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Nr. 2 Årgang 29

Huskelista!

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt.

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

Endelig har varmen kommet. Riktignok varierer det fra dag til dag.
Den ene dagen kan være litt kjølig i skyggen men god og varm i sola,
mens neste dag varmer sola så godt at det er fristende å ta av seg
klærne og rusle rundt i shorts og t-skjorte. Dette er det som gjør
klimaet her mot nord litt spennende, det varierer dag for dag.
Logevåren går raskt mot slutten og vi har lagt bak oss en travel vår,
med veteranjuveltildelinger, gradspasseringer og innvielse av to nye
brødre. Vi har også besøkt loge 17 Dag og overvært en gradspassering hos dem. Dette håper vi kan bli en tradisjon på lik linje med
gradspasseringen vi har sammen med loge 48 Færder. Det er alltid
spennende å se hvordan andre loger gjennomfører sine møter og spill.
Nå gjenstår bare ballongsalget 17. mai, sommerfesten 10.juni og «Ut i
det Blå» arrangementet så
har også dette halvåret blitt logehistorie. Halvåret preges nok litt
av dårlig fremmøtestatistikk, selv om noen møter har hatt god deltakelse. Vi, som alle
tidligere kollegier, bruker
mye tid på å prøve
å gjøre møtene så fristende at deltakerprosenten går opp. På alle arbeidsmøter har vi
nå hatt et lite foredrag eller tatt opp interessante temaer. Dette har
brødrene gitt gode
tilbakemeldinger på og vi
ønsker derfor å fortsette med det. Logemøtene i
logesalen er gjort så
korte som mulig og maten på ettermøtene er enklere og rimeligere. Dette har vi også fått god tilbakemelding på. Har noen av brødrene gode ideer om hvordan vi ellers
kan øke interessen for våre møter, har kollegiet stort ønske om gode
tips.
Når vårprogrammet er avsluttet har dette kollegium kun arbeidsmøtet i august igjen, så er den valgte toårsperioden over og et nytt kollegium tar over. På vegne av dagens kollegium ønsker jeg derfor å
takke alle brødrene for gode og velmenende råd og ellers alle positive tilbakemeldinger. Dette gjør vår arbeidsoppgave veldig mye enklere.
Kollegiet ønsker til slutt alle brødrene og deres familie en riktig god
sommer.

28.08 17
Arb. Åpningsmøte
04.09.17
Embedsmann installasjon
18.09.17
Arbm. Venneaften
11.10.17 Onsdag
Med 48 Færder
19.10.17
KLBA SOS Barnebyer
16.10..17
Sammen med 17 Dag
30.10.17
Arbm. Instruksjon
04..11.17 Lørdag
NOFA Foredrag v/Randulf
Meyer
05.11..17 Kirkesøndaf
06.11.17
Minneloge med 48 Færder
13.11.17
Privatnevndens aften
20.11.17
Innvielse (Galla)

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Christian Holte-Nilssen
Overmester
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Mandag 3. mars var det tildeling av 25 års veteranjuvel til bror Henry Jacoby
Tildelingen ble ledet av Storrepresentant Olav Lars Løvoll. Etter en stilfull seremoni med
31 brødre tilstede i salen var brødrene samlet til et fint dekket bord.

Mandag 6 mars Var det arbeidsmøte der Storreptesentant Olav Lars Løvoll foretok
instruksjon om den Edle Kjerlighets og Den Høye Sannhets grad.

Onsdag 16. mars var brødre fra vår Loge på besøk hos Loge 1 7 Dag i Porsgrunn
Vår loge har begynt et samarbeid med Loge Dag om å holde et årlig møte hver i Den Edle
Kjærlighets Grad. Vårt gjenmøte blir om høsten.
Denne gang dro åtte brødre til Porsgrunn onsdag 15. mars, med OM Christian HolteNilssen i spissen. Vertskapet hadde i tillegg til gradspassering Eks OM´s aften, med eldre
Eks OM på de fire stoler.
Vi skulle hatt med en bror til forfremmelse, men han måtte dessverre avstå grunnet sykdom.
Loge Dag gjennomførte en høytidelig og fin gradspassering, og etterpå var vi samlet til et
godt brodermåltid.
Bilturen til Porsgrunn tar ikke mer enn ca. en halv time, og enda mindre blir det når E 18
er ferdig utbygget. Det borger for godt og tett samarbeid mellom de to Loger.
Takk til Loge Dag for et hyggelig og godt møte, og velkommen til dere i høst.
Mandag 20 mars var fellesmøte med Loge 48 Færder. Møtet var i hovedsak forfremmelse til Det Gode Vennskaps grad for Bror Oddvar Myklebust fra vår Loge og Edgar Nyhus fra Loge 48 Færder. Det var 31 brødre fra egen Loge og 29 fra Loge 48 Færder tilstede. På ettermøtet ble det servert kremet fiskesuppe som vi alle var enig om smakte
fortreffelig. I salongen ble det servert kaffe og praten gikk livlig mellom brødrene.

Mandag 24 april var møtet i hovedsak satt av til innvielse av to nye brødre. Oddar
Arnvid Guvaag og Helge Petter Klavenes. Ble innviet under en meget fin seremoni. Tradisjonen tro ble det på ettermøtet servert fersk torsk med sandefjordsmør.

Oddar Arnvid Guvåg

Helge Petter Klavenes
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Mandag 3. april dro Stor Kapellan Dag Virik og undertegnede på besøk til Loge nr. 91 Skau-

gum i Røykenveien 142 i Asker. Virik var blitt anmodet om å holde foredrag om stifteren av vår
gren av Odd Fellow Ordenen, Thomas Wildey. Et foredrag han har holdt i flere loger og leire på
Østlandet.
Loge Skaugum flyttet inn i nyrestaurerte lokaler for en tid tilbake. Dette huset har tidligere
vært funksjonærbolig for ansatte på foliefabrikken, en fabrikk som laget bla kapsler til melkeflasker og medisinsk emballasje. Fabrikken ble nedlagt på 1980-tallet.
Undertegnede har i perioden 1980 – 1996 vært medlem av Loge Skaugum, og det er derfor hyggelig å følge med i dens historie, og treffe igjen brødre fra den tiden.
Lokalene er leid for en periode på ti år med mulig forlengelse i fem år. Huset er delvis vernet av
kommunen, slik at en umiddelbar fare for oppsigelse av leiekontrakten ikke skulle være å frykte.
Det ble en hyggelig logekveld med noen som husket episoder fra mer enn 20 år tilbake, samt å bli
tatt med enda lengere i Odd Fellow Ordenens historie.
Br. OM Ragnar Myrdal ønsket oss velkommen, og jeg hilste fra vår OM og Loge, en hilsen ble returnert til vår OM og Loge Kongshaug.
Br. Dag Virik har brukt mange timer på sin forskning, og er nok den i Norge som best kjenner
Thomas Wildeys historie fra hans barndom i London, til utviklingen av Ordenen i byen Baltimore,
og videre utover i USA.
Vi ønsker gjerne brødrene i Loge Skaugum velkommen til oss i Sandefjord ved en passende anledning.

Åge B. Eriksen

Onsdag 3. mai var det Generalforsamling i Stockflethsgate 22 AS Fra Loge 1 5 Kongshaug
var det gjenvalg av bror Rolf Jemtland og Kjell A. Olsen som også ble gjenvalgt som leder. Toril
Nor gjennomgikk regnskap og budsjett. For første gang på mange år viste regnskapet positiv verdi på anleggsmidler. Utover det redegjorde Åge B. Eriksen for biblioteket i underetasjen, Per
Harald Øvrum fra Loge 48 Færder redegjorde for brannanlegget i huset og Arvid K. Wold gjennomgikk utførte og forestående oppgaver for vedlikehold av huset.. Møtet ble avsluttet med

middag som bestod av indrefilet av storfe med soppstuing og tilbehør etter fulgt av kaffe og
marsipankake i salongen.

Mandag 8. mai var det ekstra arbeidsmøte der hovedsaken var valg av nye embedsmenn og
valgte nevnder. I neste nummer kommer nærmere presentasjon av disse. På ettermøtet holdt
Eks OM Åge B. Eriksen et foredrag om Odd Fellow under 2. verdenskrig.
Åge B. Eriksen har sammen med Eks Stor Kapellan Arvid Edvardt Fjære fikk gjennom Odd Fellow
akademiet oppgaver med å samle informasjon om hvordan Odd Fellow arbeidet inder siste verdenskrig. Dokumentasjoner er på det nærmeste ferdig og er på over nitti sider. Vel utført arbeid. Det arbeides for tiden med hvordan dette materialet skal kunne publiseres til den enkelte.
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Sommerhilsen fra vår vennskapsloge i Hadeslev
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En hilsen fra Vågbrytaren i Varberg
Broder Christian
Vintern är gången och sommaren nalkas
Jag såg på Kongshaugs hemsida att ni har ämbetsmanna installation i logen
den 4 september
Tar ni emot gäster vid ett sådant tillfälle?
Vi är några bröder här i Vågbrytaren som gärna skulle vilja besöka er just
vid detta tillfälle.
Vänskap Kärlek Sanning

Anders Axelsson
St Repr
0706718244

Denne E-posten kom fra vår vennskapsloge, Vågbrytaren i Varberg og ble
lest opp på vårt møte 8.mai.
Vi ser vel alle frem til å møte brødre fra Varberg under vår installasjon 4.
september. Sett av denne kvelden og ta imot brødre fra vår vennskapsloge.
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18. juni 2011 ble Norsk Odd Fellow Akademi stiftet. Akademiet er en nyskapning i Odd Fellow verdenen. Sverige var først ute med sitt Akademi i
2005. I 2016 kom Island etter med sitt Akademi. Akademisk arbeid innen
Odd Fellow Ordenen synes å være et særkjenne i de nordiske land.
Det akademiske arbeid skal ikke være noe topptungt, men noe jordnært.
Derfor vil vi i Norge ha regionale akademier hvor den enkelte søster og
bror med slike interesser kan få utløp for sine krefter og tanker.

REGIONALT ODD FELLOW AKADEMI
I VESTFOLD ER STIFTET

Regionalt Akademi i Vestfold ble stiftet 10.mars 2017 i Odd Fellow gården i Sandefjord. Navnet er NOFA Vestfold. Dette er det tredje Regionale Akademiet i Norge. Det var tilstede 102 søstre og brødre under den
høytidelige seremonien.
Leder, Eks OM Turid Tuft
Sekretær, Bror Michael Kimbell
Kasserer, Eks OM Åge Bernhard Eriksen
Stor Kapellan Dag Virik
Eks Stor Vakt Brita Leganger Johnsen,
Eks OM Inger Hefte Kvilhaug

Fra venstre;’
Eks OM Inger Hefte Kvilhaug, Stor Sire Morten Buan, Eks OM Turid Tuft, Stor Kapellan Dag
Virik, Eks Stor Vakt Brita Leganger Johnsen, Eks OM Åge Bernhard Eriksen.
Bror Michael Kimbel var ikke tilstede.
Foto; Arvid Wold
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Fra venstre;
DSS Selle Marie Horntvedt, Stor Kapellan dag Virik, Stor Sire Morten Buan, Eks OM Turid Tuft,
Dep. Stor Sire Toril Grundtvik Skougaard.

Medlemmer i NOFA Vestfold
Bakerst fra venstre;
Str. Laila Bugge, Eks OM Grethe Lian Mørch, Eks
OM Asbjørg Solberg, Eks OM Henny Elisabeth
Frøyland, Eks OM Thorild Bugge, Stor Sire Morten
Buan, Eks OM Anne Sjuls Fjeld, Str. Tanja Aune,
Eks Om Karin Ann Hellerud, DSS Bjørnar Andreassen, Str. Vigdis Hansen.
Foran fra venstre;
Eks Om Inger Hefte Kvilhaug, Eks OM Turid Tuft,
Stor Kapellan Dag Virik, Eks Stor Vakt Brita Leganger Johnsen, Eks OM Åge B. Eriksen.

Eks OM Hilde Sataslaatten Odd, Bror Bjørn Odd og Eks OM
Svein Harald Sataslaatten.

Stor Kapellan Dag Virik var
dagens tostmaster.

En meget glad og fornøyd leder for Regionalt Akademi
Vestfold takket for tilliten og deltakelse fra alle logene i Vestfold. Det var over 100 deltakere tilstede
denne dagen

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

7

10.mars 2017
ble Institueringen av
REGIONALT ODD FELLOW AKADEMI VESTFOLD
avholdt i Stockflethsgt. 22, Sandefjord
Referat; Heidi Jegaard
Til stede var Stor Sire Morten Buan, Intitiativgruppen for stiftelse av regionalt akademi, og
søstre og brødre fra fjern og nær – til sammen 102 deltakere.
I henhold til søknad sendt Norsk Odd Fellow Akademi fra 3 søstre og 3 brødre
i initiativgruppen for instituering av Regionalt Akademi i Distrikt 8 Vestfold, har
Stor Sire/ Preses i brev av 31.01.2017 samtykket i dette.
Stor Sire åpnet møtet etter at Stor Kapellan Dag Virik hadde bekreftet at alle de tilstedeværende var medlemmer av vår Orden.
Stor Sire utnevnte deretter referent og dørvakt, før han erklærte møtet for åpnet.
Stor Sire refererte Akademiets oppgaver som er gitt i statuttene for Regionalt Akademi. Han
presiserte at det er en viktig og krevende oppgave for initiativtakerne, men det er også en oppgave som vil gi hver enkelt en følelse av tilfredshet og glede når målet er nådd og oppgaven løst.
Stor Sire takket på Ordenens vegne de søstre og brødre som har arbeidet for og tatt initiativet
til møtet.
Han ba deretter om forslag til navn på Det Regionale Akademiet. Leder Turid Tuft fremsatte le-

der-gruppens forslag, som er Regionalt Odd Fellow Akademi Vestfold. Forkortet i dagligtale til
NOFA Vestfold.
Forslaget ble enstemmig vedtatt av medlemmene i det Regionale Akademi.
Statutter for Regionalt Odd Fellow Akademi Vestfold ble deretter referert.
Etter statuttenes § 3 skal det velges et råd på 6 medlemmer og følgende var foreslått:
Leder: Eks OM Turid Tuft (velges for 2 år)
Sekretær: Bror Michael Kimbell (velges for 4 år)
Kasserer: Eks OM Åge Bernhard Eriksen (velges for 2 år)
3 Rådsmedlemmer: Stor Kapellan Dag Virik, (velges for 4 år)
Eks Stor Vakt Brita Leganger Johnsen (velges for 4 år)

Eks OM Inger Hefte Kvilhaug (velges for 4 år)
Alle de foreslåtte ble valgt.
Rådsmedlemmene ble deretter ført frem for Br. Stor Sire, som på forespørsel sa seg villige til å
påta seg å lede NOFA Vestfold.
Stor Sire takket for at Rådet hadde stilt seg i spissen for det Regionale Akademi, og minnet dem
om deres ansvar og plikter.
Rådsmedlemmene ble deretter ført tilbake til sine plasser.
Str. Musikkansvarlig spilte «Våren» av Edvard Grieg.
Stor Sire holdt her sin tale og ønsket på vegne av Den Norske Storloge og Norsk Odd Fellow
Akademi, lykke til og erklærte Regionalt Odd Fellow Akademi Vestfold for lovlig instituert
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Leder Turid Tuft overtok deretter talestolen, og spurte om noen hadde noe å forebringe til beste

for Regionalt Odd Fellow Akademi Vestfold.
DSS Selle Marie Horntvedt hilste fra Regionalt Odd Fellow Akademi Agder, og mente at det
blåser en «akademi-vind» i Norge.
Leder Turid Tuft leste hilsen fra Regionalt Odd Fellow Akademi Trøndelag og fra vår egen DSS
Greta Gjerde Christiansen, som var på reise.
Rådsleder Turid Tuft takket deretter Stor Sire med følgende ord:
Br. Stor Sire, kjære Preses.
Takk for at De er tilstede her hos oss i dag og har ledet den høytidelige seremonien og instituert
vårt Regionale Odd Fellow Akademi.
Det tredje i rekken av Regionale Akademier i landet, det fjerde ligger i startgropen og institue-

res til høsten.
Dagen i dag er en spennende dag, en litt underlig dag, den er vår! Vi er med på å skape et nytt bitte bitte lite avsnitt i vår Ordens historie.
I sin bok «Tankefrø» skriver Leif Ottersen at vi selv setter farge på våre dager og at fargene
smitter over på våre omgivelser.
Jeg tror denne dagen er BLÅ…med høy himmel og perspektiv over liv og virke. Eller kanskje
HVIT…ren, tillitsfull med åpent sinn og utstrakte hender.
Takk for at De er med og fargelegger vår store dag.
Takk for vennlige, formanende ord om vårt ansvar fremover. Vi skal gjøre hva vi kan for å vise oss

Deres tillit verdig.
Det er vårt ønske og mål å skape et kraftsentrum her i vårt distrikt, hvor Ordenssøsken kan møtes for å utveksle tanker og erfaringer.
Motta og dele kunnskap. Vi ønsker samtaler om Ordenens etiske grunnprinsipper, vi ønsker å bli
dus med våre verdier, vi ønsker å utvikle en «Tankesmie» i NOFAs ånd, til beste for vårt Distrikt
og for vår Orden. Vi ser frem til å ta fatt på oppgaven.”
Str. Musikkansvarlig spilte deretter «Men går jag øver engarna», fremført av trompetist Ole
Edv. Antonsen.
Rådsleder Turid Tuft lukket deretter møte, og minnet om NOFA Vestfolds neste møte som var
fastsatt til 4. november, hvor temaet er «Logesalens symbolikk».

Stor Sire Morten Buan holdt deretter foredrag med temaet: «Er Odd Fellow Ordenen en gammeldags anakronisme, eller har den noe å gi unge i dagens samfunn».
Stor Sire ble ført ut av fung. Stormarsjall og deretter de øvrige brødrene og søstrene.
Etter fotografering kunne Rådsleder ønske alle tilstedeværende velkommen til søskenmåltidet
hvor vi fikk servert karbonadesmørbrød og Napoleonskake.
Toastmaster ved bordet var Stor Kapellan Dag Virik
Taler ved bordet ble fremført av Stor Sire Morten Buan, DSS Bjørnar Andreassen og DSS Selle
Marie Horntvedt, som overrakte blomster til rådslederen.
Vi sang «Kunnskapsløftet» av Oddmund Reppe og vår egen nye NOFA - Vestfold sang av Brita Le-

ganger Johnsen. HP Kjell Aas var forsanger.
Storrepresentant Sigurd Reppesgård, Odd Fellow loge nr. 48 Færder, takket for maten.
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Stor Sire/ Preses tale
ved institueringen av Regionalt
Odd Fellow akademi Vestfold
Odd Fellow Ordenen så sitt lys for over to hundre år siden.
Den ble etablert i en tid hvor samfunnets utfordringer var
annerledes enn i vår tid. Vi ser dette ikke minst på hvordan
den praktiske og konkrete anvendelse av budordene har skiftet gjennom tidene selv om verdigrunnlaget baseres på de

samme idealer som på mange måter kan betegnes som tidløse.
Odd Fellow Ordenen har alltid vært en verdibærende Orden.
Og nettopp i dette ligger dagens utfordring om å gjennomtenke disse verdiene slik at de blir friske, nye og anvendbare i
dagens pulserende liv, og i det livet som våre unge søstre og
brødre skal leve om 20, 30, ja om 100 år fra nå.
Det er livsfarlig når verdier blir museumsgjenstander. Da mister de sin aktualitet og blir mer et
hinder enn til en stimulans og en hjelp til å leve livet. Verdiene, etikken og budordene avhenger av
en stadig bevisstgjøring og dynamikk for å finne sin form i sin tid og i dagens samfunn.
Odd Fellow Ordenen appellerer på sin stille og rituelle måte til alle sine medlemmer. Målet må
hele tiden være slik som det står i Ordenens visjon ; Gi hver søster og bror verdier, kunnskap og
holdninger som en skal anvende i sin livsførsel – søke etter beste evne å etterleve verdiene. Det
tilbakevendende spørsmål er: Hvordan bør jeg leve?
Svarene på dette spørsmål er å finne i våre loge- og våre leirritualer.
Men da må ritualene være levende og livskraftige. De må forstås i vår egen tid.
Jeg tror at det er her Akademiets misjon og oppgave ligger.
Vi skal arbeide med dypdykk i våre ritualer, finne deres kilder og se hvordan de kan fortolkes i
lys av forskjellige etiske og verdimessige systemer.
Vi skal forske nærmere i vår historie, forstå den i lyset av sin samtid for dermed å få innsikt i
hvordan våre Ordensfedre og Ordensmødre løste sine Ordensutfordringer i sin tid.
Vi skal identifisere Ordenens etiske lære og se den i forhold til alle andre etiske systemer, både
de vi er beslektet med og de vi vil ta avstand fra.
Vi skal arbeide med fremtiden og bruke kunnskaper til å forstå den.
Vi skal arbeide med ledelse for å finne de ledelsesformer som er forenlig med vår etikk og våre
verdier.
Norsk Odd Fellow Akademi har som sin fremste oppgave å gjøre Odd Fellow Ordenen enda mer
livskraftig i tiden som kommer slik at Ordenens medlemmer skal oppleve at hvert logemøte og
hver leirslagning gir viktige impulser til å leve med: i familieliv, arbeidsliv og samfunn på en stadig
mer meningsfull måte.
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28.08 Arb.

09.10 Klba SOS Barnebyer

Rundstykker m/ skinke og
ost
Kr. 60
04.09 EI Galla

11.10 med Loge 48 Færder

Svinesteik m/surkål og poteter
Kr.190,18.09 Arb.

16.10 med Loge 17 Dag

Drikke kommer i tillegg
Betal helst med kort.
Flere menyer er ikke fastsatt og kommer senere.
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Sommerhilsen fra Distriktstorsire

Kjære Embetsmenn og brødre.
Vår og sommer nærmer seg med raske skritt. En vinter er igjen historie, og i skrivende stund spirer blomstene og trærne får sine flotte grønne
farger.
En for mange travel vårtermin nærmer seg slutten og ferie og avslapping venter. Vi kan se tilbake på en travel, men lærerik termin
med flere brødre som har mottatt hedersbevisninger i form av
Veteranjuvel. Nå er det slik at levealderen forlenges, og med den
vil flere og flere brødre motta disse spesielle juvelene for 40 og
50 års medlemskap.
Våre veteraner er selve grunnstammen i vår organisasjon, det er
disse staute brødre som gjennom sin erfaring i Ordenen har banet veien vi andre nå går på. La oss i fremtiden vise disse brødrene den respekt de fortjener ved å møte opp når Logene annonserer Veterantildelinger.
Logenes fremmøteprosent er dessverre synkende. Det er helt avgjørende for det
gode Logemøte at brødrene kommer på møtene. Uten dere brødre vil det ikke kunne avholdes noen Logemøter. Mer enn noen gang gjelder at vi møter så ofte vi kan, og helst
litt oftere. Gledelig er meldinger som at flere loger igjen har flere innmeldelser enn utmeldelser. Dette er gledelig for vårt distrikt. Jeg er helt sikker på at Storlogens konsept for ”Venneaften” har slått positivt ut for oss.
Jeg har den gleden å besøke våre 8 loger og 2 leire så ofte jeg har anledning. Jeg
er dere brødre en stor takk skyldig for den gode mottagelsen jeg alltid blir møtt med –
det varmer. Måtte fremtiden fylles av det gode håndtrykk og det varme smil som venter oss når vi møter en bror.
Igjen er det snart tid for skifte av kollegier i våre loger og leire. En stor takk til
de embetsmenn som nå går av etter lang tjeneste for vår Orden. La oss alle i høstterminen møte så ofte vi kan og bidra med kunnskap og godt samhold i loge og leirarbeide.
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god sommer.
Med broderlig hilsen i V. K. og S.
Bjørnar Andreassen
Distrikts Stor Sire
Distrikt nr. 8 Vestfold
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Storrepresentantens spalte:
Når dette leses har vi hatt vårt siste møte denne våren. Vi har valgt nytt
kollegium, som skal installeres mandag 4. september.
Det er alltid spennende og hyggelig når vi får et nytt embeds kollegie.
Vi kommer til å gå inn i en svært hektisk og aktiv høst, med gradspasseringer,
og gode klubbaftener.
Stor Sire har bestemt at stjernehimmel, også kan brukes under 25
års Ve Ju tildeling, dette var svært positivt og hyggelig vedtak, for
nye 25 års jubilanter.
Distrikt nr. 8 har pr. 1 mai 677 Odd Fellow medlemmer med en gjennomsnitt alder
på 67 år. Loge 15 Kongshaug er den største logen i distriktet med 120 medlemmer
med en gjennomsnitt alder på 69 år.
Gjennomsnitt alderen for de enkelte loger i Distriktet sprer seg fra 63 til 70 år.
Vi er litt over gjennomsnittet i alder i Distriktet, men vi har ikke den høyeste
gjennomsnitt alderen.
Det som opptar meg veldig, er at vi har en svært dårlig frammøte prosent

på våre møter.
Hva skal vi gjøre for at medlemmene skal synes det er hyggelig å komme på
våre møter? Er det noen som har noen gode forslag er jeg svært takknemelig
for gode innspill.
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon snudd hver stein for å engasjere brødrene,
med forskjellige tiltak ved å arrangere kurs, spørreundersøkelser men til liten nytte, ingen påmelding til våre kurs.
Privatnevnda har arrangert hyggelige og positive klubbaftener, med dårlig
oppslutning blant brødrene.
Jeg håper at vi fra høsten av kan se en helt ny trend, med en sterk økning i frammøte
prosenten.
Jeg er fullstendig klar over at vi ikke har møteplikt, men det er alltid hyggelig for
Overmester og embedsmennene når det er mange brødre i salen.
Møt så ofte som du kan. Et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene.
Jeg vil ønske all brødrene med familie en riktig God Sommer
Med broderlig hilsen i V,K og S
Olav L. Løvoll
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Ny redningsskøyte i 2019, Odd Fellow III
Som de fleste vet er det en ny innsamlingsaksjon pågang i Odd Fellow igjen. Denne gangen er det litt spesielt siden Odd Fellow er 200 år i 2019. Derfor kaller vi
det en jubileumsak.
Denne gangen skal vi skaffe Redningsselskapet en skøyte, den skal
hete Odd Fellow III. Det skal samles
inn kr. 25 200 000.-, det er mye
penger. Det vil si at hver bror må bidra med
kr. 1200.- for at vi skal
komme i mål. All innsamling er jo
selvfølgelig frivillig.
Du vil som bror i Odd Fellow motta
et brev med litt info om saken og en faktura som du kan sette inn det beløpet som du
ønsker å bidra med i 2017. Loge 15 Kongshaug må innen 1. desember i år innbetale
kr.72000.- til saken. Det vil si kr.600.- pr. medlem.
Vi skal i tillegg til
dette ha en sommerfest den 10. juni, overskuddet på denne festen går til saken. Den 12.
november skal vi ha en konsert i Bugården Kirke med kjente artister fra regionen.

På to logekvelder skal utlodningen dedikeres jubileumssaken. Det vil også bli en større
utlodning med noen få fine gevinster som vil gå over lengre tid, alt dette til sammen håper vi skal bringe nok penger så Kongshaug kan sende inn sitt bidrag til Odd Fellow sentralt.
Grunnen til at vi gjør det på denne måten er for ikke å belaste medlemmene med mer
dugnad enn det vi allerede har med SOS barnebyer.
Vi håper å motta din støtte til saken og ser frem til at vi innen 1. desember er i mål med
vårt bidrag for 2017.

Leder i Landssaken for Loge 15 Kongshaug

23. august 2017

Svein Trollsås
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T ankespinn
Er det slik at tanker fra fortid, nåtid og fremtid gir oss en enestående mulighet til å
bruke fortidens erfaringer i nåtid slik at vi lettere kan planlegge fremtiden?
Vi har mange slags tanker i hodet vårt gjennom en lang dag. Noen ganger har vi for
mange tanker, andre ganger er vi mere tankeløse.
Det er så lett å bli opphengt i de samme tankene. Det er ikke alltid like enkelt å la tankene fare.
Det finnes dem som har stor omtanke for andre og det finnes dem som ikke kan utstå
tanken. La oss tenke gode tanker, la oss tenke varme tanker. Kanskje vil akkurat de tankene gjøre en positiv forskjell for noen.
En morsom tanke kan skape liv og røre. En baktanke kan gi deg selv og andre en nedtur,
eller det som verre er. Tankespinnerier og tankevev kan ofte gå helt i spinn eller lage
knuter i ens tilværelse.
I ethvert konsept ligger en grunntanke. Tanken om at vi vil noe, hvorfor vi vil, og hvordan skal vi få det til? Konstruktive tanker. Usagte tanker er aldri bortkastet
Uansett hvordan eller hva vi tenker, kan det jo være en tanke å tenke etter,- eller kanskje helst før.
En god tanke kan være gull verdt, eller den kan være verdiløs.
Tanker er frie. Blir de omsatt til ord blir de iakttatt. Alt avhenger av tanken. Tanken er
alle tings begynnelse. Livet er hva dine tanker gjør det til.
Tanken på kontroll gjør noe med de fleste av oss, særlig tanken på andres kontroll. Tanken på det verste skremmer oss og tanken på å miste noe eller noen som betyr mye for
oss, er nærmest uutholdelig.
Så hva skal vi da med alle disse tankene ?
Skal vi la det bli med tanken…..
Eller er det slik at tanker fra fortid, nåtid og fremtid gir oss en enestående mulighet til
å bruke fortidens erfaringer i nåtid slik at vi lettere kan planlegge fremtiden.
Det er kanskje noe å tenke over…..

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

15

Siden siste nummer av Kongshaugnytt har to brødre gått bort
Logebror Ole Petter Anton Larsen døde 14.04.2017
Født 17.04.1928 , det manglet altså 3 dager på å bli 89 år
Det var med sorg jeg mottok beskjeden om at bror Ole Petter ikke lenger er blant oss.
Den 11/4 besøkte bror Birger B. Vabog og jeg Ole Petter og
så døde han bare 3 dager senere.
Han har bodd i Vesterøya Sandefjord i hele sitt liv. Født i
Ormestadvika og deretter bodd på Vindal sammen med sin
kone Elna og de fikk 3 barn ; Svenn Roar , Helge og Tine.
Ole Petter og jeg kjørte sammen til logemøtene , avstand
mellom husene våre på Vindal er bare et par hundre meter ,
vi hadde god kontakt.
Som barn og ungdom var Ole Petter spesielt aktiv i idrett ,
han var spesielt god i skihopp.
Startet sitt yrkesaktive liv på sjøen og arbeidet deretter i Østlanske , en forretning i
Sandefjord hvor de forhandlet bygningsartikler, deretter drev han i mange år verksted
i plate, sveis og smijern , han drev med dette i mindre målestokk fra verksted hjemme
til han var godt over 80 år
På Østlanske arbeidet bror Øystein Myhre som ble Ole Petter`s fadder i 1966
Ole Petter mottok 50 års juvelen i 2. mai 2016 , han var en aktiv logebror , hadde sin
faste plass i logesalen ved kapellan.
Lyser fred over bror Ole Petter`s minne.
Ragnar Allum

Logebror Reidar Hvitstein ble født 8. mars 1957 og døde 30. april 2017

Bror Reidar ble innviet i vår Loge 14. april 2016. Han så frem til å
få Det Gode Vennskaps Grad, men han gikk bort før han ble forfremmet til denne graden. I Kongshaugnytt fra mai 2016 kan dere
lese hva han skrev om seg selv.
Vi lyser fred over Bror Reidar`s Minne
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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 mén
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 18.09.2017
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 : M2 Megling
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: 33 47 91 10, e-post: oesten@bjorvikhaugen.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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