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Huskelista!

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt.

Hva hender fremover !

Vinteren går mot slutten og våren ligger foran oss. Det blir lysere og gradvis varmere. Allerede er solen framme 4-5 timer lengre enn ved vintersolverv og vi merker at isen raskt forsvinner i solveggen. I hagen stikker snøklokker og krokus opp av jorda, og hos noen av oss kribler det i fingrene
etter å komme i gang med planting og stell av hage og bed. For mange er nok
dette årets beste tid. Vi
strutter av energi og gleder oss over
alt som minner oss om
det gode ved livet.
I loge nr. 15 Kongshaug er våreterminen godt i gang.
Denne våren har vi
det travlere enn på lenge. Vi
skal igjennom flere
gradspasseringer, både 25 og
50 års veteranjuveltildeling og ikke minst en innvielse. Vi har hatt
besøk av Tor Nicolaisen som har
fortalt historier
rundt Kompani Linge og tungtvannssabotasjen, og
vi har hatt besøk av forfatter
Margaret Skjelbred
som har gitt oss et innblikk i sitt
forfatterskap og ikke
minst sin oppvekst i indremisjonen i
Sandefjord. Etter påske vil
nok en spennende historieforteller bli
presentert og vi håper på at mange brødre og gjester møter opp.
Dette året har loge Kongshaug ansvar for kaféen i Stockflethsgt. i tillegg
til ballongsalget 17. mai. Dette vil kreve at flere brødre enn normalt stiller
opp i kortere eller lengre tid denne dagen. Heldigvis er vår loge kjent for
sin store dugnadsånd så denne utfordringen løser vi på en god måte.
Før 17. mai har vi imidlertid påsken som i tillegg til sin religiøse betydning,
tradisjonelt betyr ro, ettertanke og samvær med familie og venner, og mye
frisk luft. Vi i kollegiet ønsker alle brødre og deres familier en riktig god
påskefeiring når den tiden kommer og håper på en fin loge-vår i oddfellowbroderskapets tegn.

Husk dette og møt så
ofte du kan.
29.02.16
- + med □ 48 Færder

07.03..16
Arbm.
14.03.16
O + Galla
04.04.16
25 Ve.Ju Galla
11.04.16
Klba. m/damer
18.04.16
Venneaften
02.05.16
50Ve.Ju. Galla
09.05.16
Generalforsamling
04.06.16
Sommerfest
06.06.16
Ut i det blå
29.08.16
Åpningsmøte

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Christian Holte-Nilssen
Overmester
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Mandag 7. desember ble vårt tradisjonelle julemøte arrangert. Som vanlig var det julemat der en kunne velge mellom ribbe og pinnekjøtt. Desserten var som vanlig riskrem. Det
ble et hyggelig taffel selv om vi kunne ønske oss et bedre fremmøte også på årets siste
møte, som tidligere har vært et av møtene med svært godt fremmøte. Kvelden ble avsluttet med utlodning til inntekt for vårt sosiale utadvendte arbeid.

Mandag 11. januar var det klubbaften, der temaet var tungtvannsaksjonen på Rjukan under 2. verdenskrig. I 2015 feiret vår nasjon frigjøringen og 70 år i frihet. Vi lykkedes endelig å få Tor Nicolaisen til oss denne kvelden får å fortelle oss om ”De ukjente historiene fra tungtvannsaksjonen” og hva sabotørene selv hadde fortalt ham.
Tor Nicolaisen var rådgiver for de som lagde TV-serien ”Kampen om tungtvannet”, og det
er ikke å ta for hardt i å nevne at Tor Nicolaisen er en av dem som kan mest om dette temaet i Norge i dag. Vi fikk servert historier vi aldri har hørt før. Tor Nicolaisen er også
en mester i å formidle disse historiene. Vi fikk en flott kveldstund.

Mandag 18. januar var arbeidsmøte som i hovedsak var satt av til rapport fra nemnder,
regnskap og budsjett. Det var et godt møte for de som er interessert i hva som rører seg
i vår loge gjennom det foregående år. Det var også siste året det ble rapportert fra de
gamle nemndene da det fra 2016 er kommet en ny struktur av nemnder i vår loge. Møtet
ble avsluttet i salongen der det ble servert snitter etterfulgt av en god samtale mellom
brødrene.

Mandag 1. februar var opprinnelig satt av til innvielse, men ble omgjort til et arbeidsmøte der et høydepunkt var et innlegg med etisk post som ble fremført av Rolf Sætre. Hans
barnebarn på 13 år skrev en gripende stil som grep oss alle. Stilen er gjengitt annet sted i
Kongshaugnytt.

Mandag 8. februar var det klubbaften der Margaret Skjelbred fortalte om sin diktning.
Mer informasjon finnes under storrepresentantens side.

Mandag 15. februar var det forfremmelse til Den Høye Sannhets Grad av Trond Ellefsen. Etter en flott gjennomført seremoni samlet vi oss i spisesalen til fersk torsk med
Sandefjordsmør. Kaffen ble servert i salongen og det var meget god stemning med mange
gode samtaler mellom brødrene.
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Etisk post til ettertanke
Bror Rolf Sætre leser sitt barnebarns skolestil der han ser våre budord i dette perspektiv.
I hvert eneste logemøte blir vi minnet om ”Alt hva I vil at andre skal gjøre mot Eder, det gjøre
og I mot dem”.
Vår loges verdier er bygd på tanken om nestekjærlighet, respekt og toleranse til andre mennesker. Disse verdiene kan enkelte ganger bli sterkt utfordret. Vi har ikke minst sett noe av dette
det siste halvåret. Folkevandringen gjennom Europa har også nådd Norge. Sjelden har vi sett så

mange mennesker flykte fra sine hjemland, i et håp om å finne en tryggere tilværelse i et nytt
land. Denne betydelige flyktningstrømmen har naturligvis skapt diskusjon om hvor mange, hvordan, hvor hen.
Jeg har et barnebarn på 13 år som også har observert denne situasjonen, og i en skolestil har hun
tilkjennegitt sitt syn om nestekjærlighet, vennskapelighet og forståelse av andre mennesker med

langt større vanskelighet enn hun selv opplever. Jeg vil gjerne dele med dere hennes tanker.

Hjem

Jeg ser utover flyplassen og en liten tåre triller ned fra kinnet mitt. Hvorfor måtte de
velge meg og ikke en annen. Jeg ville ikke dra hjem til et land hvor jeg kan bli drept av
bomber, skutt av folk som har invadert landet vårt og hvor jeg kan se barn og foreldre
dø. Det er vel ikke meningen at en jente på 13 år skal oppleve dette. ”Mira!” roper Thor.
Thor er en av mine nærmeste venner, nesten som en pappa. Det var han som gjorde sånn
at jeg fikk komme til Norge. ”Mira!” roper han igjen. Kan du komme hit litt? Jeg springer
bort til han. Han sier at det er en time til flyet går, og at jeg må ha noe å spise. Vi setter
oss ned litt og snakker. ”Må jeg dra…” spør jeg mens en tåre triller oppi kakaokoppen min.
”Du må nok det, men jeg LOVER at jeg skal få deg hjem igjen.
Thor følger meg bort til stedet jeg må vise passet mitt. Nå må jeg si farvel. Farvel til
dette fine landet, alle vennene mine, leiligheten og det verste av alt, Thor. Den snilleste
mannen på jord. Jeg gir han en stor bamseklem. ”Jeg kommer til å savne deg utrolig mye
Mira, men vi skal sees snart. Det lover jeg!” Jeg går inn i flyet og setter meg ned på fly-

setet. Vi tar av om 10 min. Jeg tar fram Ted, det er en bamse jeg fikk av moren min like
før hun døde. Han har vært med meg på alle reiser overalt. Nå blinker knappen som sier
at jeg må ta på beltet. Nå triller det ganske mange tårer ned fra kinnet mitt. Tre, to en…
”Ørene mine sprenger snart” tenker jeg. Det bråker sykt! Nå letter vi og det bråker ikke

like mye mer. ”Nå skal vi hjem” sier jeg til Ted. Jeg spiser litt mat og etter hvert sovner
jeg.
.”

fortsettelse neste side
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Jeg våkner når vi er på flyplassen i Syria. Jeg kikker meg rundt. Der så annerledes enn da
jeg dro her ifra. Jeg går ned fra flyet og videre ned til flyplassen. Jeg ser mange ødelagte hus og bygninger. ”Å nei! Hvor skal jeg sove eller bo?”. ?”. Jeg går litt rundet i gatene.

Akkurat nå er det egentlig ganske stille her. Jeg møter en jente ”Hvem er du?” spør jeg
henne. ”Laila” svarer hun. ”Og du?” ”Mira” svarer jeg. ”Har du et sted å bo?” spør hun meg.
”Nei, kan jeg bo hos deg en stund?” ”Jaja” svarer hun.”Kom!” jeg følger etter… Til slutt
kommer vi til et sted hvor det er en åpen plass med et lite telt. ”Her bor jeg” sa hun. ”Og

dette er Jasmin, lillesøstera mi”.
Himmelen begynner å mørkne og stjernene kommer fram. PANG! Hører vi. ”Ikke vær
redd, vi hører dette hver natt” sa Laila. ”Er det ikke forferdelig å høre på”. Jeg kikker
bort på Jasmin. ”jo, det er det, men vi får ikke gjort noe med det” sier Jasmin lavt. Vi
prøver å sove men jeg får det ikke til. Jeg blir liggende å tenke på hvor godt jeg hadde
det i Norge og alt jeg savner. Hvorfor kan jeg ikke dra tilbake til Norge? Når jeg våkner
dagen etter kikker jeg meg rundt. Hvor er jeg? Og hvor er Laila og Jasmin…? Jeg er jo
på rommet mitt. Var det bare en drøm…?

Christina Sætre Lea klasse 8e.

— ooOoo —
KOM!
Et medlem i Loge nr. 67 Castrum, Kongsvinger, reflekterer i et eldre Odd Fellow blad under Medlemmenes røst, over oppmøte i sin egen loge, og bringer noen gode assosiasjoner

som kan passe like godt hos oss. Innlegget er noe forkortet.
Ved Åge B. Eriksen
«Uansett hvor lenge du har vært medlem av logen, så vil du på hvert møte oppleve og lære
noe nytt»

Disse ord ble uttalt av en eldre bror, og jeg har merket meg dem. Etter å ha deltatt på
nærmere 100 logemøter, kan jeg fullt ut underskrive på disse ord. Jeg tror nemlig at jo
oftere du deltar på logemøtene desto mer nytt vil du finne i våre ritualer. Du opplever
innholdet og budskapet forskjellig fra gang til gang. Dette skyldes at våre ritualer er så

innholdsrike – nesten som en kilde du kan øse av uten at den noen gang tømmes. Du opplever også ritualene under skiftende sinnsstemninger. Noen ganger er du glad til sinns,
utvilt og opplagt. Andre ganger er du kanskje litt sliten, trett og uopplagt
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– eller ditt sinn er fylt av tunge tanker, sorg eller vemod. Derfor kan ritualene oppleves
forskjellig fra gang til gang.
I mine første læreår som Odd Fellow har jeg også erfart at jeg også har aller størst ut-

bytte av logemøtene i perioder, hvor det har vært ekstra travelt og hektisk, og kanskje
jeg er svært sliten og stresset. Under logemøtene kan en hente nye og friske krefter og
inspirasjon, til å løse daglige problemer på en bedre måte. Derfor tror jeg at det er viktig for oss at vi tar oss tid til å møte opp på flest mulig møter, også i slike stress-

perioder. Det er ingen unnskyldning for ikke å møte, at vi er stresset, trøtte eller slitne.

Det er nettopp da vi bør møte opp.
Ved slutten av hvert logemøte oppfordrer br. Undermester til å møte så ofte vi kan. Ja,
kjære bror. Møt så ofte du kan – og helst enda litt oftere.

KOM.

— ooOoo —
Mannen i speilet
(Gjendiktet til norsk etter et dikt i en
amerikansk Odd Fellow publikasjon) av
Rolf Ellingsen
Hvis du får det du ønsker i livets strid

Det er ham du må tjene,

og verden vil gjøre deg konge kjær,

alt annet er tøv og tant,

da gå til ditt speil og se deg med flid

hva andre enn måtte mene,

og spør: Er det virkelig slik jeg er?

bare han kan deg måle, dypt og sant.

For spør ikke mor eller kone og barn

Du kan narre en ganske verden

om å dømme når mest det må røyne.

og få godord om enn du feilet.

Den dom som veier og måler din sjel

Bitre stunder vil komme på ferden

er å lese i speilets øyne.

om du narret mannen i speilet."

For noen kan tro på din vektige ferd
og kalle deg rik og god,

mens mannen i speilet benekter ditt
verd
inntil du kan møte hans øyne med mot.
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Å TELLE TIL TI
Å telle til ti er en enkel øvelse. Alle som er forbi småbarnstadiet kan gjøre det. Men å telle til ti
er mer enn bare å ramse opp tall: å telle til ti betyr også å tenke seg om.
Å telle til ti eller å tenke seg om er lurt. Det betyr at vi kan styre en spontan reaksjon på et eller
annet. Spontane reaksjoner er naturlige når vi leser eller hører om en sak som engasjerer oss. Vi
vil svare og det hurtigst mulig. Da blir det gjerne slik at svaret vårt ikke er helt gjennomtenkt, og
da kan det bære galt av sted. Våre svar kan såre og provosere; de kan føre til at folk blir lei seg
eller unødvendig sinna. Det er ingen tjent med.
Selv om å telle til ti er en enkel øvelse, ser det ikke ut som den er så enkel likevel.
Avisen Dagbladet har bestemt seg for å stenge kommentarfeltet til sine debatter fordi folk ikke
bryr seg om å telle til ti før de kommer med reaksjoner på det avisen har skrevet. Kommentarene
har vært sure, ugjennomtenkte og ikke minst sårende dersom det dreier seg om personer som har
vært omtalt.
Akkurat det samme skjer på Facebook og andre sosiale media. Under anonymitet lirer folk av seg

stygge ord og uttrykk som ikke akkurat bidrar til belyse en sak.
På en mediaplattform som heter Jodel taster unge mennesker inn bombetrusler mot skoler slik at
elever og ansatte blir redde og skolene må stenge. Dette gjør de uten å tenke på konsekvenser.
Å telle til ti ser ikke ut til å være viktig lenger. Å ta hensyn til andres menneskeverd teller ikke.

Det gjelder å være først ute med ureflekterte spontanreaksjoner som får andre til å hive seg på.
Og dermed har man det gående.
Politiet har begynt å interessere seg for fenomenet fordi kommentarer kan være så grove at de
kan være straffbare. Drapstrusler er en del av bildet.

Ordet nett-troll har dukket opp i språket vårt. Et slikt troll er nettopp en person som uten å telle
til ti lirer av seg frekke og nedlatende karakteristikker av sine medmennesker; mennesker som
gjerne er i en sårbar situasjon og som er ute av stand til å ta igjen mot nett-trollet. Og netttrollet er anonymt og vanskelig å identifisere. Nett-trollene teller aldri til ti.

Å telle til ti før man kaster seg ut i kommentarfeltene, burde være en god leveregel.
Av og til burde man også telle til tjue!

Jostein Selvikvåg
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Besøk til Loge nr. 17 Dag, Porsgrunn

Etter besøk av Storrepresentant Tormod Knudsen fra Loge nr. 17 Dag den 30. november,
ble vår Loge invitert til gjenbesøk. Fem brødre tok turen den 2. des. med UM Sigurd
Vestly i spissen. De andre var Storrepr. Olav L. Løvoll, Eks OM Svein Harald Sataslaatten, Br. Johannes Klepaker og undertegnede.
Programmet var opptagelse av to brødre, som ble gjennomført med stil og høytid.
En overraskelse var at Distriktsrådet i Telemark hadde åpnet for embedsmannsprosesjon! Dette var helt uventet etter den sterke kritikken som kom fra Telemark tidligere,
mot det som delvis hadde vært brukt i Vestfold. På Storlogens ordre skulle ikke dette
benyttes, og da fulgte vi det i etterkant.
Forslag om gjennomføring ble oversendt for behandling på Storlogemøte 2014, men det
kom ikke på sakslisten, skulle behandles av Ritualnevnd. Så langt har det ikke kommet
noe fra Storlogen om denne saken.
De to nye brødre var resultat av en gjennomført Venneaften, på samme måte som vi har
erfart. Berømmes må også servering av karbonader med tilbehør, en riktig «høydare».
En av brødrene hadde malt et bilde av Thomas Wildey i smia. Dette gjorde seg utmerket
i spisesalen.
Vi tar gjerne turen tilbake til et hyggelig vertskap en annen gang, og takker for oss.
Åge B. Eriksen

En sann diplomat
er en som tenker seg om to ganger
før han ikke sier noe
Winston Churshill
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En 40 års veteran forteller
ExOM Lars Kristiansen fikk sin 40 års Juvel, og vi slutter oss til
gratulantenes rekker.
Bror Lars kom til Sandefjord og Jotun i 1970. Han kom da fra
Hvitsten, hvor Fred. Oksen drev sin Stabil malingfabrikk.
På Jotun var det på den tiden flere logebrødre i Kongshaug, og
det var Arne Holthe som inviterte bror Lars til logen.

Ganske tidlig kom Lars med i de ulike gradsspillene. Ja, han er
fortsatt med, og har stor glede av disse oppgavene. Han har
også gått ”gradene” i vår loge – fra CMs assistent via 4 år som
CM til OM stolen i 1989-91.
Da han startet i logen fikk han oppgaver i Privatnevnda, noe han i dag ser på som svært
viktig. Kameratskapet som ble skapt her, har holdt gjennom alle logeårene. Men møtene
oppe i logesalen har også alltid vært viktig for han.
En annen oppgave som har betydd mye for bror Lars, er arbeidet gjennom mange år i Sukkekomiteen. Det har alltid vært inspirerende å arbeide med beboerne og annet knyttet til
Sukke.
Vårfest, nyttårsball, reiser og andre sosiale aktiviteter håper han brødrene vil satse mer
på i årene som kommer. Det er viktig for samholdet i logen at brødrene slutter opp om de
arrangementer som Kongshaug inviterer til, mener han.
Han ser at man i dag har flere tilbud og utfordringer enn for få år tilbake, og at dette
skaper krevende oppgaver for Kollegiet.
Et grep er å gi Privatnevnda nye oppgaver, et annet er å aktivisere nevndene mer.
Det er viktig å skape et engasjerende, positivt og hyggelig miljø i Loge Kongshaug, og det
har vi alle et ansvar for, avslutter bror Lars.
Bjørn Hørnes
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Nytt fra SOS nemnden
På bakgrunn av sykdom har bror Kjell A. Olsen overtatt som leder for nemnd for SOS
Barnebyer Eks. OM Birger B. Vabog skal nå håndtere all ekstern kommunikasjon inn mot
SOS Barnebyer sentralt og våre fadderbarn. Bror Birger har gjennom mange år lagt ned
svært mange timer som leder og sekretær for nemnden. Uten hans sterke engasjement
har det ikke vært mulig å bidra med store bidrag til nødstilte barn. Hans arbeid er lagt
merke til langt utenfor vår loge. Vi takker han for innsatsen og regner med at han overfører sin kompetanse til den nye lederen.

Arbeidet med ballongsalget 17. mai er nå startet og ivrige deltakere klargjør i disse dager utstyr alt som skal til for å kunne gjennomføre denne store aktiviteten både 16. og
17. mai. Det henstilles til brødrene å delta i denne viktige aktiviteten for barn som virkelig trenger hjelp rundt i verden.
Åpningen av SOS-Barneby i Malawi blir i tiden 9 til 14 august med selve åpningsdagen 13
august. Det er mulig for brødre og søstre med ledsager å delta på denne åpningen. Informasjon om turen finnes på Odd Fellow nettside.
Loge 15 Kongshaug og Rebekkaloge 120 Gaia får på grunn av stor innsats i innsamling av
midler til denne landsaken navnet sitt på hvert sitt hus i landsbyen.
I tillegg til byen er det bygd skole for 320 barn, barnehage for 100 barn og familieprogram for 2000 barn. Vi har bidratt og DETTE resultatet kan vi være stolt av.
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Bjørn Hørnes forteller fra sin tur til Kambodsja
De 3 siste årene har vi besøkt 3 land i Asia – Myanmar/Burma, Vietnam og i år Kambodsja.
Mye har skjedd i disse landene i nær fortid – Myanmar
med flere tiårs militærdiktatur, Vietnam med sin Nord/
Sør Vietnamkrig og Kambodsja med sitt folkemord, utført av Røde Khmer og Pol Pot. Første stopp i Kambodsja var byen Siem Reap i nordvest. Helt inntil denne
byen ligger det store og kjente tempelet Ankor Wat
samt en rekke andre templer over et område på 232
kvadrat km., alle bygget av Khmerfolket. Byggeprosjektene som fant sted mellom 9 -13 århundre, var glemt i
500 år etter at Khmerstyret brøt sammen. Jungelen
vokste til og området ble først funnet igjen på 1850 tallet.
Det man blir slått av, er det enorme arbeidet som ligger bak. Alle figurer, statuer og
ikke minst dekorasjoner ned i minste detalj vitner om enorme menneskemasser som har
vært i arbeid her gjennom hundrer av år.
Vi kom fra -15 gr i Norge til 43 gr på toppen av Ankor Wat. Sammen med et tusentall
andre turister ble det ganske så heftig….
Etter å ha besøkt flere pagoder den første dagen, var
det tidlig opp neste dag for å oppleve soloppgangen
over Ankor Wat. Ganske spesielt når du vandrer i
stummende mørke sammen med andre turister og ser
de første lysstrålene bak de tre kjente tårnene i
Ankor Wat.
Denne pagoden er jo også i flagget til Kambodsja.
Så fulgte en tur ut på Tonle Sap sjøen, SørvestAsias
største sjø, som overrasket med en skikkelig gulbrun farge på vannet. Midt ute på sjøen
levde flere hundre vietnamesere i sin flytende landsby. De levde av å selge fisk og sjømat i Siem Reap. Forskjellen fra tørketid til regntid gjorde at sjøen steg med opptil 10
m, så mange bygninger langs sjøen sto på enormt høye påler.
Da vi skulle bli kjørt fra Siem til hovedstaden Phnom Penh, en tur på 6 timer rett vestover, stusset vi over at sjåføren tok på seg munnbind. Vi oppdaget raskt årsaken. Så
fort vi kom ut på ”landet” kunne vi velge mellom to typer støvskyer – rød fin sand eller
grått støv fra steinmel på veien….
Møte med PP ble litt spesielt. Sjåføren lurte på hvor vi skulle. Vi trodde han visste det,
men hadde heldigvis med adressen. Problemet var at han ikke kunne et ord engelsk og
ikke kunne lese våre bokstaver… Vi kom fram…
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Første stopp var slottet i Phnom Penh, hvor fikk et godt
inntrykk av de store avstandene det er her mellom fattig og
rik. Diamanter og gull, og med et golv av store sølvplater.
Her i Phnom Penh fikk vi også mer kjennskap til Røde Khmer
og lederes Pol Pot, ved besøket på Killing Fields, stedet hvor
RK henrettet tusener på tusener av egne landsmenn, først
og fremst såkalte ”intellektuelle” – folk med høyere utdanning. Det gikk så langt at hadde du briller, ble det ansett
som intellektuelt og du risikert dødsstraff.
Da er det et tankekors at to av de ledende AKPere her i landet – som lovpriste Pol Pots folkemord
og regime – begge bærer briller…..
Det var en meget sterk opplevelse å gå på Killing Fields, hvor fortsatt skjelettrester og tøyrester
kom opp til overflaten.
Andre dagen i PP ble helt annerledes. Vi tok båt ut til en øy i Mekongelven, hvor vi fikk se silkearbeid fra utviklingen av pupper, via produksjon av silketråder og til ferdig vevde silketøyer. Også
her sto husene på påler, og under alle hus fantes en vev
hvor kvinnene satt og vevde dagen lang.
Nå gikk turen videre til Sihanoukville, landets badeby på
sørkysten. På vei ut av Phnom Penh passerte vi en rekke
store industribygg og lagre hvor mange var tomme og til
utleie. Det var helt åpenbart at også Kambodsja har merket nedgangstider i verdensøkonomien.
Vel fremme kunne vi velge poolen på hotellet, eller dra
noen hundre meter ned til en av mange strender.
Byen bar preg av overraskende stor utbygging. Det ble satset på hoteller og kasinoer – i de fleste
tilfellene en kombinasjon. Mange av hotellene lå i en prisklasse som var utenkelig for oss. Åpenbart ble det satset på rike asiater – Japan, Kina, Korea og Taiwan var godt representert som turister i dette området.
Prisnivåene bar preg av at turistene skulle betale, men
gikk du på de lokale restaurantene, kunne du få et godt
måltid til 2-4 $ og en øl til 0,5 $.
Et stort problem var søppelet. Det fløt plast overalt, og
renovasjonen har en lang vei å gå.
Menneskene der er vennlige og hjelpsomme, men mange
sliter for å få endene
til å møtes.
Som vår guide i Phnom
Penh sa: Vi har fått
barn nr. 3, og jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å brødfø familien. Han takket oss for at vi kom til landet som gav han og andre
mulighet til å holde liv i familiene.
Vi hadde en fin blanding av ulike opplevelser i Siem og Phnom, og
fine solskinns feriedager i Sihanoukville.
Etter nær 40 reisetimer var det ingen opptur at vi ble stoppet og strippet i tollen på Gardermoen.
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Nytt fra Huset.
Styret i huset klargjør i disse dager en søknad om bruksendring av lokalene i underetasjen. Lokalene er tenkt brukt til øvinger for alle loger og leire og utleie til brødre og
søstre ved behov. Retningslinjene for dette er ikke klart ennå.
Øvingslokalet på ca. 68m² er tatt i bruk selv om det fortsatt mangler en del før alt er
satt i stand. Bruk av dette lokalet til øvinger både for våre fire loger og to leire gir oss
mye større fleksibilitet og det bør bli lettere å få skuespillere til våre spill.
På Finn.no fant vi 35 stoler, maken til de som er i spisesalen, til kr. 2000. Stolene har
søstre rengjort og er nå i bruk. Videre fant vi bokreol, som passer til biblioteket, på nettet til kr. 800.
Når det gjelder kjøkken og biblioteket pågår det fortsatt en del arbeider før disse lokalene kan tas i bruk.
Eks. OM Åge B. Eriksen er en ildsjel også når det gjelder innhold i biblioteket og etterlyser dokumenter og gjenstander som kan gjøre dette til et interessant rom når det gjelder historisk materiale og gjenstander som kan være med på å belyse vår historie. Har
du noe så ta kontakt med bror Åge.
Biblioteket kan også benyttes som møterom når alt er på plass. Reservasjonsmulighet for
dette blir etablert på Google Drive sammen med øvrig reserveringer.
Garderoben og rommene inn til øvingslokalet skal oppgraderes i løpet av året.
Teppelegging i
øvingslokale.
Innkjøpte stoler
til øvingslokalet

og bokreolen til
biblioteket

Branndør monteres og det
er godt med en pust i
bakke.
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Hva hender fremover
Mandag 11. april er det Klubbaften som kulturelt påfyll.
Vi logebrødre er utrolig heldige, på våre møter får vi annenhver uke åndelig påfyll, og så
har vi noen klubbaftener som gir oss kulturelt stoff som gleder mange. Jeg skriver dette, fordi jeg håper mange leser Kongshaugnytt og kanskje blir
inspirert til å komme på en klubbaften.
Vi har i dette semesteret hatt to meget vellykkede kvelder og
en gjenstår. Den 11.april får vi besøk av Bjørn Bergene fra
Kvelde. Jeg leste en anmeldelse på nettet skrevet av Svend E.
Hansen og har lyst til å gjengi litt av det han sier om Bergene.

‘’Han øser raust fra eget minneskrin, Bjørn Bergene, i sine bøker fylt med småstubber og historier fra barndom og oppvekst. Og han gjør det med ren og skjær fortellerglede’’.
Bergene har gitt ut flere bøker, den siste, Himmelske Pannekaker, som er den siste av i alt seks bind. De handler om små
og store ting med et glimt i øye. Noen historier er utrolig morsomme og andre vitner om et levd liv med alt det kan føre med
seg av både vanskelige og artige episoder.
Håper vi ser deg på neste klubbaften, ta gjerne med en du er glad i.

— ooOoo —

18. april er det Venneaften.
Denne kvelden skal vi ha ny venneaften etter samme opplegg som i fjor på samme tiden.
Den forrige aften ga oss to nye brødre og en to-tre som er på vent. Vi håper på gjentagelse av dette i år også.
Vi starter opp i salen kl. 1900 og har en vanlig forkortet åpning av logen. Deretter henter
vi våre gjester og tar dem gjennom en historie om logen og gir dem et lite innblikk i hva
vi jobber med. Etter det går vi ned i salen og spiser en Roast Biff Tallerken.

I salongen etterpå prøver vi å skape en hyggelig stemning, sist hadde vi quiz med stor
suksess. Vi håper at alle brødre som leser dette, tenker nøye igjennom hvem de har lyst
til å be med seg på et slikt arrangement. Sist hadde vi syv gjester og det må være et mål
for i år også.
UM kommer tilbake på dette emnet, på hvert møte frem til 18. april.
For Logens Utvikling
Svein Trollsås
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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VENNSKAP
Vennskap er som et lite frø
Hvis det ikke pleies vil det visne og dø
Vennskap trenger varme, hvis det skal gro
Det vokser i fred, tillit og tro

Først kommer små spirer, vær varsom, gi akt
Det har lett for å knekkes ved misbruk og makt
Harde ord, kan knuse så lett
Vennskap må pleies med omhu og vett.
Så kommer blader, de vokser litt etter litt
Vann godt, med kjærlighet fra hjertet ditt.
Gjødsle med forståelse, sannhet og milde ord.
Da vil vennskapet vokse seg sterkt og stort.
Samhold og omsorg, en veldig sterk makt.
En kamp der du ensom ville ha tapt.
Men med vennene du vinner en seier så stor.

Smerten den lindres med venners ord.
Men skal du ha venner, må du selv være en venn.
Du må elske for å bli elsket igjen.

Du må forstå at venner de vinnes med varme ord.
For intet vennskap kan vokse der kuldens ego bor.
Forfatter
Ukjent.
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Storrepresentantens spalte:
Vi har nå kommet et stykke inn i 2016 med gode Logemøter.
To inspirerende Klubbaftener, Tor Nicolaysen holdt et flott foredrag om
Vemork aksjonen under krigen, han var ikledd tidsriktig Engelsk battledress, fra 1943 og hvit kamuflasjedrakt under foredraget sitt.

Det var en gripende historie om alle de strabaser og prøvelser tungtvannssabotørene ble utsatt for. Alle vi som hørte på ble sterkt grepet av foredraget. Tor er en glimrende historieforteller, med en enorm detaljkunnskap, om Vemork aksjonen. Forfatteren Margaret Skjelbred fortalte om
sin diktning, og leste fra egne bøker. Hun snakket også om Haugianerne i Vestfold, hun var født
inn en Haugiansk familie. Dette var to flotte foredrag som jeg skulle ønske flere av brødrene
kunne fått med seg. Vi sliter for tiden med litt dårlig frammøte på våre møter Jeg lurer litt på
hvor det er blitt av alle brødrene vi har tatt opp etter 2011.
Hva er grunnen til at de så sjelden møter? Det hadde vært fint å få noen tilbakemeldinger om
årsaken.
Jeg vil på det sterkeste anmode både eldre og yngre brødre om å komme på våre møter. Loge 15
Kongshaug er den eldste og største Logen i Vestfold, la oss slå ring rundt vår Loge, kom på møtene det er alltid godt for de på stolene, og oss andre når det er mange brødre tilstede i salen.
Jeg vil også minne om, selv om vi ikke har møteplikt: Møt så ofte som du kan, et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene m.m.
14.mars skal vi ha en innvielse, 11.april klubbaften.

Det er et ønske at vi kan oppleve et godt frammøte på innvielsen og vise vår nye Bror at han er
hjertelig velkommen i vår krets.
Den 11.april får vi besøk av Lågendalens store poet Bjørn Bergene, som skal fortelle historier fra

Lågendalen på femtitallet, samt lese fra sine bøker. Bjørn har også med seg egne bøker
som det er anledning til å få kjøpt.
Han er spirituell og morsom å høre på, så møt opp og ta gjerne med venner og familie til en hyggelig kveld.
Med broderlig hilsen i V,K og S
Olav L. Løvoll
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Nytt fra Storlogen

Distriktsrådet i Vestfold var på besøk i Storlogen tirsdag 8.februar.
Vi ble mottatt av Stor Sire Morten Buan, Stor Sekretær Steinar Jansen, Stor Skattmester
Paal Østmoe og Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann.
Det var et hyggelig møte hvor vi gjennomgikk Storlogens handlingsplan. Vi stilte en del spørsmål
om ordenen, som vi fikk gode svar på. Vi fikk en fin omvisning i logehuset og besøkte også museet.
Odd Fellow Ordenens Jubileumslandssak
De tre utvalgte organisasjonene var tilstede i Storlogen og la fram sine planer for hva pengene er
planlagt brukt til
Kriterier for valg av landssak:
Et formål i tråd med budordene.
En sak som evner å samle Odd Fellow Ordenen i hele landet.
Et formål som evner å profilere Ordenen på en god måte.
Landssaken gjennomføres med en organisasjon som evner å administrere et så stort prosjekt.
Følgende organisasjoner er foreslått:
Redningsselskapet
SOS-Barnebyer
Unicef Norge
Dette er tre flotte organisasjoner, som alle gjør en stor innsats på sine felt.
En organisasjon skal velges. Vi må diskutere alternativene grundig i logen hva vi velger. Storrepresentantene får tilsendt stemmemateriell og stemmer på fritt grunnlag i september 2016
Hver loge skal samle inn kr.300,- pr. medlem i årene 2016- 2018.
Redningsselskapet ønsker å bygge en ny redningsskøyte som de vil døpe Odd Fellow 3
Dette vil bli en skøyte beregnet å koste 38 millioner. Dersom vi klarer å samle inn 60 % av bygningskostnadene ca.23 millioner vil den få navnet Odd Fellow 3
SOS Barnebyer ønsker å hjelpe barn i Kosovo. Ytterlige 1000 barn vil bli hjulpet dersom dette
blir landssaken
Flere barn i fosterfamilier vil bli hjulpet. Tre nye familieprogrammer med støtte til 600 barn
Tre nye utdanningssentre med utdanning til 400 barn.
Unicef Norge ønsker å opprette et barnas hus i de fire største byene i Norge, hvor barn fra 1018 år kan komme for å møte ansvarlige voksne. Skapt av Odd Fellow og UNICEF Norge.
Vi vet nå at barn som virker vanskelige. De har det vanskelig.
63000 barn er involvert i mobbing ifølge Folkehelseinstituttet
85000 barn blir slått hjemme ifølge Redd Barna
450000 i Norge har vokst opp, eller vokser opp, i familier hvor minst en eller flere familiemedlemmer sliter med alkoholmisbruk eller psykisk sykdom.
Med broderlig hilsen i V.K og S
Olav L. Løvoll
Storrepr.
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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07.03 Arbm. Wienerstang

11.04 2 stk snitter m/kaffe

04.06 Sommerfesten

med kaffe kr. 50

Kr. 100

Spekemat m/tilbehør

Pris kommer senere

14.03 Torsk med gulerøtter

18.04 Smørbrød m/

29.08 Bondeomelett m/

& poteter

karbonade og kaffe

salat, brød og smør

Kr. 210

Kr. 100

Kr. 155

04.04 Røkt svinekam m/

02.05 Panert sjøtunge m/

choronsaus, grønnsaker &

dillstuede poteter

stekte poteter

Kr. 180

Kr. 180

Drikke kommer i tillegg

Betal helst med kort.
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Tenk deg....
At det er en bank som hver eneste morgen setter inn 86.400 kroner på kontoen din. Det er ingen feil – utbetalingsordren er riktig, utstedt av en utrolig rik velgjører. Men banken overfører
ikke pengene til neste dag. Hver eneste natt blir alle pengene som du ikke har brukt opp den dagen, slettet fra kontoen din. Hva ville du gjort i et slikt tilfelle? Du ville selvsagt ha brukt opp
alle pengene den dagen de ble satt inn!!!
Hver og en av oss har virkelig en slik konto! Men det er ikke penger som blir satt inn på kontoen
din. Navnet på denne kontoen er TID. Hver eneste dag blir du godskrevet med 86.400 sekunder.
Hver eneste natt blir den tiden du har unnlatt å bruke fjernet. Ingen ting blir overført til neste
dag, og du kan heller ikke bruke noe på forskudd.
Hver eneste dag blir en ny konto opprettet for deg. Hver eneste natt blir det som er ubrukt
fjernet. Hvis du unnlater å bruke dagens innskudd er det du som må bære tapet.
Det er ingen vei tilbake. Du kan ikke overtrekke kontoen for i morgen! Du må leve i nuet og bruke
dagens innskudd. Invester tiden slik at du får det meste igjen i form av helse, glede og suksess.
Tiden går. Gjør det beste ut av tiden i dag.
For å forstå verdien av ET ÅR, spør en student som strøk til eksamen!
For å forstå verdien av EN MÅNED, spør en mor som fødte et barn for tidlig.
For å forstå verdien av EN UKE, spør redaktøren av en ukeavis.
For å forstå verdien av EN TIME, spør de nyforelskede som venter på å møtes.
For å forstå verdien av ET MINUTT, spør han som kom for sent til flyet.
For å forstå verdien av ET SEKUND, spør en person som akkurat så vidt unngikk en ulykke på
motorveien.
For å forstå verdien av ET TIENDELS SEKUND, spør han som kom på andre plass i en OLkonkurranse.
Verdsett hvert eneste øyeblikk og verdsett det enda mer fordi du delte det med noen som betyr mye for deg, så mye at du delte tiden din med denne personen.
Og husk at tiden ikke venter på noen. Gårsdagen er historie. Morgendagen er et mysterium. Dagen i dag er en gave. Det er derfor den kalles for nuet.

Venner er virkelig verdifulle juveler. De får deg til å smile og de ønsker at du skal lykkes. De hører på deg, de roser deg og de ønsker å dele sine tanker med deg.

Tankevekker’n
Man sier ofte at lediggang er roten til alt ondt, men mon ikke også travelheten er det...?
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72

18

Periodens billedgalleri

Det spises og skåles blant brødrene under vårt tradisjonelle julemøte

Gunnar Kjøll fikk utmerkel-

Erling Riisnæs forsynte seg

sen Årets bror 2015

godt av gavebordet

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

19

Tor Nicolaysen ikledd uniform og forsvinningsdrakt under sitt foredrag om ” De

ukjente historiene fra tungtvannsaksjonen”

DSS hilser fra Stor Sire og kommer med mange gode ord.

Margaret Skjelbred fortalte om sin diktning og om sin oppvekst blant haugianerne.
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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

Vi går mot vår og sommer og kollegiet og redaksjonen ønsker hver og en av dere
en riktig god påskeferie og vel møtt til innsats fremover mot sommeren.

Kongshaugnytt finner du også på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt
Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 02.05.2016
Siste frist for materiell til det nummeret er 20 april
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
=======================================================================

Redaktør og layout: Arvid K. Wold
Skribent: Bjørn Hørnes, Åge B. Eriksen , Jostein Selvikvåg og Svein Trollsås
Webansvarlig :Lester H Syvertsen
Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten

Trykk : Konica Minolta
Adresseendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no
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Vi henstiller til brødrene å benytte våre annonsører når dere har behov for varer eller
kjøp av tjenester

Loge 15 Kongshaug takker alle
våre annonsører for støtten
til vært humanitære utadvendte arbeide

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

22

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen maling, belistning, legging av parkett, snekring og renovering
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no
www.sigurd-vedlikehold.no

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

- Senteret for proffene og for
deg som er oppr att av 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 TA K K E R V Å R E AN N ON S ØR E R

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
Annonseinntektene på disse siden 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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