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Kongshaug-nytt 
                                     Mars 2018  Nr. 1 Årgang 30 

 

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt. 
 

Kjære Brødre 

Vinteren har virkelig vist seg fra den tøffe siden denne gangen 
til glede for mange, og til forargelse for andre. Det er slått 
mange kulderekorder over det ganske land, og mye snø og is 
som mange liker å boltre seg i. De som ha fått 
med seg OL i Sør- Korea, har også hatt mye å 
glede seg over, der det jo ble satt rekorder 
på både ski og skøyter. Nå er Norge 
igjen en skøyte- nasjon i toppklasse. 

Siden nyttår har vi hatt mange fine loge-
møter, med brød- re som har fått høyere 
grad i logen og til- deling av veteranjuvel 
Nevnden for Styr- kelse og Ekspansjon slo 
virkelig på stort- romma og inviterte brødre 
til sosialaften på Co- lor Viking. Turen ble meget 
vellykket med 37 brødre på seilasen, som sikkert håper 
på gjentagelse. 

I skrivende stund nærmer påsken seg med stormskritt, og med 
dette håper jeg alle brødre koser seg med det. 

GOD PÅSKE!  

Møt så ofte du kan og styrk logen.  

 
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 4. desember var kvelden satt av julemøte.  

Det var julemøte, men på grunn av henvendelse fra DSS Bjørnar Andreassen ble møtet av 
en annen karakter en våre tidligere møter. Juletreet med tenning av lysene etter at mø-
tet var lukket var ikke tillatt. Juleevangeliet ble lest i spisesalen da vi kom ned etter mø-
tet. Dette gjorde at vi mistet hele rammen rundt julemøtet.  
 

Mandag 8. januar Var et arbeidsmøte,  med brannøvelse,  der alle brødre som har en 
oppgave knyttet til en eventuell evakuering dersom brannalarmen utløses har sine spesiel-
le oppgaver. 
På ettermøtet kåserte Tor Nicolaysen om SAGN OG «FORBANDET» DIKT om hvordan 
Asbjørnsen og Ibsens fjellvandring fant veien til en plass i verdenslitteraturen.  Dette 
var et interessant foredrag om hvor disse to sentrale diktere i vår historie hentet inspi-
rasjon til mange av sine fortellinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mandag 15. januar Var et møte med tildeling av 25 års veteranjuvel til Eks OM  
Erling Riisnæs.  Storrepresentant Olav  Lars Løvoll tildelte juvelen under en flott gjen-
nomført seremoni med Eks OM  Åge B: Eriksen som fungerende Stor Marsjall.  
 

 

Eks OM Erling Riisnæs flankert av Stor Rep. Olav Lars Løvoll og OM Sigurd Vestly 

Bak fadder Eks OM Bjørn Solberg og Eks OM Åge B. Eriksen 

Til venstre: 

OM Sigurd Vestly 
og Eks OM Erling 
Riisnæs med bloms-
ter og diplom 
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Mandag 29. januar var det møte med rapporter fra nemnder,  regnskap og budsjett.  
Regnskapet ble dyktig gjennomgått av en godt forberedt skattmester og budsjettet li-
keså. 
 
Mandag 5. februar var et møte med forfremmelse til Den Høye Sannhets Grad.  
Bror Oddvar Myklebust  fikk denne kvelden sin 3. grad og kan derved møte på alle våre 
møter. Det var en fint gjennomført seremoni med etterfølgende brodermåltid. I salong-
en ble det servert kaffe og praten gikk godt blant brødrene. 
 
Torsdag 1. mars var 32 brødre med på Color Line tur til Strømstad. .  Vi startet fra 
Sandefjord kl. 17 og gikk rett til bords i egen del av båten. Brødrene forsynte seg av  
variert meny og selvfølgelig var det fritt valg av drikke til maten. Etter måltidet holdt 
Eks OM Kjell Aas foredrag og diskusjon om Odd Fellow Leir nr. 8 Vestfold. En livlig og 
konstruktiv diskusjon resulterte i flere ideer som det skal arbeides videre med. Etter 
foredraget kom en vinkelner, og det ble arrangert en vinsmaking av to viner som passet 
til ost og sjokolade. Dette ble for mange en spesiell opplevelse spesielt med vin og sjoko-
lade. 
Turen ble avsluttet med en Quiz ledet av Eks OM Christian Holte-Nilssen og Åge B. Erik-
sen. En tur det er verd å gjenta på et senere tidspunkt. Vel Blåst. 
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Siden siste nummer av Kongshaugnytt har to brødre gått bort 

 
Der er med stor sorg jeg meddeler at Eks OM Truls Erik Pettersen dø-
de på Tønsberg Sykehus morgenen 20. januar – med sin kone Marianne 
ved sin side. Truls sovnet stille inn. 
 
Av yrke var Truls Politiavdelingssjef i Oslo Politidistrikt i nesten 35 år. 
Han ble fremstilt som en meget dyktig og profesjonell politimann med 
stort ansvar.  
 
Som pensjonist drev han eget firma, som sikkerhetskonsulent, spesia-
list på sikring av museer og institusjoner – en virksomhet han drev inn-
til det siste. 
 
Truls fikk i oktober 2016 konstatert føflekkreft i 4. stadium med 

spredning til det meste av kroppen. Han fikk den gang beskjed om at han hadde mellom 2 mnd. og 
et år igjen å leve. Han var klar over at han ikke kunne bli frisk igjen, men var inntil det siste over-
bevist om at han skulle kunne leve med sykdommen. 8. januar – mens han måkte snø utenfor huset i 
Skiringssalveien – fikk han en kraftig hjerneblødning. Denne medførte at han ble lam i høyre side 
og han mistet taleevnen. Jeg besøkte ham et par dager før han døde og følte likevel at det var 
mulig å kommunisere med ham. 
 
Selv ble jeg kjent med Truls første gang da jeg som OM hadde fornøyelsen av å innvie ham i vår 
loge i mars 2002. Avdøde bror Kjell Kvalsvik var fadderen hans. Jeg bodde den gang i Capellaveien 
og husker spesielt tilbake på alle båtturene min kone Gro og jeg hadde med Truls og Marianne. Bå-
ten lå så ofte fortøyd ved brygga vår at naboer lurte på om vi hadde kjøpt ny. 
 
Truls var meget glad i å reise, både korte og lange turer. Hvert år besøkte han og Marianne fami-
lie i Acapulco og/eller i Miami – flere av dere kjenner sikkert Tore & Dan som har vært med på 
flere logeturer. Gro og jeg bor halve året i Spania og Truls & Marianne har besøkt oss 5-6 ganger 
i løpet av de siste årene. 
 
Truls etterlater seg 2 barn fra første ekteskap – Anne Katrine og Vibeke. Med Marianne hadde 
han 2 bonusbarn: Ann-Christin og Stian. I alt har jeg talt 10 barnebarn. 
 
Jeg har lyst til å nevne spesielt at han hadde et utrolig nært og godt forhold til Ann-Christin og 
hennes 3 barn, som bor i Sandefjord. I perioder fungerte han nærmest som «au pair» for barne-
barna. Det er ikke ofte man møter «bestefar» vandrende alene rundt i Sandefjord md barnebarn i 
barnevogn. 
 
Truls vil bli dypt savnet som venn og logebror. Fred være med hans minne. 
 
Erling Riisneæs 
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Det er med sorg vi kan meddele at bror Svein Nikolaisen gikk bort 5. 
januar 2018 

Bror Svein ble innmeldt i vår Loge 2. oktober 1995 og bror Gunnar Kjøll 
var hans fadder. 

Svein Nikolaisen kom til Sandefjord i 1988 da han tiltrådte stillingen 
som trygdesjef her i vår by. Han hadde før det vært trygdesjef i Grat-
angen i Troms. 

Jeg kjente Svein Nikolaisen siden tidlig på åttitallet da vi var på et 
landskurs innen trygdeetaten. Selv kom jeg tilbake til min hjemby i 

1988, og fikk litt kontakt med Svein. Etter kort tid selv som bror i Kongshaug var jeg med på å 
verve Svein i oktober 1995. Han trivdes i vår loge og var ofte å se på våre møter. 

Svein og Julie Nikolaisen hadde 8 barn og de ville bosette seg nærmere barna og flyttet til Trøn-
delag  der flere av disse bodde med sine familier.  

Vi lyser fred over bror Svein’s minne. 

Gunnar Kjøll 

 

 
— ooOoo — 

 
Mandag 7 mars dro vo på besøk til Loge 1 7 Dag.  Det var tildeling av Den Edle Kjærlighets 
Grad i Loge 17 Dag. 

Vårt samarbeide med Loge Dag er kommet godt i gang. Det at vi kan besøke hverandre for å fo-
reta gradspasseringer gir inspirasjon og positive tilbakemeldinger. Denne gangen var det brødre-
ne Helge Klavenes og Oddar Guvaag som skulle tildeles den Edle Kjærlighets Grad,  sammen med 
to brødre fra loge Dag. Fra loge 15 Kongshaug var det kun 8 brødre som hadde mulighet til å 
være tilstede ved disse to brødres tildeling av Kjærlighetsgraden.  

Det ble nok en begivenhetsrik kveld for våre unge brødre. Vi ble ønsket velkommen av brødre fra 
loge Dag som stolt viste oss rundt i det nyoppussede logehuset med flott stjernehimmel i salen. 
Denne kvelden var en eksovermesteraften der 9 av logens eksovermestre bekledde stoler og 
hadde roller under gradstildelingen, noe som ikke er vanlig i andre loger.  Etter møtet ble vi gele-
idet ned i spisesalen der det ble servert Ungarsk gulasj-suppe med brød som tilbehør av  logens 
privatnemnd. Det ble servert Karbonadesmørbrød til de som ønsket det.  

I spisesalen henger et flott maleri av vår stifter Thomas Wildey, malt av en av loge Dags brødre 
som tydeligvis er en fremragende kunstmaler. Han var tilstede på møtet.  

Etter taffelet ble det servert kaffe avec i salongen, og den gode samtalen varte til rundt mid-
natt. Vi gratulerer brødrene Oddar og Helge med Den Edle Kjærlighets Grad. 

Sandefjord den 14.mars 2018. 

 

Eks Overmester Svein Harald Sataslaatten 
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 Vi Gratulerer 
 

Frank Eriksen 75 år   Raymond Skoglund 80 år Bjørn E. L. Børgersen 70 år 

15.10. 2017    16.11. 2017    07.01. 2018 

Arne Sørlie 85 år  Odd Helge Mathisen 85 år  Edvard Eriksen 70 år 

08.02. 2018   10.02. 2018    16.02.2018 

Einar Westby 80 år   Ragnar Allum 80 år 

23.02.2018    26.02.2018 

Nærmere presentasjon 
finnes i tidligere utga-
ver av Kongshaugnytt 
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NOFA Vestfolds arbeidsplan 2018 
 
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 

Kjell A. Olsen    60 år   08 april 

Birger Josef Bjørnstad  80 år   22. april 

Bjørn Harald Hørnes  75 år   6. mai 

Kåre Jan Frednes   75 år   8. mai 

Lars Johannes Kristiansen 80 år   14. mai 

Yngvar Johan Haraldsen  70 år   8. august 

Leif Keim-Johnsen   75 år   13. juni 
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 Eks OM Gunnar Jensen fylte 70 år 19.02, og vi gratulerer! 

Bror Gunnar er ekte Sandefjordsgutt, de første tre årene ble tilbrakt i Mosserødveien, barne- og 
ungdomsårene i Krokemoveien. Dermed ble det Virik barneskole, 
deretter realskole, og han tok engelsklinjen på Sandefjord gymnas i 
1966. 
 
Så fulgte Infanteriets Befalsskole, og ikke ante nok Gunnar da at 
dette skulle få avgjørende betydning for hendelser senere i livet… 
Nå ble det tjeneste som sersjant i ett år på Evjemoen og 
Maukstadmoen, og deretter bar det til Oslo og studier i geografi, 
engelsk og tysk ved Universitetet. 
I 1972 giftet han seg med Turid Hegdahl. Turid hadde Gunnar 
truffet siste året på gymnaset.  
Som han selv sier: Vi to hadde fått i oppdrag å passe på russeavise-
ne natt til 17. mai – og det ble starten på et langt og godt samliv. 
Som studenter fikk de et bitte lite krypinn i studenterbyen på 

Kringsjå. Senere fikk de seg en litt større leilighet i Universitetpensjonistenes Borettslag! 
For å spe på studielånet arbeidet Gunnar som instruktør med fenriks grad på Heistadmoen. De 
lange studieferiene gjorde at han kunne jobbe lenge og med god lønn. Dermed kunne han legge seg 
opp en god del penger til videre studier. 
 
Sin første jobb fikk han på en ungdomsskole på Lillestrøm. Hans Turid fikk jobb som lærer i Ræ-
lingen. Her ble de i to år. 
Turids besteforeldre hadde i sin tid kjøpt en over fem måls eiendom i Korsvik på Vesterøya. Gun-
nar forteller at det verserer en historie om at besteforeldrene kunne få en tilsvarende tomt ved 
vannet, men de foretrakk en tomt inne i skogen. Akk, ja, tidene forandrer seg. Nå fikk de tilbud 
om tomt på denne eiendommen, og i 1976 bygde de et hus de fortsatt bor i. 
Men det var spennende tider – ingen av dem hadde fått seg fast jobb da de begynte å bygge. 
Mens Turid reiste rundt på flere skoler som vikar, fikk Gunnar et årsvikariat på Bugården Ung-
domsskole. 
Da vikariatet var over, var det bare å søke på lærerstillinger i nærområdet. 
Han endte på Sandefjord Kokk og Stuertskole, en skole han i utgangspunktet kjente lite til. 
Her ble han værende fra starten i 1977 til etableringen av Storskolen i 1994. 
Gunnar underviste i teoretiske fag, og det var en rekke linjer her på skolen – linjer for land – og 
skipskokker, servitører, stuerter og for de som hadde tatt artium og skulle videre til Hotellhøys-
kolen. Etter hvert kom det også utdanning for forvaltere på plattformer. Men det var også linjer 
som forsvant. Etter hvert som utenlandske sjøfolk kom ombord på norske båter, forsvant beho-
vet for skipskokker, og kokkelinjene ble slått sammen. 
 
I 1986 fikk han stilling som inspektør med ansvar for allmenne fag, samtidig som han ble forfat-
ter av lærebøker sammen med andre lærere på skolen. Det var en spennende og lærerik oppgave 
som han tenker tilbake på med glede. 
Helt siden tiden som instruktør på Heistadmoen, hadde Gunnar holdt sin militære oppdatering ved 
like, gjennom kurs og deltakelse på repetisjonsøvelser m.m.  Han var nå vernepliktig major. 
I 1989 ble han ansatt som FN observatør i Irak, etter krigen mellom Iran og Irak. Denne stilling-
en innebærer at våpenløst FN personell skal observere militære aktiviteter på begge sider, for så 
melde dette inn til FNs hovedkvarter i Baghdad. 
Gunnar var stasjonert i Basra, nær den Persiske gulf. Dette var en uproblematisk og stille perio-
de.  Patruljer ble sendt ut for observasjoner og rapporter ble sendt til Baghdad. 
Vi er kommet til 1990, og plutselig begynner ting å skje. Irak mobiliserer,  
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 dette ser observatørene helt tydelig og sender bekymrede rapporter til Baghdad.  
2. august går irakiske styrker inn i Kuwait – Gulfkrigen er i gang. 
Gunnar hadde på dette tidspunkt Turid og deres tre barn Glenn, Iselin og Siril på besøk. Familien 
ble fratatt passene og tatt som gisler. I Norge vakte dette stor oppsikt – de sendte daglig rapp-
orter til Dagsrevyen. Men heldigvis var det ikke så dramatisk som det ble framstilt hjemme. De 
bodde trygt og godt på hotell og ble etter hvert fløyet fra Baghdad til Oslo. Der ventet et stort 
presseoppbud, og familien var «helter» for en dag eller to… 
Men noen «rekonvalesens» var det ikke snakk om. Rett på jobb på Kokk og Stuertskolen. 
Gunnar kan ikke få fullrost arbeidsgiverne sine for smidige og gode løsninger de gangene han har 
reist ut på oppdrag. For vår del legger vi til at de fleste arbeidsgivere vel strekker seg så langt 
de kan når noen som Gunnar er villige til å påta seg farefulle og viktige oppdrag som å være FN 
observatører. 
Det går ikke mer enn et år før han igjen søker seg ut som observatør i borgerkrigen i Angola i 
1992.  
«Der ble vi i 3 måneder. FN torde ikke garantere for vår sikkerhet, så vi måtte forlate landet. En 
litt uhyggelig opplevelse fikk vi da vi skulle forlate landet. Vi måtte kjøre FN bilene helt fram til 
flyet grunnet utryggheten som rådet. Da vi tok av med flyet, kunne vi se hvordan bilene ble plynd-
ret av folk.» 
En annen opplevelse var da han skulle inn i en leir inne i jungelen midt på natten. Han gikk ut av bi-
len og plutselig så han ett sett hvite tenner ved siden av seg - intet annet. Etter hvert fikk tenne-
ne en stemme – en angolaner, like mørk som natten, men det var et lite sjokk å oppleve. 

Etter å ha vært hjemme en kort periode var det ut i tjeneste igjen, denne gangen til Midtøsten. 
Først 3 måneder ved Suezkanalen i Egypt, deretter til Damaskus og Syria . 

På den tiden var det så fredelig at Turid og barna kunne være med. Barna gikk på arabisk skole, 
Turid drev skole for barna til en del av observatørene. 

Gunnar hadde ansvaret for patruljeringer på Golanhøyden, som da var blitt okkupert av Israel. 
Han rapporterte videre til UNTSO i Jerusalem. 

Dette var en fin tid. Damaskus var en fantastisk by å bo i. Det er forferdelig å se hva som skjer i 
Syria i dag. Aleppo, som var en by vi gjerne besøkte, er jo fullstendig rasert. Mine tanker går 
først og fremst til den svært utsatte befolkningen i byen – og landet for øvrig.  
Etterhvert gikk turen tilbake til Sandefjord, nå som inspektør på Storskolen med ansvar for stu-
diespesialisering. 

Men igjen bar det ut i verden. I 1998 fikk han et oppdrag som koordinator for Flyktningrådet i 
Hebron på Vestbredden. TIPH har som oppgave å undersøke menneskerettigheter blant palestine-
re. Det gikk med Gunnar som mange andre norske hjelpe – og FN medarbeidere – innstillingen til 
palestinerne var mer positiv da han dro enn da han kom. Mye av dette skyldes grove overgrep mot 
palestinere.  

Dette ble også Gunnars siste oppdrag, for i 1999 var det tilbake til Storskolen igjen, og her ar-
beider han fortsatt. 

Grunnet alle de ulike oppdragene han har hatt, har det blitt mindre tid til å dyrke ulike hobbyer. 

Men i 1966 var han en del av Store Bergans berømte juniorlag, som kom helt til finaletap for Lille-
strøm i junior NM. På vei til finalen slo de kjente klubber som Lyn, Fredrikstad og Odd. Størst var 
kanskje seieren i semifinalen over Brann i Bergen. 

Ishockey ble det også en del av i ungdommen. Han ble bl.a. tatt ut til samling for juniorlandslaget 
på Jordal Amfi. Det var stort!  

De sener år har det blitt en del reising. Om han skal velge et sted i Norge, må det bli Vestlands-
fjordene.  Forts neste side 



Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      10 

 Han opplever bygdene innerst i fjordene som svært vakre. 

Utenlands har han Bali høyt oppe på listen. Både naturen og kulturen der er fascinerende. 

Odd Fellow livet startet i 1980, og det var Turids bestefar, Paul Hegdahl, som var fadder. 

I den første perioden var det mye fravær pga. FN oppdragene, og det føltes vel som vanskelige-
re og vanskeligere å stille opp på møtene. Men da han var tilbake i Sandefjord for godt, tok han 
på seg tillitsverv, først assistentoppdrag, sener som Seremonimester, UM, OM og EksOM. 

Det har blitt mange fine stunder i logen, og for han er tiden mellom logesalen og maten viktig. Da 
kan man slå av en prat med mange brødre. Tid til den gode samtale bør vi tilstrebe å få til. 

Spinn videre på det som er vellykket, sier Gunnar 

Livet har sine nedturer og oppturer, og Gunnar har opplevd begge. 

Den verste nedturen var da deres yngste datter, Siril, ikke orket livet lenger under tannlegestu-
diene. Turid og Gunnar ble med en gang enige om at dette skal det være full åpenhet om. Det de 
kanskje ikke fullt ut tenkte på, var at denne åpenheten gjorde alt lettere for menneskene rundt 
dem.  

» Men det går ikke en dag uten at vi tenker på Siril.» 

«En av oppturene knytter jeg til Loge Kongshaug. Som nevnt var det vanskelig å komme tilbake til 
logen etter langt, langt fravær. Men den måten OM og logen tok imot meg på, har jeg aldri 
glemt.» Ord vi alle bør legge oss på hjertet. 

1. juli 2018 starter Gunnar sitt «nye» liv som pensjonist. Vi ønske ham lykke til og håper vi ofte 
får se hans blide åsyn i logen! 

Bjørn Hørnes 

 

— ooOoo — 
Hver dag er en sjelden gave 

 
Hver dag er en sjelden gave,  

en skinnende mulighet.  
Hver dag er på ny en nåde  

som stiger fra himmelen ned.  
 

Hver dag er igjen et ansvar,  
et stort og alvorlig krav.  

Hver aften står hvite stjerner  
og spør deg om hva du gav.  

 
Hver aften står hvite stjerner  

I himmelriks fjerne by.  
Hver morgen går Gud og vekker  

din vilje til dåd på ny. 

          Mads Nielsen    
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Hva hender fremover 
Mandag 9. mars 

Vi arrangerer Olivenolje-
kurs  

 

 

 

 

 

 

Vil du vite mer om olivenolje, bakgrunn, historie og smake de beste olivenoljene du kan 
tenke deg. 

Vi i Olivenlunden 1830 Sandefjord er Vestfolds eneste spesialforretning for olivenoljer 
og balsamico, og vi har i tillegg et stort utvalg av andre delikatesseprodukter fra lande-
ne rundt Middelhavet. 

Med vår over 15 år lange erfaring med disse produktene er vi sikre på at dere vil være 
enige med oss om at denne kurskvelden vil være en spennende reise som garantert vil gi 
deg nye synspunkter på bruk av olivenolje og balsamico.  

Temaer: 
 
Hva er olivenolje og hvordan produseres den? 
Hvordan oppbevare olivenolje? 
Hvordan velge riktig olivenolje? 
Hvorfor er olivenolje sunt og kan man bruke olivenolje til steking? 
Hvordan bruke olivenolje i hverdagen? 
 
Gastronomisk hilsen 

Hugo René Nordahl  

Daglig leder, Olivenlunden 1830 Sandefjord 
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Når en bror går bort.. 

 

 

Det er bestandig med tristhet at en tar farvel med en Odd Fellowbror som dør, men de 
etterlatte må gjennom perioder med praktiske gjøremål, som må gjennomføres.  
En av tingene er opprydding i papirer, dokumenter og ikke minst hva som ligger på den 
private PCens harddisk. 
Det skal godt gjøres at det ikke har samlet seg litt fortrolig materiell gjennom årenes 
løp som «jukselapper» for eventuell stilling i Loge og Leir. Muligens ligger det en Ritual-
bok i hylla. Regalier, Veteranjuvel og Leirring er nokså synlige, og blir i de fleste tilfeller 
levert tilbake. 
Vår loge mistet på 90-tallet en protokoll, brev ble skrevet til alle brødrene om dette 
uten resultat. Protokollen synes å være borte for alltid. 
Et forslag til å hjelpe på dette er, å lage et enkelt skjema med noen punkter som de et-
terlatte kan sjekke ut. Slike ting er sensitive og må behandles deretter. 
Jeg har på Logens vegne, opplevd å motta en blanding av ting som har vært til lån, og 
ting som er kjøpt, samt andre helt personlige dokumenter som berører andre i hans fa-
milie. Helt enkelt å ordne opp i, men det skal og må gjøres. Litt mer vanskelig er det å 
fjerne dokumenter fra harddisken, her trenger man bla passord, men det kan og bør 
gjøres. Vi bør verne om vår Ordens hemmeligheter. 

 

Av Eks OM Åge B. Eriksen 

 

 

— ooOoo — 
 

Det som betyr noe  
 

Det som betyr noe, er alle de bitte små ting,  
midt i den travle hverdag, som møter deg rundt omkring.  

 
Barnas glade latter og alle de smil du får,  

alle små grønne spirer, som ligger og venter på vår.  
 

Morgenens lyse stemning med vind i en hvit gardin,  
kveldens stille timer og toner fra en fiolin.  

 
Det, som alltid betyr noe, er troskap fra venn til venn,  
fra den som gir fra sitt hjerte, og aldri krever igjen.  

 
Det, som alltid betyr noe, er alt det du håper og tror  

i livets medgang og motgang,- det gir deg de riktige spor. 

ORD for dagen 
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Storrepresentantens spalte: 
 

Vi er midt inne i en hektisk vårtermin, med flere flotte gradspasse-
ringer og 25 års veterantildelinger. 

Onsdag 7.mars reiser vi til loge nr. 17 Dag. Vi skal ha et fellesmøte i 
Den Edle  

Kjærlighets Grad. Vi har med to brødre, som skal få graden hos nr. 
17 Dag denne kvelden, vi håper at mange brødre blir med på denne 
turen. 

Distriktsrådet i Distrikt 8, og Rebekka distriktsråd har bestemt at 
søstre og brødre skal stille i logeantrekk, når de går i begravelse til 
en søster/bror. 

Antrekket skal være uten insignier. 

Jeg mener bestemmelsen er altfor rigid, det burde ha stått, det er ønskelig at en møter 
i logeklær til en søster/brors begravelse. 

Det foreligger forslag til Storlogemøte i juni 2018, om at Undermester velges for seks 
år, dvs. UM – OM – Eks OM. Med andre ord skal OM ikke lenger velges. 

UM skal automatisk gå videre som OM. Dette forslaget blir sannsynligvis vedtatt. 

Viktig melding fra Storlogen. Det foregår for tiden et stort angrep av forsøk på 
Phishing og Hacking av våre e- postadresser. Ikke åpne e-poster med vedlegg som f.eks. 
«Du har mottatt et sikret dokument …..» eller xxxxx xxxxx har sendt et nytt 

DocuSign – dokument for å vise og signeres. Vennligst klikk på. 

Vis linken nedenfor for å begynne og logge. 

Ved åpning av denne typen e-post vil din e-postkonto kunne bli hacket og det er 

mulighet for at dine passord på nettsider osv. vil kunne hentes ut. 

Gå inn på forsiden i Odd Fellow. www.oddfellow.no for å lese mer om problemet. 

Dessverre sliter vi fortsatt med alt for lavt frammøte. Hvor har det blitt av de yngre  

Brødrene som ble innviet etter 2011, de glimrer med sitt fravær, det er noen av dere 
som aldri møter. 

Kom gjerne og fortell meg hva vi kan gjøre for at dere synes det er interessant å komme 
på våre møter. Dere skulle være bærebjelken i nyrekruttering av nye brødre. 

Vi har riktignok ikke noen møteplikt, men det er alltid hyggelig når det er mange brødre 
på våre møter. 

Et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene. 

 
Med broderlig hilsen i V,K og S 
Olav L. Løvoll  
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Mandag 19. mars var en stor dag for vår loge.  Denne kvelden var det tildeling av 
25 års veteranjuvel til to brødre.  Bror Arne Olav Nyland og Bjørn Harald Hørnes fikk 
tildelt sin vel fortjente juvel. Storrepresentant Olav Lars Løvoll tildelte juvelen assis-
tert av Eks OM Åge B. Eriksen som fungerende Stormarsjall. Det var en meget fin sere-
moni i salen og deretter taffel med lammestek anrettet på et flott bord. Etter over-
mesterens tale til veteranene overtok veteranene som samme gav oss et flott resyme av 
deres 25 år i vår loge. Deretter tok bror Jan Agnar Løkkevol ordet og fremførte en fin 
tale til sitt fadderbarn der både vennskap, logearbeid og ikke minst Arne Olavs store 
innsats i dugnadsarbeid over mange år. 

Etter måltidet var det kaffe i salongen med tilhørende gode samtaler mellom brødrene. 

Foran: OM Sigurd Vestly, Arne Olav Nyland, Bjørn Ha-
rald Hørnes og Storrepr. Olav Lars Løvoll 

Bak: Eks OM Cristian Holte-Nilssen og Eks OM Åge B. 
Eriksen 

To stolte veteraner 
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Meddelelser 

 
Når det gjelder salg av ballonger 17. mai avventer vil behandling i Sandefjord kommune-
styre den 24 april før noe blir gjort. Det finnes krefter som vil forby salg av ballonger 
på grunn av forurensning av miljøet. En kan jo her undre seg over hvorfor innsatsen når 
det gjelder forurensning ikke prioriterer bruk av bæreposer i plast som jo er et mye 
større problem. 

 

Vår Loge har fått invitasjon til besøk til Loge 83 Vågbrytaren i Varberg i Sverige 
23.05.2018 

 

Vi har fått invitasjon fra Loge 48 Færder til å delta  i «Vi går ombord» den 4.4.2018 
med påmelding innen 24.3.2018 

 

EksOM Birger B. Vabog og Edvard Eriksen ble valgt inn som medlemmer av Nevnd for 
SOS Barnebyer. 

 

EksOM Åge B. Eriksen vurderer tur til vår vennskapsloge i Stockholm. Dette er en Loge 
vi ikke har besøkt må mange år.  

 

 

Som redaktør ønsker jeg dere alle en riktig god og fredfylt. 

 

PÅSKE  
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 KJÆRLIGHET - NESTEKJÆRLIGHET  
 
Når de forskjellige trossamfunnene i dag er i dialog fremheves gjerne en felles åndelig og etisk 
plattform.  
En del av denne plattformen er «den gyllne regel», som i kristen-dommen også kalles for 
«nestekjærlighetsbudet».  
Den mest kjente formuleringen av dette budet er kanskje den vi finner vi i Tredje Mosebok 
19:18 hvor det står at «Du skal elske din neste som deg selv.»  
 

Her presenteres en rekke sitater, hentet fra forskjellige religioner og livssyn, 
som på hvert sitt vis skildrer «den gyllne regel» : 

Kristendommen  
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og 
profetene i en sum.» (Matteus, 7:12) 
 
Jødedommen  
«Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. Dette er hele loven. 
Resten er kommentarer.» (Talmud Shabbat, 31a) 
  
Islam  
«Handle ikke urettferdig, og dere skal ikke bli behandlet urettferdig.» (Koranen, 
2:279)’Hinduismen«Dette er pliktens sum: gjør aldri mot andre noe som ville volde smerte der-
som det ble gjort mot deg.» (Mahabharata, 5:1517) 
 
Buddhismen  
«Sår ikke andre  
, for du ønsker ikke selv å bli såret.» (Udana Varga, 5:18) 
  
Baha’i-troen  
«Velsignet er den som foretrekker sin bror fremfor seg selv.» (Tablets of Bahá’u’lláh, s. 71) 
  
Parser-religionen  
«Bare det menneske er godt som avstår fra å gjøre noe mot andre som det ikke finner godt for 
seg selv.» (Zarathustra: Dadistan-i-dinik, 94:5)  
 
Jainismen  
«Et menneske bør vandre omkring og behandle alle vesener som det selv ville ha blitt  
behandlet.» (Sutrakritanga 1.11.33)  
 
Konfusianismen  
«Gjør ditt beste for å behandle andre slik du ville ønske å bli behandlet selv.» (Mencius VII. 
A.4)  
 
Taoismen  
«Se på din nabos vinning som din egen vinning, og din nabos tap som ditt eget tap.» (T'ai Shang 
Kan Yin P'ien)  
«Den som er iferd med å ta en spiss pinne for å pirke i en fugleunge bør først prøve det på seg 
selv for å kjenne hvor vondt det gjør.»  
 
Læresetning blant Shawnee-indianerne (Nord-Amerika)  
«Hverken drep eller skad din neste, for det er ikke ham du skader, det er deg selv du 
skader.  
Gjør ikke galt mot eller hat din neste, for det er ikke ham du gjør galt mot, men deg 
selv.»  
 
Arnulf Øverland, norsk livssynshumanist  
«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv.» 

Kilde: «Møter mellom religioner og livssyn» 
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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 
 
 

 

 

Hotellavtale med Thon Hotels.  
Avtalen gjelder alle Ordensmedlemmer, både i Ordenssammenheng og privat. Avtalen 
gjelder de fleste Thon Hotels i Norge. Den gir 10 - 18% avslag på "Dagens pris". Ved be-
stilling via telefon er koden: FELLOW Bestiller du via internett, gå inn på 
www.thonhotels.no og logg på som firmakunde med kundenummer: TH22132764 Firma-
navn: fellow 

 

Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer kanskje ut 
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.  

======================================================================= 

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



Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi henstiller til brødrene å benytte våre annonsører når dere har behov for varer eller 
kjøp av tjenester 
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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 


