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Forord
Den 5. november 2001 har Loge nr. 15 Kongshaug bestått i 75 år.
I anledning jubileet nedsatte Logen en redaksjonskomité, bestående OM
Birger B. Vabog, Eks. OM Arne Sørlie, Eks OM Reidar Bjørkmark, UM
Bjørn Hørnes og sekr. Bjørn Auby, med formål å lage et jubileumsskrift.
Ved 10-års jubileet 1936 ble det utgitt et mindre festskrift, mens det til 25års jubileet kun ble referert en beretning. Til 40-års jubileet ble det utarbeidet en mer omfattende beretning om vår Loge, mens 50-års skriftet mer
tok for seg Odd Fellow i en større sammenheng. Et utdrag av Logens historie ble så laget til 70- års jubileet i 1996.
Komiteen ble raskt enige om følgende målsetting:
-

å lage et jubileumsskrift om vår Loge, primært beregnet på
nåværende og kommende brødre
å ta med noe av stoffet fra tidligere jubileumsskriv, men primært
konsentrere oss om perioden fra 1976 til 2001.

Komiteen forventer at et 100 - års jubileumsskriv vil ta for seg hele perioden mer omfattende enn det vi gjør her.
Hendelser i og omkring Logen blir fort historie, mye går i glemmeboken.
Vi ser det som viktig å få notert ned noen av disse hendelsene, slik at de er
bevart for ettertiden.
Vi håper beretningen vil bli mottatt med velvilje.
Sandefjord, 01.10. 2001.

Redaksjonskomiteen.
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Jubileumshilsen fra DSS.

Årene kommer og årene går sammen med timeglasset, og mange av Loge nr. 15
Kongshaugs 75 år – er nå for alle – år som kun kan oppleves gjennom minnene.
Timeglasset vil fortsette videre uten opphold. Men en ting vil stå fast:
Hver annen mandag i måneden vil Loge nr. 15 Kongshaug fortsette sitt Odd Fellow arbeid, og åpne sine dører for å bevare og videreutvilke det varme broderskap som Logen er kjent for å ha.
I dagens urolige verden er våre Loger for de fleste som en oase – hvor det er
mulig å finne fred og hvile og næring for det trette sinn. Det å kunne sitte i logesalen i Sandefjord, hvor dyktige og engasjerte embets-menn og brødre gjennom
tidene har evnet å etablere et varmt og rikt miljø, det er et privilegium.
Logen er den eldste i Distrikt nr. 8 Vestfold. Den er sterk og fremgangsrik, og
historisk sett, kan man vel trygt slå fast at Logens omsorg og arbeid for barn har
gått som en rød tråd opp gjennom tidene.
Arbeidet med å danne Loger både i Tønsberg og Larvik, hadde sitt utspring i det
som br. Halvdan Feen kalte ”vennekretsens hovedrot”. Vi har mye å takke Loge
nr. 15 Kongshaug for. Det å ha en handlekraftig og engasjert Loge i sitt nærmiljø
er, etter min mening, en svært god måte å kvalitetssikre hverdagslivet på.
Lykken er beskjeden - den har verken med rikdom eller berømmelse å gjøre!
Jeg gratulerer Loge nr. 15 Kongshaug med sine 75 år, og ønsker lykke til videre
med arbeidet for vår kjære Orden og for den enkelte bror!
Med broderlig hilsen i V. K. og S.
Bjørn Erik Gutke

DSS
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Kongshaug-sangen
Kongshaug, Olavs hvilested,
minner om en høvding stor,
maner slekten ledd for ledd
til å øve dåd som gror.
Hill deg, Olav Geirstadalv!
Du oss gav historie rik.
Gid vi alltid uten svik
verne må om haugens alv.
Kongshaug, Sandars minnehall!
Vi har tatt i arv ditt navn.
Det skal egge frem vårt kall:
”Fred å sprede, lindre savn,
trøste, elske, være sann.”
Signe du vår streben, Gud!
La oss dra i verden ut
som en from samaritan!
Kongshaug, du er logen vår,
vennekretsens hovedrot.
Måtte hver et skudd du får
levne gavn og glede blott.
Brødrene man verve lot:
Må du øve handling god.
Så det nu og alle år
tjener Kongshaug, logen vår.
Vår logesang ble opprinnelig skrevet av bror Halvdan Feen, med melodi av
bror Erling Bøe, til innvielsen av Dronningensgate 9 i 1931. Den ble så, med
noen små endringer, valgt som vår logesang kort tid etter innvielsen.
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Bilde av loge Kongshaugs innvielse 1926
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Odd Fellow Ordenen kommer til Sandefjord
27. januar 1923 ble det holdt et foredrag i Sandefjord om «Odd Fellow
Ordenen», dens mål og veier.
Under møtet undertegnet 17 av de tilstedeværende søknad om opptagelse
i Ordenen, og allerede den følgende dag ble disse opptatt i Ordenen som
medlemmer av Loge nr. 1 Norvegia.
Forarbeidet til dette var gjort av lærer ved den høyere skole, Haakon W.
Jenssen Furmyhr. Han ble opptatt i Ordenen i 192l, og året etter fikk han
med seg August Midling, P.E. Pedersen og Olaf Sørensen. Disse til sammen
21 brødre startet så Sandefjord Broderforening, med møter på Hotel Kong
Carl, og med en kontingent på kr. 3.- pr. måned.
Tross den gode start, tok det over 3 år før det lyktes å danne egen Loge.
Dette skyldtes først og fremst at man ikke fant det tilrådelig å starte på et
for svakt økonomisk grunnlag. Logeutstyret ble eksempelvis tre ganger så
dyrt som først kalkulert, men i løpet av denne perioden ble nødvendig
utstyr innkjøpt, og fribrev for den startende Loge innvilget.
4. november 1926 ble de leide lokaler i Hotel Kong Carl innviet under
ledelse av Stor Sire Sam. Johnson, og søndag 5. november 1926 foretok
Storlogen de nødvendige gradspasseringer, hvoretter Loge nr. 15 Kongshaug ble instituert.
En stor begivenhet i Sandefjords historie er funnet av graven med Gokstadskipet og småkongen Olav Geirstadalv. Dette funnet var det første med
et helt vikingskip i, og gjorde byen kjent langt utenfor landets grenser. Det
falt derfor ganske naturlig å bruke dette til vår Loges navn og logo. Denne
begivenhet ble da også brukt som tema i bror Halvdan Feens fine logesang, med melodi av bror Erling Bøe. Når vi synger «Kongshaug, Olavs
hvilested» på våre møter, er det både med stolthet og forståelse for den
historiske linje tilbake til våre forfedre. I dag blir haugen kalt
Gokstadhaugen, men la oss minne om hva som sto å lese i Sandefjords
Blad 5. mai 1880: « Paa Øvre Gogstads Jorder omtrent 2 kilometre fra
Sandefjord er en meget stor Haug, som gjennom uminnelige Tider har
været kaldet «Kongshaugen»... ... “
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Loge nr. 15 Kongshaug 1926 - 1940
De mange gjøremål som en ny Loge medfører, sammen med de vanskene
leide lokaler førte med seg, satte broderskapet på en hard prøve. Meget
snart kom ønsket om egne lokaler opp, og dette ble realisert allerede etter
5 år, i 1931.
Odd Fellow - tanken slo etter hvert an i distriktet, og tilgangen på nye
brødre kom jevnt og sikkert, særlig etter at Logen flyttet inn i eget hus.
De 21 fra 1926 var blitt til 40 brødre i 1930, 60 i 1935 og 88 brødre i
1940.
Logens arbeid gikk utmerket, med god framgang både tallmessig og
økonomisk fram til krigsutbruddet.
Fra Store Sire Joh. Middelthon mottok Logen den 28. september 1940 et
sirkulære om at alle Loger måtte avvikles innen 25. oktober.
Loge Kongshaug holdt sitt siste møte 7. oktober, hvor 66 av logens 88
brødre var tilstede. Mange av Logens sjøfarende brødre var i krigstjeneste
utenfor Norge. Av protokollen framgår det at den spente
situasjonen preget møtet. Dette siste møtet ble filmet, og filmen er senere
vist ved forskjellige anledninger, men er dessverre ikke å finne i våre arkiver.
Logen ble avviklet ved at Logens formue ble delt mellom brødrene i form
av aksjer i Dronningensgt. 9 og kontanter som skulle tilbakeføres til Logen, dersom den noen gang skulle komme i gang igjen. Alt utstyr ble lagret og skjult, mens Logens bøker måtte utleveres til tyskerne.
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Krigsårene 1940 - 1945
Loge Kongshaug var foreløpig opphørt, men med Dronningensgt. 9 i behold og med den rådende krigstilstanden, ble de fleste brødrene sveiset
enda sterkere sammen. Det var i Logen oppstått et meget godt bridgemiljø, og da beskjeden kom om avvikling av Logen, tok ivrige brødre
allerede den 30.09. opp tanken: Kanskje bridgen kunne holde brødrene
sammen til lysere tider igjen oppsto?
14. oktober 1940 ble bridgeklubben «HVALEN» konstituert med vedtekter og styre i fullt lovlige former. Medlemmene i klubben måtte godkjennes av styret - underforstått - kun Odd Fellow-brødre ble godtatt. ”HVALEN” var i drift inntil frigjøringen, og senere som en underavdeling av
Loge Kongshaug fram til 1949, da Logens klubbaftener overtok denne
aktivitet.
Bridgeklubben var meget aktiv, med møter på mandagene - liksom Loge
Kongshaug. Det ble arrangert turneringer, konkurranser og mesterskap.
Samholdet og offerviljen var enestående, «Odd Fellow - tanken» var
dominerende og hvert møte begynte stående med å minnes Logen og
Ordenen - uten at ett ord ble sagt.
Klubben forsøkte å videreføre de tilstelninger og arrangementer som
Loge Kongshaug hadde etablert - julefester for barn og voksne,
innsamlinger til trengende, fester for gamle og sykebesøk.
Bridgeklubben ”HVALEN” hadde den aller største betydning for Logen
ved å opprettholde samhold mellom brødrene i Logens ånd. Dette gjorde
det også mye lettere å gjenoppta logearbeidet etter frigjøringen.
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Perioden 1945-1976
Ved frigjøringen lå forholdene meget godt tilrette for å ta opp igjen Odd
Fellow-arbeidet, med logebygningen i behold, logeutstyret i det vesentlige intakt, og i tillegg - en sammensveiset broderflokk. Logens protokoller og ritualbøker ble funnet i tyskernes arkiver. Selv om bygningen var i
behold, var lokalene og inventaret nedslitt og i meget dårlig forfatning.
Det valgte embetskollegium fra 1940 trådte straks sammen, og i løpet av
sommeren 1945 ble logesalen og selskapslokalene satt i brukbar stand.
Kollegiet sendte 22. august 1945 ut henvendelse til alle Loge Kongshaugs
noterte brødre fra 1940, med anmodning om å møte på første Logemøte.
10 brødre var avgått ved døden, og 12,vesentlig eldre brødre, forble passive. 58 hjemmeværende brødre meldte seg som aktive. Senere kom også
sjøfarende brødre hjem, slik at Loge Kongshaug gjenopptok arbeidet med
66 aktive brødre. Første møte etter frigjøringen, møte nr. 299, ble avholdt
15. oktober 1945, en gledens dag i Logens historie.
Logen vokste og delte seg. I 1956 ble en ny Loge instituert i byen vår,
Loge nr. 48 Færder. Fra vår loge ble 30 brødre medlemmer i den nye
Loge.
En meget stor dag i Logens historie er 26. mai 1964. Turistskipet
“NORTLAND” besøkte Sandefjord. Ombord var en rekke Odd Fellows,
og Logene Svenør, Færder og Kongshaug foresto et arrangement med besøk av representanter for 34 utenlandske Loger: 25 tyske, 5 sveitsiske, 2
danske, 1 hollandsk og 1 fransk. 200 brødre overvar møtet, med norsk og
tysk tale under innvielsen av en tysk og en norsk bror, noe som sterkt
understreket ordenens internasjonale karakter.
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Perioden 1976 – 2001
Om vi forsøker å se tilbake på de siste 25 år av vår Loges historie, må vi
erkjenne at vår forhandlingsprotokoll for perioden 1976 - 1983 er sporløst
forsvunnet. Dette har gjort det vanskelig å framstille ulike hendelser fra
logelivet i denne perioden.
Det har i de senere årene foregått en utvikling i Ordenssammenheng, hvor
Rebekkaloger og Odd Fellowloger skal likestilles og være likeverdige i
Ordenssammenheng. Dette er en prosess i tråd med samfunnsutviklingen
for øvrig.
Vår avdøde bror, Eks DDSS Rolf Ellingsen, etterlyste så tidlig som i mars
1983 et samarbeid med Rebekkaloger, og han anmodet kollegiet å finne
fram til en mulighet for at Loge Verdande fikk sin stemme når det gjaldt
Stockflethsgate22. Et forslag som den gang møtte visse motforestillinger
blant brødrene. I dag er Loge Verdande likestilt med Kongshaug og Færder
når det gjelder vårt Ordensbygg.
Våre klubbaftener fortsetter som tidligere, og mange forskjellige temaer
er tatt opp i denne sammenheng. Mange fine utflukter/besøk til bedrifter
har det blitt. Gjestfriheten har alltid vært stor ved slike anledninger, og
brødrene har vist å sette pris på tiltakene, ved at de har møtt opp i stort
antall. Enkelte klubbaftener er åpne for brødrenes damer.
Tidligere hadde Kongshaug Sukke-beboere på besøk til 17. mai-bespisning, og for øvrig var det “Åpent hus” i Stockflethsgate. Da besøkene
opphørte, ble 17. mai arrangementet, samt juletrefest for barn og felles
kirkedag et arrangement sammen med Verdande og Færder. Logene er blitt
enige om å fordele ansvaret – slik at hvert tredje år har Loge Kongshaug
disse oppgavene. Dessuten gjennomføres nå visse Ordensarrangementer i
samarbeid med Loge nr. 48 Færder, bl. a. felles førstegradspassering og
minneloge.
Vår vekst og virksomhet har fortsatt i en god ånd, men man har erfart at
samfunnsutviklingen og økningen av ideelle organisasjoner har gjort rekrutteringen av nye medlemmer langt mer krevende enn tidligere.

I Logens første 10 års periode var tilgangen på hele 52 brødre.
Etter krigen startet man naturlig nok noe redusert, men i neste 10 års periode økte antallet med 64. Her er ikke medregnet 30 brødre, som søkte
overgang til Loge ”Færder” ved etableringen i 1956. Den store fremgangen fortsatte med topp i 1978 – 158 medlemmer. Det var mange som da
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mente at Logen var moden for ny knoppskyting. På denne side visste man
at aldersfordelingen var skjev, og dette slo til. En del år senere mistet Logen i en tre års periode nær 30 trofaste brødre, og senere også en del passive slik at medlemstallet falt til 127 i 1991. I siste tiårsperiode har det
vært en jevn og god tilgang. Til tross for mange naturlige avganger, er
medlemstallet i jubileumsåret på 140 brødre.
Logens utvikling i antall brødre:
1926
24

-36
76

-45
66

-56
130

-66
151

-76
155

-86
150

-96
137

-01
140

Kollegiet 2001 2003
Kass. Arne Olav Nyland Sekr. Bjørn Auby Sk.m Åge B. Eriksen
U.M. Fred M. Olafsen O.M. Erling Riisnæs Eks. O.M. Frank Eriksen

66-67
68-69
70-71
72-73
74-75
75-77
77-79
79-81
81-83
83-85

TROGSTAD, Thorstein
HOLTHE, Arne
KJÆRAAS, Haakon
HANSEN, Odd W.
ELLINGSEN, Rolf
ROVE, Theo
NILSSEN, Kjell
KVÆRNE, Rolf
HENRIKSEN, Haakon R.
IVERSEN, Erik

85-87
87-89
89-91
91-93
93-95
95-97
97-99
99-01
01-03
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HANSEN, Bårs S.
KRISTIANSEN, Lars
VABOG, Birger B.
SØRLIE, Arne
REM, Åge
SOLBERG, Bjørn Leif
BJØRKMARK, Reidar
ERIKSEN, Frank
RIISNÆS, Erling
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Den farende Loge
Loge «Kongshaug» fikk tidlig tilnavnet «Den farende Loge», idet
brødrene var meget interessert i å besøke andre Loger, samt delta i Odd
Fellow - stevner. Brødrene deltok i alle ”Viken-stevner”, første gang i
Fredrikstad i 1928, og senere i stevnene fram til det siste i 1952.
Etter krigen var utferdstrangen hos brødrene større enn noensinne, og
kontakter ble gjenopprettet med Loger i Sverige, Danmark og Finland.
Spesielt må framheves forbindelsen med Loge nr. 69 Lennart Thorstenson i Gøteborg, nr. 83 Vågbrytaren i Varberg, og nr. 67 Hiort Lorentzen i
Haderslev. Det ble en utstrakt utveksling av besøk med disse Loger, og
dessuten med svenske Loger i Bohuslän-distriktet, og danske Loger på
Jylland. De utenlandske forbindelsene er opprettholdt, men sammenkomstene er blitt klart sjeldnere med årene. Kontakten med de norske Logene
ble gjenopptatt, og utallige er de gjensidige besøkene i Vestfold, Telemark, Buskerud og Akershus.
I 1980 ble det knyttet forbindelse med Loge nr. 77 Olaus Petri i Stockholm, og denne utviklet seg til regelmessige besøk. Ved flere anledninger
har det vært over 50 deltagere med til Stockholm. Buss, personbiler og fly
har vært benyttet, og selv om avstanden synes stor, har reisene foregått
uproblematisk.
Utenlandsreisene med ledsagere har vært svært populære og har hatt stor
oppslutning. Vertene gjør alt for at oppholdet skal bli så vellykket som
mulig, og festloger og private sammenkomster har bidratt til mange
vennskapsforbindelser. For logeånd og samhørighet er slike turer av stor
betydning.
Det å reise på besøk til andre Loger er en tradisjon som forsøkes opprettholdt ved at kollegiene legger inn et utenbys besøk i hver termin.
Loge nr. 1 Norvegia, vår fadderloge, er blant de Loger som ofte besøkes
av enkeltbrødre. Mange har vært flinke til å ta en tur ved spesielle anledninger, og vår Loge har da også hatt gleden av å være vertskap for brødre
derfra.
Brødrene i vår Loge har opp gjennom årene vært flinke til å dra på turer
og utflukter. Allerede i 1925 gikk den første turen til Jondalen, i en tid da
privatbiler var et heller sjeldent syn. På den turen spiste man medbrakt
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mat, slik at man slapp ta inn på kostbare spisesteder.
Fra høsten 1954 og i flere tiår hadde Kongshaug en tradisjonell week-end
tur til fjells. Områder som Vrådal, Gautefall, Tuddal, Lifjell og Norefjell
er blitt besøkt, med meget god deltakelse.

Fra tur til Gøteborg 1991. Her noen av brødrende med sine ektefeller på Liseberg

To markante brødre i Ordenssammenheng
For en gammel Loge som Kongshaug er det naturlig at det vil være enkelte
brødre som i Ordenssammenheng markerer seg fremfor andre.

Stefanus Jacobsen

Rolf Ellingsen
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Vår avdøde bror Eks DDSS Stefanus Jacobsen var en slik personlighet.
Han var en markant skikkelse innen vår Orden, og var en av Logens pionerbrødre fra 1923, han var og med i etableringsprosessen for flere nye
Vestfold-loger. Han ble utnevnt til Distrikts-Dep. Stor Sire for Vestfold, og
ble derved en naturlig leder av distriktsrådet for Vestfold-logene.
Den 9.mai 1983 ble han beæret etter 60 års medlemskap i Ordenen ved en
spesiell tildeling i vår Loge. Ved den anledning ble det fra de gjestende
Logers representanter uttalt at denne vår Logebror var alle Vestfold-logenes
eiendom og ikke bare Loge Kongshaug’s. Han ble ved den anledning også
tildelt en spesiell minnegave fra Storlogen med inskripsjon “Bror Stefanus
Jacobsen 1923 - l983”.
Bror Eks DDSS Rolf Ellingsen var også en bror som markerte seg i Ordenssammenheng. Bror Rolf ble innviet i vår Orden 16.11.64. I løpet av sitt
logeliv innehadde han en rekke embeter: EksOM i vår Loge, Eks HP og
Storrepresentant i Leir nr.8 Vestfold og Eks DDSS , Distrikt nr. 8.
Fra EksOM Theo Roves minneord henter vi følgende ord:
”Det er ikke bare for sine administrative evner bror Rolf Ellingsen gjorde
seg bemerket. Med sin klare tanke og formuleringsevne, utførte han et
omfattende arbeid i Ordenens ritualnevnd. Han var en meget aktiv og anerkjent Ordenshistoriker, og holdt en lang rekke fordrag om Odd Fellow
Ordenen over hele Østlandsområdet.
I anledning 100 – års jubileet for Ordenens innførelse i Norge, ble bror
Rolf oppfordret av Storlogen til å forfatte teksten til et scenerisk spill, der
Thomas Wildey stifter den Odd Fellow Ordenen vi alle kjenner og er en
del av.
Bror Rolf var meget sentral da Loge nr. 120, Colin Archer ble innstiftet i
Larvik. Han skrev da også logesangen til denne Logen. Videre har han
både oversatt dikt med Odd Fellow tilknytning fra engelsk og skrevet egne
dikt, brukt i Odd Fellow sammenhenger.
Bror Rolf Ellingsen realiserte og foredlet, med sitt varme og hjertelige
vesen, de tanker og holdninger som er Odd Fellow ånden.
Med sitt ærlige vennskap, lyse sinn og dype alvor, sin ansvarsfølelse, glede
og inspirasjonsevne, inntok han i en årrekke en sentral plass i vår Loge og
vår Leir.”
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Kongshaug - Nytt
Hvert år sendes det ut et stort antall invitasjoner, brev og ulike informasjoner. For å nå fram med all denne informasjonen, og for å skape bedre
kontakt med egne og andre brødre, tok EksOM Birger B. Vabog i 1989
initiativet til utgivelse av vårt medlemsblad Kongshaug-Nytt. Han satt som
redaktør i 9 år, med bror Erling Riisnæs som medredaktør fra 1993. I 1997
kom brødrene Frank Eriksen og Bjørn Hørnes inn i redaksjonen, og i 1999
overtok bror Svein Harald Sataslaatten ansvaret som redaktør.
Medlemsbladet fungerer først og fremst som et informasjonsskriv for brødre som av ulike grunner ikke kan komme på møtene. Det gjelder også
enker og medlemmer av Dameforeningen.
Medlemsbladet sendes til utenbys brødre, byens øvrige Loger, vennskapsloger og til Odd Fellow sentralt. OM har en fast innledning, dessuten referater fra logemøter og klubbaftener, terminlister , invitasjoner, intervjuer
og annet.
Trykking skjer ved at brødre påtar seg oppgaven gratis. Distribusjon ordnes ved at enkelte brødre deler ut medlemsbladet innen sin rode. Sistesiden er forbeholdt annonser, og inntektene dekker omkostningene til porto
m.m. Overskuddet går til humanitær virksomhet. Konghaug – Nytt deles
ut 4 – 5 ganger i året.

Dameklubben av 1928
ble stiftet 27. november 1928.
Årsak til stiftelsen av en dameforening var først og fremst at brødrenes
damer skulle komme sammen og bli bedre kjent – og samtidig ha et hyggelig og nært felleskap.
Foreningens formålsparagraf lyder:
”-Dameklubben er en forening bestående av Odd Fellow brødrenes hustruer. Kontingent og andre inntekter skal kun brukes til veldedige øiemed
innen foreningen.
- Blir noen av foreningens medlemmer enke, utbetales kr. 200, som taes av
foreningens midler.
- Blir noen syke og trenger hjelp, skal foreningen tre støttende til.”
Medlemmer av Dameklubben har også hatt som mål å støtte herrene i

Jubileumsskrift 75 år side 17

Loge nr. 15 Kongshaug

deres arbeid. Damene har lagt ned mye tid og krefter i ulike arrangementer
som f.eks. juletrefester, arrangementer for eldre og for Døvehjemmet på
Sukke. Men også andre har hatt glede av Dameforeningen.
Fra protokollen i 1940 står det å lese :
” Tirsdag den 12. september hadde vi vårt første møte etter 9. april. Ja, lite
ante vi på vårt siste møte at vi skulle komme opp i slike situasjoner, men vi
får være glade vi har sluppet bra fra det her sørpå. Vi bestemte da å sende
kr. 100,- til medlemmer av Odd Fellow i de krigsherjede strøk. ”
Opp gjennom årene har Dameklubben av 1928 gitt mange gaver til Loge
Kongshaug, både i form av penger, utstyr og verdigjenstander. Damene
har stått for tilbereding av middager, smørbrød og kaker, tatt seg av servering og skaffet utlodningsgjenstander. I tillegg har de deltatt i dugnader og
ulikt hjelpearbeid.
Flere av damene har også laget nydelige håndarbeider, og som eksempler
kan nevnes:
Grete Sørlie har brodert antependiet som henger foran på Overmesterstolen,
og Margrethe Kjæraas har vevd den såkalte Døvleløperen som henger i
selskapslokalene.
I Logens jubileumsår er Dameklubben av 1928 en forening med 72 medlemmer. Møtene holdes hver 4. torsdag i måneden i Logens salong. På
møtene blir interessante temaer tatt opp, samtidig som det er utlodning og
bespisning – og ikke minst hyggelig samvær.

Logens Sosiale og Humanitære arbeid
I Logens virke gjennom 75 år er det blitt utført et betydelig sosialt og
humanitært arbeid. Loge Kongshaugs brødre har siden starten hatt for øye
Ordenens humanitære karakter og krav overfor både medlemmer og utenforstående. Man har i den anledning funnet det mest hensiktsmessig å beskrive dette i et forholdsvis kort sammendrag over hva som har skjedd i de
første 50 år fra Logens stiftelse i 1926 til 1976, og deretter en bredere
oversikt for arbeidet i de siste 25 år.
For en mer fyldig beskrivelse med detaljer og bilder av perioden 1926 –
1976, henvises til tidligere jubileumsskriv. Bortsett fra enkelte mindre støtteaksjoner, kom det mer organiserte arbeide først i gang etter at man hadde
skaffet seg eget hus i Dronningens gt. 9 i 1931. Brødrene var enig om at
logen først måtte styrkes innad før noe bestemt og målbevisst arbeid utad
kunne igangsettes.
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I den første tid var således bistand i veldedig øyemed begrenset, men man
hadde for øye den lokale nød som eksisterte.
Feriekoloni
I 1935 ble det valgt en komité for å skaffe midler til en feriekoloni for
barn.
På grunn av krigen kunne planene først realiseres i 1948 da den første
gutteleir kom i stand på Langeby. Det ble innkjøpt to hytter i Svinevika og
fra sommeren 1949 og hvert år t.o.m. 1957 holdt Logen meget vellykkede
leire for gutter fra distriktet. Behovet var stort for å skaffe barn ferieopphold, og brødrene gjorde en stor innsats. I 1958 fant man etter lang debatt
at behovet for sommerleir for gutter ikke lenger var tilstede. Hyttene ble
besluttet solgt og ledig kapital ble investert i nybygg for Odd Fellow Ordenen i Sandefjord.

Hyttene i Svinvika

Fondet «Barnas venner»
Det var en del brødre i Logens regi som startet “Foreningen Barnas Venner» med formål: “Ved feriehjem og på annen måte skaffe barn ferieopphold». Medlemskap i Fondet kostet kr. 100. Det var således disse brødre
som finansierte innkjøp og utstyr til feriehjem i de to hytter som tidligere
er omtalt. Da hyttene ble solgt med fortjeneste ble midlene plassert i A/S
Stockflethsgt. 22 og avkastningen øremerket for årlig utdeling til trengende barn. Fondet ble i 1975 slått sammen med Fondet for utadvendt
sosialt arbeid og midlene overført til “Loge nr. 15 Kongshaugs Hjelpefond”.
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Hjelpefondet og Juleutlodning.
I Logemøtet 1.desember 1975 ble ”Vedtekter for Loge nr. 15 Kongshaug´s
hjelpefond vedtatt”, og deretter godkjent av Storlogen 8.januar 1976. Fondets midler kan nyttes til utadvendt og innadvendt humanitært og sosialt
arbeid. Grunnkapitalen oppsto ved å slå sammen ”Fondet for utadvendt
sosialt arbeid” og ”Barnas venner”. Kapitalen i fondet pr. 1.januar 2001
var på kr. 93.659. Fondet får sine inntekter ved renteavkastning, gaver og
midler innkommet på annen måte innen Logens regelverk. Fondets midler
disponeres av et styre i samråd med fungerende Overmester.
Det er i de siste 25 år gitt betydelige bidrag til humanitære foreninger og
til trengende personer i nærmiljøet. Dette beløper seg til kr. 205.000, og
både midler fra Hjelpefondet og de årvisse juleutlodninger har gjort dette
mulig. I tidligere år ble det fra Logens side utarbeidet oversikter over behov for økonomisk støtte. I de senere år har dette vært for komplisert. Det
må i denne sammenheng nevnes at utviklingen av trygdesystemet har endret behovene noe. Man har derfor valgt å kanalisere en stor del av bidragene gjennom Frelsesarmeen, menighetspleien i Sandefjord og Sandar,
Kirkens SOS m.fl. For på den måten håper vi å nå ut til dem som mest
trenger støtte.
Arrangement for eldre
Den første fest for eldre ble avholdt i april 1938, og den første tur for eldre
fant sted i september samme år. En tilstelning ble hver vår arrangert i
Stockflethsgt. 22, det er først de siste par år at dette har opphørt. Den siste
uke i august inviteres det til en biltur i Vestfold – Telemark. Brødrene
stiller med biler, og mens praten går, kjører man til et spisested hvor det
serveres snitter, kake og kaffe. Ofte er det foredrag om stedet som besøkes, eller det fortelles om hendelser forbundet med nærområdet. Etter maten
legges turen hjemover, gjerne en annen vei enn den man kom. Det er tydelig at sosialt samvær er av stor betydning i vårt hektiske samfunn, der
eldre i mange tilfeller er mye alene i hverdagen. Ved det siste ”Ut i det blå”
– arrangement i 2001 var det 60 deltakere og 18 sjåfører med bil som stilte
opp. Logens samlede humanitære bidrag i denne sammenheng i perioden
1976 – 2001 beløper seg til kr. 157 000.
Kontakt med enker.
Logen har i alle år prøvd å holde en god kontakt med enker etter våre
avdøde brødre. Til styrke for denne virksomheten har Logen opprettet et
eget fond, slik at det til enhver tid foreligger midler til denne kontakt. Det
sendes blomster til jul og ved runde år, og ellers andre støttetiltak i påkomJubileumsskrift 75 år side 20
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mende tilfeller. I perioden 1976 – 2001 er brukt rundt kr 36 000 til dette
formål
Døvehjemmet i Andebu
På Storlogens møte i 1948 ble spørsmålet om humanitært arbeid i Storlogens regi tatt opp til behandling. Et resultat av dette var at det ble sendt ut en
orientering til samtlige Loger i Norge om det arbeid som ble utført på Sukke
gård i Andebu i Vestfold. Her var opprettet et hjem for døve barn, til dels
også for barn med andre handicap. Alle Loger ble bedt om et tilskudd på kr.
10.- pr. medlem pr. år. Pengene skulle settes inn på “Storlogens Humanitære Fond”. Innkomne beløp skulle dekke tilskudd til Døvehjemmet i Andebu og for øvrig skulle midlene brukes til annen utadvendt humanitær
hjelp. Det var fulltallig oppslutning om fondet og dets anvendelse.
Loge nr. 15 Kongshaug ble helt fra begynnelsen i 1948 sentral i arbeidet
for Sukke. Eks.OM. Reidar Løken var leder for en velferdskomité, der for
øvrig alle Logene i Vestfold bidro. Den 8. mai 1958 ble Odd Fellowbygget
«Solstua» innviet av Stor Sire Harald Østreng og Eks. OM. Reidar Løken.
Vår bror nedla et
stort arbeid for
denne sak og var primus motor i arbeidet.
Det var mye hjemmet trengte utover
«Solstua». Ikke
minst fikk den rent
menneskelige kontakt stor betydning
både for barn,
voksne og personalet.

Grillfest på Sukke

Den første juletrefest fant sted 3. juledag 1949 for barn og voksne ved
hjemmet, og det har siden blitt en årlig tradisjon at Logen arrangerer denne.
Logen opprettet også en egen Nemnd som fikk til oppgave å forestå kontakten og arbeidet for Hjemmet for Døve. I mange år hadde
man hver vår et møte som gikk under betegnelsen «Sukke-aften» med hyggelig samvær og utlodning. I en årrekke kom også beboerne til Sandefjord
17. mai, og ble da servert lunsj i våre selskapslokaler.
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Ett spesielt tiltak fra Logens brødre må nevnes – reparasjonen av innendørsbassenget og byggingen av nytt utendørs svømmebasseng.
Tanken var først å bygge et utendørsbasseng, og første befaring fant sted
våren 1976. Men det kom snart fram at innendørsbassenget var i en så
dårlig forfatning at det trengte en totalrenovasjon. Takket være velvillige
brødre og gode kontakter i de rette bedrifter, sto bassenget ferdig i desember 1976. 130 timers dugnadsarbeid og store donasjoner fra brødre og andre m.h.t. rørleggerarbeid/utstyr, maling, polyester, ventilasjon m.m. lå til
grunn for denne vellykkede aksjonen.
Men tanken om utebassenget var ikke skrinlagt. Nye drøftinger kom i gang.
Anders Jahres Humanitære ytte til sammen 40 000 kr. i 1977/78. Dette var
et godt fundament for videre planlegging og iverksetting av arbeidet.
Igjen dro man store veksler på velvillige brødre som stilte både arbeidskraft og utstyr til disposisjon : Gravemaskiner, rørleggerarbeid, muring,
maling, gjerder , beplantning, hagebord og stoler. Dugnads-gjengen la igjen
ca 250 timer.
16. juni1979, kl. 15.00 ble nøklene til det nye utendørsbassenget overrakt
ledelsen på Sukke ved Odd Lillehaug
Relieffet ”For fulle seil”, laget av en beboer, og som har fått plass i salongen, ble overrakt vår Loge som takk for innsatsen.
Som et tegn på Logens heder til komiteen, ble komiteens leder, bror Erik
Iversen, tildelt Ærestegnet.
Etter hvert ble strukturen endret for driften av alt det som hadde utviklet
seg ved institusjonen «Døvehjemmet i Andebu». Staten overtok hele driften i perioden 1989 – 1994. Logen fant at det ikke lenger var hensiktsmessig med direkte økonomisk støtte til driften, og dessuten fant man at kostnader ved ønsker om spesialutstyr ble for omfattende. Odd Fellow-huset
«Solstua» blir nå benyttet som hybelhus for døve, som kommer til institusjonen for å perfeksjonere seg til å fylle en plass i arbeidslivet.
I 1992 kom det fra ledelsen ved institusjonen ønske om at den årlige juletrefest 3. juledag kunne legges til våre lokaler i Stockflethsgt. 22. På den
måten kunne deltagerne få en avveksling fra de daglige omgivelser. Dette
hadde Logen og Sukke-komitéen ikke noe imot, slik at tradisjonen fortsatt holdes i god hevd, med hyggelig samvær, bespisning, gang rundt juletreet og julenisse med pakker.
Logens samlede humanitære bidrag i perioden fra 1976 beløper seg til kr.
117 000.
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Odd Fellow bygget «Solstua»

Støtte til innsamlinger på landsbasis
Logen og brødrene har lojalt støttet innsamlinger på landsbasis i regi av
Odd Fellow Ordenen i Norge: Flyktningeåret 1961, Multipel Sklerose saken i 1965, redningskrysser «Odd Fellow» i 1973, senere «Odd Fellow II»
og videre diverse katastrofehjelp i inn- og utland. Logens brødre har i en
årrekke stilt opp som sjåfører ved de årlige TV – aksjonene på landsbasis.
SOS-barnebyer
I 1975 ble det tatt et initiativ. Logen etablerte sitt arbeid for SOSbarnebyer ved å opprette fadderskap for hjemløse og foreldreløse barn.
Dette arbeid skulle utvikle seg til å bli en omfattende del av Logens humanitære arbeid.
Arbeidet for SOS-barnebyer skulle de kommende år utvikle seg til en betydelig innsats der
brødrene skulle bli aktivt med i et videre grenseløst sosialt arbeid.

Shashi Kala
Logens første SOSfadderbarn kom fra barnebyen Greenfields i India.

Da Loge nr. 15 Kongshaug helt siden opprettelsen i 1926 hadde nødlidende barn i tankene, var
dette noe som fenget hos Eks.OM Birger B.
Vabog. Han ble en pådriver for at man skulle

Jubileumsskrift 75 år side 23

Loge nr. 15 Kongshaug

holde Ordenens budord og Logens tradisjoner i hevd. Det er barna som
skal overta verden etter oss. Hvis ikke de kunne gis kjærlighet og omtanke, kan vi heller ikke forvente at den kommende verden skal styres med
kjærlighet og omtanke.
I 1977 påtok Logen seg ytterligere to fadderskap, for en 4-år gammel pike,
Suyapa, og en 7 - år gammel gutt, Roberto Carlos. De bodde begge i en
barneby i Honduras, og Logen hadde med dette tre fadderbarn.
I 1977 skrev br. Birger B.Vabog et inserat til Norsk Odd Fellow Blad om
SOS – barnebyer, der det bl.a. er å lese:
“La oss som den barmhjertige samaritan, rekke vår hånd til dem som
er røvet for kjærlighet og omsorg. La oss sammen en dag kunne åpne
døren til et hjem hvor familielivet er den beste pleie. Dersom Storlogen finner å kunne gå inn for en innsamlingsaksjon, håper jeg at de
forskjellige Loger slutter helhjertet opp om tiltaket. «
Loge Kongshaug besluttet å fremme et forslag til Storlogen i 1977-1979
om en slik innsamlingsaksjon, og samtlige Loger i Norge ble også tilskrevet i sakens anledning. Saken ble ofret meget lite oppmerksomhet fra
Storlogens side, slik at forslaget ikke kom til noen realitetsbehandling på
det kommende Storlogemøte. Senere kunne man erfare at Storlogen hadde
påtatt seg et fadderskap for SOS - barn i 1975 og et nytt i 1977, med
oppfordring til Loger som søker humanitære oppgaver, om å gjøre det
samme.
Logen,ved br. Birger B. Vabog, har fra begynnelsen holdt kontakt med
våre fadderbarn med brevveksling, og har hatt mange hyggelige meldinger å komme med til brødrene på logemøter.
Man fant etter hvert at tiden var inne til å intensivere virksomheten for
SOS-barnebyer, og det ble arbeidet med muligheter for å skaffe mer penger til formålet. Etter et lengre forhåndsarbeid ble det våren 1989 vedtatt å
opprette “Loge nr. 15 Kongshaug”s Fond for SOS-barnebyer «, og dette
ble godkjent i logemøte 24.april 1989 og av Storlogen 18. mai 1989. Følgen av dette ble at det høsten samme år ble valgt en egen Nemnd for
SOS-barnebyer, som skulle forestå Logens arbeid for dette viktige formål.
Nemndens første formann var br. Olav Eggen. I henhold til vedtektene
skulle det bl.a. opprettes et eget fond, hvis avkastning skulle være med på
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å betale utgifter til fadderskap for minst 3 fadderbarn.
På grunn av nedtrappingen i Logens tilskudd til Sukke, fikk Nemnd for
SOS-barnebyer i 1990 overta den årlige sosialaften for brødre m/ damer,
som hittil var blitt avholdt for å skaffe inntekter til Sukke-komitéens arbeid. På denne første sosialaften kunne br. Birger B. Vabog fortelle, samt
vise lysbilder fra besøk i SOS-barnebyen Greenfields, New Dehli.
Året 1992 ble for vår Loge og for Ordenen et historisk år. Som kjent har
Odd Fellow-brødre alltid hevdet at vår humanitære hjelp skal komme fra
oss selv, og at vi skal gå «stille i dørene» med den hjelp vi yter. I 1992 ble
det av brødre i Nemnd for styrkelse og ekspansjon utarbeidet et konsept
for en offentlig aksjon, til inntekt for bygging av et familiehus i ny barneby
under prosjektering i Latvia.
Etter at dette prosjekt var godkjent av Stor Sire Johan Krohn, ble Loge nr.
48 Færder og Rebekkaloge nr. 37 Verdande invitert til å delta i aksjonen.
Sammen med den lokale representanten for SOS-barnebyer Norge, ble så
aksjonen igangsatt og gjennomført i løpet av perioden mai - august. Ved
salg av Andelsbevis til næringslivet, venner og kjente og til publikum på
stands i byen, kom det inn kr. 217 000
De innsamlede midler sto på øremerket konto for formålet, og var med
avkastning øket til kr. 284 920 da de ble overført til prosjektet.
Aksjonen vakte stor oppmerksomhet både i Storlogen og utover landet for
øvrig. Beløpet ble overlevert Stiftelsen for SOS-barnebyer ved en høytidelighet i våre logelokaler i september, og senere ble Odd Fellowlogene i
Sandefjord overrakt SOS-barnebyers Hedersbevis for 1992. Dette skjedde
under en tilstelning i Sandefjord Rådhus i nærvær av byens ordfører, representanter for Logene og SOS-barnebyer. Denne aksjonen har utvilsomt
i Ordenssammenheng skapt presedens for offentlige aksjoner. På denne
måte vil vårt arbeid for å hjelpe trengende bli bedre forstått og påskjønnet
av samfunnet, og vil på lengre sikt også gagne vårt rekrutteringsarbeid.
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Pilotprosjektet i 1992. Støtteaksjon for SOS-barnebyer. Fra standen i Bytunet ser vi fra
venstre aksjonsleder Birger B. Vabog, Loge Kongshaug, Jan Egil Asdahl, Loge Færder,
Inger Stemshaug, fylkesleder for SOS-barnebyer Norge, ukjent navn, Gunnar Roggert,
Loge Kongshaug.

Støtteaksjonen i 1992 for barnebven i Iskice, Latvia Fra venstre ukjent, Elna Rimork,
Rebekkaloge Verdande og Leif Keim Johnsen, Loge Kongshaug.

I 1998 fikk vi melding om at vi var tildelt fadderskap til en 10 år gammel gutt, Nauris Laizans, i barnebyen Islice, Latvia.
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Dette forhold avstedkom noe diskusjon i Logen med hensyn til fremtidige forpliktelser for hvert fadderbarn til de ble store nok til å kunne
flytte ut av SOS-barneby systemet.
Meningsutvekslingen munnet ut i at
man burde begrense antall fadderbarn til 4, og at ytterligere bidrag til
SOS-barnebyer skulle kunne ytes
etter bestemmelsene i Vedtektene
for
Logens
Fond
for
SOS-barnebyer.

Fra overrekkelsen av Hederspris i
Sandefjord Rådhus.
På vegne av de 3 Logene i Sandefjord, nr. 15
Kongshaug, nr. 48 Færder og nr. 37
Verdande, overrekkes SOS-barnebyers Hederspris for 1992 fra Thorbjørn Conradi,
formann i styret for SOS-bamebyer Norge, til
aksjonsleder Birger B. Vabog.

Dette resulterte også i at Logen i
1998 gikk inn for at vi skulle
opprette fadderskap for den nye
SOS-bamebyen Islice i Latvia,
barnebyen som Logene i Sandefjord
hadde samlet inn penger til i 1992.
Da barnebyen offisielt skulle åpnes høsten 1998, fikk vi melding om at et
av familiehusene fikk navnet « Sandefjord Maja « d.v.s. «Sandefjord Huset». Eks.OM. Birger B. Vabog m/frue mottok invitasjon til å være tilstede
ved denne begivenhet.
I Logens årlige arrangement for
SOS-barnebyer våren 1999 kunne br.
Vabog fortelle fra besøket i Latvia ledsaget av lysbilder og video, og dette ble
også vist i andre Loger i Vestfold.

Ved innvielsen av SOS-bamebyen i
Islice i 1998 Foran familieliuset
«Sandefjord Maja» er mor Jadviga
fotografert sammen med barneflokken på 6, Inger Stemshaug og Birger B. Vabog.
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Av hensyn til ettertiden finner man det hensiktsmessig i dette jubileumsskriv å utforme følgende samlet oversikt over Logens fadderskap, med
deres respektive data.

Navn

Født

Barneby

Land

Årstall for
fadderskap

Shasi Kala

31.07.64

Green Fields

India

1975-1982

Rabia

25.03.77

Green Fields

India

1982-1999

Roberto Carlos Rivero

30.04.70

Colonia
Presidente Kennedy Honduras

1977-1983

Suyapa Acosta

26.08.73

“

Honduras

1977-1994

Juan Carlos Garcia

20.06.72

“

Honduras

1983-1990

Maria Suyapa Garcia

11.01.81

San Pedro Sula

Honduras

1990-

Radostin Stefanov

03.10.88

Trjavna

Bulgaria

1994-

Boaventura

10.05.91

Maputo

Mozambigue

1994-

Nauris Laizans

06.03.88

Islice

Latvia

1998-

Barnebyen Islice

Innviet1998 Islice, Bausca

Latvia

1998-

France Fernando
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Odd Fellow Aksjon 98

1 1998 var det 100 år siden Odd Fellow Ordenen ble etablert i Norge.
Distriktsrådet for Odd Fellow Logene og Rebekka Logene i distrikt nr. 8
Vestfold bestemte seg i 1996 for at jubileet skulle markeres i distriktet
med bl.a. å synliggjøre vår Orden utad, samt med en utadvent humanitær
aksjon til beste for barn.
Loge Kongshaug leverte da ved Storrepresentant Erik Iversen, inn et forslag om at dette kunne gjøres i en kombinasjon med en innsamling i et
samarbeid med SOS-barnebyer Norge, og dette fant Distriktsrådet at man
ville gå inn for.
Eks OM Birger B. Vabog fra vår Loge sa seg villig til å være leder for en
slik aksjon. Erfaringer fra den lokale aksjon i 1992 skulle komme til å gi et
godt grunnlag for dette arbeid.
Aksjonskomiteen skulle bestå av medlemmer fra alle Logene i Vestfold,
og konstituerende møte ble avholdt i Ordenshuset i Tønsberg 7. februar
1997. Loge nr. 15 Kongshaug ble representert ved br. Jan Løkkevol og
Birger B. Vabog. Det ble også senere dannet lokale aksjonskomiteer i hver
by, og i Sandefjord var foruten br. Jan Løkkevol, br. Olav Lars Løvoll og
br. Leif Keim Johnsen med som representanter for vår Loge.
Aksjonskomiteen valgte, ut fra flere alternativer til formål, at vår aksjon
skulle samle inn midler til å finansiere prosjektet Dagsenter / Helseklinikk
som skulle bygges i tilknytning til SOS-barnebyen i Addis Abeba, Etiopia.
Det ble meget tidkrevende å få samkjørt de 14 loger og 1400 medlemmer
i et felles opplegg. Man måtte få små og store brikker til å falle på plass,
slik at en aksjon som skulle spenne over 4 måneder, kunne gjennomføres
så verdig og effektivt som mulig. Etter nøye tilrettelegging og informasjon
kunne den praktiske aksjon settes i gang med varighet fra 1. april til medio
august 1998.
Det ble utformet nydelige Andelsbevis som brødre og søstre skulle selge
til familie, venner og bekjente, samt til næringslivet. Videre ble det arrangert stands i Stavern, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Åsgårdstrand, Horten
og Holmestrand.. De som kjøpte Andelsbevis, fikk tildelt gratis lodd i et
større lotteri med gevinster for ca. kr. 50 000. Lodder ble også solgt på
stands. Gevinster var samlet gratis inn av logemedlemmene i distriktet.
Avslutningen av aksjonen ble markert i et møte i Ordenshuset i Tønsberg.
Under møtet kunne aksjonsleder Birger B. Vabog overrekke en sjekk pålydende kr. 502 000 til generalsekretær Svein Grønnern, med opplysning
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om at regnskapet ikke var helt avsluttet, og at det ville komme ytterligere
en god sum i tillegg. Denne ble til slutt på kr. 31 200, slik at totalresultatet
for aksjonen ble på kr.533 200.

Fra seremoni i Ordenshuset i Tønsberg med overrekkelse av gavesjekk. Vi ser fra høyre
generalsekretær Svein Grønnern, SOS-barnebyer Norge, fylkesleder Inger Stemshaug,
SOS-barnebyer Norge, Eks.DDSS Rolv W. Olsen, Eks.DDRP Randi Meisdal Kvam og
aksjonsleder Birger B. Vabog.

Lokalt klarte de 3 Logene i Sandefjord samlet å få inn ca. kr. 133.000,-. I
sin sluttrapport for Odd Fellow Aksjon 98 for SOS-barnebyer formet
aksjonsleder Birger B. Vabog følgende avslutningsord: Målet for aksjonen var å samle inn kr. 600.000,- som prosjektet var kalkulert til av
SOS-barnebyer.
Vi klarte det nesten, men vi klarte også noe i tillegg som ikke kan måles i
penger. og det er:
•
•
•
•

En verdig synliggjøring av Ordenen utad.
Vi har gjort en innsats i fellesskap, og det burde styrke Ordenen i vårt distrikt.
God PR. for SOS-barnebyer og det arbeid som gjøres for nødstedte barn
verden over.
Barn og mødre som har en meget hard hverdag, kan nå føle vår utstrakte
hånd. La det være en appell for videre innsats.

Kort kan sies at Logen og dens brødre har fått stor honnør for innsatsen
fra en rekke hold. All denne heder er hyggelig, men for brødrene oppleves nok dette som underordnet. Gleden det er å gjøre en innsats for barn
i nød rundt om i verden , er nok den beste belønningen for brødrene.
Under en privat reise november 1998 fikk EKS OM Birger B. Vabog
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anledning til å avlegge et besøk til SOS hildren Villages Hovedkontor i
Addis Abeba i Etiopia. Det ble under besøket markert en enkel innvielse
av SOS Day Care & Medical Centre , Keranyo. Dette resulterte i en fin
videofilm og lysbilder som senere ble vist i en del av Logene i Vestfold.

Her er Birger B. Vabog omringet av mødre og større søsken som henter sine barn og
mindre søsken ved sen ettermiddag. Det var mange takknemlige håndtrykk å få.

Lirekasse og ballongsalg

Høsten 1997 funderte medlemmene i Nemnd for SOS-bamebyer på forskjellige måter som kunne gjøre det mulig å skaffe flere midler til vårt
arbeid. Det hadde vist seg å være delte meninger blant noen av Logens
medlemmer i hvilken grad Logen skulle påta seg forpliktelser med bl. a.
bidrag til fadderbarn, og den belastning dette eventuelt kunne få for Logens medlemmer. Logen hadde dog i de senere år ikke benyttet midler fra
Hjelpefondet i noen særlig grad, men Nemnd for SOS-barnebyer var ikke
stemt for å søke Logen om midler derfra, for å unngå unødige meningsutvekslinger.
Man anså det tvert imot sterkt ønskelig å intensivere det humanitære engasjement som arbeidet for SOS-barnebyer representerte, og gjerne på en
slik måte at vi kunne aktivisere brødrene, samt synliggjøre Logens engasjement utad. Ideen kom om å selge gass-ballonger 17. mai, og i følge med
slike tanker ble det luftet om det var mulig å anskaffe en lirekasse. Leverandør av lirekasse ble funnet, og ballonger kunne en lokal leverandør
skaffe. Dermed satte Nemnden opp et forslag med budsjett til anskaffelse
av lirekasse og ballonger for inntektsskapende aktiviteter.
I møte i Nemnden 12. januar 98 ble budsjettet vedtatt i samråd med OM,
og lirekasse skulle kjøpes inn. Eks.OM Birger B. Vabog fikk ordnet med
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gunstig finansiering. Vogn og annen utrustning for lirekassen ble skaffet
gratis til veie, og på Logens årlige arrangement for SOS-barnebyer 9. mars
1998 ble ekvipasjen vist fram for første gang.
16. mai 1998 stilte en del brødre opp i lokalene til UM Frank Eriksen, der
det ble blåst opp og gjort klart for salg 400 gassballonger. 17. mai hadde vi
base i Gleditsch-gården, og en rekke brødre deltok i salget fra kl. 09.00
ved 2 timers vakter på poster ute i byen, og ved salgets slutt kl.18.00 var vi
praktisk talt utsolgt. På disse 2 dagene var 22 brødre i aksjon.
På de samme dager i 1999 ble det gjort klar ca. 600 ballonger for salg, og
disse gikk godt unna. Nå var vi 37 brødre som var i aksjon. Vi fikk etter
hvert god erfaring i hvorledes man skulle håndtere salget. Derfor gikk
Nemnden inn for å produsere salgskjerrer som kunne vekke oppsikt, samtidig som de ville underlette salget for brødrene. Materialer og utstyr ble
for en stor del gitt av næringslivet, og man fikk benytte lokalene til Grantoppen A/S ved Hjemmet for Døve til en del av produksjonen.
Så opprant 16. og 17. mai i et nytt årtusen, og hele 55 brødre stilte seg til
disposisjon for ny innsats.. På tross av regnvær om ettermiddagen 17. mai,
ble det solgt ca. 800 ballonger. Vi var riktig kommet i siget for den gode
sak, og publikums respons og brødrenes imponerende innsats ble en mektig stimulans for Nemndens medlemmer. For 16. og 17. mai 2001 vanket
det dårlige værprognoser, men da været 17. mai viste seg å bli gunstig,
klarte de aktive brødrene likevel å få klargjort og solgt ca. 820 ballonger
med ny brutto salgsrekord.
Markedsføring for lirekassen ble satt i gang og man fikk oppdrag både fra
brødre som feiret jubileum, og bank som skulle markere seg med stands
ute i byen. Man satte kreftene inn på engasjement ved Handelens Dager,
og selvfølgelig på 17. mai ved salget av ballonger. Likeledes trakterte
aksjonsleder Birger B. Vabog lirekassa ved stands i alle byene i Vestfold
under Odd Fellow Aksjon 98. Vi har blitt sett på som en gledesspreder for
den gode sak SOS-barnebyer, og det har ikke vært vanskelig å få faste
spilleoppdrag ved Handelsdagene rundt om i søndre del av Vestfold.
Bidrag til SOS-barnebyer
Arbeidet for SOS-barnebyer har i perioden 1975 - 2001 resultert i et betydelig beløp. Til fadderbidrag og andre tilskudd har det fra Loge nr. 15
Kongshaug i alt blitt sendt kr. 251 800, og da er det ikke medregnet bidrag
ved de felles aksjonene i 1992 og 1998.

Jubileumsskrift 75 år side 32

Loge nr. 15 Kongshaug

Fra venstre br. Birger B. Vabog og br. Hans Erik Thomsen i aksjon med Lirekasse og
Ballongsalg på Bryggadagen i Sandefjord.

I tillegg har Nemnd for SOS-barnebyer plassert kr. 115.000, - som pantelån i Ordenshuset i A/S Stockflethsgt. 22. Beløpet er øremerket for
SOS-barnebyer, og avkastingen er med på å sikre de årlige bidrag for langsiktig hjelp til nødstedte barn.
Natteravn-tjeneste
Frivillighets Sentralen i Sandefjord hadde i en tid drevet med
Natteravn-tjeneste i sentrumsområdene, for å være til hjelp nattetider i
helgene. Vår Loge fulgte oppfordring i 1999 om å delta med folk i denne
tjenesten, og Gunnar S. Kjøll sa seg villig til å være kontaktmann. Flere
brødre meldte seg som deltagere. Bjørn Auby overtok som kontaktmann
høsten 2000. Ved denne tjenesten patruljerer en gruppe på inntil 6 personer sammen i aktuelle områder i sentrum i tidsrommet fra kl. 22.00 - 03.00.
Erfaringene er gode og brødrene er innstilt til fortsatt tjeneste i denne virksomheten som er helt frivillig. I noen grad deltar også ektefelle/samboer i
vaktene.
Støtte til foreningen Kristne Kamerater
Kristne Kamerater er en forening som har til formål sosialt arbeid for rusmisbrukere. Foreningen har sitt eget hus som bl.a. støttes ved kommunale
bidrag. KK-huset ble første gang nevnt i mars 1992 som et mulig nærmiljøtiltak, men det tok noe tid å modne denne saken.
Logen har siden 1998 støttet virksomheten med økonomiske midler, og
har etter hvert utviklet innsatsen med aktiv vakttjeneste noen kvelder i
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uka. Br. Gunnar S. Kjøll og br. Bjørn Auby har vært pådrivere i arbeidet
med å få Logebrødrene aktivisert i denne sak.
Høsten 2000 ble br. Auby utpekt til å være kontaktperson for utarbeidelse
av retningslinjer, slik at vår deltakelse kunne komme inn i mer ordnede
forhold. Dette vil være til stor hjelp for de personer som steller med den
daglige drift av KK-huset.
Vinteren 2001 ble det tatt opp fortegnelse over de av brødrene som kunne
tenke seg å delta i Vakttjeneste, og dette resulterte i et antall på ca. 40.
Bidrag til Kristne Kamerater

Den økonomiske støtten til KK-huset har i vesentlig grad hittil blitt gitt i
forbindelse rned bidrag til jul, og samlet har dette blitt kr. 18 000.
Veteranfondet
I 1935 ble spørsmålet reist om et Veteranfond til å overta Veteranenes kontingent til Logen. Dette må man i utgangspunktet si var et fond til intern
sosial støtte. Vedtektene gikk i korthet ut på at veteraner med 25 års aktivt
medlemskap i Broderforeningen og Loge Kongshaug skulle være
kontingentfrie til Logen fra fylte 65 år, og at Fondet skulle utrede de faste
utgifter som Logen måtte ha i forbindelse med denne ordning. I årenes løp
harVedtektene blitt endret i tråd med Ordenens lover og Logens særlov.
Som eksempel på dette er at brødre etter fylte 70 år nå betaler halv kontingent.
Bidrag til Ordenshus
I 1988 hadde Loge De Tre Holmer i Holmestrand utarbeidet planer for
bygging av et nytt Ordenshus, og anmodet om hjelp til finansiering.
Vår loge kunne da i første omgang bidra med kr. 15.000,-, og dette beløp
ble senere øket betydelig.
I 1996 ba Storlogen om bidrag til et nytt fond for Ordenshus i Norge, og
vår Loge bidro med kr. 12.150, -, som ble frivillig innbetalt av brødre.
Man må dog i denne sammenheng ha i erindring at vi tidligere hadde bidratt med et meget stort beløp til Ordenshuset i Holmestrand.
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ORDENSBYGG OG LOKALER I
SANDEFJORD

Stockfletsgt. 22. år 2001

Ordenshuset i Sandefjord er et praktbygg, med stilfull fasade mot Sandefjord Kirke og den vakre Kirkeparken. Beliggenheten er unik, usjenert,
men sentral i sentrum av byen, med gode parkeringsforhold og lite trafikkforstyrrelse.
Eiendommen består av to bygg, som sto ferdig oppført i 1961. Et resultat
av første- og annen generasjon brødres store ordensinteresse, utrolige initiativ, iherdige innsats, og fremtidsrettet økonomisk planlegging. Basert
på tidligere erfaringer, og en sjelden fremsynt innstilling, ble prosjektet
gjennomført som kombinasjon av forretningsgård og Ordenslokaler.
Eier er A/S Stockflethsgate 22, der alle aksjer nå er eid av de tre Sandefjordsloger og medlemmer av disse. Selskapets formålsparagraf var fra etableringen i 1931 “ - - å skaffe Odd Fellow Ordenen i Sandefjord og omegn
tjenlige lokaler---. “
Husets grunnareal er på 300 m2 i tre etasjer, samt kjeller. Det ble samtidig
satt opp et tilbygg på 80 m2 mot sydøst. Dette ble utført som logesal for
Frimurerne, og leid ut med hele kjelleretasjen. Disse lokaler er nu utleid til
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et privat firma, og det samme gjelder kontorer på gateplan.
I byggets 2. etasje er selskapslokaler, kjøkken og garderobe. Til denne ble
det i 2000 lagt en 30 m2 stor seksjon fra nytt nabobygg, ferdig
innredet med moderne toaletter. Logesal med forrom, sekretærrom, anretning og toalett ligger i 3. etg. Det er adgang med hovedtrapp til Logelokaler, samt selskapslokaler og garderobe i 2.etasje og via nabobygg med
trapp og heis, videre trapp til 3. etg., samt kjøkkeninngang med trapp. Alle
innganger med calling system for adkomst
Følgende enheter har tilhold i huset pr. 1 november 2001: Loge nr. 15
Kongshaug, Loge nr.48 Færder, Rebekkaloge nr. 37 Verdande, Leir nr.6
Tunsberg, Leir nr. 8 Vestfold og St. Olavs loge nr. XI.
Selskapet administreres av et styre på 6 personer, 2 valgt fra hver Loge.
Styret konstituerer seg selv med formann, sekretær og forretningsfører.
Alle Loger og Leire er stilt helt likt med hensyn til rettigheter og plikter i
leieforholdet. Til hjelp med vedlikehold og daglig drift er valgt en huskomite, som består av inspektørene og ett medlem fra hver Loge.
Selskapslokalene er leid ut til restauratør på spesielle vilkår.
Alt utstyr og inventar er selskapets eiendom, men renhold og brekkasje
m.v. påhviler leier kontinuerlig. Loger, Leire og dameforeninger disponerer alle rom, utstyr og faciliteter helt fritt, fra kl. 17 alle hverdager til og
med torsdag. Bespisning er det opp til privatnemndene å ordne, men i det
alt vesentlige blir dette overlatt restauratøren. Enkelte sosialarrangement
og klubbaftener ordner enhetene selv. Fra fredag til søndag og på dagtid,
disponerer restauratøren lokalene med få reservasjoner, og hele tiden
utenom møtesesongen. Enhetene står på denne måte svært fritt, og det er
alltid rent og ryddig i lokalene, Faste menyer og priser er avtalt, likt for
alle, og med en årlig vurdering og justering. Egeninnsats, som dekking og
rydding av bord, servering og oppvask, reduserer prisene.
Selskapet har ingen personer ansatt. Fra starten i 1931, er det i disse 70 år
aldri utbetalt noen form for godtgjørelse eller lønn til styre, regnskapsførsel, revisjon og telefon. Heller ikke omkostninger til kontorhold og utstyr,
og minimalt til rekvisita. Selskapet holder alt vesentlig av utstyr og rekvisita i Logesalen og for Logene, og bekoster oppussing og vedlikehold. Fra
og med 2001 er ansatt statsautorisert revisor p.g.a. endring i aksjeloven.
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Selskapets historie
Denne er behandlet i 40 års beretningen, som til nå er utlevert alle nye
brødre. Det er meget få eksemplarer tilbake, og av den grunn tas dette med
i denne beretning med noe utfyllende stoff. I tillegg omhandles endel økonomiske aspekter rundt etablering, kjøp og bygging, samt drift av eiendommen. Likeledes en oversikt over personer som har deltatt i styre og
stell, og omtale av enkelte med spesiell betydning for selskapet.
Om tiden i leide lokaler berettes det:
Allerede tidlig i broderforeningens dager føltes savnet av egne lokaler, og
savnet ble mer og mer merkbart etter hvert som medlemstallet steg og
arbeidet økte.
Tanken om å skaffe seg egne lokaler var gjentagne ganger oppe til behandling, men dette ønsket måtte foreningen foreløpig stille i bero, idet ønsket
om dannelse av Loge kom i første rekke, og med de utgifter som dette
førte med seg, måtte andre oppgaver foreløpig utsettes.
I 5 år holdtes Logens møter på Hotel Kong Carl. Rekvisitarommet lå ubeleilig til, så inspektørene og assisterende brødre hadde et anstrengende
arbeid til hvert Logemøte med utstyr som måtte flyttes frem og tilbake.
Dette arbeidet sveiset brødrene sammen, men i lengden kunne disse forhold ikke fortsette. Ettersom tiden gikk, meldte spørsmålet seg om egne
lokaler med fornyet styrke, og en komite ble nedsatt med mandat å undersøke muligheten for anskaffelse av egne lokaler.
Den 30. januar 1931 ble stiftelsesmøte for selskapet avholdt på o.r.sakfører
Hans Skorges kontor. Tilstede var 31 brødre av logen. Forslag om stiftelse
av et aksjeselskap, og
innkjøp av eiendommen
Dronningensgate 9, ble
vedtatt. Alle de fremmøtte tegnet seg for tilsammen 102 aksjer,
hver pålydende kr. 250.Det ble senere tegnet ytterligere aksjer, slik at a/
s kapitalen i 1932 var på
kr. 30.000.-. Vedtekter
og formålsparagraf ble
vedtatt, og styre oppnevnt.
Dronningensgt 9
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Allerede 5.februar ble første styremøte avholdt, der kjøpmann Sigurd B.
Gade ble valgt til formann. Dette verv innehadde han helt ftem til sin død
i 1959. Viseformann ble o.r.sakfører Hans Skorge, sekretær underfogd
Stefanus Jacobsen, kasserer kjøpmann Halvard Haavaldsen og styremedlem byggmester Karl H. Gabrielsen.
De som i første rekke sto for selskapets drift ved siden av formannen, var
kassererne kjøpmann Halvard Haavaldsen 12 år, kjøpmann Harald Larsen
4 år og bokholder Olav Jørgensen i 11 år. Vi har svært mye å takke alle
nevnte brødre for. Det ble mange møter, mye arbeid og en rekke saker som
måtte løses. Dette i tillegg til stor aktiv innsats for Logen. Det må også
tilføyes at interesse og dugnadsånd var meget stor blant brødrene.
Når titler nevnes her, er det for å belyse hvem de personer var som sto som
medlemmer i logen fra starten. Listen over aksjonærer er fylt med kjøpmenn, håndverksmestere, bedriftseiere, en kaptein, en lærer og avdelingssjefer. Dermed forstår vi også lettere hvordan det var mulig å skaffe tilveie
kapital til kjøp og drift av eiendommen, i en økonomisk meget vanskelig
tid. Her ble grunnlaget for kapital og ressurser lagt, som i sin tur muliggjorde også vårt nåværende ordenshus.
Som navn på selskapet ble valgt A/S Odd Fellow Huset, og dette var offisielt registrert helt frem til 1960. Da logen ble avviklet i oktober 1940
foregikk en hektisk aktivitet. Det ble bl.a. avsatt kr. 2000.- til innkjøp av
aksjer. Sammen med andre midler ble dette fordelt på enkelt brødre etter
liste fra avviklingsnemda. Selskapet var eiet av brødre som privatpersoner, og ved å endre selskapets navn og enkelte av vedtektene, unngikk
man beslagleggelse. A/S Dronningensgate 9 ble deretter benyttet som navn
i alle sammenheng frem til 1960, tiltross for at det ved en inkurie ikke ble
registrert i Firmaregisteret. Etter krigen ble alle utleverte aksjer tilbakeført. I årene som fulgte ble aksjer kjøpt, og gitt som gaver, slik at Logen
ble storaksjonær.

Logesalen i Dronningsgate 9
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Om denne eiendom berettes:
Dronningensgate 9 var en murstensbygning i 2 ½ etasje med forretninger,
kontorer og leiligheter, så en omfattende forandring måtte til. Den 12. september 1931 kunne Logen flytte inn i eget hus. Dette ble en besparelse for
inspektøren, men nu fikk privatnemnda mer å gjøre. Med kjøkken i 3. og
spisesal i 2. etasje ble serveringen , som utførtes av brødrene, både tungvint og upraktisk. Senere da økonomien tillot det, ble kjøkkenet flyttet
ned, og også andre forbedringer ble foretatt i de ytre lokaler.
Logen var i den heldige situasjon at den hadde disposisjonsrett over Logens lokaliteter under hele krigen. Bridgeklubben ”Hvalen” besto av brr.
som hver 14. dag hadde sin faste spillekveld her. Da freden kom var Logesal og de øvrige rom fullt brukelige, men nedslitte. I samarbeid med restauratør, som nå foresto serveringen på møtene og ellers leide de ytre
lokaler, ble det pusset opp. Parkettgulv lagt, nye møbler anskaffet, samt
garderobe og toaletter innredet i 3. etasje.
Nå var det et annet krav som meldte seg. Logens medlemstall hadde steget
til 130, selv etter at Loge nr.48 Færder ble stiftet i 1956, med overgang av
brødre fra Kongshaug. En utvidelse av logesalen var ønskelig, og spisesal
og salong ble også i minste laget.
Som utfyllende bemerkning kan anføres at gården hadde vedfyring og elendige sanitærforhold. Det var stadig lekkasjer og skader. I tillegg måtte det
søkes om husleieregulering, som ble avslått. Det var nærmest umulig å få
tillatelse til oppsigelse av leieboere. Alle om- og utbyggingsforslag måtte
forelegges fylkesforsyningsnemda, el-verk og en rekke kommunale instanser. Dette gjaldt forøvrig også planer om nybygg frem til 1960.
Styreprotokollene er meget interessant lesning, og avdekker et stort engasjement for å løse de mangeartede problemer. Økonomien var heller dårlig
med tanke på investeringer.
1 1957 ble nedsatt en komite for å kartlegge behov og muligheter for ombygging eller påbygg. Det ble utført et grundig forarbeid. Forhandlinger
ble ført med kommunen om tilleggstomt - mot å bygge garasjer for dem på
gateplan. Det ble utført detaljerte tegninger for ombygging og for et større
bygg. Det ble gjort henvendelser og holdt møter med Trygde-kontoret og
andre om utleie, og ikke minst innhentet tilbud på arbeidene. Komiteen
ble nedlagt, med innstilling om innkjøp og bygging på ny tomt.
Den nye planleggings-, senere byggekomite, ble nedsatt i mars 1958 og
besto av regnskapssjef Rolf Eriksen formann, lensmann Tom Sandkleven
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sekretær, og styremedlemmer: kontorsjef Reidar Løken, lærer Halvdan
Feen, o.r. sakfører Alf Klungseth og o.r. sakfører Hans Skorge.

Halvdan Feen

Reidar Løken

Tom Sandkleven

Alf Klungseth

Rolf Eriksen

Hans Skorge

Disse brødre var en sjelden aktiv og effektiv gruppe, som nok utfylte hverandre på en rekke områder. Entusiasme, iver og utholdenhet kan være nøkkelord, ikke bare for dette oppdrag, men i høyeste grad også for deres
arbeid for Logen og Ordenen.
Helt spesielt må framheves bror EksOM Rolf Eriksen, ikke minst for hans
lange engasjement i styre og drift. Han hadde en enorm arbeidskapasitet,
kompetanse og dyktighet i økonomiske som praktiske oppgaver, kombinert med dristighet og tro på framtiden. Uten ham ville nok prosjektet vært
vesentlig redusert. Alt kom i tillegg til en meget krevende stilling privat,
og fikk i en periode helsemessige konsekvenser. Eks OM Reidar Løken
var en parhest, en ildsjel, PR mann, administrator og kontaktledd.
Etter mandat fra styret ble de forskjellige oppgaver fordelt. Først avklaring av tomtespørsmålet, med avtale om kjøp for kr. 15 000. Deretter tegninger for et nybygg delvis basert på allerede utførte oppdrag. Forhandlinger med Sandefjord Trygdekontor, som ville medført en 4. etasje, med
Sandefjord Kommune, med Frimurerne o.a. om utleie. Mulighet for fryseanlegg og frysesentral i kjeller ble vurdert grundig. Samtidig ble det sendt
søknader til Fylkesforsyningsnemnda for løyve og kvotebelastning. SivilJubileumsskrift 75 år side 40
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forsvaret forlangte tilfluktsrom, kommunens bygningsråd var hele tiden
inne i bildet, og etterhvert som tegningene forelå, ble det holdt møter med
alle tekniske avdelinger. Brannvesenet måtte kontaktes, og EI- verket om
tilleggsstrøm til oppvarming, mot lån til dem. Ligningskontor om salgsgevinst. Korrespondanse med Statens Pristilsyn og Sandefjord
Kontrollnevnd om husleier.
Byggetillatelsen forelå med tidsfrist to måneder, før endelige tegninger
var ferdige. Møter med arkitekt, studie av tegninger og befaringer i andre
ordensbygg tok en uendelighet av tid og krefter. Salg av den gamle gård
var viktig og ble viet mye oppmerksomhet, da summen herfra ville være
grunnkapitalen i det nye prosjekt.
Det var ikke mange liebhabere, og prisen ble nok noe lavere enn man
håpet på. Søknader om lån ble sendt til flere banker, og finansieringsoppgaver måtte utferdiges. Brev og oppfordringer om tegning av lån og
4% partialobligasjoner ble sendt til Logene og brødrene. Et umenneskelig
tidspress og en kjempeutfordring, som med massiv støtte og hjelp fra øvrige brødre, etterhvert kom under kontroll og ga tilbake et mer enn tilfredsstillende resultat.

Logesalen i Stockfletsgt 22 - 2001
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Fra tidligere beretning sakser vi:

I ekstraordinær generalforsamling i A/S Dronningensgate 9, den 14.
mars 1958 valgtes en planleggingskomite på 6 brødre med følgende
mandat:
1. Innhente pristilbud på Dronningensgate 9.
2. Innhente tilbud på tilftedsstillende tomt
3. Kontakte arkitekt og søke teknisk, økonomisk juridisk bistand for et
nybygg.
4. Forhandle med evt. leieboere og gi tilbud foavtale.
5. Utarbeide en rentabilitetsberegning og forslag til finansiering.
6. Forelegge resultatet snarest mulig for en ordinær- eller ekstraordinær
generalforsaniling.

På generalforsamling den 12. mai 1959 fremla planleggingskomiteen en
beretning basert på et nybygg med 300 m2 grunnflate i 3 etasjer og underetasje, beregnet kostpris ca kr. 600 000,- etter arkitekt og bror Kaare Suphammers tegninger og overslag. En vakker tomt, ca. 500 m2, ble innkjøpt
etter velvillig overenskomst med en bror.
Dronningensgate 9 ble solgt for kr. 180 000, den var innkjøpt for 70 000.
Planleggingskomiteen ble valgt til byggekomite, og generalforsamlingen
ga den fullmakt til å fortsette etter de fremlagte planer. Byggetillatelse ble
innvilget 27. mai 1959, og bygget sendt ut på anbud. I dette ble nu medtatt
stjernehimmel for den påtenkte nye Leir for Vestfold, samt forandringer
for leieboerne.
Stjernehimmelen ble laget etter tegninger og opplegg av bror Carl Elis
Olsson fra vennskapsloge nr. 69 Vågbrytaren i Gøteborg, etter mønster av
samme der. Arkitekt og logebror Kåre Suphammer utarbeidet selve stjernehimmelen slik den fortonet seg innvielsesdagen..
På ekstraordinær generalforsamling den 2. oktober 1959 ble anbudene forelagt med nye overslag og finansieringsplan. Bror og byggmester Thorstein
Hansens bud ble godtatt. Bygget ble påbegynt etter sommerferien 1959.
Byggekomiteen fikk forståelig nok et omfattende
arbeid med møter hver 14. dag, som også de 34 protokollerte møter viser.
I planleggingskomiteen hadde de samme brødre 9 møter og 3 sammenkomster.
Aksjeselskapet byttet navn til A/S Stockflethsgate 22. Innvielse av Logesalen fant sted den 4. februar 1961 v/Storlogen med Stor Sire Harald Østreng
i spissen. Ved innvielsen og etterfølgende brodermåltid var 187 brødre
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tilstede, inklusive uten- og innenlandske gjester. Under broder-måltidet
uttalte Stor Sire sin begeistring både for Logesalen, selskaps-lokalene og
bygget som helhet, og han uttalte at –“nå må toppen være nådd”.
Opprinnelig var det meningen at Logene Kongshaug og Færder skulle
bekoste alt utstyr og inventar. Av praktiske grunner overtok aksjeselskapet
denne forpliktelse, så i stedet for utlegg fikk Logene tvert om et tilgodehavende. Aksjeselskapet overtok Logenes rekvisita etter takst, mot 4% rente
inntil oppgjør fant sted.
Interiør, inventar og møbler i Logesal og salong ble laget ved Framnæs
Mek. Værksted, til meget gunstige priser og under overoppsyn av snekkerformann, bror John Emil Johansen. Alt dette er intakt og i daglig bruk.
I Logesalen er skjold, verge og omslaget til Bibelen forarbeidet og gitt av
bror Arne Bjune. Han har også laget laden, eller laugskrinet foran OM
stolen. En slik ble i middelalderen brukt til oppbevaring av protokoller,
klubbe, penger, stemmeurne og lignende.
Bibelen ble kjøpt på auksjon i Andebu i 1930, og ble gitt som gave av bror
Georg Solberg. Den skal vissnok ha tilhørt hans fars familie. Kamfertrekisten i forværelset er en gave fra bror Johan Wataker-Johansen, kjøpt og
hjemsendt fra Østen. For øvrig er de mange verdifulle og flotte gaver Logene har mottatt, utstilt i montrer og på veggene i selskapslokalene.
Med aktivering av tilbygget for Frimurerordenen kom nybygget på
kr. 900.000,- og utstyr og inventar på ca. kr. 80.000.-.
Eiendommens forsikringsverdi i år 2001 er på kr. 15.828.000,Loge Kongshaugs aksjeinteresse i A/S Stockflethsgate 22 var ialt 85%,
hvorav 53% på Logen og 32% på brødrene.
Etter overføring til Færder og Verdande er andelen idag 63%, samlet for
Logen og brødrene. Tilsvarende tall for Færder er 25% og Verdande 12%.
Aksjekapitalen ble utvidet fra kr. 30 000 til kr. 50 000 i 1979, og til kr.
150 000 i 1995.
Salgsgevinsten fra Dronningensgate 9 ble kr. 80 000 og man oppnådde å
få denne fritatt for skatt. Beløpet ble avsatt til Disposisjonsfond og deretter benyttet til utbetaling av 10% aksjeutbytte helt til fondet var tømt. Senere er det ikke utbetalt noe til aksjonærene.
Leietagere i ordenssammenheng var fra begynnelsen de to Loger, og Leir
nr.8 Vestfold, som ble instituert 5.2.61 - samt Frimurerne, som hadde fast
tilhold i 17 år. Tilbygget ble satt opp for deres regning, men overdratt
selskapet for en pris av kr. 30.000.-. Etter avtale skulle beløpet nedbetales
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over 10 år, rentefritt, og i leie for sal og kjeller ble avtalt kr. 6.000.- pr.år.
Rebekkaloge nr. 37 Verdande ble instituert den 20.11.1965 og Leir nr. 6
Tunsberg den 31.8.85. Logenes dameforeninger har en dag i måneden til
møte, uten leie. Logene betaler kr.5.000.- i året, Verdande og leirene
kr.4.000.-. Indeksregulert leie betales av St.Olavsloge nr.Xl, som har hatt
tilhold her fra 28.5. 1980.
Det ble inngått avtale med Sandefjord kommune om utleie av øvrige lokaler, med forskuddsbetaling kr. 50.000.- som ledd i finansieringen. Etter at
avtalen ble sagt opp er det leid ut til en rekke private firmaer. Bortsett fra i
ett tilfelle har dette vært meget seriøse leietagere.
Finansieringen av bygget ble, i tillegg til lån fra utenforstående, gjort ved
lån og utstedelse av 4% partialobligasjoner til Loger og brødre. Partialobligasjonene er siden konvertert og tillagt Logenes lån, med rente på 10%,
de siste 15 år. Dette er midler plassert i Logenes fonds, og har gitt betydelig bidrag til deres sosiale virksomhet.
Husets drift besto vesentlig av ordinære omkostninger til ut i 1980 årene.
Det meldte seg etterhvert økede behov for bygningsmessige arbeider inne
som ute. Først en større innvendig oppussing og omtrekk av møbler, dernest overhaling av ventilasjonssystemet. Etter dette ble det satt opp en
langsiktig plan for renovering av bygningen og alle installasjoner. De skjerpede krav til kvalitetssikring på alle områder, har medført store arbeider
de siste 10-12 år.
Pålagte utbedringer på kjøkken, m.h.t. brannvern, i tilfluktsrom og på elektriske installasjoner utgjør betydelige beløp. Generell slitasje og alder krever sitt. I denne periode er lagt nytt takbelegg, endel utvendig puss,
septikarbeid og ventilasjon. Ombygging av kontorer som ikke ble tatt i
bruk, ble en kostbar sak. Lydutstyr er innkjøpt til Logesalen som også er
pusset opp og teppebelagt. Serviser, oppvaskmaskin og fettutskiller kjøpt
inn til kjøkken.
I 2000 ble 100 nye stoler innkjøpt til spisesalen, som ble pusset opp. Nye
gardiner er montert og laminatgulv lagt. Garderoben er flisbelagt og malt.
Våren 2001 ble salongen pusset opp, møblene trukket og nye gardiner,
teppe og 3 buesofaer innkjøpt. I tillegg til ordinære omkostninger, er det i
denne 12 års perioden investert mer enn 1,5 million kroner til ovennevnte
poster.
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Salong i Stockfletsgt 22 nyoppusset i 2001

Spisesal i Stockfletsdgt. 22 nyoppusset i 2000

Den viktigste nyinvestering som er gjort, skjedde i 1993, da styret sikret
seg leiekontrakt for nabotomt fra et konkursbo. Leiekontrakten for gjenstående 81 år ble innkjøpt for kr. 201.000.-. Dette ble gjort for å ha kontroll med eventuelt bygg her, og sikre innebygging av egen tomt. Tidligere
var utarbeidet tegninger og planer for eget bygg og påbygg, spesielt med
tanke på heis, som mange ønsket seg. Prosjektet ble for kostbart og uten
mulighet for nevneverdig inntjening. Styret arbeidet også seriøst med to
forskjellige interessenter, for avtale om heismulighet i byggeprosjekter som
ikke ble realisert.
Tomten ble opparbeidet til parkeringsplasser for kr. 50.000.- og ga selskapet et netto resultat på kr. 209.100.- på 6 års drift.
I 1997 kom seriøs kjøper og byggefirma med tilbud på kontrakten. Det ble
nedsatt en komite fra styret, bestående av Odd Abrahamsen, Loge nr. 48
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Færder, samt Rolf Eliassen og Arne Sørlie, Loge nr. 15 Kongshaug, til å
føre forhandlinger. De tidligere planer ble hentet frem og bearbeidet, fagmenn kontaktet, og etterhvert forelå de krav en avtale måtte inneholde.
Styret innkalte overmesterne, som etter behandling i kollegiene og Logene, godkjente utkastet. Etter en lang rekke møter og forhandlinger ble
avtalen fremlagt og undertegnet etter ny behandling i styret og av kollegiene.
Avtalen innebar følgende:
Overdragelse av leieavtalen mot en seksjon på 31 m2 i nabobygget Parkterrassen, tilstøtende vår garderobe i 2.etg. Denne ble levert ferdig innredet med moderne toaletter og utstyr, fullt flislagt og med gulvvarme.
Vederlagsfri benyttelse av heis og trapp til garderobe i 2.etasje og Logelokaler i 3.etasje. De gamle toaletter ble omarbeidet til et hårdt tiltrengt
lager.
Inntektene i eiendommen Stockflethsgate 22 har vært stabile og har gitt
styret et godt grunnlag for trygg og forsvarlig drift. Alt overskudd er investert i vedlikehold, utstyr og oppgraderinger.
Ordinære driftsomkostninger har i alle år vært meget lave. Oppussing og
vedlikehold av lokaler er utført på dugnad. Innkjøp av inventar og utstyr
er i stor utstrekning ordnet via medlemmer, på fordelaktige vilkår.
Det er styrets formenn og regnskapsførere som har hatt den største belastning, og stått for fremdrift, oppussing, tilsyn og vedlikehold. Det er forholdsvis få personer som i lange perioder har hatt disse tillitsverv. Uten
tvil har dette vært en fordel for drift, planlegging og gjennomføring av
langsiktige oppgaver. Ikke minst gjelder det for de økonomiske disposisjoner, som alltid har vært under god kontroll. Huskomiteen har i årenes
løp utført samvittighetsfullt og krevende praktisk arbeid, og ikke å forglemme brødres uttallige dugnadstimer. Br.Rolf Eriksens anmodning ved
innvielsen er fulgt opp
“ I mangel av vaktmester anmoder jeg alle medlemmene å hjelpe til i smått
og stort. Huset er vårt og vi har alle ansvar for at det er så pent og presentabelt som mulig, til enhver tid ”.
Det er stadig nye oppgaver som venter. Mulighetene for endringer, utvidelser og ombygginger er tilstede, og det vil alltid være behov for friske
krefter og ideer om Ordensbygget vårt også skal fylle fremtidens krav.
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Reiser og weekend turer 1977 - 2001
1971
1977
1978
1979
1980
1980
1980
1981
1982
1983
1984
1984
1987
1988
1991
1992
1993
1994
1995
2000

Gaustablikk
Uppigard
Fjellhvil
Uppigard
Haderslev
Risør
Stockholm Olaus Petri
Besøk fra Olaus Petri
Stockholm Olaus Petri
Vrådal
Gøteborg Lennart Torstenson
Stockholm Olaus Petri
Besøk fra Olaus Petri
Stockholm Olaus Petri
Gøteborg Lennart Torstenson
Stockholm Olaus Petri
Straand
Norvegia/Teater
Haderslev Hiorth Lorenzen
Gøteborg
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8-10.9
2-4.9
8-10.9
21-23.9
23-25.5
5-7.9
14-16.11
23-25.5
12-14.11
21-23.9
4-5.5
17-19.11
22-24.5
9-11.9
12-14.4
20-22.3
1-3.10
19.1
26.9 - 1.10
9-10.4
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OVERSIKTER:

Formann:

Ant.år:

Kasserer:

Ant.år:

1931-59 Sigurd B.Gade

29

1931-42 Halv.Haavaldsen
1943-46 Harald Larsen
1947-57 Olav Jørgensen

12
4
11

1959-61 Reidar Løken
1962-77 Rolf Eriksen
1978-82 Eugen Ellefino
1983-86 Kjell Nilssen
1987-96 Odd Abraharnsen
1997Arne Sørlie

3
16
5
4
10
5

1958-70 Forr.forer
1958-79 Regn/forrf.

13
22

1980-

-«-

Restauratører:
1961-65 Ninni Bjørge
5
1966
Fru Westbye
1
1967-73 Kåre Nesstrand
7
1974-76 Håkon Thuresson 3
1977-78 Bjørn S.Næss
2
1979
Håkon Thureson
1
1980-96 Cato Farmen
17
1997-99 Hans Ivar Hansen 3
2000- Ole Johan Tuft
2
Eiendormmens forsikningsverd i år 2001 - kr. 15.828.000,-.
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Fra 50 års jubileet

Fra 50 års jubileet

Privatnemden ved 50 års
jubileet

40 års veteranen 1993
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4 nye brødre 15.3. 1993

Brødre på fisketur

Stockholm 1993

Hyggelig samvær på Straand 1993
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På vei til Lyngør 1995

Loge salen til Hiorth Lorenzen
Haderslev 1995

Hyggelige måltid Haderslev 1995

Svømmebasseng fra Odd Fellow
Jubileumsskrift 75 år side 51

Loge nr. 15 Kongshaug

Valgte embedsmenn og C.M

1981 - 1983
kass. Kjell Oskar Sørensen
C.M. Lars J. Kristiansen
Sk.m. Bård Hansen
Eks.O.M. Rolf Kværne O.M. Håkan Henriksen
U.M. Erik Iversen Sekr. Birger B. Vabog
1983 - 1985 (ikke bilde)
kass. Odvar E. Rye-Johnsen C.M. Lars J. Kristiansen Sk.m. Knut B. Bakkeli
Eks.O.M. Håkon Henriksen O.M. Erik Iversen U.M. Bård Hansen
Sekr. Arne Lystad

1985 - 1987
kass. Odvar E. Rye-Johnsen C.M. Gunnar Jensen
Sk.m. Knut B. Bakkeli
U.M. Lars Kristiansen Eks.O.M. Erik Iversen O.M. Bård Hansen Sekr. Svend Vidar Nilsen
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1987 - 1989
kass. Anders G. Vik C.M. Gunnar Jensen
Sk.m. Bjørn Solberg
U.M. Birger B. Vabog Eks.O.M. Bård Hansen O.M. Lars J. Kristiansen Sekr. Halvar Gade Johansen

1989 - 1991(ikke bilde)
kass. Einar Westbye C.M. Odd Mathisen
Sk.m. Bjørn Solberg
Eks.O.M. Lars J. Kristiansen O.M. Birger B. Vabog U.M. Arne Sørlie Sekr. Anders G. Vik

1991 - 1993(ikke bilde)
kass. Frank Eriksen C.M. Odd Mathisen
Sk.m. Finn Holtan
Eks.O.M. Birger B. Vabog O.M. Arbe Sørlie U.M. Åge Rem Sekr. Anders G. Vik
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1993 - 1995
Kass. Einar Andersen
Sk.m. Finn Holtan Sekr. Reidar Bjørkmark C.M. Frank Eriksen
Eks.O.M. Arne Sørlie
O.M. Åge Rem
U.M. Bjørn Solberg

1995-1997
Sk.m Bjørn Olav Olsen C.M. Frank Eriksen Sekr. Odd Helge Mathisen Kass. Jan Løkkevol
U.M. Reidar Bjørkmark O.M. Bjørn Solberg
Eks.O.M. Åge Rem
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1997-1999
Sekr. Erling Riisnæs C.M. Jan Løkkevol
Sk.m. Bjørn Olav Olsen Kass. Ulrik Aronsen
U.M. Frank Eriksen O.M. reidar Bjørkmark Eks. O.M. Bjørn Solberg

1999 2001
kass. Jan Rolf Hagen-Larsen Sk.m. Terje A. Nielsen C.M. Fred M. Olafsen Sekr. Erling Riisnæs
U.M. Bjørn Hørnes
O.M. Frank Eriksen
Eks.O.M. Reidar Bjørkmark
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