Kongshaug-nytt
Desember 2016
Huskelista!
Hva hender fremover !
Husk dette og møt så
ofte du kan.
09.01.. 17
25 Ve.Ju (Keim-Johnsen) Galla
16.01.17
Ξ + Galla
30.01..17
Arb.m. Rapport + Renskap
06.02.17
50 Ve.Ju. Galla (H. Henriksen)
13.02.17
Klba. m/ damer
20.02.17
Vnneaften 1. g. N
06.03.17
Arbm. Instr. 2. g. N

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt.
Nok en logehøst har passert og vi er godt i gang med adventstiden.
Høsten har vært svært aktiv med 15 logemøter og klubbaftener. Siden forrige
utgivelse av Kongshaug-nytt har noen av oss besøkt vår broderloge i Haderslev,
Vågbrytaren. Der fikk vi en flott mottakelse og besøket gav oss inspirasjon som vi
kanskje kan dra nytte av i vår egen loge. Fredag 11. november feiret vi vår 90 år
lange historie. Da var mange brødre og gjestende brødre og søstre samlet til en
høytidelig og minnerik logekveld.
Denne høsten har vi fått tre nye brødre. Sistemann ble innviet hos vår husnabo
loge nr. 48 Færder sammen med deres resipiend. Dette løste et problem for oss
og gav samtidig innvielsen en interessant og annerledes opplevelse for oss som deltok på møtet.
Nå går vi inn i en advent og
vår. Etter julemøte 5.
ten for stiftelsen Signo
føres. Da håper jeg
med smørbrød og tilementet har lang tradisom deltar en ekstra
Når vi nå nærmer oss
ønske alle brødrene og
et godt og fredfylt nytt år.

13.03.17

juletid med mindre aktivitet i logen
desember er det kun juletrefes29. desember som skal gjennombrødrene stiller opp og bidrar
stedeværelse. Dette julearrangsjon hos oss og gir de brødre
dimensjon på julefeiringen.
slutten av dette året vil jeg
deres familie en riktig god jul og

JUL
Lukt og lyder blandes sammen
etter oppskrift fra min mor.
Denne arven skaper rammen
i det huset hvor vi bor.

Klba. m/damer SOS-Barnebyer
15.03.17
= + hos □ Dag (onsdag)

Alt det kjente vil jeg hente
frem til jul fra år til år.
Jobb og hverdag må nok vente
til vi nok av julen får.

20.03.17
- + med □ nr. 48 Færder
03.04.17
J25 Ve.Ju Galla. (B.O. Olsen og
H. Jacoby)

Nr. 4 Årgang 28

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Christian Holte-Nilssen
Overmester
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Mandag 19. september var det et arbeidsmøte der storrepresentanten Olav L. Løvoll foretok instruksjon i Troskaps– og Den Gyldne Leveregels Grad. På ettermøtet var det
privatnevndens aften som en arvtaker etter veteranaften med krabbe, reker og gode historier. Tidligere var dette en aften med meget godt fremmøte, noe som ikke var tilfelle
denne kvelden, selv om stemningen som vanlig var god blant brødrene.
Mandag 3. oktober var det et arbeidsmøte etterfulgt av et foredrag med lysbilder
om Loge Kongshaugs 90 år lange historie presentert av Åge B. Eriksen og Bjørn Hørnes.
Kvelden ble avsluttet med en Quiz over logens historie. Det viste seg at det var en lydhør
og oppmerksom forsamling der nesten alle svarte riktig på spørsmålene.
Mandag 17. oktober Dette var en stor dag for vår loge da to nye brødre ble innviet.
Det var Oddvar Myklebust og Jon Terje Græe som ble innviet i vår loge. En meget stilfull
og verdig seremoni. På ettermøtet ble tradisjonen tro servert kokt torsk med sandefjordsmør. Som vanlig god stemning og historier i salongen etter taffelet.
Onsdag 26.oktober Denne onsdagen kjørte tre brødre på besøk til vår vennskapsloge
nr 83 Vågbrytaren i Varberg. Vi ble mottatt av Storrepresentanten og en bror som viste
oss rundt i byen og festningen før vi skiftet til logeantrekk. Vi ble hentet på hotellet og
overvar en tredjegradstildeling av seks brødre. En fin, men svært forskjellig seremoni
fra den vi har i Norge. Meget dyktige skuespillere gjorde at vi sitter igjen med mange
fine inntrykk av denne seremonien. Under det etterfølgende taffelet ble det servert laks
til ære for oss fra Norge. De brødrene som var på besøk i Sandefjord fikk hver sin lille
nål som de med stolthet viste oss at de brukte på jakkeslaget. Logen hadde besøk av flere

loger i nærområdet og vi var da mellom åtti og nitti brødre til bords.
Mandag 31. oktober var igjen en stor dag for vår Loge. Denne kvelden fikk bror
Knut Bjarne Bakkeli tildelt sin 40 års veteranjuvel. Tildelingen ble stilfullt gjennomført av
DSS Bjørnar Andreassen med sine embetsmenn, Stor Kapellan Dag Virik, Storrepresentant Olav L. Løvoll, Storrepresentant Reidar Bjørkmark og Storrepresentant Sigurd Reppesgård. Jubilanten valgte selv meny og da ble det fersk torsk med sandefjordsmør.
Flere talere takket bror Knut for hans innsats både som organist og ikke minst for hans

ca. 25 år som privatnevnd i leir nr. 8 Vestfold.
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Fredag 11 november var det duket for vår loges 90 års jubileumsfest.
Vår loge kunne den 5. november feire at det er 90 år siden institueringen i 1926. Den 17. 10 ble
det arrangert et historisk tilbakeblikk på deler av Logens historikk av brr. Bjørn Hørnes og Åge
B. Eriksen.
Nå var det tid for en mer rituell begivenhet. Den ble arrangert fredag 11. november.
OM hadde tidligere i sommer satt ned en Jubileumsfestkomite bestående av Åge B. Eriksen,
Trond Gundersen, Per Næss og Per Nilsen. Bjørn Hørnes ble bedt om å fungere som Toastmaster, dette sa han ja til, men han måtte trekke seg av medisinske grunner, i siste liten. Br. Per
Nilsen overtok hans oppgave, og fullførte med glans.
Komiteen ble tidlig enig om at man primært skulle invitere representanter for de OF-grupper

som benytter logehuset. Dvs. begge Leire, de to Rebekkaloger og Loge nr. 48 Færder. I tillegg
br. DSS Bjørnar Andreassen og Stor Kapellan Dag Virik.
Fra Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg møtte Eks HM Marit Wike Hansen, Leir nr. 8 Vestfold, HP Kjell
Aas, Rebekkaloge nr. 37 Verdande, OM Kari Fiskaa, Loge nr. 48 Færder, OM Halvard Karlsen, og
Rebekkaloge nr. 120 Gaia, UM Marit Olafsen. I tillegg fikk vi br. Thore Eriksen, fra Loge nr. 48
Færder, til å gi oss tonefølge på piano til sangene.
Kvelden startet med gjennomføring av Festloge 1 i logesalen, deretter fulgte en tre retters gallamiddag i spisesalen.
Før middagen ble det servert cocktail, og så ble det invitert til bords kl. 20:30. Br. Åge B. Erik-

sen ønsket velkommen til bords, og orienterte om et historisk skrift om Logens tre siste år, hvor
det var lagt inn sanger og meny for kvelden.
Toastmaster overtok så stafettpinnen og ba Br. DSS om å utbringe «Kongens skål», deretter
sang man felles to vers av «Kongesangen».
Så fulgte br. Storrepresentant Løvoll med skål for Den Uavhengige Norske Storloge.
Tale av br. DSS Andreassen, så sangen «I logesalen», av Rolf Eriksen. OM Christian HolteNilssen som er tredje ledd Odd Fellow Bror, tok oss med på en historisk reise for vår loge, og da
passet det å synge «Kongshaugsangen». Eks HM Marit Wike Hansen talte, og overrakte en gave
fra gjestene til Logen v/br. OM.

OM Holte-Nilssen og Eks OM Sataslaatten uttrykte takk for innsatsen, og overrakte blomster til
de fire i arrangementskomiteen, før HP Kjell Aas avsluttet taffelet med på en spirituell måte å
takke for maten, med en spesiell hyllest til poteten.
«Alltid freidig» ble sunget som avslutning kl. 23:30.

Eks OM Åge B. Eriksen
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Mandag 21. november var et arbeidsmøte der vi på ettermøtet fikk et foredrag av
Elsa Johanne Pedersen som vokste opp under 2. verdenskrig i Mehamn i Finnmark. Se innlegg annet sted i avisa.
Onsdag 23. november var et møte hos Loge 48 Færder der to brødre ble innviet i
vår orden. Edgar Nyhus ble innviet i Loge 48 Færder og Claus Petter Horntvedt i Loge 25
Kongshaug. En flott gjennomført seremoni med dyktige skuespillere som kunne og gjennomførte sine replikker med stil. I og med at det var resipiender som ble innviet i to loger
ble tildeling av regalier og ønsket velkommen utført av Overmester i den loge hvor den

nye bror skulle inngå. Dette var et spesielt innslag i seremonien som ble spesiell for alle
tilstedeværende brødre. Vel blåst.
På ettermøtet ble det også denne kvelden servert kokt torsk med sandefjordsmør, det
hele av høy kvalitet. De gode samtalene rundt bordet manglet ikke og forbrødringen var i
god gjenge. Den sangglade Eks OM Svein Harald Sataslaatten takket for maten med en
sang. De gode samtalene fortsatte i salongen til langt på kveld.
Mandag 28. november var det duket for årets SOS-Barneby-klubbaften, noe forsinket
av forskjellige grunner, tidligere har det vært arrangert 2. mandag i
mars. Birger B. Vabog åpnet med å lese diktet «Kjærlighet uten grender»
Rundt 30 brødre og damer var møtt for å få med seg hele to store
begivenheter.
Den første var overlevering av en sjekk til SOS-Barnebyer på hele
kr. 120.000. I den anledning kom en representant
for SOS-Barnebyer sentralt i Oslo, Turid Weisser, hit til oss for å takke for den gode gaven.
Nevnden hadde ønske om at beløpet skulle deles mellom de to Barnebyene i Bergen og Vie
Tri i Vietnam. Turid fortalte at i denne barnebyen bor det 150 barn som har fått et nytt
hjem og en SOS-mor fordelt på 15 familiehus
Det er ungdomshus og leiligheter hvor de ungdommene som har flyttet ut av barnebyen bor
i en overgangsfase. De har en barnehage med 190 barn, her går det mange barn fra lokalsamfunnet. De har en SOS-skole hvor det er 1250 elever, dette er både barne- og ungdomsskole. Også her er mesteparten av elevene fra lokalsamfunnet. Hvis det er barn der
foreldrene ikke har penger til å sende barna sine på skolen kan de få stipend slik at de
kan gjennomføre skolegangen
I ungdomsprogrammet gir man profesjonell hjelp til unge voksne slik at de gjennomfører
videre utdannelse eller kan starte på yrkesopplæring.
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I regi av SOS-barnebyer i Vie Tri er det en yrkesskole med ulike linjer.
Turid takket hjertelig for gaven og ønsket lykke til med videre innsamling, før hun hastet hjem til hovedstaden.
Den andre saken var en flott PP- og videofremførelse fra åpningen av Barnebyen i Malawi
13. august, satt sammen av br. Arvid Wold. Han og Gunn hadde meldt seg på turen for å
overvære den høytidelige hendelse, samt få oppleve det mytiske Afrika. Mange inntrykk,
med blandingen av luksus for turistene og fattigdom blant befolkningen, AIDS-sykdom
og andre problemer for lokalbefolkningen, samt den hjertelighet og varme som mange av
barna viste til de besøkende. Ingen tiggere, men ønske om å ha en hand å holde i.
Så var det tid for litt å spise. Karbonade, kaffe og kake, før enda en «høydare» startet:
Kveldens utlodning. Mange åre-lodd på bordene, smil og latter. Det ble kr. 7000 i kassen,
og det var komiteen godt fornøyd med

Glade givere under overrekkelsen av sjekk på kroner 120 000 til SOSBarnebyer
Fra venstre Øystein Mathisen sekretær, Birger B. Vabog mangeårig leder av SOS nevnden, Turid Weisser fra SOS-Barnebyer Norge, Kjell A
Olsen leder for SOS Nevnder og Ctistian Holte-Nilssen Overmesteren
vår
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En 40 års veteran forteller
31.10 mottok bror Knut Bakkeli sin 40 års juvel, og vi slutter oss til jubilantene. Knut er en ekte
Sandefjordsgutt, født og oppvokst på Framnes. På toppen av Fjellvikbakken lå det lille småbruket Bakkeli. Det ble i sin tid kjøpt av bestemoren, derav navnet Bakkeli.
I 1946, 16 år gammel, dro Knut til sjøs som salonggutt. Båten var en
fruktbåt med plass til 12 passasjerer. Da båten gikk til Framnes for
reparasjon etter 6 måneder, gikk Knut i land.
Både faren og broren var stuerter, og han vurderte å gå samme veien.
Men det ble til at han tok en 6 måneders handelsskole i 1947.
Men etter endt skolegang dro han på nytt til sjøs, denne gang som byssegutt på «Thorshammer». Etter hvert valgte han dekksveien, først
som lettmatros, senere som matros i til sammen 7 år. I periodene han
var hjemme, fikk han seg jobb på lønningskontoret til Framnes Mek.
Verksted, takket være Handelsskolen. I 1955 ble han fast ansatt. Her var Kristian Gunnerud sjef,
og en rekke av de ansatte på kontorene der var med i Odd Fellow. Her kan nevnes Einar Samuelsen, Ragnar Allum, Arne Lystad m.f. Det endte med at Gunnerud ble Knuts fadder i Kongshaug.
Dataalderen gjorde etter hvert sitt inntog på Lønningskontoret, og Knut ble sendt på kurs i behandling av hullkort. Det var tydelig at dette med punching var en jentejobb. Da han var på punchekurs for hullkort, gikk han sammen med 11 jenter.
Etter hvert deltok han på så mange kurs at han sto for opplæring av de andre på Lønningskontoret med punching. Eller som han sa det: det var ikke mange hotell i Sør-Norge han ikke hadde besøkt i forbindelse med datakurs.
Men det var nok av problemer i dataens første år. Sentralen som videre behandlet FMVs hullkort,
lå på Høvikodden, og det var ikke få ganger Knut måtte kaste seg i bilen med en bunke hullkort
for at alt skulle gå i orden.
Da FMV ble nedlagt, var Knut den siste som forlot Dataavdelingen i 1988. Dette yrkeslivet ble et
helt annet enn han hadde tenkt seg i utgangspunktet: ikke ante jeg at 6 måneders handelsskole
skulle få så stor innvirkning på yrkesvalget
Det er mange som har møtt Knut i en helt annen sammenheng. I perioden 1955 til 2000 kjørte
Knut taxi på fritiden. I denne jobben ble han kjent med mange ,blant annet advokat Duhs. Det var
han som solgte Knut en praktfull tomt på Mosserød, Mostuveien 2B. Duhs stilte ett krav, og det
var at Thore Holm som da hadde studert arkitektur, skulle tegne huset, og slik ble det. Her ble
de boende fra 1961 til 2010, da de flyttet til en flott leilighet i Prinsensgt. 2. Når jeg sier de, så
mener vi Knut og Ingrid, som han giftet seg med i 1955. To barn jobber begge i Nordsjøen, og
datteren bor faktisk i den samme bygården. De har også 2 barnebar
I 1941, 11 år gammel, begynte Knut i Framnes musikkorps. Her spilte han B kornett. At han her
lærte noter, fikk vår loge stor glede av. På 70 tallet begynte nemlig Knut å spille orgel, og det
førte til 8 år som logens organist.
Knut har hatt stor glede av å være med i Loge Kongshaug.
Først og fremst har han fått en rekke meget gode venner i logen. Han har etter beste evne prøvd
å følge regelen «møt så ofte du kan». For en tid tilbake kunne Bjørn Solberg fortelle at han hadde hatt 1 fravær på 10 år! n.
Som så mange andre av våre eldre brødre, peker han på betydningen av en levende privatnevnd.
Ettermøtene opplever han har forandret seg. Før hadde folk bedre tid, kunne sette seg ned å
prate, spille bridge eller ta seg en drink. Det at festlighetene var billigere før har nok også ført
til færre deltakere på ulike arrangementer.
Alt i alt har logelivet gitt mange hyggelige stunder, sier Knut
Kongshaugnytt takker for et hyggelig kaffemøte med Ingrid og Knut.
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TV-aksjonen 2016
I år den 23. oktober, var det innsamling til Røde Kors, og som vanlig deltok Loge Kongshaug med sjåfører.

Lars og Bjørn får utlevert kart for innsamlingsområde
Br. Einar Westbye var koordinator, og han hadde
fått med seg 13 logebrødre med bil. Denne tradisjonen har eksistert siden 1980-tallet.

Ivrige bøssebærere

Været hadde vært fra den
sure siden, med regnbyger
og østavind, men ved firetiden ble det opphold.
Innsamlingen gikk etter
planen, damene i Sanitetsforeningen styrte det hele
på Ranvik skole som vanlig.
Vel blåst.

Strategien planlegges
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Nytt fra huset
Brannvarslingsanlegget er nå ferdigstilt med meldere i alle rom i 1. etasje.
Interiørgruppen er godt i gang med planlegging og gjennomføring av hvordan lokalene i
underetasjen skal utsmykkes med gamle og nye bilder.
Kjøkkenet der er ferdig og det er klart for rengjøringsdugnad etter nyttår. Det planlegges også med anskaffelse av dekketøy slik at alt blir klart for utleie til brødre og søstre.
Styret har utarbeidet «leiekontrakt» så det er bare å ta kontakt med Overmester som
kan ordne med leieforholdet og av tal tidspunkt.

Avtrekksviften over oppvaskmaskinen bråket så mye at naboene kjaget på støy nattestid. Lagrene ble skiftet og viften er nå i orden

— ooOoo —

Loge nr. 15 Kongshaugs historie 90 år 5. november 2016
Dette heftet ble laget i forbindelse med vår feiring av jubileet. Det ble lagt ut på bordet til alle som var tilstede på middagen. Hvis det er noen av brødrene som ønsker heftet, kan dere henvende dere til Åge B. Eriksen, abe-eri@online.no tlf. 90019578.
NB. Gratis.
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MIN HISTORIE
Mandag 21. november var det programmert møte i Den Høye Sannhets Grad, men dette måtte
avlyses og endres til et arbeidsmøte.
For å gi et underholdningstilbud til brødrene på ettermøtet, skulle Elsa Pedersen fortelle om sin
barndom og ungdom fra Mehamn i Finnmark.
Da var det også en mulighet for våre damer å møte, dette har ikke vært praktisert før på et
ettermøte, og derfor var ikke så mange tilstede. Totalt 38, derav 4 damer. Til foredraget ble
det vist bilder på storskjerm redigert av br. Eks OM Åge B. Eriksen.
Elsa Johanne Pedersen er født i Mehamn 193x. (Damers alder oppgis
ikke!) Hun utdannet seg innen sykepleien, selv om skolegangen var
preget av reserveløsninger med både lærekrefter og lokaler.
Sykepleien i Oslo, arbeidet i Østfold og i Oslo
Bosatte seg i Sandefjord i de senere år.
Venninne til Eks OM Haakon Henriksen
Med i tidl. Dameklubben 1928
Hun har skrevet historien fra sin barndom under slutten av krigen.
Opplevelser med den Tyske okkupasjonsmakten, bombing og nedbrenning av det meste av bebyggelsen i Finnmark fylke.
Tvangsevakuering mot vest og syd i Norge. Noen dro til fjells, og
gjemte seg i gammer og fjellhuler. Dette skjedde høsten 1944 i snø
og kulde.
Mehamn var meget aktuell på slutten 1890-tallet for Sven Foyns hvalfangst, med mottaksstasjon og foredling av hval. Ikke helt uten problemer og opprør.
Et annet tema var litt av historien til Gestapisten Karl Marthinsen, født på Karlsøy i Troms,
bodde i Mehamn og var i familie med hennes mor, og som ble tatt av dage av hjemmefronten i
Oslo.
Elsa holdt et følelsesladet foredrag om historier og opplevelser, som fikk mange av de tilstedeværende til å tenke på hvor mange prøvelser som folket i Finnmark måtte gjennom under siste
krig.
Br. OM overrakte blomster og takket for en utmerket fremstilling, som hadde tatt tilhørerne
med på en realistisk måte tilbake til en mørk tid for vårt land.
Eks OM Åge B. Eriksen

Mehamn før krigen, alt ble brent

Mehamn i dag, ut mot Nordishavet
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Juletrefest for beboerne på Sukke døvehjem

Tirsdag 27 desember (3.juledag) kl 18.00
arrangeres vår tradisjonelle juletrefest for beboerne på Sukke i våre
logelokaler
Nå nærmer julen seg og med den følger den tradisjonelle juletrefesten for beboerne
på Sukke 3. juledag.
Vi håper at flest mulig av logens brødre med ev. ledsager stiller opp denne kvelden.
Husk klokkeslettet: 1800. Festen pleier å vare ca. 2 timer.
Ta med smørbrød til dere selv og i tillegg smørbrød til 2 av gjestene.
I fjor kom det ca. 60 stk. fra Sukke. Vel møtt.

Men brødre!!
Husk at:”Den største gleden man kan ha det er å gjøre andre glad”
Møt opp og si gjerne fra på forhånd til Sukkekomiteen at dette vil dere være med på.

Med hilsen for Sukke-komiteen
Ola Fjeld

Kollegiet og redaksjonen ønsker alle brødre og deres
familie en fredelig jul og et godt nytt år
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Storrepresentantens spalte:
Vi nærmer oss slutten av året 2016, vårt siste møte, er julemøte
5.desember.
Vi ser fram til vårterminen med gradspasseringer, veterantildelinger, og
valg av
nye embedsmenn for 2017 til 2019.
Ordenens store landssak er innsamlingen til Redningsselskapet. Det skal
bygges ny Redningsskøyte. Den vil få navnet Odd Fellow III, den skal være
klar til dåp i

april 2019 i forbindelse med Ordenens 200 års jubileum.
Vår kontaktperson i loge 15 Kongshaug er Svein Trollsås. Kontaktpersonen
skal være ansvarlig for alle arrangement til inntekt for landssaken i egen loge.
Kontaktpersonen skal rapportere direkte til Storlogen.
Ordenen må samle inn minst 25 millioner for at vi skal få navnet vårt på skøyta.
Dette er store mål å strekke oss mot, men jeg vet at dette klarer vi.
Den 11. oktober var det Distrikt Storlogemøte i logehuset i Larvik.
Stor Redaktør Kjell – Henrik Hendrichs holdt et inspirerende og glimrende
foredrag om Den Gyldne Leveregels Grad. Vi var tre brødre fra Loge Kongshaug til stede.
Det ble avholdt Storembedsmannsmøte i Stortingsgaten 28. 28-30 oktober.
Under åpen post har det sneket seg inn en feil i innkomne spørsmål.
Punkt nr. 5 spørsmål: Kan res. Føres inn uten regalier ved gradspasseringer, svaret er nei. Det er
feil, svaret skal være Ja. Res skal alltid føres inn uten regalier ved gradspasseringer.
Når dette leses er vi 120 brødre i loge 15 Kongshaug, vi har en gjennomsnitts alder på 67 år. Vi
har i år tatt opp fire nye brødre. Vi har en netto tilgang på
minus en bror fra 2015, to brødre er døde og tre brødre har meldt seg ut.
Aldersmessig ligger vi sånn midt på treet i Vestfold.
Vi er den største og eldste logen i Vestfold, vi har nettopp feiret vårt 90 års jubileum. Det var
et hyggelig og høytidelig arrangement.
Jeg vil også denne gang minne brødrene om at frammøte prosenten vår er svært lav.
Vi burde ha som et realistisk mål, at vi bør være mellom 50 – 60 brødre på våre møter. Som den
største eldste logen i Distriktet, mener jeg at det er et mål vi bør strekke oss mot.
Jeg vil nok en gang minne brødrene om: Møt så ofte dere kan. Et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene.
Jeg vil ønske brødrene med familier, en Riktig God og Fredelig Julehelg.

Med broderlig hilsen i V,K og S
Olav L. Løvoll

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

11

Kjære Logebrødre
Her i Norge lever vi i den del av verden, hvor advent faller sammen
med årets mørkeste måned.
Vi tenner lys i mørket og venter på, at lyset skal komme med julens
glade budskap og den mørke tid skal forsvinne, så det igjen går mot
vår og lyse dager.
Advent betyr også ”komme”. Det er forventningene om julens lys og
glede. Lysene utstråler glede og fordragelighet, som et budskap om
vennskap og samhold mellom folkeslag.
Når mørket faller på tidlig på ettermiddagen kan vi se lys, som er
tent i de mange hjem.
Julen er lysets, gledens og barnas tid. De aller fleste av oss har varige minner av noe lyst, godt og
trygt når vi samles med våre kjære til julens sammenkomster. Men julen er også mørkets, fattigdommens, ensomhetens og fryktens tid for dem av oss som ikke er havnet blant de heldige. I livets
gang er det alltid noen som havner på den andre siden.
Vi som er medlemmer av Odd Fellow Ordenen er ofte blant de privilegerte i samfunnet. Ikke fordi
vi er rikere enn andre på gods og gull, men fordi vi har adgang til et nettverk som er ganske enestående. Vi ser også at vår Orden er representert over det ganske land av søstre og brødre som
sammen danner en kjede av Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Men vi skal ikke være fremmed for
at det sitter ensomme, fattige og fryktsomme mennesker som går julen i møte med gru i sinnet og
frost i hjertet.
Nøden har mange ansikter og er å finne på de mest overraskende steder. Vi skal heller ikke glemme
de mange barn som gruer seg til julekvelden fordi de voksnes alkoholforbruk tar overhånd.
For mange kan julen være duften av mandarin, en appelsin, risengrøt, kanel, gran, eller hva det er,
som nettopp gir den gode stemning, som hører juleforberedelsene til.
Der er juletreet med skinnende lys, en julestjerne på toppen av en bygning, og julestjerner i vinduene. Det kan også være andre stemninger som vi ikke helt har oversikt over. Det kan også være
bygninger og hus der lyset ikke er en del av juleforberedelsene. Da tenker jeg, hva er det for
slags mennesker som bor der i mørket, Jeg velger å tenke de gode tanker. De er ikke hjemme, så
de kan ikke tenne lysene.
Vår organisasjon har i disse dager etablert en ny Landssak som denne gang skal vies Redningsselskapet og dens organisasjon. Vår Orden har tradisjon fra 1973 med å bidra til redningskøyter
langs vår kyst. Her nevnes redingskøytene ” Odd Fellow” fra 1973 og ”Odd Fellow II” fra 1974.
Begge disse båtene har reddet mange liv fra den sikre drukning og hjulpet tusener til trygg havn.
Vi skal sammen samle inn minimum 25,2 millioner kroner for at ”Odd Fellow III” skal bygges. Båten
skal stasjoneres i Bodø og avløse nåværende redningskøyte ”Askerbæringen”.
Jeg har lyst til å avslutte med Trygve Hoff sin Nord Norske Julesalme:
Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.Velsigna de evige ordan, om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du ga oss, den dagen du fløtta oss hit.
Så vi kjenne du aldri vil la oss, forkomme i armod og slit.
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Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visserlig sanna: Vi e hardhausa vi, som du.
Nå har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem
mot lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem.
Guds fred over fjellet og åsen. La det gro der vi bygge og bor.
Guds fred over dyran på båsen, og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketids landet, du signe med evige ord.
Husan og fjellet og vannet, og folket som leve her nord.
Med dette er det en stor glede for meg å overbringe de beste ønsker til hver enkelt av
dere og deres familie om en gledelig jul og et godt og lykkebringende nytt år. La så høytiden
være over oss, la oss nyte julen og nyttåret i fred, fordragelighet og velbehag.
Bjørnar Andreassen
Distrikt Stor Sire

Landsaken 2016—2019
Resultatet av avstemningen om ny landsak dor Odd Fellow Ordenen ga som resultat at vi skal arbeide for å finansiere ny havgående redningsskøyte, «Odd Fellow III». Kriteriene for valget var
at den nye landssaken skulle gå til et formål i tråd med budordene samt samle Odd Fellow i hele
landet. Innsamlingen skal også kunne profilere Odd Fellow ute i nærmiljøene.
La oss løfte i flokk, kom med gode innspill på aktiviteter som kan gi inntekt til landsaken
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Hvorfor Jesusbarnet smilte
Da Josef sammen med Maria var underveis fra Nasaret for å melde fra i Betlehem at han nedstammet fra David (noe som myndighetene godt visste, fordi
det jo for lengst var skrevet ned), kom engelen Gabriel enda en gang i all hemmelighet ned fra himmelen for å se etter om alt var i orden i stallen. Selv for
en engel var det vanskelig å forstå hvorfor Jesusbarnet måtte komme til verden nettopp i en stall, og hvorfor en vugge skulle være en krybbe, men Gabriel
skulle i det minste gi ordre til vindene om ikke å blåse for sterkt gjennom
sprekkene, og til skyene om ikke å bli så rørte at tårene deres falt ned på
barnet.
Erkeengelen sendte også alle de andre små dyrene ut av stallen; maurene, edderkoppene og musene. Det var ikke til å holde ut å tenke på hva som kunne skje hvis mamma Maria kanskje ble
skremt av en mus før tiden! Bare eselet og oksen fikk bli. Eselet, fordi man senere likevel skulle
bruke det i forbindelse med flukten til Egypt, og oksen, fordi den var så kjempestor og doven at
ikke alle himmelens hærskarer kunne ha flyttet på den.

opp til himmelen igjen.

Til sist fordelte Gabriel også en skare små engler rundt om i rommet: det var de helt små som nesten bare består av hode og vinger.
De skulle jo også bare sitte stille og passe på og straks gi beskjed
hvis barnet var i fare. Enda et raskt overblikk – og Gabriel suste

Vel og bra, men ikke helt bra, for på bunnen av krybben satt det enda en loppe og sov. Dette lille
ekle krypet hadde Gabriel oversett. Det er forståelig, for når hadde en erkeengel noensinne
hatt med lopper å gjøre?
Da nå underet var skjedd, og barnet lå i halmen, så søt og rørende, da kunne englene oppe under
taket ikke lenger sitte stille av fryd. De flakset rundt krybben som en flokk duer. Noen viftet
balsamiske dufter mot gutten, andre ordnet på halmen så ikke noe strå skulle sjenere ham.
Denne larmen vekket loppa i krybben. Den ble livredd, for den trodde at noen var etter den som
vanlig. Den raste rundt i krybben og prøvde alle sine kunster, og til sist – i ytterste nød, smatt
den inn i øret på det gudelige barnet.

Unnskyld meg”, hvisket den andpustne loppa, ”men jeg har ikke annet å gjøre, de
dreper meg hvis de oppdager meg. Jeg skal straks forsvinne, jeg skal bare finne ut
hvordan.” Den så seg omkring og hadde straks planen klar.”Hør, hvis jeg tar skikkelig
sats, og du er helt stille, så kan jeg kanskje hoppe over på Josefs skalle, og derfra rekker jeg
vinduet og døra.”
”Hopp du bare”, hvisket Jesusbarnet lydløst, ”jeg skal være musestille!”
Og da hoppet loppa. Men det var ikke til å unngå at den kilte barnet litt,
idet den trakk bena opp under seg og satte av sted. I samme øyeblikk ristet Guds mor i gemalen som lå og sov. ”Se”, sa Maria salig.
”Han smiler allerede!”
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Vi gratulere tre nye brødre i vår loge

Fra venstre:

Oddvar Myklebust, Jon Terje Græe og Claus Petter Horntvedt
Oddvar forteller:
Jeg er født og oppvokst i Tjølling, og lærte tidlig å tynne gulrøtter, plukke poteter og
høste kålrabi. Etter handelsskole og militærtjeneste gikk turen til Oslo og jobb på Ammerudhjemmet som pleieassistent og miljøarbeider, før familien vendte tilbake til Vestfold og Sandefjord i 1988. Fra 1991 til 2010 jobbet jeg som saksbehandler ved kulturog fritidsetaten i Sandefjord Kommune. Siden 2011 har jeg vært sanger og musiker på
heltid og driver også Vesta Musikkskole hvor vi underviser i sang og piano under mottoet:
"Det er aldri for sent å begynne» et utsagn som i og for seg passer for mange av livets
aspekter. Fritiden er viet politisk arbeid i kommunestyre og i utvalget for Helse- sosial
og omsorg. Jeg ser frem til å være en del av fellesskapet i Losjen.

— ooOoo —
Periodens billedgalleri

Bjørn Hørnes og Åge B. Eriksen forteller og viser PP fra vår 90 år lange historie
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Besøk i Varberg
Fra venstre: Arvid Kraukle
Wold, Anders Axelsson,
Göran Andersson, Christian
Holte Nilssen og Sigurd
Vestly

Stolt 40 års
veteran.
Knut Bjarne
bakkeli

Her løser brødrene Quiz etter at Bjørn
Hørnes og Åge B. Eriksen har presentert
Loge 15 Kongshaugs historie
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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

Henry Dallanger

Johannes Kleppaker 90864370

mobil: 92295367
”En

mobil: 90930035

huspostill for mennesker i vår tid”

Vi behøver så inderlig godt julen. Denne herlige høytiden med all sin eim av tradisjon og atmosfære i
kjøkken og stuer, i butikker og gater, i kirken. Alle julens lys og farger. De på treet, de i barns øyne og på
deres kinn. Bluss av forventning etter oktober og november. Måneder som sang sommeren ut og kom så
selv til oss med sine kapper sydd av grå tåke. I hendene deres blyanter uten farge, de gjorde dagene hvite og grå, og nettene tegnet de ut allerede tidlig om ettermiddagen og gjorde dem svarte, novembernattsvarte.
Vi behøver så inderlig godt julen. For dens egen skyld og fordi den gir oss advent på forskudd:
Å vente på en glede er også en glede.
I adventstiden ligger det en blå fløytetone i luften hver ettermiddag mellom klokken fire og fem. Det er
den beste timen. Den har et lys som ingen annen time noen tid ellers.
Hjemme hadde vi levende lys på bordet og lot ellers lyset utenfra stryke sin eventyrtone av blått over alt
som var kjært her inne. Satt til bords etter endt måltid og kjente at vi levde og at vi hørte sammen.
Sjelden å kjenne varme i et blått lys. Det kan bare adventsettermiddager formidle. Og jul er underveis.
Så rart å eie forventninger til noe kjent. Vi vet jo alt om julen på forhånd. Nysgjerrige barn vet til og
med hva julepapiret skjuler av gaver foreldrene har pønsket ut. Og vi vet hva som må komme, av trafikk,
stress, trivsel, ståk, mat, ribbe, white christmas, julepynt, slapseføre, stappfulle barneforestillinger i
kirken. Hvor gamlepresten en gang lente seg en halvmeter lenger enn normalt ut fra prekestolen og hadde
et tent stearinlys i hvert brilleglass: ”Og vet dere barn, der var hyrdene og sauene, og okse og asen, og
Maria og Josef, og hvem tror dere lå i den lille krybben? Der lå det lille Basusjernet!”
På trappen til Ullern kirke i Oslo sa en liten gutt til sin mor på vei ut midt i trengselen etter julaftens
gudstjeneste:”Du mamma, hvor tror de de gjør av presten fram til neste jul?”
Kanskje vi ligger i vatt i pappesker innerst i et høyt skap, ved siden av julenissen?
Presten Karsten Isaksen har skrevet dette stykket.

Kongshaugnytt finner du også på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt
Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 20.03.2017
Siste frist for materiell til det nummeret er 10 mars
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
=======================================================================
Redaktør og layout: Arvid K. Wold
Skribent: Bjørn Hørnes, Åge B. Eriksen og
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
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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
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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

Mekonomen

våtromsbedrift
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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