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Huskelista!

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt.

Hva hender fremover !

Den kalde årstiden er så definitivt over. For hver dag som går står solen
tidligere og tidligere opp og går senere og senere ned. Ute synger småfuglene av full hals. De leter etter en partner slik deres gener sier de skal gjøre,
mens plantene våkner til liv, spirer og gror så raskt at vi kan se forandringer fra dag til dag. Foran oss
ligger den gode varme sommeren og
mange har nok planene
klare for denne tiden, enten det
dreier seg om maling
og vedlikehold av hytter og hus,
eller det er spennende steder som skal oppdages.
Logevåren går raskt
mot slutten og vi har lagt bak
oss en travel vår,
med veteranjuveltildelinger,
gradspasseringer
og innvielse av en ny bror. Flere
klubbaftener har vi
også avviklet, og nå er det kun
17. mai med både
ballongsalg og kafé drift i
Stockflethsgt. 22,
sommerfesten 4. juni og «Ut i
det Blå» arrangementet som gjenstår før vi kan ta
sommerferiene.
Nå ved vårterminens avslutning ønsker kollegiet å takke vår dugnadsgjeng med Arvid Wold, Arne O. Nyland og Kåre Jan Frednes i spissen for en
fantastisk jobb de og flere andre har gjort i kjelleren. Med de nye øvingslokalene, biblioteket og barfasilitetene har dette virkelig hevet husets funksjonalitet. Takk for flott innsats.
Vi ønsker også å takke Birger Vabog for mangeårig trygg ledelse av «Nevnd
for SOS barnebyer». Når han nå velger å trappe ned på sin deltakelse i
nevnda ønsker vi ham litt roligere dager. Vi vet allikevel at hans kompetanse
kan trekkes på av de brødrene som overtar.
Til slutt ønsker kollegiet alle brødrene og deres familie en riktig god sommer. Vi satser på en varm og god sommer slik at batteriene kan lades maksimalt opp og vi alle er klare den 29. august for nye utfordringer i logen.

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

God Sommer
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Åpningsmøte

Christian Holte-Nilssen
Overmester
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Mandag 29. februar var det vårt tradisjonelle fellesmøte med loge 48 Færder. Brødrene Ken Roger Fiksdal og Espen Haugli fra vår loge og Petter Speilberg og Bent Jarle Lundeby fra Loge 48 Færder ble forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad. En stilfull gjennomføring av spillet ga oss mange tanker rundt vennskap i et vidt perspektiv. Det var 77
brødre tilstede i salen denne kvelden. Storrepresentantene Geir Eggum og Alf Robert Johansen deltok på møtet og ga ros til skuespillerne for vel gjennomført spill. På ettermøtet ble det servert svinesteik med tilbehør. Vel 60 deltakere var med på taffelet med etterfølgende kaffe og den gode samtalen mellom brødre fra to loger.

Mandag 7. mars var et arbeidsmøte der storrepresentanten orienterte om de tre alternative landssakene, der en skal velges i høst og gjennomføres 2016-2019 i førbindelse
med Ordenens 200 års jubileum. Det ble anmodet om at den enkelte bror setter seg godt
inn i de forskjellige alternativene.

Mandag 14. mars var en stor dag for vår loge da vi innviet Reidar Hvitsten som bror av
vår loge. Innvielsen ble gjennomført med meget dyktige skuespillere og vi fikk alle en stor
opplevelse i alle deler av spillet. Tradisjonen tro ble det servert torsk med Sandefjordsmør denne kvelde. Taffelet ble etterfulgt av hyggelig prat og kaffe i salongen. Det var
43 brødre tilstede denne kvelden. Se presentasjon av bror Reidar annet sted i avisa.

Mandag 4. april var viet til 25 års veteranjuvel til bror Kaare Aksel Mathisen. Seremonien ble ledet av Storrepresentant Olav Lars Løvoll assistert av EksOM Åge B. Eriksen
som Stormarsjall. Etter et godt måltid ble det hyggelige samtaler rundt kaffen i salongen.

Mandag 11. april var det klubbaften med humor fra Lågendalen
med Bjørn Bergene som kåsør. For de 25 som var tilstede ble det
en hyggelig aften med opplesning fra hans bøker. Bergene vokste
opp i Kvelde på en bondegård med mange fettere og kusiner i sin
omkrets. Der på gården skjedde det mye moro og mange av dem
var sikkert noen skøyerfanter. Bergene leste med stor innlevelse
og formidlet tekstene sine på en artig måte. Vi lo mye og hadde
en flott kveld sammen. Vi avsluttet med snitter og vinutlodning.
Utlodningen brakte inn netto kr. 1700.-. Det er penger som skal
gå til logens utvikling. Det var den siste klubbaften i vår, men vi
kommer sterkt tilbake i høstprogrammet.
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Mandag 18 april var det venneaften i vår loge. Vi fikk positiv respons fra 7-8 stykker
som har sagt de skulle komme på dette informasjonsmøte. Vi startet kvelden som et vanlig arbeidsmøte, men allerede kl. 1930 kalte vi våre gjester opp i salen hvor OM informerte om logens arbeid innad som utad. Av de 7-8 personene som sa de skulle komme var
det kun to som møtte opp. De øvrige vil bli fulgt opp av de som hadde kontaktet dem
Etter det inviterte vi gjestene ned i restauranten hvor vi spiste noe lett og avsluttet
kvelden med en quiz og vinutlodning. Vi håper dette blir suksess som det ble i fjor, og at
vi får et par nye brødre på dette initiativet.
Styret i Logens Utvikling
Svein Trollsås

— ooOoo —
Siden siste Kongshaugnytt har to trofaste brødre og gode venner gått bort.
Vår bror Edvard Skjelberg er gått bort 96 år gammel. Han døde fredfullt på Nygård Bo- og behandlingssenter onsdag 30. mars.
Bror Edvard ble tatt opp i logen den 29. mai 1961. Bror Ivar Belstad var
hans fadder. Invielsesdatoen forteller at bror Edvard hadde sin arbeidsdag på sjøen slik mange mannfolk hadde det i disse tider. Bror Edvard var født på en liten gård på Skjelberg ved Goksjo. De var 6 søken
og han utdannet seg til styrmann og skipper. Han likte seg best som
styrmann. Han seilte i utenriksfart og var på hvalfangst – styrmann på
hvalbåt. De siste årene av sitt arbeidsliv var han på Jotun før han ble pensjonist i slutten
av åttiårene. Hans kone var fra Tvedestrand og i femtiårene kjøpt de hus i Lindgårdsgate. De fikk 2 barn. Det var et nært naboskap mellom Edvard og Ivar Belstad – hans fadder og Knut Malmin i Lindgårdsgate. Bror Edvard var en hjemmets mann når han ikke var
på sjøen. Han var glad i familien sin. Jeg kjente Edvard både fra banken som kunde der
og som medlem i logen. Jeg var flere ganger på besøk hos familien når de bodde i Lindgårdsgt. 33 – men det ble ikke noe når de flyttet til Handelsgym. Jeg traff han i byen,
men det var litt vanskelig å snakke sammen da Edvard ikke brukte noe særlig hjelpemidler for å høre. Bror Edvard var lite på logemøter de siste 25 årene. Både han og kona slet
med hørselen. I 2004 solgte de huset i Lindgårdsgt. 33 og flyttet til Leilighet i gamle
Handelsgym. Etter noen år døde Edvards kone og han slet med å greie seg alene.
Han fikk da plass på Nygård bo- og behandlingssenter der han tilbragte de siste 5 år.
Vi lyser fred over bror Edvard.
Bjørn Solberg
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Nytt fra Arkiv og Bibliotek

Tidligere i vinter kom revisjon av
Leir nr. 8 Vestfolds arkiv på plass
i nytt skap i møterom V. Alle dokumenter hadde vært lagret forskjellige steder i huset, og også
hjemme hos den enkelte Patriark.
Vestfold Leirforening ble stiftet
i 1937 og Leir nr. 8 Vestfold i
1963, så her var det mye å sortere og makulere. Det som ikke
skulle være med videre i arkivet,
slik som andre Loger og Leires
jubileumsskrifter, utgåtte lover
og ritualer, eldre Europeisk - og Norsk Odd Fellow

historie utgitt av Storlogen etc. som blir tatt rede
på i sitt opprinnelsessted.
Men, så kom ideen om å samle alt som ikke hørte
hjemme i arkivet, i et Bibliotek. Et Bibliotek for alle
fire Logene og de to Leire som har tilhold i Sandefjord. Husstyret tente på tanken og sa ja til å benytte et rom i underetasjen. Dette er blitt tilbørlig
renovert, og har blitt et koselig rom hvor mangt og
mye vil bli presentert for søstre og brødre i tiden
som kommer. Her blir også plassert de gaver til Logene, som det ikke ble plass for i salongen etter
oppussingen. Vi kan til og med vise brosjyrer om
Odd Fellows arbeid i Quuensland, Australia og Ghana i Vest-Afrika. En bibel som ble gitt av to brødre
i 1933 til Loge nr. 15 Kongshaug, eldre Storrepresentantregalie og annet interessant materiale.
Nå er det bare å ta imot nye gaver, vi skal finne en hyggelig plass slik at det kan vises at vi setter

pris på dem.
De dokumenter som ikke er av «åpen karakter» blir plassert i 1. etasje i rom V. Vi anmoder alle
som har Odd Fellow-relaterte dokumenter/ting som de ikke vil ha hjemme, å ta kontakt for å få
de plassert for fremtiden under trygge forhold.
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Det blir anledning for de som skal skrive beretninger og historikk, å låne dokumenter under ordnede forhold. Vi må sørge for at de ikke blir glemt og borte underveis. 16. april ble det arrangert
et seminar for Arkivarer i Distrikt 8 i regi av Distrikstrådet, til sammen 25 søstre og brødre.
Dette var etter det vi erfarer, det første i sitt slag i den Norske Odd Fellow Ordenen. Vi fikk i
tillegg vist frem våre renoverte lokaler i underetasjen og utstilling i Biblioteket. Det var mange
rosende uttalelser over lokalene, og det som ble presentert. DSS Andreassen lanserte en teori
om å gjøre dette til et sentralt bibliotek for all Odd Fellow virksomhet i Vestfold. Det er noe vi
skal arbeide videre med.
Bibliotekets innhold vil bli sendt på e-post til alle interesserte når ting er mer på plass.

Vi kan gratulere oss selv med flott lokaler i underetasjen både til Logerelaterte øvelser, men
også til egne små møter/selskaper med kos og glede

v/Åge B. Eriksen

Nytt fra kollegiet:

Kollegiet ønsker å starte innsamling av livkjoler som av en eller
annen grunn har blitt for store eller små. Kanskje kan noen
andre brødre få gleden av dem, eller kanskje kan det være et
positivt tilbud til nye brødre.

Kollegiet ønsker også å minne brødrene på at ved utmeldelse eller død skal regalier, juveler og ringer leveres logen. I tillegg
vil vi minne brødrene på at ved en logebrors bortgang vil familien få et begravelsestilskudd på kr. 15.000,-.

GOD SOMMER!
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Et lite historisk tilbakeblikk på logehuset vårt.
Som alle vet, ble logehuset vårt fullstendig pusset opp for noen år siden. Og som de fleste har
fått med seg, arbeides det nå med kjelleren. Nei, forresten, heretter heter det Underetasjen!
Her har man laget et stort øvelseslokale der hvor frimurerne leide engang, samt kjøkken og museum/bibliotek. Eks OM Åge B. Eriksen i Kongshaug har tatt på seg jobben med sistnevnte. Blant
noe av det han har lagt frem, fant jeg Sandefjords Blad fra torsdag 2. februar 1961. Her skal refereres noen utdrag fra en lengre artikkel inne i avisen, men på første side står det:
Et bygg reist i vennskap og forståelse.
Stockflethsgt. 22 ble ved en hyggelig sammenkomst i går kveld overlevert fra hovedentreprenøren, murmester Thorstein Hansen, til byggherren, AS Stockflethsgt 22, representert ved formannen i styret, kontorsjef Reidar Løken. Og det var ikke vekslet et uvennlig ord under hele byggeperioden, ble det sagt av en taler. Og ånden og stemningen under den hyggelige sammenkomsten
tydet på at det virkelig var sant.
Det er blitt et vakkert bygg. Fasaden mot kirken er både enkel og verdig. Teglstenen som er
brukt gir en meget dekorativ og gedigen virkning.
For å begynne nedenfra. Kjelleren skal leies ut til Frimurerlosjen, men den er ikke ferdig innre-

det. – Sandefjord kommune disponerer hele 1. etasje til kontorer for arbeidsformidlingen, stadslægen, helsesøster og sunnhetstjenesten. Odd Fellow disponerer 2. etasje. Her er det innredet
selskapslokaler for de to losjer ”Færder” og ”Kongshaug”. Det er en stor deilig salong med utsikt
mot kirkeparken og en stor spisesal med kjøkken innenfor. Innenfor salongen er der også et mindre rom som Sandefjord Sangforening skal leie. I tredje etasje ligger losjesalen og ved siden av
en liten leilighet for tilsynsmannen for huset. Losjesalen gir et mektig inntrykk. Den er malt i perlegrått, gull og kongerødt. Over det hele hvelver taket seg som himmel. Og taket skal virkelig illudere som en stjernehimmel. Det er gjennombrutt slik at man ser de forskjellige stjernebilder.
Som mønster har man valgt stjernehimmelen som den ter seg den første uken i februar. Det er et
belysningssystem i salen som gjør at man kan få frem lyseffekter som minner om soloppgang og
solnedgang.
Salen vil få sin høytidelige innvielse lørdag da der kommer losjebrødre både fra hele Norge og fra
nabolandene. Storsiren for Odd Fellow-ordenen i Norge vil bl. a. være til stede.
Så er det referat fra overlevering med div. taler fra byggherre og gårdeier som jeg ikke tar med
her. Det var artig å lese om denne begivenheten, som med annonser og takksigelser fyller hele
side 5 i avisen Det er også flere bilder, men kvaliteten er så dårlig i denne gamle avisen, så de lar
seg ikke kopiere. Avisen blir liggende i biblioteket, så den som har lyst kan lese selv. Når det gjelder underetasjen får jo alle etter hvert se hvordan det har blitt. Her blir det, foruten å være

øvelseslokale, mulig for medlemmer å leie lokale med kjøkken og bar for sammenkomster.
Det bør kanskje nevnes, at før dette bygget ble realisert, holdt logene til på Aagårds plass, Dronningens gt. 9, i hjørnegården over der Sagås hadde kolonialforretning, og det nå er bruktbutikk.
Gunn M. Wold
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Nytt fra huset
Øvingslokalet i underetasjen er ferdig og tatt i bruk av både loger og leire. Tilbakemeldingene fra brukerne er meget positive. Styret og de som har stått for den praktiske
oppgraderingen har fått mange godord fra alle som har tatt turen ned i de nye lokalene.
Det står igjen en del arbeider knyttet til garderobe, inngangen til øvingslokalet samt
kjøkkenet med barløsningen. Helge Thorsen har sponset oss med skifer som bekledning
av bardisken og Arild Kvam har gitt oss projektor og lerret, begge fra Loge 48 Færder.
Når lokalene står ferdig sender styret søknad om bruksendring og skjenkebevilling for
disse lokalene. Dette vil gi logenes brødre og søstre mulighet for sammenkomster til forskjellige formål. I og med at det er lagt opp internettilgang vil det være mulighet å samles for å se f.eks. fotballkamper o.l. i lokalet. Styret vil komme med retningslinjer for
bruk av lokalet så snart bruksendringen er godkjent av kommunen. Nærheten til biblioteket og muséet gir også mulighet for lettere å innhente informasjon om husets og logenes
historie.
Tor Bjørge har installert PC med logenes musikk samt mulighet for å hente å spille egen
musikk i øvingslokalet.
Styrelederen har kontaktet restauratøren, Ole Liverød, og bedt ham sette opp en liste
over egnede retter som vi kan bestille. I kjøkkenet blir det mulighet for videre behandling i f.eks. mikrobølgeovnen. Der er det installert oppvaskmaskin og tilgang til kaffetrakter. Videre har vi fått kjøleskap, så mulighetene for bruk av lokalene er mange.
I løpet av høsten skal der monteres døråpner fra øvingslokalet til ytterdøren ved heisen.
Dugnadsgjengen fra loge 15 Kongshaug har fått god hjelp fra de øvrige logene når det
gjelder maling, gulvlegging fargevalg og vask av inventar. Styrelederen har gjennom sitt
firma skaffet oss rimelig maling, gulvbelegg og rettemasse til alle gulvene i de nye lokalene. Rettemassen utgjør 2500 kilo og ville ha kostet oss flere tusen kroner uten styrelederens bistand. Likeså ville vi fått mye større kostnader både til maling og gulvbelegg
uten styrelederens bidrag.
Styrelederen informerer at alle utleielokalene igjen er utleid etter at en av disse har
sagt opp kontrakten og ny leietaker overtar så snart en del oppussingsarbeider er utført.
Brannteknisk gjennomgang ble utført 20. april og det avkom ingen nye pålegg. Dette betyr igjen at branntekniske tilstanden er god og de planlagte utbedringer i huset ut fra
oppsatt tidsplan ble godkjent.
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Lester H. Syvertsen fylte 75 år 6.mars, og vi slutter oss til gratulantene.

Med sin klingende sørlandsdialekt og fornavnet Lester, kunne jeg ikke
annet enn å spørre om tilknytning til Amerika.
Joda, han kommer fra Lista, og det var mange som dro over til Amerika
derfra. Blant annet fire søsken samt onkler og tanter. Lester dro også,
men det var til sjøs. 16 år gammel, etter å ha fullført barneskole, framhaldsskole og yrkesskole.
Første båten var en fruktbåt som gikk mellom østkysten i USA og Mellom-Amerika. Det må ha vært litt av en opplevelse, for første gang alene
ut i den store verden – først med fly via Island - og så lande i New York
på USAs nasjonaldag. 4. juli, med parader og festligheter.
Etter 2 år kom han hjem og oppdaget at i den alderen skjer mye på to år.
Venner hadde flyttet, andre var opptatt med utdannelse. Han fant fort
ut at det var viktig med skolegang, og tok maskinistskolen på Lista med eksamen i Kristiansand.
19 år gammel fikk han dispensasjon for å reise ut som 2. maskinist på stykkgodsbåt. Denne hadde
ruter fortrinnsvis til landene rundt Nordsjøen og i Østersjøen. Det ble en del nye opplevelser: I
Finland så han for første gang kvinnelige sjauene på brygga – ikke akkurat små, nette kvinner.
Etter hvert fant han ut at det kunne være lurt å bli ferdig med militærtjenesten. Det ble selvsagt marinen. Etter rekruttskolen på Madla ble det et par uker på Vealøs i Horten for opplæring
til Kvartermester (maskinist) på MTB´er. Dette kurset ble etter kort tid kansellert og alle elevene ble spredt på forskjellige steder/båter i marinen.
Etter 18 måneder i Marinen, gikk turen til sjøs igjen. Denne gang på en tankbåt som fraktet bensin. Han kan fortsatt kjenne bensinstanken som omgav båten. Ikke spesielt hyggelig med tanke på
brann - og eksplosjonsfaren.
Heldigvis har han ikke vært utsatt for store ulykker på havet, men en episode husker han: Ombord på en sandefjordstanker midt i Gibraltarstredet kollapset plutselig styremaskinen. Å seile i
ring der, var ikke akkurat noen lystig seilas.
Etter hvert fant han ut at det var lurt med mer utdanning, så han startet på 1. maskinistutdanning i Kristiansand. Her traff han også Vigdis som gikk på Lærerskolen. Det førte etter
hvert til 2 sønner og 4 barnebarn.
Interessen for kjøling ble vakt, og han startet på en kjølemaskinistutdanning. I ettertid har han
nok angret litt på at han ikke like godt tok maskinsjefutdanning, men nå var kursen staket opp på
land. Han startet som kjølemontør i Oslo, senere arbeidet han med kjøletanker på en rekke gårder på Jæren. Eller som han selv sier: den gården på Jæren jeg ikke har besøkt, skulle jeg like å
se.
Men det var ikke slutt på utdanningen. 3 årig ingeniørskole ble avviklet i Trondheim, og deretter
gikk turen til et kjølefirma i Kristiansand.
Sjøen kalte, og han gikk om bord i en kombinert bilferge og fruktbåt. Jobben som teknisk leder
på Ringerike sykehus var neste stoppested, men her skjedde det for lite, så han søkte nye utfordringer. I 1979 gikk turen til Sandefjord og et bemanningsfirma for teknisk personale. Etter
en tid fikk han arbeid hos Allum Larsen med forskjellig prosjekter. Et par år senere arbeidet han
i Qatar som inspektør for å følge opp et nytt havforskningsfartøy. Så gikk turen til Kalnes i Tønsberg, der man på den tiden bygde plattformer, og videre til Stavanger og Statfjord C plattformen. Offshoreindustrien var interessant og han ble ansatt i NPC i Asker. Der ble det en del tegnearbeider og systembearbeidelse og vel et år som felt-Ingeniør under modulbygging i Italia. Etter 5 år med togpendling til Asker ble han ansatt i Trosvikgruppen i Brevik hvor han ble i 8 år før
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han igjen havnet hos Allum Marine. Han hadde etter hvert startet opp som selvstendig konsulent.
Først arbeidet han for Grenlandsgruppen med ombygging av en gammel rigg i Rotterdam, senere
som kjølekonsulent for Vinmonopolet ved hovedkontoret i Oslo.
Bror Lester har hatt en arbeidsdag lenger enn de fleste – han startet opp som 16 åring og sa
stopp som 73 åring. Tiden til sjøs og mye reising i landjobbene ga liten tid til hobby-virksomhet.
En periode var han en veldig ivrig fotograf, og sangen har stått hans hjerte nær. Først var han
med i Blandakoret, senere har det blitt Sandefjord Sangforening. Vigdis og Lester kjøpte et eldre hus i Preståsen, og det er ikke få timer som har gått med til totalrehabilitering av huset.
Dessuten trenger hytta ved Møsvatn oppfølging, for ikke å snakke om bilen.
Nei, bror Lester har som oss andre pensjonister – en travel hverdag – heldigvis.
Gratulerer med dagen.

Nytt fra SOS nemnden

Loge 15 Kongshaugs tradisjonelle aktivitet på 17. mai med ballongsalg på avtalte plasser i
Sandefjord skal vi gjennomføre også i år. Dette krever stor innsats både med klargjøring i Tilfluktsrommet i Høstsgaten 16. mai både formiddag og ettermiddag. Videre innsats er salg fra de mange salgsbodene rundt i Sandefjord den 17. mai. Dette er en flott
anledning til å markedsføre Odd Fellow og vårt arbeid for nødstilte barn rundt i verden.
Vi kan bare håpe på godt vær da det er svært mange som vil kjøpe ballonger, spesielt av
oss som gir overskuddet til et godt formål. La oss vise oss frem i bybildet denne dagen
slik vi har gjort i mange år.
Meld deg på til Birger B. Vabog
Tlf. 33 46 33 16,

mob.416 23 685 eller E-post: bitec@online.no

Bildet er fra 17. mai 2015
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Kaare Aksel Mathiesen mottok sin 25 års Juvel 4.4., og vi gratulerer.

Vi spør hvordan bror Kåre kom med i logen. Bjørn Solberg er fetter til
Jorunn, kona mi. Han hadde spurt flere ganger, men siden jeg seilte
ute, var det vanskelig å få det til. Da jeg gikk i land for en periode,
fant jeg ut at tiden var inne. Det har jeg ikke angret på. Etter hvert
ble det nye turer på sjøen, men når jeg kom hjem, var det alltid viktig
å gå på møtene i logen. ”Kom så ofte du kan” har vært en viktig setning
for meg. Var vi på hyttetur, var det ingen nåde – vi måtte være tilbake
mandag så jeg kunne gå på logemøtet…
Fordi jeg fortsatte å seile, ble det til at jeg fikk gradene de gangene
jeg var hjemme. I denne perioden var det vanskelig å påta seg store
oppgaver i logen. Men det var jo litt morsomt, da, når man leste opp
mine vita i forbindelse med Juvelutdelingen, og hadde glemt at jeg
også hadde vært Lysmester!
Jeg har hatt givende år i Nevnd for SOS – barnebyer sammen med bror Birger, og senere Nevnd
for omsorg.
For bror Kåre Aksel var oppstarten i Privatnevnda svært viktig. Her lærte han både brødrene og
logen å kjenne. Det vennskapet som oppsto der, har vart ved gjennom alle år.
Han opplever i logesalen at roen siger inn. Det er godt i disse hektiske tider. Han trodde pensjonisttiden skulle gi mange rolige dager, men slik er det ikke blitt. Ved en tilfeldighet ble han engasjert på ”Southern Actor”. I dag er han daglig leder og maskinsjef. Også her, som ellers i samfunnet, stiger dokumenthaugene. Det tar stadig mer tid å fylle ut all verdens dokumenter. I dag
er mannskapet ansatt av Vestfoldmuseene. Det gir en trygghet, men også ekstra arbeidsoppgaver.
Selvsagt hadde det vært hyggelig om flere møtte på møtene våre. Men vi må huske at en del av
brødrene etter hvert har nådd en høy alder og har problemer med å møte. Av de yngre er det
nok lange arbeidsdager, småbarn, ja, ”tidsklemma”, som gjør at frammøtet ikke er som vi ønsker.
Vi må bare ikke gi opp, men skape interessante og hyggelige møter.
Mer bekymringsfullt er det at så få er med på måltidene. Her ligger det en del utfordringer.
Slik jeg ser det, er det viktig at vi har en Privatnevnd som engasjerer de nye brødrene – selv om
oppgavene ikke blir de samme som tidligere.
Jeg har så mange positive opplevelser gjennom min tid som logebror, og håper at flere kan få de
samme opplevelsene, avslutter bror Kåre Aksel Mathiesen.
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Bli kjent med en ny bror i vår loge
Den 14. mars ble Reidar Hvitstein innviet i vår loge. Reidar er fra Sandefjord og født 8.
mars 1957. Han bodde de to første årene i Sandefjord og flyttet
deretter til Kodal hvor han gikk på skole frem til han begynte på
ungdomskolen i Andebu. Etter ungdomskolen ble det Sandar yrkesskole der han gikk maskinmekanikerlinjen.
Etter skolegangen ble det 6 år på Framnes, deretter 2 år som lastebilsjåfør. Han flyttet så til Stord og arbeidet innen bygging av
oljeplattformer også i Stavanger til rundt midten av 80 tallet.
Reidar flyttet så tilbake til østlandet og arbeidet på Kalnes i Tønsberg frem til 1995 for deretter å arbeide hos Hasås Sag i Kodal
der han fortsatt arbeider.
Fritiden går nå med til å renovere hytta i Østerøya. Han er også
med i Ganglaget der det arrangeres en gåtur en gang i uken, videre synger han i Kodal
ungdomslags blandakor.
Han har samboer og fire voksne gutter.
Vi ønsker han velkommen til oss i loge 15 Kongshaug og lover å inkludere ham i vårt fellesskap.

— ooOoo —
Loge 15 Kongshaug har ansvaret for kafedriften 17. mai i logehuset.
Til dette arbeidet trenger vi flere brødre som kan stille opp for å pynte spisesalen og salongen for å sette alle brødre og søstre med familie i 17. maistemning når de kommer for
å drikke kaffe, kaker og mineralvann samt få en god samtale med andre i felleskapet. Noen trengs også til servering og etterfølgende vask og rydding av lokalene.
Sigurd Vestly står som ansvarlig og ber om hjelp av brødre til gjennomføring i tidsrommet 09:00 til 15:00.
Trå til og la oss lage god stemning på grunnlovsdagen.
Gi Sigurd Vestly beskjed om at du setter av tid til denne aktiviteten.
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UNP (Odd Fellows and Rebekahs United Nations Pilgrimsage for
Youth).

Hvert år sender Odd Fellow i Norge 12 ungdommer til USA og Canada. Opplegget er: 1 uke

i FN, New York og Washington og 1 uke i Canada. Temaet for deltakelse i konkurransen var å skrive ett innlegg med temaet

Den gylne leveregel i vår tid. Fra vårt distrikt gikk

Maria Aasmundtveit av med seieren. Hun er elev ved Horten Videregående skole og
skal i juli reise til USA sammen med 300-400 ungdommer for å lære mer om FNs
verdensomspennende fredsbevarende og humanitære virksomhet
Maria Aasmundtveits vinnerbeskrivelse er gjengitt her.
Ditt lille bidrag er fortsatt et bidrag
Sommerfugleffekten er et begrep som brukes som en metafor om alle handlingene man gjør. Edward Lorenz beskrev det som «vingeslagene fra en sommerfugl i Brasil kan utløse en tornado i
Texas». Fra dette kan vi se at selv den minste handling har en innvirkning på noe eller noen. Dagens samfunn er fullt av mennesker som ikke har tro på at deres bidrag betyr noe. Jeg mener det
er viktig at mennesker har den tankegangen at det lille de gjør faktisk hjelper. At det er med på
å gjøre en forskjell. Om alle hadde hatt denne innstillingen, hadde vi kunnet ty til kraftigere tiltak når det kommer til f.eks. miljøet. Hvis ingen tenker slik vil det bli vanskelig å nå målene sine.
Man trenger ikke være en politiker for å endre på ting. Ofte tenker mange at det de gjør ikke
har noe å si fordi det er så lite, men dette er langt i fra sannheten. I 1955 nektet Rosa Parks, fra
Montgomery, Alabama, å gi opp buss-setet sitt til en hvit person da hun ble bedt om det. Da bussen hun satt på begynte å bli full, la bussjåføren merke til at det var noen hvite mennesker som
fortsatt sto i midtgangen. Da flyttet han skiltet som markerte hvor afro-amerikanerne skulle sitte et hakk bak og ba de fire som allerede satt der om å reise seg. Tre av de som satt på disse
setene gjorde som de ble bedt om, utenom Rosa Parks. Hun nektet. Hun sa hun ikke syntes hun
trengte å reise seg. Bussjåføren ringte politiet og fikk henne arrestert. Samme kveld ble hun løslatt på kausjon. Senere sa Rosa at hun ikke nektet å gi fra seg setet fordi hun var fysisk sliten,
men fordi hun var sliten av å gi etter.
Dette var gnisten som starten Montgomery boikotten, hvor afro-amerikanere nektet å ta
bussene siden de ble tvunget til å sitte bakerst. Boikotten startet dagen rettsaken til Rosa Parks
begynte. Etter denne protesten hevet staten Alabama loven om avskilling på offentlige busser.
Det var ikke mer som skulle til enn det. Rosa Parks skrev historie, bare ved å nekte å reise seg
opp.
Noe vi ofte hører når det er valg er at det er viktig å stemme. Alle som har mulighet til å
stemme blir oppfordret til å bruke stemmeretten sin. Ved forrige stortingsvalg stemte 78% av
befolkningen, mens 22% ikke stemte.
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Mange tror at det ikke har noe å si om man stemmer eller ikke. Du er bare en person, hva slags
forskjell utgjør det? En stemme fra eller til har vel ingenting å si? Uansett er det jo andre som
stemmer på det du hadde tenkt til å stemme på, så en stemme til i mengden teller vel ikke så
mye? Du kan like godt la vær. Men det gjør en forskjell. Det er sannsynligvis mange andre som
tenker slik. Mange andre som ikke ser poenget; som ikke skjønner hvilken forskjell det gjør. La
oss si nesten alle av de som lot vær å stemme ved forrige stortingsvalg, egentlig ønsket å stemme på en av de mindre partiene. Da ville stemmene til dette partiet økt med nesten 22 %, og da
ville det blitt mye større og gjort det bedre.
Vi står nå ovenfor en stor miljøkrise, og for å sikre jordas framtid er vi nødt til å endre
måten vi lever på. Vi må gjøre så mye vi kan for å senke de menneskelige utslippene av drivhusgasser. Det er derfor viktig å gjøre det vi kan for å forebygge utslipp, ettersom det står om livet på jorda og våre egne fremtidige generasjoner.
Enkle tiltak er noe alle kan bidra med. Dette innebærer blant annet å kildesortere slik at så
mye som mulig av søppelet kan bli resirkulert. Andre enkle, hverdagslige ting en kan gjøre er å ta
med seg en handlepose når du skal på butikken, kjøre mindre bil sparer miljøet for utslipp av
CO2, dusje litt kortere, og skru av lyset når du forlater et rom. Vanskeligere er det ikke. Det er
noe alle kan få til. Dette er enkle og små ting i seg selv, men i det store og det hele et det med
på å utgjøre en forskjell.
Forskere er enige om at kjøttforbruket vårt må ned. De regner med at klimagassutslippet
fra matproduksjonen vil stige med omtrent 80% hvis kjøtt- og melkeforbruket fortsetter å stige
i samme tempo som det gjør nå. Utslippet fra dyrelandbruk står for nesten 15% av de globale klimagassutslippene. Dette er gjennom metangass som dyrene raper – en gass som er 26 ganger
sterkere enn CO2. I en rapport fra 2014, viste Framtiden I Våre Hender at om alle nordmenn
kutter kjøtt en gang i uken, tilsvarer det utslippene til 200 000 biler. Av dette kan vi beregne at
reduksjonen på utslippene ved å erstatte en kjøttmiddag i uken med vegetarmiddag, vil være på
over 500 000 tonn hvis alle nordmenn gjør det. En så liten endring kan føre til en så stor forskjell. For å skaffe beiteområder til husdyr blir enorme områder av regnskogen hugget. Regnskogen er en viktig kilde til vann, mat, og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på jorda. Den er
viktig for livet på jorda. Dessuten er den hjemmet til 260 millioner mennesker. Disse områdene
kunne vært brukt til å dyrke korn eller grønnsaker som ville mettet langt flere mennesker enn
kjøttet, ettersom en trenger 100kg fôr for å produsere 10kg kjøtt. Derfor må vårt kjøttinntak
ned. Om det så bare er en dag i uken, er det med på å redusere utslippene, og det utgjør en forskjell for miljøet.
Det er også dette som er tanken bak veldedighet; hvis alle som har mye, gir litt hver, vil
det bli mye til sammen. Om du bare gir 5kr, blir det 5kr mer til de som trenger det. Ditt lille bidrag fortsatt er et bidrag. Du får jo alltid høre at det er de små tingene i livet som teller, så
derfor vil jeg si det er naturlig å gjøre små, enkle ting i hverdagen. Om det er å smile til en
fremmed på gata eller lage mat hjemme. Du aner ikke hvor mye noen kan sette pris på det uten
at du selv vet det.
For noen år siden gikk en venninne av meg gjennom en vanskelig periode i livet. Hun var ofte
lei seg, og det var ikke så lett som venn å vite hva jeg kunne gjøre for å hjelpe. En dag på skolen
hadde hun en veldig dårlig dag, og i friminuttet sto hun alene og rev blomster opp fra bakken. Jeg
gikk bort til henne og spurte om hun visste hvordan man lager en blomsterkrans. Jeg visste at
hun hadde en dårlig dag, så jeg visste at jeg ville bare gjøre det verre ved å spørre om hva som
var galt; så jeg spurte henne heller om hun kunne lage en krans. Det kunne hun ikke, så i det friminuttet lærte jeg henne hvordan man lager en blomsterkrans. Senere har hun fortalt meg at
det at jeg lærte henne det den dagen, hindret henne i å gjøre dumme ting da hun kom hjem.
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Hadde jeg ikke gjort dette, sa hun at hun sikkert ville ha følt seg enda verre, og enda mer alene.
Men jeg gjorde noe, som for meg var så enkelt – å lære henne å tvinne blomster til en krans. Med
dette endret jeg hele dagen hennes, og mange dager etter det, uten at jeg selv visste om det.
Jeg ønsker å oppfordre mennesker til å gjøre deres lille bidrag. Som sommerfugleffekten
forteller oss, skal det ikke så mye til for at utfallet blir stort. Alt du gjør har konsekvenser. Om
de er positive eller negative blir opp til hver enkelt.
Kilder:
http://www.framtiden.no/201601056930/aktuelt/mat/en-av-fire-vil-spise-mindre-kjott.html
http://www.biography.com/people/rosa-parks-9433715#ordered-to-the-back-of-the-bus
http://www.regnskog.no/no/hva-du-kan-gjore/vi-skal-vokte-regnskogen?gclid=CNa1N_EmMoCFaLVcgodMxYOvw
http://www.dagbladet.no/2014/09/05/nyheter/forskning/miljo/klima/
klimaendringer/35148961/
Jeg er en jente på snart 17 år som er interessert og engasjert i samfunn og politikk, og er med i
en politisk ungdomsorganisasjon. Jeg er glad i å reise og møte nye mennesker.
Jeg er engasjert og opptatt av miljøet, fra de store strukturelle tiltakene som må løses på nasjonalt og globalt plan, til hva jeg selv kan gjøre som enkeltmenneske. Menneskerettigheter og likestilling er også noe som opptar meg.
På fritiden liker jeg å skrive og lese, og leser helst på engelsk. I tillegg har jeg vært speider
i 9 år hvor jeg også får praktisert samfunn- og miljøengasjementene mine. Jeg liker å være fysisk
aktiv, og har danset i 5 år. Om vinteren er jeg glad i å gå på ski og skøyter, og på sommeren elsker
jeg å bade. Til sammen har jeg bodd et år i engelskspråklige land, og gått på engelskspråklige skoler i California, USA og Edinburgh, Skottland.
Noe som har inspirert og oppmuntret meg mye innenfor samfunn og rettferdighet er CISV
(Children’s International Summer Village). CISV er en internasjonal fritidsorganisasjon som arrangerer internasjonale leirer for barn og ungdom over hele verden. På disse leirene møtes deltakere fra mange ulike land for å være sammen på leir. Her er det aktiviteter med fokus på fredsutdanning, og holdninger, kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å bli aktive verdensborgere. Hver leir har et tema (det er 4 hovedtemaer: mangfold, menneskerettigheter, konflikt og
løsning, og bærekraftig utvikling), som aktivitetene blir tatt utgangspunkt i og som blir hyppig diskutert blant deltakerne.
Jeg har vært på to leirer med CISV, da jeg var 15 og 16 år. Sommeren 2014 var jeg på en
treukers leir i Hedmark, med andre 15-åringer fra 8 ulike land, hvor temaet var mangfold. I påsken 2015 var jeg på en ukelang leir i Madrid, med ungdom fra 16-18 år fra ca. 10 ulike land, hvor
temaet var konflikt og løsning. Senere har jeg også reist alene til Hamburg på en internasjonal
CISV-helg, hvor temaet var bærekraftig utvikling. Jeg liker disse leirene veldig godt fordi jeg
lærer veldig mye om blant annet mennesker, kultur og samfunn. I tilligg har jeg det veldig gøy, får
mange nye venner fra andre land – som jeg fortsatt holder jevnlig kontakt med. Samtidig som jeg
får spisset engelskferdighetene mine.
Jeg ble interessert i denne konkurransen fordi jeg syntes oppgaven hørtes veldig spennende
og utfordrende ut. Når jeg hørte om oppgaven og opplegget på turen, følte at dette var noe som
passet inn med meg, mine erfaringer, mitt engasjement og mine interesser veldig godt, samtidig
som jeg er glad i å skrive for å uttrykke det jeg har å si. Derfor valgte jeg å være med i denne
konkurransen.
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Storrepresentantens spalte:
Når dette leses har vi vårt siste møte i vårterminen.
Vi avslutter møtene med en tildeling av 50 Ve. Ju. til Ole Petter
Larsen 2.mai.
Dette blir en høytidelig og fin av avslutning på vårens møter.
Vi har hatt mange gode møter denne våren. 13. mars fikk vi en ny
bror Reidar Hvidstein
4. april ble Kåre Aksel Mathisen tildelt 25 Ve.Ju. 11. april hadde vi
en hyggelig klubbaften med Lågendalens store poet Bjørn Bergene.
Bergene underholdt oss med muntre historier fra sin oppvekst i Lågendalen på femtitallet, mange morsomme poeng og en god stemning.
18.april arrangerte vi en venneaften for to interesserte gjester.
Aftenen var godt regissert av brødrene Sigurd Westly og Svein Trollsås.
Det var god stemning, vi avsluttet kvelden med en hyggelig quiz.
Foreløpig så det ikke ut som noen av dem ble skremt, av det som ble dem fortalt.
Vi får håpe at vi kan ha styrket rekrutteringen til logen i løpet av høsten.
Distrikt 8 har pr.1.april 682 medlemmer med en gjennomsnitt alder på 67 år.
Kongshaug har pr.1.april 118 medlemmer med en gjennomsnitt alder på ca.68 år.
Vi ligger litt over gjennomsnittet i alder, men som den eldste og største logen i Vestfold
synes jeg dette er bra.
Det som opptar meg mer, er at vi har hatt et litt dårlig frammøte på våre møter og
klubbaftener i vårterminen. Jeg håper at vi fra høsten kan øke frammøte prosenten betraktelig. Det er alltid hyggelig når det er mange brødre til stede på våre møter.
Et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene.
Jeg vil ønske alle brødrene med familie en riktig God Sommer.
Med broderlig hilsen i V,K og S
Olav L. Løvoll
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INVITERER BRØDRE I LOGE NR. 15
KONGSHAUG TIL SOMMERAVSLUTNING
PÅ GOGSTAD KYSTLAG

Dato:
Klokkeslett:
Loge nr. 15 Kongshaug,
Stockflethsgate 22,
3210 Sandefjord
Fung. EksOM
Svein Harald Sataslaatten
Overmester
Christian Holtet Nilssen
Undermester
Sigurd Vestly
Mobil: 90595107
Nevnd Styrkelse og Utvikling
Svein Trollsås
Mobil:41534300
PÅMELDING:
Innen 28. mai til Sigurd
Vestly
Mobil: 90595107 eller
E-post: sigvestly@gmail.com

Gogstad kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord ble etablert i 1990
som et kystkultursenter. De har for tiden 360 medlemmer, og fordeler
seg på 7 arbeidslag i forskjellige disipliner, som Verkstedlaget, Fartøy–
og kultur, Modellbåtlaget, Svennerlaget(Svenner fyr mellom Sandefjord
og Larvik), Brygge– og seilas, Infolaget og koret Nordre Skur & ballast.
Vikingeskipet Gaia, som er en kopi av Gogstadskipet, ble bygget i
1989/1990 og har sin base ved siden av kystlaget. Orginalen ble gravet
ut av Kongshaugen/Gogstadhaugen i 1880. Kongshaugen med Olav
Geirstadalv Gudrødsson, har gitt navn til vår loge. Det sies at Olav
grunnla Dublin sammen med Ivar Beinlaus Lodbroksson i år 861.
Program for brødre, både med og uten ledsager.


Vi ankommer Gogstad kystlag, Framnesveien 5,


klokken 1900.

Som tidligere år arrangerer vi sommerfest på kystlaget igjen,
dette har blitt en tradisjon.
I år foregår det den 4. juni og prisen for mat og musikk er
satt til kr. 150.-. Det blir spekemat med alt tilbehør. Denne
prisen er subsidiert og håper at mange tar seg tid og råd til å
komme. Musikk er som tidligere Willy fra Østfold. Vi spår
også at været blir bra, uansett er disse kvelden en fin
avslutning på logens vårtermin. Det blir åpen bar hele kvelden
med sterkt reduserte priser. På denne festen kan du vinne
fine gevinster.
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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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Vi gratulerer en hedersmann i vår loge med 85 årsdagen
Den 24. april fylte bror Birger B. Vabog 85 år. Han inviterte mange brødre til feiring på
logen. Birger har lang fartstid i loge 15 Kongshaug Åge B. Eriksen
listet opp følgende vita i sin tale til bror Birger Organist i to runder1966-69 og 1985-1987, Kasserer 1970-1971, Sekretær19811983, Kapellan 1983-1985, Undermester 1987-1989, Overmester1989-1991 og Eks OM 1991-1993. Storlogegraden 1992, Storlogens Hederstegn 2002 og Årets Bror i Kongshaug 2011. Veteranjuvel for 25 – 40 og 50 års medlemskap utover dette var han i flere
år redaktør av Kongshaugnytt. Vi kjenner nok best til hans store
hjerte for SOS-Barnebyer. Han har i svært mange år vært leder
for nevnden som opp gjennom årene har bidratt med mer enn en
million kroner til forskjellige barnebyer og fadderbarn.
I sin tale til Birger listet Olav L. Løvoll opp mangfoldet i Birgers evne og vilje til å
skaffe penger til det gode formålet. Som drivkraft for å skaffe penger til gode formål
har han mange gode ideer om tiltak som ga oss gode inntekter. Her kan nevnes det årvisse salg av ballonger 17. mai. Kontakten med bonde Knut Bøvre som gav ved til en god sak.
Logebrødre pakket veden i sekker og kjørte dem ut til mange kjøpere. Innkjøp av lirekasse og bruk av denne ikke bare under forskjellige arrangementer i Sandefjord, men
mange steder rundt i Vestfold. Ikke bare markedsførte han sitt store engasjement for
å skaffe penger til SOS-Barnebyer, men Odd Fellow som orden med budordene om å
hjelpe de foreldreløse kom tydelig frem.
Birger overasket nok de fleste av gjestene da Lars Martin Myhre dukket opp og underholdt med sang og anekdoter. Videre ble film fra da Birger og Liv besøkte SOSBarnebyen i San Vincente vist i salongen.
De forskjellige talerne beskrev ham som en bauta innenfor ordenen og en ekte Odd Fellow. Takk for at vi fikk være med på feiringen av din store dag og at du er vår venn.

Se også aprilnummeret av Kongshaugnytt i 2011 der han ble intervjuet etter 80
årsdagen
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Periodens billedgalleri

Taffelet og kaffe i salongen i forbindelsen med innvielse av Reidar Hvitstein som ny bror i vår loge.
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Tildeling av 25 års veteranjuvel

Over til venstre: Kaare Aksel Mathisen flankert av Storrepresentant Olav Lars
Løvoll og EksOM Åge B. Eriksen som tildelte juvelen. OM Christian Holte-Nilssen
bak.
Til Høyre
DSS
hilser fra Stor Sire og kommer med mange gode ord.
Veteranen takket for tildelingen, gjennomføringen og mange gode brødre og møter opp gjennom årene

Til venstre
Tormod Dingstad og
Hugo Karlsen.
Begge over 95 år og
ofte på våre møter

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

Husk
Generalforsamling Stockfletsgate 22 AS den 9. mai klokken 18:00
Påmelding til Christian Holte-Nilssen innen 6. mai

Kongshaugnytt finner du også på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt
Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 12.10.2016
Siste frist for materiell til det nummeret er 3. oktober
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
=======================================================================

Redaktør og layout: Arvid K. Wold
Skribent: Bjørn Hørnes, Åge B. Eriksen, Bjørn Solberg, Gunn Wold 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
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Vi utfører oppdrag i Vestfold innen maling, belistning, legging av parkett, snekring og renovering
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107
E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no
www.sigurd-vedlikehold.no

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

- Senteret for proffene og for
deg som er oppr att av kvalitet!

Sørhaug Byggmarked AS
Vi leverer alt innen:

Byggevarer, maling og tapetsering, hage og
utemiljø, Gulv, Kjøkken, garderobe, Varme
og Enøk samt utvendig vedlikehold
Adresse: Hegnasletta 15 3217 SANDEFJORD
Telefon: 33482000
E-post firmapost@maxbo.sorhaug.no, www.maxbo.no

Kontakt oss for oppdrag innen:
Utvendig og innvendig maling,
Våtromsarbeider og legging av
gulvbelegg.
Adresse: Nordre Kullerød 17 C , 3241 SANDEFJORD
Telefon: 33504743, e-post: oesten@bjorvik-haugen.no
www.bjorvik-haugen.no

 Flis m./tilbehør
 Maling, tapet og gulv

m./tilbehør
 Kvalitetsvask
 Lister, terassegulv,

søyler m.m
Hågasletta 2, 3236 SandefjordTelefon:3347777

Vi utfører alt av boligventilasjon og
utvendig blikkenslagerarbeid,
Sentralstøvsuger til bolig,
Prosjektering
E-post: kristian@kodalblikk.no

V I TAKK ER VÅRE ANNON SØRE R

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
Annonseinntektene på disse siden går til vårt arbeide for SOS Barnebyer
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Skolmar Bil AS
Skolmar 17, 3232 Sandefjord
Telefon 33475500

Vi reparerer det meste for de fleste.
EU kontroll

ALT I MALERARBEID
Totalrenovering av bad
Flislegging, Gulvavretting, Godkjent
våtromsbedrift

Mekonomen

Telf: 33464901, Mob: 92450777

Autorisert Bilverksted

www.kjellmester.no, kjellmester@c2i.net

Løftespesialisten
Ragnar Allum
E-mail : ragnar.allum@sis-sandefjord.no
Mobiltlf. : 90 93 00 35 - Privat tlf. : 33 47 42 74

Kontroll og sertifisering av :
Kraner og løfteutstyr

SIS-Sandefjord AS
Raveien 191 B
Postboks 2046, 3202 Sandefjord

Alt innen
elektrisk installasjon
Industri, landbruk og boliger
Vi utfører alt innen VVS arbeider.

Vår spesialitet er rehab av bad.
Vi har Comfortbutikk i Stokke
Kontakt rørleggermester Erling Brekke på
telefon: 93021155

Raveien 342 - 3220 SANDEFJORD
Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
til logens sosiale arbeide
Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering.

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