårt besøk. Vi ble tatt vel imot av Ordførende Mester Eivind Klasen og fikk 

sammen med andre interesserte en gjennomgang av de verdier og mål som Frimurerorde-

nen lever etter. 

Etter en kopp kaffe og kringle, ble det omvisning i St. Johannessalen, en sal som nylig ble 

laget i underetasjen. Stjernehimmelen var meget pen og lydanlegget godt. De besøkende 

fikk anledning til å stille spørsmål, og fikk gode svar. 

Biblioteket fenget min interesse, og Ordenens Stormarskalk Bjørn Marum Olsen ga en 

god redegjørelse om det landsomfattende biblioteksystem som har kommet i stand i den 

senere tid. Han sa seg også villig til å komme på besøk til oss, og fortelle om hvordan de 

har arrangert sitt bibliotek og arkiv. Det skal vi komme tilbake til. Både Loge Astra til de 

syv hav og Biblioteket, er tilbørlig presentert i siste nummer av Frimurerbladet, som lig-

ger ute på Den Norske Frimurerordens nettside. 

Vi takker for et hyggelig besøk, og ønsker lykke til med det videre arbeide. 

Vår dugnadsgjeng er i full gang med å renovere underetasjen i Stockflethsgate 22, for 

blant annet å lage en øvelsessal for våre loger og leire. Denne salen ble tidligere brukt av 

Frimurerne før de fikk eget lokale. Det kunne sikkert vært hyggelig for dem å se lokale-

ne, når de blir ferdig renovert. 

Åge B. Eriksen 
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Denne artikkelen er vel like aktuell i vår loge 

 

Sendt til redaktøren fra Åge B. Eriksen 



Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      8 

 
Nytt fra SOS nemnden 

Vi har igjen startet på en ny periode med arbeid for SOS-barnebyer og dermed også fått litt 

skifte av medlemmer i Logens Fond for SOS-barnebyer. Vårt arbeid for SOS-barnebyer startet i 

1975 ved at vi opprettet fadderskap for hjemløse og foreldreløse barn. Logens første SOS-

fadderbarn Shashi Kala kom fra barnebyen Greenfields i India. Arbeidet utviklet seg slik at man 

fant å etablere i 1989 et skriftlig Fond som ble godkjent av Storlogen. Dermed kunne vi også som 

første Odd Fellow Loge etter godkjennelse av Stor Sire Johan Krohn , også samle inn midler Of-

fentlig blant publikum. Dette har derfor vært begynnelsen til større innsamlinger i samarbeid 

med Odd Fellow og SOS-barnebyer. 

Ved den siste og største innsamling til SOS-barnebyen i Malawi, ble vår loge Kongshaug nr. 4 av 

samtlige Odd Fellow dame og herre logene i Norge. Dette gjør at vi får et skilt med påskriften 

»Loge nr. 15 Kongshaug» ved inngangsdøren til et av barneby-husene. Vi kan vel regne med at vår 

Logebror Arvid K. Wold som har meldt seg på fellestur til Barnebyen i August, sørger for et fint 

bilde derfra. 

Sammensetningen av Logens nye Nemnd for SOS-barnebyer denne periode, ser slik ut: Formann 

og Kasserer, Birger Bugge Vabog, Sekretær Kjell A. Olsen, Edvard Eriksen, Reidar Helgeland, 

Kjell Fredrik Mo, Kjell- Arild Andersen,(varamann) og Thore Sebastian Nielsen, (varamann).  – Va-

ramennene skal også møte til hvert Nemndmøte. 

Nemnda har i store trekk å planlegge og gjennomføre følgende hovedsaker:                   Kontakt og 

betaling for SOS- fadderskap til: Barnebyen «San Visente» i El Salvadore, Barnebyen « Islice» i 

Latvia, - Ivan Hmeljov, i SOS-byen Narva-Joesuu , Estland,-  Alberto Merino Rivero, i SOS-byen 

San Miguel,  El Salvadore, Jorge Antonio Hernandez Escobar, i SOS-byen San Vicente, El Salva-

dore. 

Videre utarbeide: Årsrapport til Logen for virksomheten i 2015.  – Arrangere SOS-sosialaften 

for SOS-barnebyer siste mandag i Februar. Her inviteres også damer og ellers interesserte kjen-

te. Og vi har utlodning til inntekt for SOS-barnebyer. –   Forberede og Selge Ballonger 17. mai. Vi 

har egen verksted i kjelleretasjen for utstyret. –  Orientere om virksomheten for medlemmene på 

Logemøtene. –  Holde kontakt med SOS-barnebyer Norge.-  Vi sender også julegaver pr. post til 

fadderbarna og Julekort til Leder for våre Fadder-barnebyer. 

Det vil være hyggelig om alle de nyere medlemmene som har blitt tatt opp i Logen, kan vise god 

interesse for dette vårt arbeid når vi virkelig trenger innsats, spesielt 16. og 17. mai. Man får jo 

også sett barnetoget når alle salgspostene våre er plassert langs togrutene. 

Til informasjon er det to loger i Sandefjord som får navnet sitt på et hus i barnebyen. Loge 120 

Gaia ble nr 2 av samtlige Odd Fellow dame og herreloger i denne innsamlingsaksjonen. 

Vi ønsker alle  GOD JUL OG ET GODT Nytt år  

Birger Bugge Vabog 
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Gode minner fra 1980. 

V/Åge B. Eriksen 

I forbindelse med at husstyret fikk på plass sitt arkiv i møterom V, ville mangeårig leder 

og altmuligmann Eks OM Arne Sørlie, overlevere flere mapper med dokumentasjon til ar-

kivet. Han hadde også med en mappe med invitasjoner, fester, turer, sanger og mye an-

net fra helt tilbake til 1972 fra Loge nr. 15 Kongshaug. 

Dette synes jeg er «snadder» for et fremtidig bibliotek, riktig godt historisk materiale 

om den sosiale siden av Odd Fellow-livet. 

Det vil bli laget noen innslag i de følgende nummer av Kongshaug nytt, som har referanse 

til dette. På 1980-tallet var det en fin forbrødring mellom vår Loge og Loge 77 Olaus Pe-

tri i Stockholm. Noen av de som var mest aktive i denne anledning for å få dette til, var 

Eks OM Odd Willy Hansen, Eks OM Reidar Bjørkmark. Eks OM Arne Sørlie og Br. Leif 

Keim Johnsen.  Sikkert også noen flere, jeg er mottakelig for innspill. 

Vår loge mottar pr. mail fortsatt deres logeavis «77’an». Den kan dere få videresendt 

fra Eks OM Truls Erik Pettersen. 

Litt fra turen til Stockholm 14-16. nov. 1980. Hvor mange som ble med vet vi ikke, men 

like før fristen utløp var det på meldt på 31 brødre og ledsagere.  

Daværende OM Rolf Kværne og Sekretær Arne Sørlie sendte ut følgende informasjons-

brev til brødrene: 

Som lovet, vil vi gjerne gi en nærmere orientering om reisen til Stockholm for dere som 

er påmeldt til ovennevnte tur, etter påmeldingsfristens utløp. 

Programmet er nu som følger: 

Fremmøte: Odd Fellow-bygget Storckflethsgt. 22 den 14.11.80 kl. 08:30. Avreise 

med buss kl. 08:45. Fergen Horten – Moss går kl. 09:40. 

Stopp underveis: Det er ikke fastsatt noe sted for stopp underveis, men vi regner med å 

stoppe ved et passende sted ved lunch-tider for å spise. Vi har fått bekreftet at det 

langs ruten hele tiden er store muligheter uten forhåndsbestilling. For øvrig regner vi 

med at hver enkelt kanskje tar med kaffe og mat til eget bruk under turen.  

Ankomst Stockholm: Beregnet tidlig aften. 

Hotell: Park Hotel, Karlavegen 43, S-102 45 Stockholm. 

OM i Loge nr. 77 Olaus Petri har meddelt at noen av brødrene vil være tilstede ved vår 

ankomst, men det er ikke arrangert noe for fredag aften. Vi har imidlertid sikret oss 

bord på Gyllna Freden i Gamla Sta¨n for dem som måtte ønske å gå ut for å spise. 

Lørdag kl. 09:00 vil brødrene i Loge nr. 77 Olaus Petri ta oss med på en sightseeing i 

Stockholm, og de vil også arrangere lunsj for oss etter omvisningen. Forretningene i 

Stockholm er lenge åpne på lørdager, og det vil bli rikelig anledning til shopping hvis øns-

kelig. Det vil jo etter lunsj bli fri noen timer før tilstelningen i logen begynner kl. 18:00. 

Forts. neste side 
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 Programmet lørdag aften ifølge innbydelsen: 

 «Högtidsloge och dȁretter supè med dans och munterasjoner» 

Antrekk: Mørk dress. 

Avreise søndag 16. november: Formiddag. 

Priser: Som tidligere meddelt er prisen for hotellet SEK 110.- pr. person pr. døgn inkl. 

frokost. 

Når det gjelder bussen, blir denne etter overnevnte frafall av deltagere, en del dyrene 

enn tidligere angitt, kanskje ca. NOK 220.- pr. person tur/retur, men vi har likevel fun-

net å opprettholde den store bussen p. g. a. komfort, og fordi en mindre buss bare blir 

ubetydelig mindre. 

Festlogen koster SEK kr. 100.-. 

Vi ønsker vel møtt, og er sikre på at vi vil få en alle tiders tur!  

 

I avisene fremover vil vi komme med nye tilbakeblikk på vår loges aktiviteter fra en 

svunnen tid. 

 

— ooOoo — 

 

Øving må til…… 

Kanskje noe av det viktigste arbeidet i logen foregår i spillene. Det er spill for gradspasseringer 

og det er liturgier for andre logekvelder som trenger at vi øver. Ordtaket øvelse gjør mester 

gjelder absolutt i vår loge. 

Alle som har vært med på spill vet hvor mye mer moro det er når vi merker at spillet glir godt og 

alle kan sine roller. Spillene bidrar til å gjøre oss til en bedre bror, og innholdet i disse blir mer 

betydningsfulle for oss jo flere ganger vi ser dem og kan være med i dem. 

Vi vet alle at tiden ikke strekker til og vi skulle gjerne få mer ut av døgnet. Allikevel vil jeg på-

peke hvor viktig det er å møte i logen til øvelser og logekvelder, hvis du har takket ja til å være 

med i spill eller har et verv. Kan du ikke møte må du skaffe en stedfortreder, og samtidig gi be-

skjed til CM om det. Dette er også et signal til nemden som skaffer brødre til å bekle en stol, 

sørg for at de som er spurt, har lyst på jobben.  

I tillegg til de som innehar verv, trenger vi også brødre som kan delta i gradspill. Jeg håper at 

neste gang noen ringer deg og spør om du har lyst til å være med i spill, at du bestreber deg på å 

gjøre en jobb i Vennskap Kjærlighet og Sannhet.  

CM Svein Trollsås 
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 Hva hender fremover 

 

Søndag 27. desember er det juletrefest for Sukke. Se egen annonse annet sted i avisa. 

 

Søndag 3. januar er det juletrefest for barn. I år er det loge 120 Gaia som står for arrange-

mentet. Ta med barn og barnebarn og sørg for en fin sammenkomst med gang rundt juletreet, 

sang og bevertning. Julenissen kommer også. 

 

Mandag 4. januar er det arbeidsmøte i vår loge. På ettermøtet blir det utlodning av vin der inn-

tekten går til vårt interne arbeide. Lodd kan kjøpes samtidig med maten. Loddprisen er kr. 50 per 

lodd og trekningen skjer etter måltidet. Kjøp lodd, kanskje du vinner, men du støtter i hvert fall 

fremtidige interne arrangementer. 

 

Lørdag 9. januar kler vi oss i finstasen og møtes til nyttårsball. Nærmere informasjon kommer i 

egen forsendelse på e-post og brødre som ikke har e-post. Dette kan bli en flott fest sørg for å 

sette av denne kvelden og ta gjerne med deg gjester. 

 

Mandag 18. januar er det tradisjonen tro arbeidsmøte med rapport fra nevnder samt regnskap 

og budsjett. I og med at vi har fått ny særlov er det også besluttet at fire nevnder nå skal sette 

opp et aktivitetsforslag med tilhørende budsjett. Følgende nevnder er nå i gang med arbeidet 

rundt budsjett for 2016. Nevnd for utadvendt arbeide som forvalter Broderfondet, Nevnd for 

logens utvikling som forvalter tidligere veteranfond, Nevnd for utadvendt arbeide som forvalter 

tidligere fond for etterlatte og Nevnd forSOS-Barnebyer. Nevndene skaffer sine inntekter i 

henhold til den nye særloven som kommer til dere i matrikkelen 2015  2017. Møt opp og ta del i 

arbeidet med logens økonomi gjennom innspill og kommentarer. 

 

Mandag 1. februar har vi innvielse og tar på oss finstasen for å ta imot nye brødre til vår loge. 

Møt opp og la oss vise den /de nye brødrene at vi er mange og vil ta godt i mot nye brødre. Som 

vanlig blir det servert torsk denne kvelden. 

 

Mandag 8. februar er det klubbaften med damer. Sigurd Vestly har flere interessante ting på 

blokka så sett av denne kvelden. Nærmere informasjon blir sendt ut i god tid før møtet samt in-

formert om på logemøtet 1 februar så her er det bare å følge med. 

 

Mandag 15. februar er det opphøyelse til Den Høye Sannhets Grad og vi tar på oss finstasen for 

å ta imot nye 3. grads brødre. 

 

Mandag 29. februar er det vårt tradisjonelle fellesmøte med loge 48 Færder. La oss møte tall-

rike opp og sørge for et flott møte i vennskapets ånd. Det er alltid hyggelig å møte våre brødre i 

loge 48 Færder. 
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Nytt fra Huset. 

I Kongshaugnytt som kom ut i september ble det informert om at taket over inngangen til 

det nye øvingslokalet i underetasjen ble skiftet i juni da det i flere år har vært et pro-

blem med gjentatte lekkasjer ned i det lokalet som nå skal bli vårt nye øvingslokale. Bil-

dene her viser problemene som ble avdekket i forbindelse med utskifting av tak. 

Som dere ser var det på høy tid at taket ble skiftet. Både taket og veggen inn mot 

øvingslokalet var råtten og glassvatten var våt etter mange års lekkasjer. 

Det var godt å ha en dugnadsgjeng fra begge loger som sørget for riving og bortkjø-

ring 

 

Nytt tak ble lagt av Vestfold Kobber og Blikk. Blikkenslagerarbeidet langs vindusveg-

gen  ble gjort på dugnad av Kodal Blikk der Kristian Tveitan, bror av vår loge tok hele 

kostnaden. Stor takk for utført arbeide. 
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De fire logene i Sandefjord besluttet for en tid tilbake at de lokalene som var leid ut til 

«Brassen» nå skulle oppgraderes slik at alle logene og begge leirene får bedre øvingsforhold og 

ikke øving på svært ugunstige tidspunkter. Vedlikeholdsgruppen fikk da i oppgave å vurdere oppus-

singsbehovet med tilhørende kostnadsestimater for de forskjellige rommene. Styret gav klarsig-

nal til at oppussing av øvingslokalet kan gjøres i 2015 mens øvrige rom pusses opp i løpet av 2016. I 

underetasjen er arbeidet med vårt nye øvingslokale godt i gang. De gamle dørene og trevirke inne 

i øvingslokalet er kjørt på kastet sammen med en stor del av takpanelene som hadde fått vannska-

der. Himlingen i taket er tatt ned, rengjort og malt to strøk. All belysning er rengjort. Det viste 

seg at gulvene i kjøkken og øvingslokalet var ute av vater, noe som gjorde at det måtte til ca. 

2500 kilo avrettingsmasse. Avrettingsmassen 150 sekker klarte Kjell A. Olsen å få sponset av le-

verandøren. 

Nye teppefliser er ankommet og planen er at de skal legges lørdag den 5. desember. 

For å redusere strømforbruket blir det montert en varmepumpe på 6,5 kW på veggen mot bakgår-

den. 

Planen er at vi skal kunne ta øvingslokalet i bruk tidlig 2016. De øvrige lokalene, garderobeløsning, 

inngangspartiet, kjøkken og bibliotek blir ikke ferdig før ut på vårparten. 

Interiørgruppen har valgt ut fargene på vegger og teppeflisene i øvingslokalet. Med det første 

skal de i gang med valg av gulvbelegg og farger i kjøkken og biblioteket. Videre skal det velges be-

lysning samme steder.  

Når det gjelder bilder og plassering av gaver som logene har fått opp gjennom årene vil dette bli 

behandlet når alle rom er ferdig. 

Slik så det ut da vi startet 

Øvingslokalet og kjøkkenet bar preg av gjentatte vannskader, teppegulvet luktet ikke godt og 

flisene var løse i store deler av lokalene. Det var høydeforskjell på gulvet mellom 4 og 5 centime-

ter rundt i rommene. 
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EksOM Åge B. Eriksen er i gang med å katalogisere alt materialet han fikk hos Haakon 
Henriksen. Dette er materiale som skal arkiveres og en del som det er naturlig å sette inn 
i det nye biblioteket som er under planlegging i underetasjen. Dette er et stort arbeid 
bror Åge har fått med seg brødrene Svein Heggem og Michael Kimbell fra loge 48 Fær-
der med på arbeidet med sortering av husets arkivmateriale. 

EksOM Arne Sørlie har overlevert en god del historisk materiale både fra sin tid i hus-
styret og i sentrale verv i vår loge. 

Har du noe som du kan tenke deg å gi til vårt nye bibliotek –utsmykning av våre nye lokaler 
og at det har tilknytning to Odd Fellow eller Rebekka så kontakt med Åge B. Eriksen. 

 

 

Mandag 1. desember ble igjen en stor dag for vår loge. To 
brødre fikk sin vel fortjente 40 års veteranjuvel 

Brødrene Lars J. Kristiansen og Leif Eide fikk sin velfortjente juvel under en meget fint gjennom-
ført tildeling 

 

Foran  DSS Bjørnar Andreassen, Leif Eide, EksOM Lars  J. Kristiansen og OM Christian  Holthe-

Nilssen 

Bak Storrep. Olav L. Løvoll, Ole Peder Eikenes St. Kapellan Dag Virik  Alf Robert Johamsen 

Etter valg fra en av jubilantene ble det servert torsk med Sandefjordsmør til ca. 40 brødre. 

Ved taffelet ble det sagt mange rosende ord fra  DSS, OM og ikke minst fra jubilantene som 

fortalte om sitt logeliv  og ikke minst hva logen har betydd for dem begge opp gjennom årene. 

Det ble fortalt spesielt om det samhold som ble skapt gjennom arbeidet i privatnevnden som de 

deltok i sammen 
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Storrepresentantens spalte: 

Jeg har nå vært Storrepresentant i tre måneder, det har vært tre hektiske måneder, 

med mange møter. 

Vi har bak oss installasjoner i loger og leire jeg har fått være med 

på flere, det har vært lærerikt og inspirerende, og spesielt hyggelig 

å treffe brødre i andre loger. 

Jeg har også vært med på noen veteranjuveltildelinger i egen og 

andre loger. Spesielt hyggelig var det at jeg fikk være sentral, når 

bror Tormod Dingstad fikk sin 50 års veteranjuvel 19. oktober, det 

var en stor og fin opplevelse som jeg aldri vil glemme. 

Ved brodermåltidet holdt Bror OM en flott og personlig tale til bror 

Tormod. Tormod kvitterte med en glimrende tale om sitt logeliv igjennom femti år, der 

fikk vi innblikk i mange hyggelige turer i inn og utland. Dugnads innsatsen for Sukke i An-

debu nå (Signo), og andre hyggelige  opplevelser, som Tormod har hatt igjennom et langt 

og aktivt logeliv, Tormod talte uten manuskript. 

Dette er noen av de svært hyggelige opplevelser som tilkommer en Storrepresentant. 

10.november var det Distrikt Stologemøte i Larvik, vi var fire brødre fra Loge 15 Kongs-

haug som deltok. 

Det var et interessant og lærerikt møte, vi ble inndelt i grupper der vi skulle diskutere 

Sannhet. Svarene fra hver gruppe ble oversendt St Kappelan Dag Virik til bearbeidelse 

og utgitt i et eget hefte. 

Dette heftet er tenkt brukt til bevisstgjøring av brødre, om sannhet, som har den Høye 

Sannhets Grad. 

I slutten av november skal jeg også få være med å tildele brødrene Lars Kristiansen og 

Leif Eide 40 års veteran juveler, dette er en stor og høytidelig seremoni i vår loge 

Vi har hatt innvielse av to nye brødre i høst, og det er svært gledelig. Loge 15 Kongshaug 

går nå inn i sitt nittiende år, vi er en livskraftig og ekspansiv loge i stadig utvikling og 

vekst. Vi holder stand både som den eldste og største logen i Vestfold, vi har allerede 

noen resipiender til opptakelse i 2016.  

Det skal være Storlogemøte på skriftlig grunnlag i 2016, Logene har da mulighet til å 

sende inn forslag til endring av Lov og Forskrifter. 

Storlogen har bestemt at vi skal ha en landssak fra 2016, denne kommer til å gå over tre 

år, fram til Odd Fellow`s 200 års jubileum i 2019. 

Dette er to saker jeg vil komme tilbake til i senere nummer av Kongshaugnytt. 

Med broderlig hilsen i V,K og S 

Olav L. Løvoll  
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Julen nærmer seg med raske skritt. Jeg vil med 

dette lille brev takke dere alle for godt samarbeid 

og hyggelige møter i et godt distrikt 8 Vestfold. 
Takk for alle de gode samtalene som vi har hatt i 

året som nå 

svinner hen. 

Jeg gleder 

meg til hvert logemøte sammen 

med dere. Takk også for gode mø-

ter ved VeJuv. tildelinger . Jeg 
har tro på at våre Veteraner set-

ter stor pris på at brødrene møter frem slik at det skapes høytid for vete-

ranen på hans store dag.  

Sammen skal vi etter beste evne møte så ofte vi kan slik at våre møter 

blir en berikelse for den enkelte i en ellers så travel hverdag. 

Jeg ønsker dere alle med familie en riktig god og fredfull jul og et godt 
fremgangsrikt nytt år i god ”Odd Fellow” ånd. 

De beste hilsener i Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet. 

Bjørnar Andreassen  

DSS 
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Vi gratulerer  

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

sidene 

Trond Arne Hegdal  60 år  28. januar 

Lester Harald Syvertsen 75 år  06. mars 

Geir Olavsen   60 år  04. april 

Birger Bugge Vabog  85 år  24. april 

 

04.01 Arbm. Penne med laks, 

urter og fløtesaus kr. 150 

18.01 Arbm.  

Snitter kr. 100 

15.02 Ξ + Galla 

Pepperbiffgryte m/ris og 

salat kr. 160 

 

09.01 Nyttårsfest m/damer 

Kalvesteik m/fløtesaus og  

Karamellpudding kr. 360 

01.02 O + Galla 

Torsk kr. 210,- 

29.02—+ med 48 Færder 

Svinesteik m/ surkål kr. 170 

11.01 Klubbaften m/ damer 

Roastbifftallerken kr. 150 

08.02 Klubbaften m/ damer 

Karbonade kr. 100 

07.03 Arbm. Wienerstang 

med kaffe kr. 50 

Drikke kommer i tillegg 

Betal helst med kort. 
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Vi ønsker to nye brødre velkommen til loge 15 Kongshaug 
 

Mandag 16. november ble to brødre innviet i vår loge 
Ken Roger er født 28.03.55 i Sandefjord, oppvokst på Brydedammen.  

Ettervert har han tatt bosted er Holtankrokken 6 i Vesterøya der han har bodd i 

snart 30 år. Ken Roger har en datter på 29 år.  

Etter ungdomskolen tok han mekanikerlinjen på yrkeskolen. Etter yrkesskolen 

begynte han som sjømann. Han kom deretter på land og gikk 3 år på maritime høy-

skole. Etter høyskolen bar det igjen til sjøs og han seilte i rederiene i Rosshavet, 

Sigurd Herlofson samt Fred Olsen. De 7 siste årene seilte han som styrmann. I 

1986 mønstret han av da skipskrisen kom. 

Samme året ble han ansatt i TESS. Ken Roger er nå avdelingsleder for TESS sin 

avd. i Sandefjord. TESS selger og betjener et vidt spekter innen industri i Norge 

med 110 avdelinger fra Oslo til Kirkenes, samt 5 avdelinger i utlandet. Dette har 

vært en god arbeidsplass der han neste år har vært ansatt i 30 år.  

Fritiden går med til hus og familie samt på en gård i Møre og Romsdal etter sine besteforeldre. Der er 

han nabo og jaktkamerat med "Severin" som har div. programmer på NRK. "Der ingen skulle tru at nokon 

kunne bu" med Bruaseth. 

Ken Roger bruker mye tid i Møre og Romsdal både vår/sommer samt hjortejakt på høst/vinterstid. 

Ellers så gleder han seg til møter og samvær med sine nye brødre i Loge 15 Kongshaug. 

 

— ooOoo — 
 

 

Espen Haugli er født 21 feb 1968 i Sandefjord. Han bodde på Gjekstad/Lahelle 

frem til militærtjenesten ble avlagt. Etter å ha bodd 11 år på Fevang, så flyttet han 

med familien til Hasleåsen rett ved Breidablikk i 2012. 

Familien består av kone og to barn på hhv. 17 år (jente) og 14 år (gutt). I tillegg har 

han en hund (terrier) på snart 2 år. På fritiden var han frem til anya 

sønnen var 11 år, fotballtrener for laget hans. Etter hvert blir det mer og mer tre-

ning og alvor rundt fotballen, så da guttungen ville satse og meldte overgang til San-

defjord Ballklubb, så trakk han seg tilbake som trener.  Nå er han kun foreldrekon-

takt, men er lidenskapelig interessert i fotball, så i den grad det er mulig ser han på 

alt av kamper og gjerne en trening i ny og ne også.   

Studiene gjorde han ved Sandefjord handelsskole, deretter 3 år ved BI, hvorpå han bygde på med ett år 

datastudier ved Eik Lærerhøgskole som ga tittelen Cand Mag og Diplomøkonom. Jobbkarrieren startet i 

Easy Data – hvor de produserte og solgte lærebøker for data. Deretter startet han i Stihl (motorsager) 

hvor han jobbet i 8 år. Veien gikk deretter videre til Metabo Norge AS hvor de selger elektroverktøy til 

det norske markedet. Han er i dag General Manager for Norge og rapporterer til moderselskapet i Tysk-

land. I nesten 2 år hadde han også ansvaret for Sverige, til de fikk på plass en ny General Manager for ett 

år siden. 

Fra tidlig barneår så spilte han fotball, først i GØIF, så Helgerød og Sandar. I voksen alder ble det Runar, 

og han avsluttet karrieren på A-laget til Runar i 1 divisjon. Jobben krever en del reisevirksomhet, men når 

han er hjemme så trives han veldig godt med turer på hytta eller i skog og mark med familien og hund. Evt 

tid til overs bruker han gjerne på golfbanen, dessverre blir det alt for sjeldent.  
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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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DSS hilser fra Stor Sire og kommer med mange gode ord. 

Periodens billedgalleri 

To glade 40 års 

veteraner  

Veteranaften med god sjømat og mange høstet av gevinstene 

Loge 15 Kongshaug har mange brødre med 

lang fartstid. Her er et knippe både 40 og 

50 års veteraner Vi er heldig som har brød-

re med laaaang erfaring 
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Nevnd for transport informerer brødrene : 

Dersom du har behov for transport til eller fra logen kan du ta kontakt med noen 

av nevndens medlemmer 

Arild Otto Hansen   mobil: 95200374 

Ragnar Allum           mobil: 90930035 

Henry Dallanger       mobil: 92295367 

Johannes Kleppaker  90864370 

Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 29.02.2016 

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 Birger B. Vabog 

Webansvarlig :Lester H Syvertsen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

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

   
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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Vi henstiller til brødrene å benytte våre annonsører når dere har behov for varer eller 

kjøp av tjenester 

Velkommen til vårt nye kontor i Dronningensgt. 6 (Gamle Nordea) 

Vi tilbyr svært hyggelige priser på boligsalg til Odd Fellow  

medlemmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 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

