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Kongshaug-nytt 

Mai 2015 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

I det forrige nummeret av Kongshaugnytt lovte jeg å høre fra 

meg før sommeren tok til på alvor, men der tok jeg skammelig 

feil. Våren feide forbi oss og nå er sommeren kommet for fullt. 

Grillsesongen er allerede i full gang, ja selv frokosten kan for-

tæres sammen med de første solstråler som var-

mer oss om morge- nen. Det er en herlig tid. På 

gårsdagens loge- møte hadde vi første gangs 

nominasjon, og det skal bli spennende å 

følge det nye kollegiet i det videre arbei-

det i logen. Jeg ønsker dem lykke til. Kun to 

møter gjenstår i vårterminen og mitt ønske 

er at vi får se fle- re av vår yngre brødre i lo-

gesalen fremover. Nevnd for SOS-barnebyer er 

i full gang med plan- leggingen av årets ballongsalg 

og det er gledelig at så mange brødre stiller opp for denne gode 

sak. Så kommer den 6. juni med sommerfest på Gokstad kyst-

lag, sammen med brødre med koner og andre gode venner som 

ønsker å markere vårterminens avslutning på en skikkelig måte. 

Ja kjære brødre. Jeg gleder meg til å avslutte min karriere 

som Overmester sammen med dere og håper vi vil bli enda 

bedre kjent med hverandre i årene som kommer. Jeg ønsker al-

le brødre og deres familier en god sommer. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Svein Harald Sataslaatten 

Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

31.08.15 

O Arbm. Brannøvelse 

07.09.15 

EI Galla 

21.09.15 

Veteranaften 

05.10.15 

Klubbaften med damer 

14.10.15 

- + hos □ 48 Færder 
(onsdag) 

19.10.15 

50 års VeJu Galla 

11.11.15 

M□ hos □ 48 Færder 
(onsdag) 

16.11.15 

O + Galla 

30.11.15 

Klba. m/damer SOS-
Barnebyer 
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

Mandag 9. mars var det sosialaften med Arrangement for SOS-barnebyer. 

Logens Nemnd for SOS-barnebyer hadde igjen gleden av å innby til et hyggelig samvær for å få 

et nytt innblikk i vårt arbeid for SOS-barnebyer. Vi hadde fått til et besøk fra Hovedkontoret i 

Oslo ved Markedssjef Turid Weisser som vi har hatt samarbeid med for å finne frem til hvor de 

mest trengende SOS-barnebyer befinner seg, og som Logen gjerne ville støtte. 

Hun hadde med seg fotomateriale som på vårt store fremvis-

nings lerret ga oss solid innblikk i situasjonen blant de mange 

trengende barns behov for støtte. Weisser fremførte sitt kå-

seri på en måte som fanget oss helt inn til hjerterota  

Vi fikk også de siste nyheter fra utviklingen med byggingen av 

den nye barnebyen Ngabu i Malawi som Landssaken i Odd  Fel-

low Logene samlet inn finansmidler til, hele 25 millioner kroner. 

Arbeidet er i god gjenge, og nødhjelpen blir gjennomført etter 

hvert som bygninger og utstyr blir bruksferdig. Den offisielle 

åpning av hele prosjektet er planlagt ferdig medio 2016. 

Etter at vi hadde hygget oss med Karbonademåltid i salongen, 

ble det gjort klar til underholdning med Varden Trekkspillor-

kester der for øvrig en av logebrødrene også har deltatt i 

mange år. Det blir stemning som setter føtter i bevegelse, og de 

dyktige musikerne og sangerinnen skaper en aften vi kan glede 

oss over.  

Birger B. Vabog og Svein Harald 

Sataslaatten sammen med Turid 

Weisser ved hedersbeviset fra 

SOS Barnebyer 



Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      3 

 

Til slutt ble musikerne overrakt et  

«honorar» med 2 store påskeegg, 

som de kunne hygge seg med på se-

nere øvelses-aftener. De mente at 

denne underholdning kunne være 

gratis for den gode sak som SOS-

barnebyer er.  

Dette ble opptakten til lotteriet med 

munterhet rundt de mange gevinster 

som fant sine vinnere, hvor noen for-

synte seg masse, mens andre ikke 

hadde den gode flaks.  Loddsalget 

innbrakte kr. 7 535,-. Inngangspenger dekket akkurat matutgifter, mens Gavetilskudd på      kr. 

5 000,-  +  kr. 50,- pr. fremmøtt logebror som ble omgjort til kr. 50,- pr. person =             kr. 

2 500,-, gjorde at samlet sum for inntekter totalt ble på kr. 15 035,-.   Dette er det beste re-

sultat som er oppnådd, også takket være en anonym giver !  

La oss håpe at vi også i kommende år kan klare å samle minst 47 deltagere som var antallet denne 

gang. 

        Birger Bugge Vabog. 

 

Mandag 16. mars var det fellesmøte med Loge 48 Færder 

På dette møtet ble bror Iver Buraas forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad. Gode 

skuespillere og stort fremmøte gjorde dette møtet til en høytidelig aften. 

På ettermøtet benket vi oss til et flott dekket bord og fikk som vanlig meget velsmaken-

de mat. I salongen gikk samtalene livlig blant brødrene til langt på kveld.  
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 Mandag 13. mars var det Klubbaften med damer  

Det var storfint besøk i logen denne kvelden. 

Alle tre ordførerne i SAS var innbudt til å in-

formere om sammenslåingen. Dessverre kunne 

ikke Erlend Larsen fra Stokke komme på grunn 

av kommunestyremøte. Uansett fikk vi en flott 

informasjon fra Bjarne Sommerstad og Bjørn 

Ole Gleditsch.                                                                                               

Den store forskjellen i prosessen SAS har gjort 

kontra mange andre som forsøker å få til en 

sammenslåing, er at de har latt politikerne kjøre 

prosessen og ikke blandet inn 

byråkratene.  SAS har et dokument på 17 sider 

som er hovedlinjene i prosessen og sier hva de 

overordnet skal gjøre. Det er andre kommuner 

som har tilsvarende dokument, men på 600 sider 

utført av konsulenter og byråkrater. 

Begge to forteller med stor iver og glød -og gjør et meget bra inntrykk av at dette er en 

prosess hvor det er stor ydmykhet og oppofrelse fra alle kanter. De to representerer jo 

en slags ytterkant, både i dialekt og politikk. Ikke at Senterpartiet, som Sommerstad 

kommer fra, er et ytterliggående parti, men i sammenslåingspolitikk kan man vel si det. 

Og Høyre ivrer jo for større og mer effektive kommuner. 

Morsomt dette med dialekter, Gleditsch snakker en pen Sandefjords dialekt og Sommer-

stad snakkær dæn breiæste dialæktæ vi har i Vestfold. Dette er en berikelse for SAS 

og tydeliggjør at dette er en sammenslåing av tre kommuner med stort sprik i demogra-

fien. 

Ingen tvil om at nye Sandefjord Kommune (det blir navnet) blir et fyrtårn i Vestfold med 

den entusiasme dette ble fremstilt av ordførerne denne kvelden. Takk til begge to. 

Vi var 30 gjester denne kvelden i Loge 15 Kongshaug. 

 

Ref.: svein trollsås 

Bjørn Ole Gleditsch og Bjarne Sommerstad 
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 Tirsdag 24. mars  

Denne dagen ble Logen innbudt til omvisning hos Stiftelsen Signos avdeling i Andebu. Vår 

loge har siden 1950-tallet hatt ett godt forhold til Døveinstitusjonen. Det ble sammen 

med loger i distriktet, samt i Telemark og noen loger i Buskerud samlet inn penger til 

bygging av Solstua. Brødrene deltok i bygging av et utebasseng og laget plen. I mange år 

dro brødrene med familie på juletrefest der oppe, men siden 1980-tallet ble det arrang-

ert juletrefester 3. juledag i våre selskapslokaler. En julegave til hver av beboerne har 

også vært levert av julenissen. 

Døvehjemmet ble etter hvert 

en stiftelse, og økonomisk 

hjelp ble ikke lenger aktuell. 

All dugnadsvirksomhet fra 

vår side, ble avsluttet på 

1970-tallet. 

Derfor var det ekstra hygge-

lig for noen av oss å ta turen i 

strålende vær, for å få litt 

informasjon om den aktivitet 

som foregår.  

Det bor 13 døvblinde fordelt 

på tre avdelinger på adb. Sko-

len er godkjent for 35 elever, 

23 på videregående og 13 i 

grunnskolen. Signo skole og kompetansesenter driver i tillegg forskningsarbeid, tegn-

språkopplæring for foreldre, kurstilbud, deltidsopplæring for barn og ungdom, og vok-

senopplæring for våre brukere. Signo Vivo gir tjenester til snart 70 brukere (inkl. elever 

ved Sfj). Totalt ca 100 brukere og ca. 400 hjelpere. 

Vi ble først tatt med inn i Thomas-kirken, 

hvor prest Marco Kanehl gjennomgikk i kort-

versjon en gudstjeneste med lyd, lys og tegn-

språk-tolking. Denne kirken er muligens den 

eneste i verden som er bygget som en blan-

ding av kirke og sanserom. Høyttalere under 

gulvet laget en vibrasjon av lyd som var spesi-

ell. 

Vår guide Monika Nystuen viste villig frem 

Solstua        forts »» 

Døveprest Marco til venstre. Bjørn Hørnes, Ragnar Allum, 

Rolf Sætre, Svein Trollsås, Bjørn Børgesen, Svein H. Sa-

taslaatten,. Åge B. Eriksen og Signy Børgesen. 

Solstua 
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 som i dag er hjem for fire beboere, stedet som ute-bassenget hadde ligget, det ble fyllt 

igjen på 1980-tallet. Så ned i fjøset til ku og kalv, sauer og lam, hane og høner. Ridehest 

var det også mulig å låne. 

Kaffe og varme pølser i grillhuset smakte som vanlig godt, før vi dro over til snekkerverk-

stedet. Moderne og flotte maskiner til forarbeidelse av mange prosjekter, her skulle du 

passe fingrene. 

Som avslutning dro vi ned til Andebu sentrum, til Vevkroken. Et hus som inneholdt kafe, 

utsalg og arbeidsrom for tilvirkning av handlevesker i skinn, oppsatte vever for de fineste 

arbeider samt andre oppgaver. Det som imponerte meg mest var at en av damene som 

brukte veven var døvblind! Hun var i ferd med å lage en fantastisk løper. I kjelleren er 

Mariarommet. Et rom for både meditasjon og trim, etter behov. 

Stor takk til Monika og Marco for utmerket omvisning, og vi anbefaler et nytt besøk ved 

en annen anledning. 

 

Åge B. Eriksen 

 

— oo0oo — 

 

Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste  

Kongshaugnytt 

18. mars fylte bror Knut Bakkeli 85 år. 

 

På dagen var noen brødre på besøk  for å feire hans store dag. 

Her kom det frem mange gode historier fra tiden på Framnes, 

eldre brødre med mange minner. Karakterer som utmerket seg i 

sitt arbeid og væremåte som har gjort at de minnes i lang tid. 

Utmerket servering med kaffe snitter og voksen bløtkake! 

 

Åge B. Eriksen 

— oo0oo — 
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 25. mars 2015 rundet vår bror, Rolf Magnus Jemtland, 75 år 

Siden vår overmester befant seg hjemme i sengen på grunn av langt fremskreden luft-

veissykdom, ble besøket overlatt til bror Svein Trollsås og 

eks.overmester Truls Erik Pettersen. Vi ankom litt tidligere enn avtalt 

og et stemningsfullt barneselskap var forløperen til vårt besøk. 

Blomster og diplom med visdomsord av Mahatma Gandhi ble overle-

vert som en hilsen fra vår loge, hvorpå kaffe og kaker ble fortært 

mens praten gikk løst om de livsnære ting. Slike besøk er veldig 

hyggelige og lærerike for overmester m/følge. En god tradisjon som 

bør opprettholdes.  

 

                                        Truls Erik Pettersen 

— oo0oo — 

29. mars rundet vår bror Einar Andersen 85 år  

Han er fremdeles nesten like aktiv som da han solgte dresser og kjoler til sine brødre i 

butikken. Jeg var på besøk uka før dagen for å søke audiens på hans 

fødselsdag, men som den populære mann han er hadde han fulle hus 

omtrent hele uka, men den påfølgende onsdag var det ingenting på 

hans agenda og da troppet Overmester opp med blomst. Det ble 

servert både bløtkake og kringle, praten gikk lett og tiden flyr alt-

for fort i hyggelig selskap. Da jeg var innom spørsmålet om det var 

noe spesielt han ønsket seg på den store dagen, var svaret enkelt og 

greit. Jeg vil gjerne ha papirutgaven av Kongshaugnytt. Einar fikk et 

nytt besøk av Overmester med bladet et par dager senere. Vi gratule-

rer Bror Einar Andersen med de 85 og ønsker ham enda mange gode år. 

                                      Svein Harald Sataslaatten 

— oo0oo — 

 

27. mars fylte br. Bjørn Solberg 75 år.  

Flere brødre møtte til en meget hyggelig lunch rundt bordet med kaf-

fe, snitter og kaker. Takk til Anne-Lise for utmerket servering! Også 

her ble gode historier fortalt om forskjellige tema. Br. Bjørn er 

fortsatt meget engasjert for eldresaken, og han er trofast til å 

komme på møtene i Logesalen. Få brødre har så stor kunnskap til 

det som rører seg, og kjenner så mange i vår by som ham. En meget 

god og nyttig bror for vår loge. 

 Åge B. Eriksen 
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 Mandag 23. mars var det klubbaften 

Kvleldens temavar «Bruk av selskapslokalene på ettermøtet»  

Det var 41 av 121 brødre til stede. 

 

Bakrunn: 

I et brev til OM og kollegiet datert 5. februar 2015, stilte noen brødre spørsmål ved hvordan lo-

ge Kongshaug gjennomfører ettermøtene sine. De er spesielt opptatt av hvordan vi bruker restau-

ratør/ kjøkken og de høye prisene vi har fått de siste årene på mat og alkoholholdige drikker. De 

er også opptatt av at logehuset skal kunne disponeres av brødrene privat til en rimelig pris. 

Klubbaftenen ble avholdt med kun logebrødre til stede. 

OM Svein Harald Sataslatten åpnet møtet ved å lese opp brevet fra fire av våre brødre og deret-

ter fortalte han at han og skattmester Trond O. Gundersen hadde hatt et møte med kommunen 

4.mars for å sjekke mulighetene til at vår loge kan stå for alkoholserveringen på våre lukkede mø-

ter. På dette møtet var 3 representanter fra kommunen tilstede, deriblant kommuneadvokaten 

Ivar O. Myhre. Resultatet av møtet var følgende: Logen kan håndtere all servering av alkoholhol-

dige drikker i våre lukkede møter. Dette gjelder uavhengig av restauratør, men både restauratør 

og logen kan ikke servere alkohol på samme kveld.   

Deretter fortalte Frank O. Eriksen at han hadde sjekket med en rekke loger (både Odd Fellow 

loger og andre type loger) om hvordan de løste servering av mat og hvilke priser de opererte med. 

Ingen av disse logene brukte restauratør på den måten vi gjør (med matlaging/servering og bord-

dekking).  De fleste andre brukte eksterne catering firmaer eller laget maten og serverte alko-

holholdige drikker selv. Dette gjorde at prisene ble rimeligere enn hos oss.  

På bakgrunn av at dagens restauratør, Dag Anderson, ønsker å avslutte sin kontrakt med Stock-

flethsgate 22 AS, informerte styreleder i Stockflethsgt. 22, Kjell A. Olsen, om at de nå begyn-

ner å lete etter ny restauratør for huset. Derfor har styret ønsket å få en tilbakemelding fra de 

fire logene på huset om hvordan de ønsker å bruke en eventuell restauratør og kjøkkenet. De tre 

andre logene ønsker en restauratør med samme rolle som i dag.  

Deretter informerte han om hvilke muligheter loge Kongshaug har i dag, med den kontrakten hu-

set har med dagens restauratør. Kontrakten gir bl.a. logen rett til å disponere kjøkkenet etter kl. 

17.00 og logen er heller ikke forpliktet til å kjøpe maten hos restauratør. Styret ønsker å bruke 

samme kontrakt når ny restauratør engasjeres. 

Dagens kontrakt med restauratør kan fås/leses ved henvendelse til styreleder. 

Etter disse innleggene var ordet fritt. Emnet engasjerte og diskusjonen og innleggene til brødre-

ne var mange. 

Flere brødre ønsket å engasjere privatnevnda mere i matlaging og servering, mens yngre medlem-

mer spesielt, ønsket ikke for mye forpliktende arbeid knyttet til kjøkkenet.  

Noen brødre trakk fram gleden de hadde hatt ved privatnevndas arbeid som en døråpner for å 

knytte tettere bånd til andre logebrødre. 
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 Svein Trollsås hadde før møtet sendt ut en enkel spørreundersøkelse. Den viste at av de brødre-

ne som svarte på undersøkelsen (ca. 35 stk.) ønsket omtrent halvparten å ha en restauratør som i 

dag den andre delen ønsket ikke en restauratør drevet på dagens måte. Halvparten kunne bidra i 

baren og halvparten kunne også delta med servering og kjøkkentjeneste. 

Flere gode forslag ble foreslått som alternativ til restauratør. Logen kan kjøpe ferdigmat andre 

steder, det finnes en rekke alternativer. Logen kan leie en kokk ved spesielle anledninger, også 

her er det alternativer. Og logen kan selv lage snitter og enklere mat. Dagens leiekontrakt åpner 

for alle disse mulighetene. 

Konklusjon: 

Styreleder prøver å få engasjert en restauratør på en korttidsavtale, 1 år, slik at loge Kongshaug 

sammen med de andre logene, kan finne en form på restauratørbruken som gavner alle logene. 

Kongshaug oppretter også en komite som vil prøve å finne en god løsning på hvordan vår loge skal 

bruke en eventuell restauratør/kjøkken/privatnevnd for å øke samholdet blant brødrene og for å 

få ned prisene på mat og drikke.  

Christian Holte-Nilssen 

 

— oo0oo — 

 

 

Ta deg tid 

 

Den tid som folk bruker til det egentlige arbeidet, blir stadig kortere. Vi får stadig mer ”fritid”, 

lange weekender, stadig mer ferie. 

Og allikevel, hvis du ser deg rundt, har folk det alltid like travelt. Hvis du spør om noe, hører du 

for det meste: ”jeg har ikke tid!” 

Aldri  før har vi sett så mange forjagede mennesker. Mor og far venter forgjeves på besøk av si-

ne barn: de har ikke tid. Gamle og syke ser de unge og friske fare forbi: de har så mye å gjøre. 

Ektefeller blir fremmede: de har ikke tid for hverandre. 

Alle jager omkring, selv når de har ferie. Ferie og fritid er blitt industri. Reklame og tilbud ham-

rer mot deg: du må reise dit, du må feriere der, kjøpe campingvogn, alle gjør det. Du må reise 

lenger enn naboen, alltid lenger. 

I din fritid ser det ut som om det er en hel del ting som ”må gjøres”, ting som dine omgivelser på-

legger deg. Ellers er du utenfor. Du må holde aviser, følge med i TV. Du må være informert og på 

høyde med alt. Fritiden din må organiseres, fylles med innhold, ingen bortkastede pauser. 

Jeg har et forslag: prøv engang å ikke gjøre noen verdens ting!  Eller gjør rett og slett det du har 

lyst til! 

Kom deg ut av ”akselerasjonen”! Fall til ro! Kom deg til stillheten! Der finnes de små og vidunderli-

ge gledene i livet, de som er gått tapt for folk i bråket og travelheten! 
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Mandag 4. mai var en stor dag for loge 15 Kongshaug og vår Orden. Bror EksOM og 

Storrepresentant i Leir nr. 8 Vestfold fikk tildelt 50 års Vete-

ranjuvel 50 år og en dag etter at han ble innviet i vår orden. Til-

delingen ble ledet av DSS Bjørn Andreassen med Storrepresen-

tant Åge B. Eriksen som fungerende Stor Marsjall. På de øvrige 

stolene var Storkapellan Dag Virik, Storrepresentant i loge 48 

Færder Sigurd Reppesgård og Storrepresentant Gunnar Rune 

Wathne fra loge 26 Svenør. I logesalen var det 51 brødre derav 

7gjester fra loger i Vestfold og Telemark. Etter en meget stil-

full seremoni møttes brødrene i spisesalen til et stilfullt dekket 

bord med havet som gjennomgående motiv. Det ble servet sjø-

mannskost med erter, kjøtt og flesk noe som ble valgt da jubi-

lanten i tillegg til sitt lange logeliv har 30 års fartstid på skip 

rundt i verden. Den aktive jubilant har innehatt svært mange verv i loge nr. 15 Kongs-

haug, Leir nr. 8 Vestfold i tillegg til mange nevnder og komiteer. Jubilanten fikk av talere 

ros for sitt store engasjement for vår orden. Han takket i talen for det gode vennskap 

han har fått opp gjennom årene og fortalte oss om sitt yrkesaktive liv på de syv hav i 30 

år. 

Kvelden ble avsluttet med 

kaffe og bløtkake i salongen 

og mange gode samtaler 

mellom brødrene. 

Foran Reidar Bjørkmark med DSS Bjørnar Andreassen til venstre og 
OM Svein Harald Sataslaatten til høyre. 

Bak fra venstre. Åge B. Eriksen, Stor Kapellan Dag Virik, Sigurd Rep-
pesgård og Gunnar Rune Wathne 
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Nytt fra Nemnd for SOS-barnebyer. 

På nytt skal vi gjøre en vårlig innsats for SOS-barnebyer17. mai. 

Mai er alltid spennende når det gjelder 

oppslutningen fra brødrene 16. mai og 

ikke minst 17. mai for å gjøre den årli-

ge store innsats for at trengende barn 

rundt om i verden skal få glede, kjær-

lighet og trygghet. Vi har en god stund 

vært i full sving i SOS-nemnda med 

viktige forberedelser med innkjøp av 

materiell, klargjøring av utstyr og ikke 

minst tillatelser fra eiere av salgsplas-

ser på privat og kommunal grunn. Likeledes er det viktig at vi kan få benytte Tilflukts-

rommet i Høstsgate til oppblåsing av ballongene 16. mai slik at ellers også alt øvrig mate-

riell kan kjøres til Basen for 17. mai i Gleditsch-gården. Det er alltid viktig at Edvard kan 

skaffe egnede kjøretøyer til disposisjon for transport i dagene fra 15. til og med 18. mai. 

Sandefjord Kommune stiller i år 2 salgsposter til disposisjon, dermed har vi i alt 12 pos-

ter der publikum får anledning til å kjøpe i et festlig lag av ballonger. 

Ja kjære brødre, dere har en viktig oppgave når vi også denne gang skal gjøre en innsats 

for et av våre viktigste og langsiktige oppdrag. Mange kan se tilbake på iherdig innsats 

som startet i 1998, altså for 18. gang skal vi kunne glede mange barn med en flott ballong 

samtidig med at vi sørger for nødhjelp til barn som trenger barmhjertighet. 

Det er mange brødre som allerede har svart positivt på vår forespørsel. Pr. skrivende 

stund er det 17 brødre som har sagt ja, og  hvor 1 tar med seg sin kone også, og dermed 

blir det 18 selgere og det er fint, men vi skal gjerne ha 4 selgere til, slik at vi kan være 2 

selgere på hver post. Barnetoget stiller opp og programmet starter kl. 10.00 i Badepar-

ken, og Barnetoget beregnes å starte kl. 10.45.                        

Når det gjelder 16. mai er det 16 brødre som hjelper til med å blåse opp ballonger om 

formiddagen, og 10 brødre om ettermiddagen hvorav 5 stk. også er med om formiddagen.     

Vi vil derfor bli glade om flere melder seg på, da går alt så mye raskere. Ring gjerne til 

Birger på tlf. 416 23 685 eller e-post bitec@online.no 

Vi er selvfølgelig alltid spent på hvorledes værforholdene utvikler seg, for kommer det 

regn så må vi innstille salget. 
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 Vi håper derfor at det blir «Kom mai du 

skjønne milde» som kan hjelpe oss til et godt 

resultat akkurat på 17. mai. Selgerne våre blir 

i så fall nok en gang tatt imot av de mange hyg-

gelige kommentarer og gavetilskudd til vår inn-

sats for den gode sak. Det er en fryd når klar-

gjøring av ballongene foregår i gemyttlige for-

mer med smil og gode ytringer, samt at selger-

ne kan oppleve gode forhold til glede for både 

publikum og seg selv, så de kommer tilbake 

med godt humør. 

Da vil vi få ønske alle en god vår- og sommer-

termin så vi kan møtes igjen til høsten hvor 

nye brødre skal settes inn i nye verv. Lykke til. 

Birger Bugge Vabog,  

Sekretær i Logens Nemnd for SOS-barnebyer 

 

La oss alle trå til og sørge for at nødstilte barn kan få et bi-

drag fra vår Loge også i år. En liten innsats fra vår side gjør 

gir stor nytte og glede for mange barn som ikke har det så 

godt som barn i vårt land. 
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05.01 25 års Ve.Juvel Galla 

Svinefilet Oskar m/ bernai-

sesaus     kr. 210 

09.02 Klba m/damer 

Meny senere 

16.03 - + Besøk fra 48 Fær-

der 

Pastasalat med kylling,  

   Kr. 175 

10.01 Nyttårsfest 

Meny senere 

16.02 Instruksjon v/DSS 

Lasagne med salat   kr. 175 

13.04 Klba m/damer 

Meny senere 

19.01 Arbm. Rapport og 

regnskap 

Roastbifftalerken    kr. 165 

02.02 = + 

Pepperbiff med salat  

kr. 175 

20.04 O+  Galla Ξ 1. g Nom. 

Kokt torsk m/

Sandefjordsmør   kr. 210 

02.02 Ξ + Galla 

Kokt laks, sandefjordsmør 

og agurksalat   kr. 210 

09.03 Klba SOS Barnebyer 

Egen meny 

04.05 50 års Ve.Juvel 

Salt kjøtt erter og flesk  

Kr. 230 

Prisene i denne oversikten stemmer ikke i og med at restauratøren har øket pri-

sene på både mat og drikke siden denne oversikten ble laget. 

Drikke kommer i tillegg 

Betal helst med kort. 

 

 

Tale er som bobler i vann.  

Gjerninger er som dråper av gull. 
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Storrepresentantens spalte: 

Nytt fra Storrepresentanten mars 15  

I September er det fire år siden jeg ble innviet i arbeidet som 

Loge nr. 15 Kongshaugs Storrepresentant. Det er utrolig hvor 

fort denne tiden har gått, nå er det tid for en ny Eks OM å over-

ta posisjonen. En møter utfordringer hver dag, noen er positive 

og andre negative, dette er vel livets gang. Jeg ønsker den på-

troppende Storrepresentant lykke til, og det samme til det nye 

kollegie. Nye og spennende utfordringer ligger på Ordensveien, 

men disse vil dere sikkert takle med takt og klokskap.  

Nevnd for styrkelse og ekspansjon har hatt evalueringsmøte et-

ter Erfaringsmøte med nyere brødre, referat er utarbeidet og presentert deltakerne. 

En konklusjon er at slike samlinger er positive både sosialt og faglig, dette bør fortset-

te. Arbeidet i de grupper som driver Informasjonsarbeid med yngre brødre er i bra 

gjenge, men det er en utfordring å finne tid til å samles. Det er viktig å kunne holde em-

net «varmt» som behandles i hver gradspassering. Jeg vil sterkt anmode både instruktø-

rer og brødre som blir innkalt, om å prioritere den timen som det legges opp til. 

11. mai skal vi arrangere Venneaften. Br. Sigurd Vestly har i den siste tiden stadig min-

net oss på å skaffe interessenter til møtet. Det blir spennende å se hvor mange som vi 

kan ha glede av å be innenfor våre vegger, til en hyggelig og informativ aften. Nye med-

lemmer er en forutsetning for at vår Loge fortsatt skal være et samlingssted, hvor vi 

kan koble lit av fra hverdagens mas og jag  

— ooOoo — 

 

 

 

Tankevekker\n: 

Vær ikke ett i dag, i går, og noe annet om et år. Det 

 du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. 

       

Henrik Ibsen 
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Nytt angående huset 
 

 

Siden siste nummer av Kongshaugnytt er det montert nytt brannvarsling system i vårt 

logehus. Sentralen er skiftet ut med en ny som gir utfyllende informasjon dersom en 

brannmelder gir alarm. Informasjonen som vises på displayet viser i hvilket rom utløst 

alarm står. Det er skiftet ut to meldere på grunn av dårlig tilstand samt at det er mon-

tert fire nye brannmeldere i huset. 

I mai / juni skal taket over inngangen til vårt nye øvingslokale i kjelleren (tidligere Bras-

sen) skiftes ut med ny isolasjon og taktekking.  

I løpet av ettersommeren starter arbeidet med oppussing av nevnte øvingslokale. Til det-

te trenger vedlikeholdsgruppen bistand fra flere brødre i våre loger så det er bare å gi 

beskjed til oss så skal vi organisere arbeidet. 

 

 

For vedlikeholdsgruppen 

Arvid Wold 

Vi gratulerer  

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

sidene 

Kjell Eriksen   80 år  24. mai 

Jon Berggrenl   75 år  13. juni 

Gunnar Bertin Gustavsen 75 år  24. juni 

Olav Lars Løvoll  70 år  06. juli 

Arild Larsen   65 år  10. juli 

Kjell Fredrik Moe  70 år  30. juli 

Bjørn Ellefsen   60 år  06. august 

Arild Otto Hansen  65 år  09. september 

Lars Kristian Bredal  60 år  24. september 
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 Kapellan som verdiformidler 

 

En verdibærende Orden 
Odd Fellow Ordenen er en verdibærende Orden. Dersom 

våre søstre og brødre skal oppleve Ordenen som genuint opp-

tatt av verdier, må arbeidet i logene i større grad legge til 

rette for etisk tenkning og refleksjon. Dette gjelder i sær-

deleshet i rene arbeidsmøter. 

Storlogemøtet 2014 vedtok at man skulle utrede Kapellan-

embedet frem til neste Storlogemøtet, og det synes derfor 

naturlig å se dette i sammenheng med økt fokus på etisk ar-

beid. 

Etisk tema 
Slik jeg tenker, må alle arbeidsmøtene våre ha et etisk tema innenfor Ordenens rammer. 

Dette innebærer at når møteplanen for halvåret er satt opp, må man i kollegiet definere 

de etiske områdene man vil ha fokus på. Dersom man ikke har gradspasseringer, vil det 

være naturlig å velge innholdet i disse gradene som tema. Slik jeg tenker er det naturlig 

at OM og CM sammen Kapellanen har ansvaret for det rituelle og etiske arbeidet i logen. 

Kapellanen skal i forståelse med OM velge etisk tema for arbeidsmøter og holde kvel-

dens etiske tale som en vesentlig del av arbeidsmøtet etter at forhandlingene er gjen-

nomført. Med slike forventninger til Kapellanen, blir det da ikke vanskelig å finne søstre 

og brødre som vil påta seg et slikt embede? For å lette denne arbeidsbyrden lager vi nå 

en idebank på 200-300 forslag til etiske tekster som Kapellanen vil få eksklusiv tilgang 

til på hjemmesiden til oddfellow.no. Der vil man kunne finne alt fra ferdige foredrag til 

skisser og til dikt og aforismer slik at Kapellanen har noe å øse av og ikke nødvendigvis 

bør finne opp noe nytt hver gang. 

Jeg tenker videre at sammen med UM skal Kapellanen ha ansvaret for å legge til rette 

for refleksjonssamtaler i grupper på ettermøtet, basert på Etisk tema i logemøtet. Dis-

se samtalen bør i regelen vare i 20-30 minutter. 

Det skal lages veiledning for EksOM, UM og Kapellanen på gjennomføringen av Etisk tema 

og refleksjonssamtalene. 

I tillegg vurderes blant andre momenter om Kapellanen i større grad bør formidle noe av 

det etiske budskapet i gradritualene, noe i likhet med Ypperstepresten i Leiren. 

Dette er altså tanker som vi nå jobber med i Etisk utvalg, oppnevnt av Stor Sire. Det be-

står av de to Storrepresentantene Siri Døsen, Harstad og Sigurd Reppesgård, Sande-

fjord og EksOM Arve Lønnum, Trondheim og de to Stor Kapellanene, Kari Lea og under-

tegnede.  

 

Dag Virik 

Stor Kapellan 
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Kjære Embetsmenn og brødre. 

Vår og sommer nærmer seg med raske skritt. En vinter er 

igjen historie, og om ikke lenge spirer blomstene og trær-

ne får sine flotte grønne farger.  Logene i Distrikt 8 

Vestfold har, som alle andre loger i Norge, et kollegie som 

nærmer seg tid for avløsning i sitt virke. Tiden går som 

regel altfor fort og det blir ofte at kollegienes medlem-

mer føler en dårlige samvittighet for hva en burde ha ut-

rettet bedre.   Nå skal det sies at det er mer den enkel-

tes følelse enn hva som er riktig. Så langt jeg har erfart, 

har alle skjøttet sitt verv på en aldeles utmerket måte. 

Det er tid for skifte av embetsmenn, valgte som utnevnte. Embetsmennene har ofte en 

travel jobb i sitt embede, men også en utrolig lærerik tid. Jeg oppfordrer hver og en 

som blir spurt om et embede, eller en plass i valgte som utnevnte nevnder å si ”ja det vil 

jeg”. Vår organisasjon er avhengig av dyktige og ikke minst ivrige brødre som danner 

stammen i den enkeltes loges arbeide og utvikling. Nominasjonen nærmer seg raskt og 

jeg regner med at når dette leses er embetsmennene nominert og rede til innsats. Det 

skal avholdes kurs for nye valgte embetsmenn torsdag. 4 juni på Logehuset i Sande-

fjord.  Logens nye OM vil helt sikkert samle utnevnte embetsmenn til samtaler om deres 

nye funksjon og hva embede innebærer. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke de 

embetsmenn som nå forlater sine poster for godt utført arbeide. Deres neste oppgave 

blir å sette de nye embetsmennene inn i sine stillinger, lære dem opp i deres arbeid her-

under undervise de det gjelder i Focus for Sekr. og Skm. Det vil også fra høsten være 

to leire i vårt distrikt. Leir 28 Oslofjord skal institueres onsdag 2. september 2015 i 

Horten. Håper mange Patriarker finner veien til denne leirslagning.  

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god sommer. 

Med broderlig hilsen i V. K. og S. 

 

Bjørnar Andreassen 

Distrikts Stor Sire 

Distrikt nr. 8 Vestfold 
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Periodens billedgalleri 

 

  

EksOM Birger B. 

Vabog og OM Svein 

Harald Sataslaatten 

ved hederstegnet 

fra SOS Barnebyer. 

 

Solisten til Varden 

Trekkspillorkester 

EksOM Birger B. Vabog takker for or-

kesterets konsert. Vår bror Ivar M. 

Belstad er fortsatt meget ivrig  i or-

kesteret i en alder av 91 år 

En stor tilhørermasse var til stede. 

Etter konserten var det utlodning til 

inntekt for SOS Barnebyer. Noen had-

de større vinnerlykke enn andre. Her er 

det bare å si «bedre lykke neste gang» 
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Bordet er dekket i sjømannens tegn 

Jubilanten får tildelt diplom for langt medlemskap. 

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

Jubilanten takker for stilfull seremoni, 

mange gode venner i logen og gode ord gra 

de som har holdt tale. Han forteller også 

om sitt lange yrkesaktive liv på de syv hav 

og den tillit og vennskap han  føler i både 

loge og leir gjennom sine 50 år i loge 15 

Kongshaug OM takker jubilanten for hans store engasjement for logen 
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Hva hender fremover 
 

Lørdag 6. juni er det igjen sommerfest på Gokstad Kystlag. Festen begynner klokken 

19:00 og det serveres en cocktail mens vi venter på å gå til bords. Menyen vil også den-

ne gang bli rømmegrøt og spekemat. Det spilles til dans på brygga. Uformelt antrekk da 

vi skal nyte en forsommerkveld utendørs på brygga. Ta gjerne med en varm jakke for 

kvelden. Vi satser på fint vær. 
 

Mandag 8.juni klokken 17:00 inviteres det som vanlig til «Ut i det blå». Deltakere som 

ved egen hjelp ikke kommer seg til Stockflethsgt. 22 kan bli hentet ved egen bopel. 

Her trenger vi sjåfører for kjøring til hemmelig sted der det vil bli enkel servering. Retur 

ca. klokken 20:00 

 

Mer informasjon om disse arrangementene kommer  fra bror undermester senere. 

 

 

— oo0oo — 

Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 11.05.2015 

Siste frist for materiell til det nummeret er 5. mai 

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

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold 

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

Webansvarlig :Lester H Syvertsen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

Adresseendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no eller 97594445 

 

 

Nemnd for omsorg henstiller til brødrene om å kontakte leder for nemnden angåen-

de brødre som vi alle bør ta vare på enten per telefon eller besøk. 

 

Kontakt Gunnar Kjøll på 41792262eller e-post  gkjoll@online.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

