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Huskelista!

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt.

Hva hender fremover !
Husk dette og møt så
ofte du kan.

Vintermånedene er over og vi har nådd vårjevndøgn. Årets vinter vil nok
ikke gå inn i historiebøkene som en tradisjonell god og kald vinter med
gnistrende skiføre i ukesvis, men vil nok heller beskrives som en god blanding av høst, vinter og vår om hverandre. Selv har jeg gått tre turer på ski
og det er etter mine preferanser alt for lite. Det kan imidlertid nå egentlig
være det samme, nå trenger vi lys og varme og den energien solen gir.

03.04. 17
J25 Ve.Ju Galla. (B.O. Olsen og
H. Jacoby)
21.04.17
Klubbaften (fredag)
24.04.17

Hadet til cherrox og vinterdress,
Hadet til isskraping og vinterstress,
Hadet til snømåking og glatt føre,
Hadet til ski som vi alltid må smøre.

Velkommen til deg, du kjære vår,
Jeg har ventet på deg i et helt år,
Nå skal jeg ta på meg lettere klær,
og prise meg lykkelig over varmere
vær!

O+ Galla
03.05..17
Generalforsamling
08.05..17
X Arbeidsmøte Valg
10.06.17
Sommerfest
28..08.17
Arbm. Åpningsmøte
04.09..17
Ei Galla

I loge nr. 15 Kongshaug
nærmer vårterminen seg innspurten. Denne våren
har vært travel. Vi har hatt
gradspasseringer og
veteranjuveltildelinger, arbeidsmøter og klubbaftener, men det mest spennende er nok vårt nye
samarbeid med loge nr. 17
Dag. Vi vil nå i hvert
halvår ha felles gradspassering med denne logen.
Dette gir oss gode inntrykk og
innspill for våre egne
møter.
I vår loge har vi mange
spreke eldre brødre som gjør en
forbilledlig innsats med
ulikt logearbeid. Dette er viktig
for vårt arbeid og gir brødrene
god fysisk og mental trening. Vi har
også noen brødre som har ulike behov som f.eks. hjelp til å komme i logen
eller behov for en støttende hånd i forbindelse med legebesøk, eller ønsker
rett og slett bare et besøk og en god prat. Jeg ønsker med dette å minne
oss alle på Odd Fellow sin viktige leveregel; «Gjør mot andre det du ønsker
andre skal gjøre mot deg» og tenk at neste gang kan det være deg eller
meg som trenger den lille ekstra hjelpen.
Vi i kollegiet ønsker alle brødre og deres familier en riktig god påskefeiring
når den tiden kommer og håper på en fin logevår i oddfellowbroderskapets
tegn.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Christian Holte-Nilssen
Overmester
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Mandag 16. januar ble Espen Haugli og Ken Roger Fiksdal opphøyet til den Høye
Sannhets Grad. Spillet i denne graden er et nyttig tilbakeblikk på de foregående grader
noe som ble stilfullt presentert av alle deltakerne.. Vi fikk servert viltgryte med tilbehør.
Mandag 30 januar var det arbeidsmøte med rapport fra nemnder, regnskap og budsjett. Rapportene fra de forskjellige nemnder viste stor aktivitet blant logens brødre.
Kvelden ble avsluttet i salongen der det ble servert rundstykker.
Mandag 06 februar ble EksOM Håkon Henriksen feiret for sine 50 år i Loge Kongshaug.
KN har hatt en samtale med bror Håkon om hans loge - og leirliv.
Som så mange av logens brødre, skjedde møtet med logen
gjennom arbeidsplassen. Bror Håkon jobbet da på laboratoriet til Jotun, og der fantes også Arne Holthe.
Han vekket Håkons interesse, og 6.2.1967 ble Håkon tatt opp
i Loge Kongshaug, med Arne Holthe som fadder. Noe han aldri har angret på.
”Kom og sett deg her”. Noen av de eldre brødrene vinket Håkon bort til seg og ba han sette seg ned hos dem på hans
første logemøte. Denne varme velkomsten har Håkon aldri
glemt, og den kan være en påminning for oss andre. Hvor lite
skal det ikke til for å få nye brødre til å føle seg velkommen.
Søker man litt i Leiren og Loge Kongshaugs historie, oppdager en raskt få har påtatt seg
så mange oppgaver som Håkon. Fra han fikk sin første oppgave som CMs høyre assistent i
1970 til sin siste oppgave som Stor/Rådsrepresentant i 2003, har han tjent Leir og Loge i
33 år! Til sammen er det 12 embeter i Leir og Loge.
”I løpet av de 50 årene, har lite egentlig forandret seg”, sier Håkon. Ritualene er stort
sett de sammen, men han kan med et smil fortelle at de eldste brødrene hadde faste
plasser under klokka, før og etter møtet oppe i salen.
Oppgavene som OM og HP førte ham på mange møter rundt om i Vestfold, men møter for
OM og HP utenfor fylket, var det langt mindre av enn i dag. Kun i ett tilfelle dro han til
Sverige på møte.
”Jeg følte det som en stor ære å bli spurt om å ta embetet som OM i Loge Kongshaug, og
jeg hadde den samme opplevelsen da jeg ble spurt om HP oppgaven i Leiren. De siste oppgavene jeg har hatt, var jo knyttet til Leirarbeid.”
Det at kona Grethe også var logesøster, gav en gjensidig forståelse at en påtok seg oppgaver.
Etter hennes død, har venninnen Elsa hatt enormt stor betydning for Håkon. Hennes hjelp
og støtte har vært uvurderlig. Det er vel først det siste tiåret at interessen for leir- og
logehistorie har våknet.
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72

2

Dette skyldes kanskje at brødrene tidligere i langt større grad enn i dag var yrkesaktive
og hadde mer enn nok med arbeid, hjem og logemøtene. Med langt flere friske og oppgående pensjonister, blir det også tid til historiearbeid.
Leiren og Logen er Håkon stor takk skyldig fordi han har tatt vare på store deler av Leir
- og Loge- historien.
Da EksOM Rolf Ellingsen gikk bort, fikk Håkon overta den store samlingen med OF papirer bror Rolf hadde samlet gjennom en årrekke. Dette er i dag grunnstammen for biblioteket EksOM Åge B. Eriksen har samlet i logens kjeller.
”En av de største gleder er oppgaven å informere brødrene om lover og regler i Leir og
Loge. Jeg var alltid klar for nye utfordringer – gikk aldri lei,” sier Håkon.

Bjørn Hørnes

Foran fra venstre: Bjørnar Andreassen, Haakon Reidar Henriksen og
Christian Holte-Nilssen til høyre
Bak fra venstre: Storrep. Olav Lars Løvoll, Stor Kapellan Dag Virik,
Storrep. Reidar Bjørkmark og Storrep. Gunnar Johan Pedersen
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Vi gratulerer en bror med fylte 75 år
30.01 fylte bror Arne Olav Nyland 75 år. Vi gratulerer!
Selv om Sandefjords grenser er betydelig utvidet, ble han ikke
født innenfor de nye grensene. Når sant skal sies, ble han født
nesten så langt unna Sandefjord du kan komme i Norge. Han ble
født i Kistrand kommune, et lite sted i Finnmark som heter Børselv med 150-200 mennesker. I dag heter kommunen Porsanger.
Faren ble satt bort sammen med sine 10 søsken. Han havnet i
Sjøvegan i Troms. Så da han kom til Børselv ble han betraktet
som ”søring”. Morens familie kom over fra Tornedalen i Finland
da leveforholdene der ble umulige.
Da han skulle døpes, etter krigen hadde tyskerne stengt kirken i
Børselv. Faren hadde lastebil, så turen gikk til kirken i Karasjok
– en tur/retur på nærmere 30 mil.
Mot krigens slutt fikk befolkningen i Børselv beskjed om dra
sørover.”Ta med det dere kan bære” lød beskjeden. Men mange
valgte å dra inn på vidda for å bo i jordgammer der, vinteren 44/45.

Foreldrene hadde et småbruk, men tyskerne hadde tatt både hesten og kyrne. Ei ku var igjen, og
den fikk lillebroren sitte på, mens Arne Olav måtte traske ved siden av innover vidda. De to brødrene fikk for øvrig 5 søsken etter krigen. Selv har han tre barn og sju barnebarn.
Vel inne på vidda var det jo ingen mat å finne vinterstid. Da måtte mannfolka ned til bygdene for å
skaffe mat. Det var en farefull jobb. Arne Olavs far holdt på å bli arrestert flere ganger.
Freden kom – i Børselv var det bare kirken som sto igjen.
Når det skulle handles på butikken, måtte de gå 6 km. Dette var bl.a. Arne Olavs jobb. Moren
stelte dyrene og sto for husholdningen, faren var av gårde med lastebilen.
Den ble for øvrig brukt til å frakte tyske og russiske falne etter krigen, så Arne Olav fikk streng
beskjed om ikke å titte opp på lasteplanet.
Han skulle egentlig startet på skolen i 49, men kom først i gang i 1951. Da var det den sykestua,
som ble reist etter krigen, som ble tatt i bruk som skole. Først i 53/54 ble skolen i Børselv reist.
Her fullførte Arne Olav folkeskolen og tok deretter Framhaldsskolen. Men så ble det stopp. Faren var klar på at han nå måtte slutte skolegangen. Han fikk se til å tjene penger!
Dermed bar det ut i arbeidslivet, og første jobb var som malersvenn. Er det noe han kunne ønske
å gjøre om igjen, så var det nok å ta mer utdanning, men slike muligheter hadde han bare ikke i
etterkrigstidens Finnmark
Etter hvert ble han konfirmert, og senere tok han sertifikat. Faren hadde jo lastebil, men det åpnet også for andre muligheter. Det var stort behov for nye veier, og han fikk jobb som maskinfører på bulldoser. Det var både private veier for gårdsbruk og offentlige veier. Så dukket det opp
en stor oppgave.
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Tyskerne hadde bygd flyplass i Lakselv, men på rullebanen ble det brukt tresviller. Disse skulle
nå fjernes, og sammen med 3 andre bulldosere gikk de i gang på den lange rullebanen. Flyplassen
var klar for bruk i 1960. I ettertid har han tenkt på hvor farefullt dette arbeidet egentlig var.
Rullebanen ble nemlig stengt flere ganger opp gjennom åra fordi man måtte fjerne miner som lå
nedgravd i jorda der….
Året etter, i 1961, dro han til Porsangmoen for 16 måneder i militæret. Faren var av den klare
mening at å få arbeid i det militære var en sikker framtid, men Arne Olav valgte annerledes. Han
tok kontakt med arbeidskontoret som anbefalte han å søke på voksenopplæringskurs. Så 21 år
gammel dro han til Lunde i Telemark. Her tok han Yrkesskolen, og ble sertifisert sveiser. Men
hvor skulle han søke jobb?
Faren mente at det sikreste var å få arbeid i en statsbedrift, så i januar 1964, ferdig utdannet
sveiser, begynte han på Marinens Hovedverft i Horten. Her ble han i nær 10 år.
I 73/74 gikk han over i det private næringsliv. Han startet hos firmaet William Knudsen, et firma som senere ble overtatt av Gjerstad Industrier. Hovedoppgaven her var å bygge nødstrømsaggregater. Dette førte Arne Olav rundt om i det ganske land, ja, det ble til og med en tur til
Grønland.
I 1981 flyttet han til Sandefjord og det førte til at han i 1989 begynte på Norslep, hvor man lagde lasteplan og hengere til store trekkvogner. Her ble han fram til pensjonering i 2007.
I 1983 hadde han truffet Aase. Hun igjen hadde to gode turnvenninner med tilknytning til Loge
Kongshaug – Einar Westbyes Lillian og Jan Løkkevols Veslemøy. For en som kom totalt fremmed
til byen, ble dette av enorm betydning for Arne Olav. Han kan ikke få fullrost den måten han ble
tatt imot av disse fire. Det kan også nevnes at Aase`s far var en av de som starte loge Kongshaug.
Interessene i fritiden bærer preg av hjemstedet i nord.
Laksefisket med flue i elvene i Finnmark er et must. Han må bare nordover for å få ”fiskeroen”.
Etter 14 dager på havfiske i ungdommen kom det klart fram at det ikke var noe for han, det er
flua som gjelder. Som følge av dette blir det også en del fluebinding.
Han har vokst opp med våpen, og jakt er en stor interesse i familien. Rypejakt i nord og småviltjakt på hare og rådyr i Bjørndalen / Vaggestadområdet for Arne Olavs del.

Han har vært aktiv miniatyrskytter og konkurranseskytter. Når han også er glad i å gå på ski, var
Sandefjordsrennet midt i blinken for han, bokstavelig talt. Han vant til og med vandrepremien
ett år.
Å jobbe med hendene gir stor glede. I hytta på Blefjell har han fått brukt fingerferdighetene
sine, noe vi brødrene i Kongshaug også har sett. Han har nedlagt utallige dugnadstimer på losjehuset sammen med den fantastiske dugnadsgjengen vi er så heldige å ha.
Selv om han p.t. sliter med synet, sier Arne Olav: ”Jeg har det så bra som det er mulig å ha det.”,
som det positive menneske han er. Vi takker Arne Olav for den innsats han har gjort for loge
Kongshaug og for logebrødrene.

Bjørn Hørnes
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Nytt fra Huset
Skjenkebevilling i Stockflethsgate 22
Det har i det siste vært reist noen spørsmål om skjenkebevillingen i vårt ordenshus. Kollegiet sammen med vår representant i husstyret, br.Kjell A. Olsen, har derfor bedt om at
det gis en orientering i Kongshaugnytt om de regler og bestemmelser som gjelder for huset i dag.
Det er i dag bare en gjeldende skjenkebevilling for vårt ordenshus. Denne innehas av vår
restauratør og gir ham rett til å selge alkohol i selskapslokalene iberegnet spisesalen. Så
har husstyret søkt om, og fått aksept fra kommunen, at det til private møter og arrangementer kan nytes medbrakt alkohol i topp-etasjen og i lokalene i kjelleren som nylig er
ferdigstilt. Dette gjelder for de fire logene som bruker huset.
Det er viktig å merke seg at det ikke er anledning til å selge alkohol i disse områdene.
Denne ordningen er altså noe annet enn en ordinær skjenkebevilling.
Vår restauratør har vært orientert om saken og har ikke hatt motforestillinger. Hvis det
allikevel skulle vise seg at ordningen vil slå negativt ut for restauratør i form av redusert
omsetning må vi komme tilbake til dette.
På møte i logen orientert br.Arvid K. Wold om at medlemmene i de fire logene nå har anledning til å leie topp-etasjen eller rommene i kjelleren til sluttede selskaper for en utleiesum på kr.750,- til husstyret, på de betingelser som følger av kommunens godkjenning.
Hvis noen av brødrene har ytterligere spørsmål i denne saken kan de sikkert ta kontakt
med vår OM eller med br. Kjell A. Olsen.
Bruk av lokalene i underetasjen
Som de fleste sikkert vet er nå salen underetasjen tatt i bruk for øvelser av logene. Husets dugnadsgjeng har gjort en fantastisk jobb og er nå stort sett ferdig. Det som gjenstår er diverse lagerrom.
Vi kan nå glede søstre og brødre med at dere alle har mulighet å leie underetasjen til private selskap og sammenkomster. Det er satt et tak på maks 40 personer. Underetasjen
består av kjøkken, bar, sal (stort rom) og toalett. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap,
mikrobølgeovn, kaffemaskin, oppvaskmasin, og en dobbel kokeplate. På kjøkken finnes servise, bestikk og glass. Lysestaker og blomstervaser o.l. Det finnes også noen rengjøringsmidler /- utstyr. I rommet bak salen er det 6 bord.
I salen finnes det også projektor og lerret.
U.etg leies via de respektive OM/sekretær. Når nøkkel overleveres skrives det også under på leiekontrakt. Det er viktig at brannforskrifter og rømningsvei gjennomgås. Ved
kontrakten legges med faktura og utleieprisen er satt til kr 750,Styret håper mange vil benytte denne muligheten.
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Første leietaker har pyntet til fest i underetasjen

Her kan det dekkes til inntil 40 personer
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Hva skjer fremover
Tradisjonen tro skal vi også i år gjøre en innsats for SOS Barnebyer.
17.mai blir det ballongsalg som vanlig og brødrene oppfordres til allerede nå å forberede
seg til dugnadsarbeidet som gjøres 16 og 17.mai.
Sommerfesten vil i år bli arrangert hos Sven og Ellen Håkonsen på Bø langs Åsrumveien
ved Goksjø. Her har de innredet en koselig låve hvor vi spiser og danser. Utenfor skal vi
tenne bålpanner slik at de som ønsker et nattbad kan få til det uten å fryse. Mere informasjon om dette kommer etter hvert, men hold av lørdag 10.juni.
Den store langsiktige oppgaven for vår loge er Landssaken hvor inntekten går til Redningsselskapet. De skal bygge en ny redningsskøyte og målet for Odd Fellow i Norge er å
samle inn over 25 millioner kroner. Vi i loge 15 Kongshaug skal samle inn ca. 1000 kr. pr
medlem og dette ønsker vi å gjøre uten at det går utover SOS barnebyer.
Planen er å arrangere en konsert i løpet av høsten 2017 hvor inntekten går til dette formålet.
Dersom noen av brødrene har gode ideer for hvordan vi kan tjene penger så ta kontakt
med vår bror Svein Trollsås som er leder for dette prosjektet.

Redningsselskapet gjør en stor innsats langs vår vidstrakte kyst. Gå inn på
http://www.oddfellow.no/ og se på Landsak 2016 2019
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20.03 Fellesmøte med Loge
48 Færder
Kremet fiskesuppe med brød
og smør

24.04 O + Galla

04.09 Ei Galla

Kokt torsk med sandefjordsmør og poteter.

Svinestek med surkål og poteter.

Kr. 210,-

Kr. 190,-

Kr. 150,03.04 25 års Ve. Ju

08.05 X Arbm Ξ V

Biff stroganoff m/ris og salat med brød og smør.

Rundstykker med skinke og
ost

Kr.180,-

Kr. 60,-

21.04 fredag i underetasjen

28.08

Pizza

Rundstykker med skinke og
ost

Kr. 100,-

Kr. 60,-

Drikke kommer i tillegg
Betal helst med kort.
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Ord til ettertanke
En dag er en gave
En dag er en gave mer enn du vet,
Møt den aldri med mismodighet,
Møt din dag i morgenes gry
Og gled deg ved lyset du møter påny
Møt din dag med håp og tro
Du får som belønning en dag som er god,
Og møter du dagen med godt humør.
Skinner det glede av alt du gjør
Med åpent sinn skal du møte din dag,
Hvor strevsom den er med kav og jag,
Hvor mørk den enn synes, så trall en sang,
Så vil godhet være dens etterklang
La dagen være en glede å bære,
Gi solstreif til alle du har i det nære,
Om kjærlighet preger dager som gikk,
Var aldri forgjeves den tid du fikk.
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Storrepresentantens spalte:
Vi er kommet halvveis i vårterminen, vi har hatt mange fine hyggelige møter,
og flere gode møter gjenstår, med nominasjon og valg av nytt kollegium.
Den 15. mars skal vi besøke loge 17 Dag i Porsgrunn for å ha en felles
gradspassering i den Edle Kjærlighets Grad. Jeg håper vi kan reise
mannsterke til 17 Dag, vi får helt sikkert en fin og minnerik kveld.
Til høsten kommer loge 17 Dag til oss for å ha en felles gradspassering i den samme graden.
Den 7.mars hadde vi et Distriktsrådsmøte i Tønsberg, hvor alle distriktets Over- og Undermestere var invitert.
Det var et nyttig møte hvor vi diskuterte Møteplaner for høstens
embedsmanns installasjoner- Landssaken- instruksjon-kurs for nye embedsmenn og en del
andre saker.
Det var et informativt og godt gjennomført møte. Det er viktig at Over- og Undermestere får et innblikk i hvordan Distriktsrådsmøtene fungerer.
Den 14.februar var det Distrikt Storlogegradsmøte i Holmestrand
Stor Redaktør holdt et flott og inspirerende foredrag om Den Kongelige Purpur Grad, vi
var fire brødre fra vår loge tilstede.
Den store landssaken for vår Orden dette året og neste år, er innsamling av penger
til en ny redningsskøyte, som vil få navnet Odd Fellow III.
Det betinger at vi samler inn vel 25 millioner. Det betyr at vi må samle inn minst kroner
1000,- pr medlem. Dette skal vi klare med gode og kreative løsninger for å samle inn
penger ny redningsskøyte.
Dessverre er det flere loger Vestfold som sliter med dårlig frammøte. Logene i Vestfold
har nå innledet et samarbeid med loger i andre byer. Loge 15 Kongshaug skal samarbeide
med loge 27 Kong Sverre i Tønsberg.
Alle logene skal legge fram en rapport på Distriktrådsmøte 25.april. Vi får håpe at vi kan
komme fram til gode og konstruktive løsninger, som kan gjøre våre møter og ettermøter
mer interessante, som får brødrene til å møte oftere.
Det er alltid hyggelig når det er mange brødre tilstede på våre møter og ettermøter.
Jeg vil også minne om: Møt så ofte du kan. Et godt frammøte styrker samholdet
mellom brødrene.
Med broderlig hilsen i V,K og S
Olav L. Løvoll
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Claus Petter Horntvedt forteller
Jeg er født på det gamle Solvang sykehus i Sandefjord, 1956. Jeg vokste opp ved sjøen i
Lahelle, en grend i Sandefjord. Familien bodde i et gammelt tømmerhus som tidligere var en husmannsplass og hadde opprinnelig tilhørt et
gårdsbruk i Freberg området.
Jeg gikk folkeskolen Helgerød skole. Ungdomsskole ble innført, og jeg
blant mange var blant de første kullene som begynte på ungdomsskole.
I 1968 flyttet familien til nybygget hus i Sjuveenga.
Etter ungdomskolen var jeg fast bestemt på å reise til sjøs. Begynte
på Croftholmen Sjøgutteskole i august 1972 på et 3 måneders maritimt kurs.
Fikk hyre på høsten i 1972 i Halfdan Ditlev- Simonsen rederi. Her var jeg i 6 år før jeg
begynte på styrmannsskole.
Som nyutdannet styrmann fikk jeg hyre i Leif Høegh rederi. Seilte mesteparten av tiden
på linjeskipene, men hadde også noen perioder på bulkskip og tankskip.
I 1986 slo skipsfartskrisen inn og de aller fleste sjøfolk ble arbeidsledige. Jeg ble ansatt i Norsk Air (Kosmos) på Torp flyplass. Arbeidet som Stuer, lasting og lossing av fly
pluss mange andre gjøremål. Det er fint å tenke på at man har vært med på starten på
det som har blitt en relativt stor bedrift i Sandefjord.

Etter en bedring i shipping bransjen, reiste jeg igjen ut til sjøs som overstyrmann i E. B.
Aabye rederi, i trelast og papir fart mellom US - Canada west coast/ Japan & Korea. Her
var jeg i ca. et år.
Da hadde jeg søkt jobb i daværende Scandi Line, rederiet skulle anskaffe et skip til. Jeg
ble ansatt i rederiet som overstyrmann og etterhvert kaptein
Selskapet heter i dag Color, hvor jeg fortsatt er ansatt hos.
Jeg seiler for tiden om bord på m/s Superspeed 2 mellom Larvik og Hirtshals.
Jeg er styremedlem i Norsk Sjøoffisersforbund.
Jobber deltid på Horten VTS, som Maritim trafikkleder, som overvåker sjøtrafikken i
Oslofjorden fra Svensk grense til Sydostgrunnen
Jeg er gift med 2 voksne barn og 3 barnebarn.
Driver med litt hobby fisking, stell av hus, hage og hytte.
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Periodens billedgalleri
Loge 15 Kongshaugs 90 års jubileum

God stemning rundt et fint pyntet
bord.
Overmesterne fra de øvrige loger
i Sandefjord var invitert til denne
kvelden

Hovedpatriark i
Leir nr 8 Vestfold holder tale
til jubilanten.
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Bror Per Nilsen holder et
godt grep under taffelet
som toastmaster
Bror Thore Eriksen fra Loge 48 Færder sørget for
tonefølge

Overmester Christian
Holte-Nilssen gav oss et
historisk tilbakeblikk over
sentrale hendelser i verden i vårt 90 årige logeliv

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

Henry Dallanger

Johannes Kleppaker 90864370

mobil: 92295367

mobil: 90930035

Ingen kan ta tilbake
ord som ble sagt for hardt
Farlige stener som ruller
nedover fjell i fart
Stener som ruller,, river
flenger i grus og jord
Sårene blør i hjerter,
rammet av harde ord
Kast ikke skarpe stener
følsomme hjerter får mèn
Etterpå ligger blomster
knust under grus og sten

Kongshaugnytt finner du også på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 08.05.2017
Siste frist for materiell til det nummeret er 1 mai
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
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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

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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