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Kongshaug-nytt 
                                     Desember 2017  Nr. 4 Årgang 29 

 

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt. 
 

Kjære Brødre 

Julen nærmer seg med stormskritt, og den første snøen har 
allerede vært på besøk. Vi har lagt bak oss en fin logehøst, 
med mange fine møter og det er vel alltid slik i ettertid at man 
tenker at noe kunne vært gjort annerledes, men 
slik er det. Man må leve med det som er 
gjort.Så lenge man gjør så godt man kan, skal 
vi være fornøyd med det.  

Vil benytte anled- ningen til å takke alle 
brødre som har bidratt til både spill og 
stoler, som denne  høst er besatt av nesten 
bare nye brødre på alle plasser. 

Håper alle får en fin adventstid og flott ju-
lefeiring,og bruk ti- den til å gjøre mot andre , 
som du vil at andre skal gjøre mot deg. Tenker da spe-
sielt på kjærligheten til familie og nære venner. Uten dem har 
vi det fattigslig, det er viktig å ta vare på vennska-
pet,kjærligheten og sannheten i våre nære relasjoner. 

Med dette vil jeg takke alle brødre for året som snart ebber 
ut, og ønske om en fredfull julefeiring og et rikt og godt nytt 
år. 

 
Sigurd Vestly. 

Overmester 

Huskelista! 
Hva hender fremover ! 
Husk dette og møt så 

ofte du kan. 
08.01.18 

Arb. Åpningsmøte 

15.01.18 

X 25 Ve.Ju Galla 

05.02.18 

Ξ + Galla 

26.02.18 

X Venneaften 

07.03.18 

= + hos □ nr. 17 Dag (onsdag) 

19.03.18  

25 Ve.Ju. Galla 

09.04.18 

Klba. Med damer 

16.04.18 

- + med □ nr. 48 Færder 

30.04.18 

O + Galla 

07.05.18 

Generalforsamling  

14.05.18 

X Arbm. 
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 
Mandag 2. oktober var kvelden satt av til klubbaften for SOS Barnebyer.  

En rekke av våre trofaste SOS brødre stilte opp på vårt møte, som ble åpnet av nevndas 
formann, Kjell A. Olsen. 
Med bakgrunn i Loge Kongshaugs store innsats for SOS-barnebyer, stilte Hans E. Ratvik 
opp fra hovedkontoret for å informere om våre ulike prosjekter og hvordan innsatsen i 
barnebyene er endret i forhold til dagens samfunn. 
I år har jo nevnda overrakt kr. 50 000 til SOS barnebyer, hvorav Ungdommens SOS har 
fått kr. 20 000 til deres prosjekt i Colombia. 
Ungdommens SOS utgjør et nytt, friskt punkt i arbeidet for vanskeligstilte barn. I år 
fikk vi godt hjelp av ungdommene under ballongarbeidet 16. og 17. mai. 
Representanter for Ungdommens SOS holdt også et innlegg på møtet, hvor de fortalte 
om sine framtidsplaner og SOS prosjektet i Colombia. 
Det ble servert karbonadesmørbrød, kake og kaffe. Under bespisningen fortalte ExOM 
Frank Eriksen fornøyelige historier fra Lågendalen, og latteren satt løst rundt bordene. 
Avslutningsvis ble den tradisjonelle utlodningen avviklet, og det kom inn kr. 9 500 til det 
gode formål. 
Nevnda takker brødrene for velviljen. 
 

For SOS nevnda 
Bjørn Hørnes 
Sekretær 
 

 

Mandag 11. oktober var det forfremmelse til Det Gode Vennskaps Grad.  Møtet var 
et fellesmøte med Loge 48 Færder. Følgende tre brødre fra vår loge ble forfremmet; 
Helge Klavenes, Oddar Guvaag og Claus Petter Horntvedt. En fin gjennomført seremoni 
etterfulgt av brodermåltid og hyggelig prat i salongen. Det er alltid hyggelig med felles-
møter der samtalene går på tvers av logene. 
 
 
Mandag 16. oktober var brødre fra Loge 1 7 Dag på besøk og to brødre ble forfrem-
met til Den Edle Kjærlighets Grad. Brødrene Arve Ryen fra Loge 17 Dag og bror Oddvar 
Myklebust fra vår loge fikk sammen med oss oppleve en meget fin seremoni. 
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Mandag 13. november var det duket for Privatnemndens aften.  Denne kvelden star-
tet vi med reker og krabbeskjell. Maten var god og stemningen likedan. Da vi endelig fikk 
alle ut i salongen gikk praten høyt og brødrene kjøpte årer til boka var tom. 

Vi har kanskje ikke funnet helt formen på dette møtet ennå, men vi regner med å få noen 
gode ideer etter hvert hvordan vi kan gjøre denne kvelden interessant for mange brødre. 

Det er en veldig fin anledning til å samle inn noen kroner for utviklingen av logelivet uten-
for den formelle delen. 

Fra privatnevnda CM Svein Trollsås 

 

 

Mandag 20. november var duket for gjenopptak av bror og innvielse av en ny bror.  

Vi hadde denne kvelden innsettelse av en bror som hadde vært utmeldt i tre år. Jens 
Tørnby kom tilbake til vår loge og ble reinnsatt i Loge 15 Kongshaug. Han ble tatt godt 
imot og det gleder oss og ha Jens tilbake i logen. 

Deretter var det innvielse av ny bror, Jørgen Hvitstein ble innviet, spillet gikk veldig bra, 
alle gjorde jobben sin med glans. 

Vi har som mål å innvie fire nye brødre hvert år, med Jens Tørnby som ny bror igjen har 
vi fire nye i år. Ved taffelet etter innvielsen takket bror Jens Tørnby for mottagelsen 
han fikk både oppe i salen og nede i salongen. 

Vår nye bror Jørgen Hvitstein takket også ved taffelet for at vi hadde innviet han som 
ny bror i Loge 15 Kongshaug, han gledet seg til fortsettelsen. Overmester Sigurd Vestly 
holdt en fin tale for vår nye bror og ønsket han velkommen til oss. Ola Fjeld takket for 
maten. 

Det var mange som ble igjen til en kopp kaffe i salongen etterpå og vi hadde en fin stund 
sammen med våre nye brødre. 

Fra kollegiet CM Svein Trollsås 

— ooOoo — 

 

Har jeg i dag vært en god Odd Fellow? 

 

Jeg stiller meg ofte dette spørsmålet. Svaret er så forskjellig. Noen lyspunkter er det, 
men  det er også situasjoner hvor jeg må si til meg selv at jeg ikke strakk til. Veien vi går 
på er jo selve målet, men av og til kan det bli en noe humpete vei. Vi kjenner idealene, 
men det kan være vanskelig å leve opp til dem. Men det aller viktigste vi gjør er å strek-
ke oss, så godt vi kan. Strekke oss for våre medmennesker, vår familie og for alle de som 
trenger oss mest, de som faller utenfor. Ønsker dere alle en god advents og julehøytid 

Hans E. Ratvik 
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N Y T T  F R A  H U S E T  
 
 

V E N T I L A S J O N S A N L E G G  1 .  E T A S J E .  
 

Ventilasjonsanlegget i 1. etasje var fra huset ble bygget i 1961. Det var ingen mekanisk 
ventilering, noe som gjorde at det var dårlig luft i hele etasjen. Leietakerne kom med 
sterke ønsker om at ventilasjonen måtte oppgraderes til dagens krav til balansert inn- og 
utlufting. 

Forsommeren i år ble brukt til beregning av luftmengder for inn- og utluft samt finne tra-
seer for kanalene til de forskjellige rom. John Faye-Lund la ned et stort arbeid i både be-
regning og avklaringer angående hvor nye og gamle kanaler skulle sammenkobles. Det ble 
avholdt møter med alle leietakere for å lage en fremdriftsplan som gjorde at tilnærmet 
normal drift kunne gjennomføres i anleggsperioden. 

Anbud ble sendt ut til tre leverandører og etter at Eltek ble valgt som leverandør var vi 
klar til å sette i gang. 

Fysisk arbeid startet i uke 26 med rivning av himlinger og hulltaking i gamle kanaler. De 
gamle kanalene måtte rengjøres, da det ikke var forsvarlig å benytte dem i den tilstanden 
de var. Eget firma ble leid inn for å rengjøre alle gamle kanaler.  

Rivning av himlinger og hulltaking i vegger for nye kanaler ble i stor utstrekning foretatt 
av Arvid Wold, John Faye-Lund og med god hjelp av flere brødre fra loge 48 Færder. Ar-
beidet pågikk gjennom hele sommeren. Utover høsten kom Kåre Jan Frednes og Arne Olav 
Nyland som kjærkomment tilskudd under montering av nye kanaler, montering av himling-
er samt innkledning av kanaler. Andor Andersen har i all hovedsak stått for maling av ka-
naler og innkledninger. 

I perioden ble det også behov for meisling av hull i inn- og utvendige betongvegger. Dette 
arbeidet måtte pågå i helger og på kveldstid. Her går en stor takk til brødre fra 15 
Kongshaug og 48 Færder som velvillige stilte opp i støv og bråk.  

Innvendig var alt ferdig i midten av september og aggregatet ble løftet med kran over 
taket den 14. november. Resterende kanal og elektrisk montering er nå ferdig. 

I løpet av desember skal vi justere inn luftmengdene til de enkelte rom og deretter er 
anlegget i drift. 

 

 Ventila-
sjonsaggreg
atet på 800 
kg. løftes på 
plass i bak-
gården 
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NOFA Vestfolds aktivitet 2017. 
Av Åge B. Eriksen, foto Arvid Wold 
 
Installasjon 
NOFA Vestfold ble stiftet av Preses Morten Buan i Sandefjord 18. mars. Logesalen var 
innredet for å gjøre plass for ca. 100 Rebekka - og Odd Fellowmedlemmer.  

Etter en seremoni med installasjon av rådet, holdt Preses Morten Buan et foredrag led-
saget av PP med bilder. Etter lunch, ble det hele avsluttet av leder Turid Tuft, med takk 
til Preses Morten Buan for høytidelig og vel utført seremoni  

NOFA Vestfolds råd består av leder 
Eks OM Turid Tuft, sekretær br. Mi-
chael Kimbell, kasserer Eks OM Åge B. 
Eriksen, Stor Kapellan Dag Virik, Eks 
Stor Vakt Brita Leanger Johnsen, Eks 
OM Inger Hefte Kvilhaug.  

Medlemsmøte 
Den 14.10 ble det arrangert medlems-
møte i KJELLERSTUEN ODD FELLOW 
GÅRDEN i Tønsberg med 13 Odd Fel-
lows tilstede. Møtet varte fra kl. 12 -14 
og hadde som program: Etisk reflek-

sjon ved Stor Kap. Dag Virik, Regnskap/Økonomi ved Eks OM Åge B. Eriksen, NOFA 
Vestfold statutter og langtidsplan 2017 – 2019 ved leder Turid Tuft. Servering med kaf-
fe og wienerbrød. 

Logesalseminar 
Til sammen 96 Rebekka-og Odd Fellows deltok på Vestfold NOFAs første store arrange-
ment i Logelokalene i Sandefjord.  Seminaret startet kl. 10 og varte til kl. 16, avbrutt av 
lunch.  

Til å forelese hadde vi fått en kvartett med Stor Redaktør Kjell Henrik Hedrichs og 
Spesial Deputert Stor Sire Randulf Meyer i spissen.  

Foruten disse to, deltok Eks DSS Kari Ringstad og Eks OM Tore Staver med hver sine 
innslag. Dette opplegget har de brukt flere ganger i Oslo, Kristiansand, Trondheim og før 
dette på Gjøvik.  Alle PP-innslag kan fås av undertegnede eller av DSS Rebekka eller DSS 
OF i Distrikt 8. 

PROGRAM 
Velkommen v/leder Turid Tuft. Hun tente et lys for en god fremtid for NOFA Vestfold. 
NOFA Vestfolds sang ble sunget, den er laget av Brita Leganger Johnsen.  
Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs:  Ordenens to rituelle universer og regelverket 
for Ordenens logesal. 
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 Arkitekt og Eks OM Tore Staver:  Logesalens arkitektoniske utfordringer, form, farge 
og virkninger. 
Eks DSS Kari Ringstad:  Rebekkasøstrenes bruk av logesalen og de rituelle rom. 
SDSS Randulf Meyer:  Odd Fellow brødrenes bruk av logesalen og de rituelle rom. 
Det ble invitert til visning i underetasjen med øvingssal og bibliotek, og en tur opp i det 
fri på takterrassen. 
Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs:  Logesalens opprinnelse, forbilder og varianter. 

Avslutning ved leder Turid Tuft med tildeling av en liten oppmerksomhet til de fire fore-
leserne. 

 

Eks OM                           Eks DSS      SDSS  
Turid Tuft                     Kari Ringstad      Randulf Meyer  
                  Stor Redaktør         Arkitekt og Eks OM  
          Kjell-Henrik Hendrichs        Tore Staver  

Videre takket hun Bror Arvid Wold og hans mannskaper for rigging og tilrettelegging 
for foredragene i logesalen.  

 

Hun ønsket alle velkommen til neste seminar i 
NOFA Vestfolds regi den 3. mars 2018 i Sande-
fjord Tema Rebekkainstitusjonen. 

Seminaret ble avsluttet med allsang av Kunnskaps-
sangen av Oddm und Reppe.  
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NOFA Vestfolds arbeidsplan 2018 
 
Januar 2018 Rådsmøte 
3. Mars 2018 Medlemsmøte/Rebekkaseminar, Sandefjord 
Høsten 2018 Rådsmøte 
Høsten 2018 Medlemsmøte/åpent seminar, tema med historisk aspekt 
 
Referater er tilgjengelig for OF-medlemmer på vår nettside: Regionalt Odd Fellow aka-
demi Vestfold. 
https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=3593&result=login15 
 

 

Vi gratulerer  

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

sidene 

Bjørn E. Loland Børgesen 70 år   07. januar 

Oskar Jørgensen   75 år   30. januar 

Arne Sørlie    85 år   08. februar 

Odd Helge Mathisen  85 år   10. februar 

Svend Vidar Nilsen   70 år   11. februar 

Edvard Eriksen   70 år   16. februar 

Gunnar Jensen   70 år   19. februar 

Einar Westby    80 år   23. februar 

Ragnar Allum    80 år   26. februar 

Kjell A. Olsen    60 år   08 april 
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Innsamling til ny redningsskøyte 

 
Innsamlingen til Landssaken, ny redningsskøyte, går totalt sett i Norge veldig bra. De 
fleste loger har kommet i mål halvveis i perioden. 

For vår loges del ligger vi noe etter, vi har vel samlet inn ca. 75 % av det vi har som mål 
innen dette året er omme. Vi har en utfordring med at vi er mange medlemmer og få ak-
tive. Men allikevel har det vært bra respons på brevet med giro vi sendte ut tidligere i 
høst. Vi i kollegiet takker veldig mye for det. En respons som sparer oss for mye arbeid. 

I 2018 vil vi gjøre den samme aktiviteten, rett etter sommeren. Håper responsen er like 
bra da. Vi vil også i 2018 kjøre en utlodning med noen få virkelig bra gevinster. Antar 
den vil starte i februar en gang. Vi har også planer om et felles arrangement med alle de 
fire logene i Sandefjord på våren 2018. Da vil det komme en redningsskøyte til Sande-
fjord som skal hjelpe oss med aktiviteter i havnen. 

Det vil bli mye for barna, men også muligheter for voksne til å bruke noen penger for en 
god sak. 

Vi kommer tilbake så fort vi vet noe mer om datoen for dette arrangementet. 

For Landssaken Svein Trollsås 
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                                                      Kjære Logebrødre! 

 

Her i Norge lever vi i den del av verden, hvor advent fal-
ler sammen med årets mørkeste måned. 

Vi tenner lys i mørket og venter på, at lyset skal komme 
med julens glade budskap og den mørke tid skal forsvinne, så 
det igjen går mot vår og lyse dager. 

                                    Advent betyr også ”komme”. Det er 
forventningene om julens lys og glede. Lysene utstråler glede 
og fordragelighet, som et budskap om vennskap og samhold 
mellom folkeslag.  
Når mørket faller på tidlig på ettermiddagen kan vi se lys, 

som er  tent i de mange hjem.  
Julen er lysets, gledens og barnas tid. De aller fleste av oss har varige minner 

av noe lyst, godt og trygt når vi samles med våre kjære til julens sammenkomster. Men 
julen er også mørkets, fattigdommens, ensomhetens og fryktens tid for dem av oss som 
ikke er havnet blant de heldige. I livets gang er det alltid noen som havner på den andre 
siden. 

Vi som er medlemmer av Odd Fellow Ordenen er ofte blant de privilegerte i 
samfunnet. Ikke fordi vi er rikere enn andre på gods og gull, men fordi vi har adgang til et 
nettverk som er ganske enestående. Vi ser også at vår Orden er representert over det 
ganske land av søstre og brødre som sammen danner en kjede av Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet. Men vi skal ikke være fremmed for at det sitter ensomme, fattige og fryktsom-
me mennesker som går julen i møte med gru i sinnet og frost i hjertet.  

Nøden har mange ansikter og er å finne på de mest overraskende steder. Vi 
skal heller ikke glemme de mange barn som gruer seg til julekvelden fordi de voksnes al-
koholforbruk tar overhånd. 

For mange kan julen være duften av mandarin, en appelsin, risengrøt, kanel, gran, 
eller hva det er, som nettopp gir den gode stemning, som hører juleforberedelsene til.  

Der er juletreet med skinnende lys, en julestjerne på toppen av en bygning, og jule-
stjerner i vinduene. Det kan også være andre stemninger som vi ikke helt har oversikt 
over. Det kan også være bygninger og hus der lyset ikke er en del av juleforberedelsene.  
Da tenker jeg, hva er det for slags mennesker som bor der i mørket, Jeg velger å tenke 
de gode tanker. De er ikke hjemme, så de kan ikke tenne lysene. 

Vår organisasjon er godt i gang med Landssaken som er viet Redningsselskapet og 
dens organisasjon.  Vår Orden har tradisjon fra 1973 med å bidra til redningskøyter langs 
vår kyst. Her nevnes redingskøytene ” Odd Fellow”  fra 1973 og ”Odd Fellow II” fra 1974. 
Begge disse båtene har reddet mange liv fra den sikre drukning og hjulpet tusener til 
trygg havn.  

Vi skal sammen samle inn minimum 25,4 millioner kroner for at ”Odd Fellow III” 
skal bygges.  

Båten skal stasjoneres i Bodø og avløse nåværende redningskøyte  
”Askerbæringen”. ”Odd Fellow III” skal ut på signingsferd lang vår kyst fra April 2019.  
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 Her vil den besøke byene lang kysten og det blir anledning til å avlegge den et besøk og 
ta i øyesyn den flotte båt vi ha bidratt til i sjøredningens tjeneste. Vår Ordensbefaling 
”Å hjelpe de trengende” vil med denne redningsskøyten bidra til en tryggere hverdag for 
mange av kystens befolkning.  

Jeg har lyst til å avslutte med Trygve Hoff sin Nord Norske Julesalme: 

Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land. 
Velsigna de evige orda`n, om håp og ei utstrakt hand. 
Verg dette lille du ga oss, den dagen du fløtta oss hit. 
Så vi kjenne du aldri vil la oss, forkomme i armod og slit. 
 
      Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru. 
Og ett har vi visserlig sanna: Vi e hardhausa vi, som du. 
Nå har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem 
mot lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem. 
 
     Guds fred over fjellet og åsen. La det gro der vi bygge og bor. 
Guds fred over dyran på båsen, og ei frossen og karrig jord. 
Du ser oss i mørketids landet, du signe med evige ord. 
Husan og fjellet og vannet, og folket som leve her nord. 
 

Med dette er det en stor glede for meg å overbringe de beste ønsker til hver 
enkelt av dere og deres familie om en gledelig jul og et godt og lykkebringende nytt år. 
La så høytiden være over oss, la oss nyte julen og nyttåret i fred, fordragelighet og 
velbehag. 
 
Bjørnar Andreassen 
Distrikt Stor Sire 
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Periodens bildegalleri 

 

Det rives og bygges opp på nytt i 1. etasje 

 

 

Innvielse og re innsetting av utmeldt bror 

Over: Vår nye bror Jørgen Hvitstein og sammen 
med sin fadder Sigurd Vestly. Jens Tørnby 
meldte seg inn igjen og er velkommen tilbake til 
Loge 15 Kongshaug 

Til venstre: Tradisjonelt brodermåltid med 
fersk torsk med Sandefjordsmør. 
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Den 12. november avholdt Odd Fellow logene i Sande-
fjord en felles konsert til inntekt for Landssaken. 

 

Loge 37 Verdande, Loge 120 Gaia, Loge 48 Færder og Loge 15 Kongshaug hadde et felles 
arrangement i Bugården kirke søndag den 12. november. Det ble en suksess, takket være 
Oddvar Myklebust som hadde sydd dette sammen til et arrangement i fellesskapets ånd. 

Oddvar hadde med seg sangerinne Hilde Dahl, Ensemble diNuovo og elever fra Vesta 
Musikkskole i tillegg til at bror Oddvar Myklebust sang flere kjente og kjære sanger fra 

Evert Taube, Erik Bye og Alf Prøysen. 

Kapellmester var Torkil Myhre, når ensemble diNuovo sang acapella var det ikke et tørt 
øye i salen, fantastisk. Dette arrangementet frister til gjentagelse og det hadde Oddvar 
også veldig lyst til, så vi setter av den andre helgen i november neste år også. Som kan-
skje flere vet er dette farsdagen og det passer jo ypperlig som Oddvar sa, da kaller vi 

det farsdags konsert. 

Men kanskje det viktigste denne dagen var at alle logene gjorde noe sammen, jeg per-
sonlig, og jeg vet mange andre også, mener vi bør prøve så godt vi kan å arrangere ting 
sammen. Sammen gjør vi det mye lettere for oss selv, mindre risiko ved underholdning 

som koster penger, lettere å få flere publikum og kanskje det viktigste at vi lærer hver-
andre å kjenne som søsken. 

I Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Fra kollegiet CM Svein Trollsås 

Ensemble diNuovo        Cassandra Bøe 
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Storrepresentantens spalte: 
 

Vi har snart lagt en hektisk og aktiv høsttermin bak oss, med mange 
fine gradspasseringer, og gode møter. 

Vi har også mange fine møter å se fram til i vårterminen, vi skal ha 
fellesmøter med 48 Færder 16.april og 17 Dag 7.mars i Porsgrunn, og 
flere 25 års veterantildelinger. 

Den 16 mars 2018 arrangerer vi et seminar på M/F Color Viking for 
yngre brødre, og for eldre brødre som har vært litt fraværende på 
møtene. 

Vi skal diskutere hvorfor brødrene ikke møter i logen, hva kan vi gjø-
re for at vi får brødrene til å møte oftere. 

Hold av datoen 16.mars for å bli med på seminaret, invitasjon vil komme senere i egen E-
post. 

Det skal avholdes ordinært Storlogemøte på Sundvollen hotell i dagene 8. til og  

Med 10.juni 2018 

Nominasjonsnevdens innstilling til embedsmenn foreligger for perioden 2018 – 2022. 

Det kan nevnes at Stor Sire Morten Buan tar gjenvalg, ellers var det noen få forandring-
er. 

Distrikt nr.8 skal være representert med DSS og to Storrepresentanter valgt av Dis-
triktsrådet, 

Navnene på de valgte delegater og en varamann skal velges innen 1.februar 2018. 

Tirsdag 23.01.2018 skal det avholdes Distrikts Storloge Gradsmøte i Larvik. 

Vår fungerende Eks OM Christian Holte Nilssen mottar Storlogegraden på dette møte. 
Invitasjon til møtet blir sendt ut senere.  

Jeg vil atter en gang minne brødrene om at vi har en alt for lav frammøte prosent. 

Jeg har laget en litt uhøytidelig statistikk, vi har ca. 30 brødre som aldri møter. Jeg hå-
per at noen av de 30 kan møte en gang i blant. 

Vi har riktig nok ingen møteplikt, det er alltid hyggelig når det er mange brødre i salen. 

Møt så ofte dere kan. Et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene. 

Jeg vil ønske brødrene med familier, en Riktig God og Fredelig Julehelg   

 
Med broderlig hilsen i V,K og S 
Olav L. Løvoll  
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Juletrefest for beboerne på Sukke døvehjem 

Tirsdag 27 desember (3.juledag)  kl 18.00  
arrangeres vår tradisjonelle juletrefest for beboerne på Sukke i våre 

logelokaler  
Nå nærmer julen seg og med den følger den tradisjonelle juletrefesten for beboerne 
på Sukke 3. juledag. 

Vi håper at flest mulig av logens brødre med ev. ledsager stiller opp denne kvelden. 

Husk klokkeslettet: 1800. Festen pleier å vare ca. 2 timer. 

Ta med smørbrød til dere selv og i tillegg smørbrød til 2 av gjestene. 

I fjor kom det ca. 60 stk. fra Sukke. Vel møtt. 

Men brødre!! 

Husk at:”Den største gleden man kan ha det er å gjøre andre glad” 

Møt opp og si gjerne fra på forhånd til Sukkekomiteen at dette vil dere være med på. 

Med hilsen for Sukke-komiteen 
Ola Fjeld 

Kollegiet og redaksjonen ønsker alle brødre og deres 
familie en fredelig jul og et godt nytt år 
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Ole Paus’ fortelling om Josef. 
 

Første gangen jeg ble klar over Josef var da jeg som ung bodde på Hovseter i utkanten av Oslo, 
i en blokk der, i Luftforsvarets Byggelag. Der hadde vi julekrybbe. Den var i kjelleren hele året, 
bortsett fra i jula, og så var det stor stas når far gikk ned i kjelleren for å hente opp julekryb-
ben.  

Så var det en jul da far kom opp fra kjelleren og sa at en av figurene var borte, men det er ikke 
så farlig, sa far, det er bare Josef. Og da tenkte jeg at han der, han liker jeg.  

Så, da jeg ble eldre, forsøkte jeg å finne ut så mye jeg kunne om Josef, og det er ikke lett, for 
det står nesten ikke noe om Josef i Bibelen, litt hos Matteus og litt hos Lukas. Det er det enes-
te. I hvert fall, både Matteus og Lukas er i alle fall enige om  at Josef var en kjernekar. Josef, 
det var mannen du drømmer om å ha i nabolaget. En praktisk, godhjertet og omtenksom mann 
som hadde øye for sine naboers behov. Hvis du trengte hjelp til å sette inn ei dør eller rette opp 
et vindu, så gikk du til Josef, og Josef sa jeg skal ta det, jeg kommer bort til deg, jeg skal ikke 
ha noe for det, er du gæærn. Sånn var Josef. 

Og Josef, for sin del, han var stolt over to ting han, i livet. Det ene han var stolt over, det var 
at han var en fremragende håndverker, altså en dyktig tømmermann, det var han stolt over. Men 
den store stoltheten i Josefs liv, det var at han var mannen som elsket Maria. Og han elsket Ma-
ria med en kjærlighet som ikke eide skygger eller brister av noe slag. 

Så da Maria sa ja til å være hans trolovede, så skjønte ikke Josef at et enkelt hjerte som hans 
kunne romme så mye lykke. Og hver morgen sto Josef opp med en sang om Maria på leppene. Og 
alt det Josef lagde i løpet av en lang arbeidsdag, det bar Marias navn som  en usynlig signatur i 
treverket. Og om kvelden, når han la seg for natten, så han Marias ansikt i stjernene over det 
stedet der han skulle sove. 

Så da Maria kom til Josef og sa at hun var med barn, da skjønte nok ikke Josef helt hvordan det 
skulle kunne ha gått til. Men Maria så på ham med det store, alvorlige blikket sitt og sa hun ikke 
hadde vært ham utro, hun hadde ikke krenket hans kjærlighet eller skjendet hans tillit på noen 
måte, men gravid, det var hun altså. Og Josef så på henne og sa: Jeg tror deg. Og det er ikke så 
mange menn i vår tid som hadde sagt akkurat det i en slik situasjon. Josef sa det, og Josef men-
te det, og Josef sto ved hvert ord.  

Så da tiden for fødselen nærmet seg, så måtte de samtidig legge ut på en lang vandring helt fra 
Nazareth til Betlehem, hvor de skulle skrives inn i manntall. De dro av gårde, og foran gikk Jo-
sef, og Josef leide på et esel, og på eselryggen satt Maria, og Josef gikk der og grublet over 
dette merkverdige som skulle skje i livet hans som han ikke ante rekkevidden av. Men han kom 
nok frem til at uansett hva som var bakgrunnen for dette barnet, så ville han verge det, om så 
med hans eget liv, for så høyt elsket han Maria. 

Og langt på natt kom de frem til Betlehem, og som vi vet var det ikke rom for dem i herberget, 
og lenge gikk de rundt og lette, før de endelig fant en stall som sto der, mørk og forlatt. Og Jo-
sef gikk først inn i stallen, og Josef ble glad da han kom inn i stallen, for der på gulvet lå det 
noen bordbiter og plankerester, og da ble Josef glad, for han tenkte at da kunne han endelig vi-
se Maria hva han dugde til som tømmermann. Og av disse bordbitene og plankerestene snekret 
Josef et leie som han fylte med halm, og på dette leiet fødte Maria et barn. Og ingen far i ver-
den har vært mer stolt enn Josef var da han løftet opp det nyfødte barnet og så at det var en 
velskapt gutt han holdt i hendene sine. 
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 Og så brøt helvete løs. Døren ble slått opp på vidt gap, og inn  stormet ikke mindre enn tre kong-
er fra fremmedland, tre konger fra vilt fremmede land, og disse tre styrtet frem mot Maria og 
det nyfødte barnet, og de kastet seg på kne foran Maria og det nyfødte barnet, og de skrek 
høyt i munne på hverandre. Josef skjønte ikke et ord av hva de sa, og de tre pekte snart mot 
Maria, snart mot Jesusbarnet, og de rakte frem underlige gaver som Josef overhodet ikke 
skjønte at et anstendig menneske kunne ønske seg, altså gull, røkelse og myrra, når trenger du 
det, tenkte Josef. Men det verste var at Maria smilte plutselig et smil som Josef aldri hadde 
sett henne smile før, og Josef var vettskremt da han så dette smilet, han rygget bakover mot 
veggen i stallen, trykket seg hardt opp mot veggen i stallen, og så ut døren mot marken, og inn 
kom hyrder fra marken, og jeg tror at Josef ble glad da hyrdene kom, for endelig kom det noen 
han kunne snakke med. Og en av hyrdene gikk bort til Josef og bukket for Josef og sa gratule-
rer Josef, vi forstår at det er du som  er barnets far, og Josef sa njaaa, jeg vet ikke, jeg, eh, 
hmmm….  

Men så tok også denne natten slutt, og kongene gikk sin vei, og hyrdene forsvant, og stjernene 
bleknet på himmelen, og så kom budet fra den onde Kong Herodes, at alle nyfødte guttebarn 
skulle drepes. Og da tar Josef med seg sin lille, gåtefulle familie og bringer dem trygt i landflyk-
tighet, til Egypt. 

 

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.  

 

ORD for dagen  
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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 07.03 2018 
Siste frist for materiell til det nummeret er  01 mars 

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

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold 
Skribent: Åge B. Eriksen, Svein Trollsås og Bjørn Hørnes 
Webansvarlig :Thore Sebastian Nielsen 
Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 
Trykk : M2 Megling 
Adresseendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no 

 
Nyttårsønske: 

 

Måtte det nye året få bli 
Et år fylt av glede og harmoni. 

Måtte kriger og trusler finne sin død, 

Og fremgang seire over hevn og nød. 

Måtte alle mennesker på vår jord 

Se på hverandre som søster og bror! 

Det er mitt ønske, min tro og mitt håp, 

Når det nye året har fått sin dåp. 
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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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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 M2 Megling 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 


