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Kongshaug-nytt 
                                     Oktober 2017  Nr. 3 Årgang 29 

 

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt. 
Høsten 2017, vil sannsynligvis være en periode i mitt lo-
geliv ,som jeg ikke kommer til å glemme. Mai samme år ble jeg 
valgt til Overmester i 15 Kongshaug. Embedsmannsinnstallasjon 
under ledelse av Br. DSS Bjørnar og hans storembedsmenn ble 
utført på en fin og verdig måte, og jeg vil takke mine gode 
brødre for tilliten jeg har fått av dere. Det nye kollegiet skal 
bestrebe seg til å gjøre sine oppgaver verdig for dere. Samti-
dig vil jeg takke alle utnevnte embedsmenn, som har takket ja 
til sine embetsverk for perioden frem til 2019. 

Høsten kom veldig fort i år, og værmessig er det vel ikke 
noe særlig å skryte av. Den siste uken så er det 
vel nordlendingen og trønderne som har hatt 
det fine høstvæ- ret. Men logelivet går vi-
dere uansett vær, og jeg vil oppfordre dere 
brødre til å møte så ofte dere bare kan, 
det er ved godt fremmøte dere viser oss 
nye embedsmenn tillit og gjør oss gode. 
Den 11 Oktober skal vi ha møte sammen 
med vår broderlo- ge 48 Ferder og 16 Okto-
ber får vi besøk av broderloge 17 Dag. Håper 
å se mange brødre på disse kveldene. 

 

Til slutt vil jeg sitere EOM Gunnar Jensen i Kongshaugnytt nov. 
2009. 

«Møt så ofte du kan». Det er viktig at den enkelte bror ser seg 
rundt, tar tak i og bryr seg, dersom en bror trenger hjelp – en-
ten privat eller for å komme over terskelen for å møte i logen. 
Vi må ikke være redde for å bry oss. 

Ønsker dere alle en god logehøst. 

 Sigurd Vestly. 

Overmester 

Huskelista! 
Hva hender fremover ! 
Husk dette og møt så 

ofte du kan. 
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) 
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EksOM takker for seg som OM 
 

Gode Brødre 
 
To år har gått og min tid som overmester i loge nr. 15 Kongshaug er over. Det har vært to 
spennende år med mange ulike arbeidsoppgaver.  
Jeg har hatt gleden av å innvie 8 nye brødre, men også hatt den triste opp-
gaven å begrave 5 gode og tro- faste logemedlemmer. Jeg har fått lov å 
feire mange jubilerende brødre, men har også besøkt syke brødre. Vi 
har reist og besøkt loger i inn og utland, og vi har hatt mange besøk i 
vår egen loge. Alt dette ulike arbeidet har gitt meg tettere bånd til 
vår orden nå, enn hva jeg hadde da jeg gikk på som overmester.  
Jeg har sett vår ordens gode sider og kanskje vår ordens svakere 
sider. Jeg har knyttet tettere bånd til mange av våre aktive brødre 
gjennom disse årene, men ser også hvilken vanskelig oppgave vi har for 
å få våre passive medlemmer til å møte. Mitt kollegium og min intensjon har i 
alle sammenhenger vært å gjøre logen til et hyggelig sted å være. Tilbakemeldingene på 
det vi har gjort har i stor grad også vært positive. Blant de aktive medlemmene er det 
ulike meninger om veien videre, men jeg har opplevd at brødrene stiller lojalt opp om val-
gene som er gjort og gir masse positiv oppmuntring tilbake. 
Takk for to fine år i logens tjeneste. Takk for all positiv og konstruktiv hjelp og tilbake-
melding jeg har fått i løpet av disse årene, og til slutt –«Lykke til» til vår nye overmester 
og hans nye kollegium. 
 
 
 
 

Hvem er jeg ??? 
 

Jeg er en liten ting med stor betydning 
Jeg hjelper alle 

Jeg åpner dører og hjerter og utjevner fordommer og forskjeller.  
Jeg skaper vennskap og velvilje.  

Jeg oppfordrer til respekt og beundring.  
Jeg elskes av alle.  
Jeg kjeder ingen.  

Jeg koster ingenting.  
Jeg har blitt prist av mange, men ingen har forbannet meg.  

Jeg er like behagelig for høy og lav.  
Jeg er anvendelig hvert tidspunkt, dag som natt.  

Hvem er jeg ???  
Jeg er høflighet.  
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Det femte symposiet i NOFAs regi 
Gjøvik 16.—16 juni 2017 

Årets tema: 
Etiske betraktninger om samfunnsutviklingen 

 
En storslagen åpning på fredag. Bror Bruflat spilte Valdresmarsjen på lur 
fra senen på Øuality Hotel på Gjøvik før Akademiets sekretær Odd 
Guldbrandsen ønsket oss alle velkommen 
Fredagen ble så etterfulgt av to interessante foredrag 

Det første ved professor Lars Svendsen. Tema for hans 
foredrag var: 
«Etiske trender i dagens samfunn». Virkelig noe for oss 
alle å reflektere over 
Deretter fulgte et fint innslag med korsang av Rebekkasøstrene 
 
Det andre foredraget var ved 1. amanuensis Einar Øverenget. Tema 
for hans foredrag var: «Etiske trender i dagens Norge» Foredraget 
nådde frem til oss alle med en humoristisk, gjenkjennende vinkling og 
fremføring. 
 
Fredag kveld ønsket NOFA og Gjøvik å vise oss sin flotteste ser-
verdighet, Fjellhallen og selvfølgelig tur på Mjøsa med Skibladner. 
Vi ble møtt av «Toten Janitsjar» som spilte flere feiende marsjer  før 
vi ble guidet inn i den fine fjellhallen som ble anlagt til Olympiaden 
1994. 

Deretter gikk ferden gjennom byen og ned til kaia hvor Skibladner ventet på oss. Vi ble 
igjen møtt av «Toten Janitsjar», og et øsende regnvær. En redningsskøyte var også til-
stede og fulgte oss på hele turen. 
Om bord ble vi servert gryterett med godt tilbehør. Til det hele valgfri drikke. På tross 
av mye regn ble det god stemning blant vel 200 deltakere på turen. 
Lørdagens program startet kl0900 med en kort informasjon om loger og leire i distrikt 
10 før Stor Sire - Preses - holdt Akademiets tale. Den hadde overskriften Grunnsyn på-
Ledelse. Det ble avsatt tid til Gruppearbeid under tema: Fra etisk påvirkning til etisk be-
visstgjøring. Gruppearbeidet ble gjennomført før og etter lunsj. Dette var svært lære-
rikt og det kom frem mange impulser innen hver gruppe som det var vært å ta med til 
egen loge. 

Professor 
Lars Svendsen 

1. amanuensis 
Einar Øverenget 
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Akademiets sekretær Odd Gulbrandsen orienterte om nye igangsatte prosjekter.  

Eks OM ene Åge B. Eriksen og Arvid Fjære presenterte sitt 
prosjekt: Den Norske Odd Fellow Orden under den 2. ver-
denskrig. 

Etter en kort pause kom forfatter, poet og 
entertainer Ove Røsbak på senen og holdt et 
levende, humoristisk og varmt foredrag 
«Himmel over Mjøsa» med henvisning til så 
vel Prøysen som egne sitat som: «Han far 
sang, og hu mor sang ut» Alle 207 deltakere 
fulgte med og lo til tross for en lang dag med 
mange inntrykk 

 

Lørdag kveld ble det før middag servert aperitiff.  Vi fikk høre Odd Fellow kantaten,  
med ord og toner fremført av Odd Fellow koret fra Gjøvik. 

Deretter kunne alle nyte en utsøkt tre retters festmiddag 
sammen med ordenssøsken fra hele landet. 

 

Bare to deltakere fra logene i Sandefjord deltok på hele 
symposiet. 

Her er alle deltakerne fra Vestfold samlet 
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Mandag 4.september ble det foretatt EI i våre lokaler for det nye kollegiet og ut-
nevnte embedsmenn, for perioden 2017 – 2019. Seremonien ble høytidelig ledet av br. 
DSS Bjørnar Andreassen og Storrepresentantene Alf Robert Johansen, Kjell Aanstad, 
Ole Peder Eikenes, Knut Erik Orskaug og Olav Lars Løvoll.  
Vi hadde også fått besøk fra vår vennskapsloge nr. 83 Vågbrytaren, Varberg med Över-
mester Claus Öberg i spissen. De var meget interessert i den norske måten å gjennomfø-
re installasjon av embedsmenn på. Under brodermåltidet holdt br. Öberg en tale og kom 
bla. inn på dette. Han kunne bekrefte at gjennomføringen ikke skilte seg så mye fra den 
Svenske metode, 95% var nok det samme. 
Gjestene fikk en omvisning i Logehuset, og var imponert over at vi hadde en egen øvel-
sessal, og Bibliotek. Når det gjelder arkiv så oppbevarer de bare sine dokumenter selv i 
ca. 2 år, før de sendes til Statens arkiv  

Det å besøke hverandres møter synes nå å være «på skinner», neste høst må vi forsøke å 
samles til en tur til Varberg. 
Kvelden ble avsluttet med fantastisk sang av vår bror Oddvar Myklebust, etter at han 
hadde fortalt litt om opplegget for den planlagte innsamlingen til Landssaken i Bugården 
kirke i november. Myklebust fikk stående applaus!  

Fra venstre Eks OM Christian Holte-Nilssen, OM Sigurd 
Vestly, UM Walther Alveberg Nordahl, 
2. Rekke: ex ÖM Lennart Liljegren, ÖM Claus Öberg, Br. 
Gunnar Linnarsson, ex CM Christer Börjesson og St Repr 
Tommy Alfredsson 
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Siden siste nummer av Kongshaugnytt har en bror gått bort 

Logebror Hugo Lauritz Andreas Karlsen f. 6. juni 1920 d. 18. August 2017 

Hugo oppnådde den respektable alder av 97 år, før han forlot oss. 
Han ble født i Kirkenes og opplevde som ung mann krigens mange fa-
setter. Kirkenes var sterkt med i krigens skygge, tyskerne syntes at 
byen var så strategisk viktig, at de i perioder hadde rundt 70 000 sol-
dater i området.  
En logekveld fikk vi oppleve litt av br. Hugos liv, hvor br. Raymond 
Skoglund laget et intervju med ham. Hugo var en stille og rolig person, 
han stakk seg ikke frem med sitt vesen, men han hadde opplevd mye 
både av godt og vondt. 

Han ble tatt opp i Odd Fellow Ordenen i en loge i Trondheim 30.4.1984, hans fadder var 
Meieribestyrer Jan Eiler Wessel. Som pensjonist fra Televerket hvor han var Avdelings-
ingeniør, bestemte han og hans kone Jorunn seg for å flytte litt lenger sør i Norge. San-
defjord ble etter hvert målet, hvor han søkte overgang til Loge nr. 15 Kongshaug. Her ble 
han UMs venstre ass, Inspektør og Arkivar. I Leir nr. 8 Vestfold ble han etter hvert også 
Inspektør.  
Hugo ble fulgt til den siste hvile på Ekeberg kapell den 25. august. En høytidelig og god 
stund i regi av sine etterkommere, som ble avsluttet med minnestund i Logens salong.  
Vi lyser fred over Hugo Karlsens minne.  

Eks OM Åge B. Eriksen 

  

 

 



Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      7  

 

 

Vi gratulerer  

Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen på de siste  

sidene 

John Rolf Hagen-Larsen 70 år  16. september 

Frank Olav Eriksen  75 år  15. oktober 

Kjell-Arild Andersen  50 år  08. november 

Raymond Birger Skoglund 80 år   16. november 

Ord for dagen 
 

av Phil. Bosmans  

 

Mennesker gir ut penger  

for å bli vakre og tiltrekkende.  

Skjønnhetssalonger  

arbeider med alle mulige  

og umulige midler  

på menneskers utseende.  

Kunstig skjønnhetsmakeri.  

Hvorfor så mange penger og så mye bry  

Når du bare med et smil  

kan henrykke dine omgivelser.  
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 « Et ord er et ord.  

To ord er en mening.  

Tre ord er et språk »  

 

Ord kan være kjærlige, ærlige, hatefulle, oppklarende, tilgivende, avgjørende, krevende, 
arvede, gjentatte, lånte, stjålne, forløsende, skapende, avtalte og til og med dødelige. De 
er et uendelig mangfold.  
 
Barn blir opplært til å ytre sine meninger i henhold til moralens regler og kunnskapens 
ord. Det skrevne ord. Ordene blir større og betyr mer for hvert år som går i et barns liv. 
De blir til meninger og valg man tar for resten av livet. Det er styrende ord.  
 
Ord har stor makt og stor kraft.  
 
Om og om igjen blir det kriger av ord. Kriger om tro og vantro. Makten bak det religiøse 
ord er sterk. Så sterk at den har utryddet millioner av mennesker. Mennesker som kan-
skje bare trodde litt annerledes, men på det samme.  
 
Ord som gir løfter holder vi høyt. Løfter om « gull og grønne skoger». Avtaler om trygg-
het, rikdom, velstand og velsignelse.  
 
Noen er flinke til å gi komplimenter og ros. Viser med ord at de bryr seg. Hvis det er ær-
lig ment, er det en flott oppmuntring i hverdagen.  
 
Men minst like viktig er det vi gjør. Handlingene som viser at man bryr seg. Gjerningene. 
Det er gjennom dem en ofte viser hva en egentlig står for, hvem en egentlig er, det være 
seg som politiker, venn eller kollega, som medmenneske - eller som en god Odd Fellow.  
 
En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk 
er mer enn ord. VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET, nestekjærlighet,  mennes-
keverd, rettferdighet, omsorg, medfølelse, toleranse og vilje til forståelse er ord og be-
greper som står sentralt i vår Orden.  
 
Dette er ord vi stadig trenger å bli påminnet om for å kunne sette ord om til handling. 

 

Ord 
 

Ord, er formidling fra sinn til sinn,  
og ikke bare fra munn til øre.  

Ord, kan være flyktig som vind  
og dessverre til ingenting føre.  

Ord, kan være som spirende frø,  
gi liv og skape grøde  

Da kan ordet aldri dø,  
men gi liv til åndelig føde  

Forfartter ukjent 
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 Sannheten 
og Odd Fellow Ordenen 

 
Odd Fellow Ordenen er i hele sitt vesen og struktur innrettet på å påvirke medlemmenes 
livsførsel og etiske refleksjonsnivå. Gjennom budord, sinnbilder og ritualer formes vi  
langsomt, i det minste i vårt tankesett, slik at vi får muligheter til å sette etikken ut i 
praktisk virkende handlinger.  
 
Uten at etikken bli praktisert, er den lite verd. Da blir det mer fromme talemåter som 
mye etikk beskyldes for å være. Etikken må gå til hjertet og praktiseres av hånden, for å 
bruke et av de eldste Odd Fellow symboler som finnes. Det nytter ikke å snakke om sann-
het som et ideal uten å praktisere det i dagliglivet. Men livet har så mange avskygninger, 
så mange avvik og varianter, at vi aldri blir utlært i å takle dem gjennom erfaring. Det 
gjør at man i omgang med etikk og levesett aldri blir utlært.  
 
Det er en legende om av den vise kong Salomo av Herren fikk valget mellom å eie sann-
heten eller evnen til å søke den. Salomos valg skal ha vært at han valgte evnen til å søke 
sannheten. Det er et klokt valg. Evnen til å søke har kraft og liv i seg. Hvis man bare blir 
sittende å knuge på sin egen sannhet, kan det gå oss som det gikk med Lots hustru. Vi blir 
til ubevegelige saltstøtter.  
 
«Å gå ut i livet med viljen til å søke sannheten er et privilegium, ikke en belastning.»  
 

Tekst: Kjell-Henrik Hendrichs  

Det går mot høst og vinteren står for døren 
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 KRIG I NORGE  
DEN NORSKE ODD FELLOW ORDENEN UNDER 2. 
VERDENSKRIG 
NOFA Prosjekt 13.2016 av Arvid Edvardt Fjære og Åge Bernhard Eriksen 

Høsten 2016 ble det gjort en avtale mellom Fjære og undertegnede, om å prøve å skrive 
historikken om vår Orden, i tiden før og under 2. verdenskrig. Det var ikke laget noen 
offisiell litteratur som tok for seg forhistorien og hvordan den enkelte OF Loge og Re-
bekkaloge samt Leir, reagerte på det tyske forbud på driften. Hva skjedde med inven-
tar, arkiv, ritualbøker oa?  

2003-04 gjorde Storlogen et forsøk på å få 
dette ned på papiret, og sende forespørsel til 
de 20 OF Loger og 9 Rebekkaloger som var in-
stituert før 1940, for å få tilbakemelding som 
kunne si noe om hvordan det hadde gått over 
hele landet. Prosjektet ble ikke ferdigstilt, men 
vi fikk gjennom Stor Arkivar anledning til gjen-
nomsyn og kopiering alt som ble mottatt. Likeså 
fikk vi kontakt med Holocaust-senteret på 
Bygdø, som er opprettet for å kunne fortelle om 
jødenes situasjon under krigstiden. Noe stoff 
er hentet fra den enkelte Loges hjemmeside og 
fra Jubileumshefter, samt svensk og dansk Odd 
Fellow-litteratur. Noen historier av enkeltmen-
neskers opplevelser, er det også funnet plass til.  
Vårt prosjekt ble ferdigstilt i vår, og med god 
hjelp fra Storlogen ble det trykket som et hef-
te. Dette heftet er nå i salg bla hos meg for kr. 
100.-.  
På NOFAS årsmøte på Gjøvik i juni ble innholdet 
presentert i et foredrag med PP-følge, etter 
anmodning fra Br. Stor Sire Morten Buan. Litt 
om dette ble omtalt i «De Tre Kjedeledd» nr. 
1/2017.    

   
     Eks OM Åge B. Eriksen  
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16.10 =+ 

Viltgryte m/tyttebær og  

Kokte poteter 

Kr. 180 

13.11 Arb. Privatnevndens 
aften 

Biff Stroganoff m/ris & sa-
lat, brød & smør 

Kr. 180 

04.12 Julemøte 

Juletallerken 

Kr. 220 

30.10 Arb. Instruksjon 

Rundstykker m/skinke, ost 
og kaffe 

Kr.60,-  

20.11 O + Galla 

Kokt torsk m/
Sandefjordsmør og poteter 

Kr. 210 

 

05.11 Kirkesøndag 

Winerstang og kaffe 

Kr. 60 

27.11 Klba. Med damer 

Rundstykker m/skinke, ost 
og kaffe 

Kr. 60 

 

Drikke kommer i tillegg 

Betal helst med kort. 
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Ny redningsskøyte i 2019, Odd Fellow III 

 
Søndag 12. november kl. 17.00 bra-
ker det løs med den første kirke-
konserten arrangert av Odd Fellow 
logene i Sandefjord NOEN GANG. 
Denne kvelden har vi booket Bugår-
den Kirke, dvs. kirkesalen, menig-
hetssalen, kjøkkenet og andre vikti-
ge fasiliteter. 
Arrangementet er et fellesprosjekt 
mellom loge Færder, Rebekkalogene 
Verdande og Gaia og vår egen loge.   
Oddvar Myklebust fra vår loge har 
sydd sammen et spennende program 

for kvelden: 
Ensemble diNuovo ,  koret til Vesta Zabulioniene. 
Hilde Dahl, sangerinne og kunstner 
Elever fra Vesta Musikkskole 
og selvfølgelig Oddvar selv. 
Kapellmester for kvelden er Torkil Myhre. 
 
Disse fremfører acapella musikk, og viser og sanger skrevet bl.a. av Evert Taube, Alf 
Prøysen og Erik Bye. 
Rebakkalogene står for salg av kaffe og kaker, men vi og Færder må stå for rigging og 
opprydding. 
Vi prøver også å få til utlodding i forbindelse med kvelden.  
Denne høstkvelden blir en god start på tiden frem mot jul hvor mange av oss oppsøker 
kulturelle aktiviteter, og musikken vil gjøre den mørke tiden lysere.  Dette blir også en 
fin kveld hvor hele familien kan være med på et Odd Fellow arrangement. 
 
Fra Odd Fellow sentralt har vi fått tilsendt pins som vi skal selge til en pris av kr. 100 
pr. stk 
 
 
Skattefradrag 
Vi minner om at alle bidrag over kr.500,- er berettiget til skattefradrag. Hvis du ønsker 
å gi et enkeltstående beløp, så bruk vår konto nr. for Landsaken 2490.55.61061 Husk å 
merke beløpet med ditt navn. 
Dette blir registrert og oppsummert av Skattmester på slutten av året og innmeldt til 
Skattedirektoratet via Storlogen. 
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Storrepresentantens spalte: 
Vi har lagt en sommer   bak oss, en sommer med ikke den helt store hetebølgen, 

 mye vind, det var ikke mange dager en kunne nyte båtlivet med sol og  

lite vind. 

Vi er nå ferdige med installasjoner i alle logene, og leirene i Vestfold. 
Jeg har vært så heldig at jeg har fått være med på fem installasjo-
ner. Det har vært veldig lærerikt og hyggelig, det er alltid hyggelig å 
besøke andre loger, og hilse på nye brødre. 

Den siste Logen som fikk nytt kollegium var loge nr. 120 Colin Archer 
onsdag 27.september. 

Det er alltid spennende med nye kollegier, og embedsmenn i loge og 
leir, alle logene har et hektisk høstprogram foran seg, og jeg er over-

bevist om at de nye embedsmenn takler sine oppgaver på en fortreffelig måte. 

Nytt av året er at alle utnevnte embedsmenn skal kurses i sine oppgaver av  

Storrepresentanten. 

Vi skal gjennomføre kurset i samarbeid med loge nr. 48 Færder, dette blir spennende. 

Alle utnevnte embedsmenn bortsett fra Kapellan (har hatt eget kurs) vil få  

en innkallelse til kurs i løpet av høsten. 

Det skal være Storlogemøte i 2018, innkomne forslag til Storlogemøte, skal 

være inne i Ordenskanselliet innen 1.november. 

For Kongshaugs del har vi ingen forslag. Er det noen brødre som har gode 

forslag til Storlogemøte, så kan de sende dem til meg. 

Jeg hadde håpet på at frammøte prosenten, på våre møter ville øke i høstterminen, men 
dessverre det ser ikke slik ut. 

Jeg trodde det ville være spennende å se nye brødre på de forskjellige stolene. 

Jeg vil atter en gang minne brødrene på: Møte så ofte som du kan. 

Et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene.  

Vi har gode logemøter og hyggelige ettermøter. 

Dersom det er brødre, som har vært lenge borte fra logen.  Har lyst å komme 

på et logemøte, men synes det er vanskelig å komme aleine. Ta kontakt med 

en med en du kjenner, så kan dere gå sammen. 

Vi sees på neste logemøte. 
 
Med broderlig hilsen i V,K og S 
Olav L. Løvoll  
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Periodens bildegalleri 

 
 

Åpning av det femte Sympo-
sium 

Hyggelig samling om bord i Skibladner 

Fra festmiddagen lørdag kveld 
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Embedsmannsinstallasjonen 

 

Stor Sire—Preses Morten Buan takker lederen for arrangementskomi-
teen for vel utført planlegging og gjennomføring av symposiet 

Over: DSS Bjørnar Andreassen taler 
til brødrene. 

Til høyre: Den nye Overmester Sigurd 
Vestly fremfører velvalgte ord. 
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ÖM Claus Öberg over-
rekker en standard til 
vår OM, som en påmin-
nelse om at vi må holde 
kontakten mellom Lo-
gene. 

 

 

 

 

 

Den nye Undermeste-
ren er fornøyd med 
arrangementet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddvat Myklebust ved 
pianoet 

Han fikk ståede app-
laus for sitt spill 
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Nevnd for transport informerer brødrene : 
 
 
Dersom du har behov for transport til eller fra logen kan du ta kontakt med noen 
av nevndens medlemmer 
Arild Otto Hansen   mobil: 95200374 Ragnar Allum           mobil: 90930035 
Henry Dallanger       mobil: 92295367 Johannes Kleppaker  90864370 
 
 

Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt 

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 04.12.2017 
Siste frist for materiell til det nummeret er  30 november 

Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss. 
======================================================================= 

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold 
Skribent: Åge B. Eriksen og  Christian Holte-Nilssen 
Webansvarlig :Lester H Syvertsen 
Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 
Trykk : M2 Megling 
Adresseendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no 

 
 

Vårt liv er som en billedvev, der Gud alene vever.  
Han velger alle farger selv som mønsteret framhever.  

Men når han vever sorgens tråder stanser pilgrims sangen..  
Han ser det hele ovenfra - og aldri ser han vrangen.  

En dag er veven ferdig blitt  
og skyttelen er stille,  

da vil Han rulle teppet ut  
og si oss hva Han ville.  

Da skal vi se at mørke tråder  
også trengs iblant 

– så gull og sølv og andre farger  
bedre bakgrunn fant. 
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Vi henstiller til brødrene å benytte våre annonsører når dere har behov for varer eller 
kjøp av tjenester 



Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      19 

 

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

 
 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 
Mobil. 905 95 107 

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no 
www.sigurd-vedlikehold.no 

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen ma-
ling, belistning, legging av parkett, snek-

ring og renovering 

 

  

V I  T A K K E R  V Å R E  A N N O N S Ø R E R  
 

V Å R  A N N O N S E S I D E  S K A L  G I  I N N T E K T E R  
Annonseinntektene på disse siden  går til vårt arbeide for SOS Barnebyer 

 Flis m./tilbehør 
 Maling, tapet og gulv 

m./tilbehør 
 Kvalitetsvask 
 Lister, terassegulv, 

søyler m.m 
 

Hågasletta 2, 3236 Sandefjord-
Telefon:3347777 

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@bjorvik-
haugen.no 
 

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

- Senteret for proffene og for 
deg som er  oppratt av kvali-
tet! 

 

             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 
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Alt innen 

elektrisk installasjon 

Industri, landbruk og boliger 
 

 
 

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

 
V Å R  A N N O N S E S I D E  S K A L  G I  I N N T E K T E R  

 
til logens sosiale arbeide  

  Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering. 

  
Skolmar Bil AS 

Skolmar 17, 3232 Sandefjord 
Telefon 33475500 

Vi reparerer det meste for de fleste. 
EU kontroll 

 

Mekonomen 
Autorisert Bilverksted 

 

 

 

 

 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad 

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift 

Telf: 33464901, Mob: 92450777 

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 

Vi utfører alt innen VVS arbeider. 

Vår spesialitet er rehab av bad. 

Vi har Comfortbutikk i Stokke 

Kontakt rørleggermester Erling Brekke på 
telefon: 93021155 


