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Kongshaug-nytt 

                                     Desember 2018  Nr. 3 Årgang 30 

 

Gode brødre og lesere av Kongshaug-nytt. 

Kjære Brødre 

I skrivende stund har vi hatt siste Logemøte for 2018, med et 
særdeles flott ettermøte. Mange brødre møtte, og det er all-

tid hyggelig i Logesalen, når en ser så mange fra Overstolen. 
Når jeg oppsummerer høstterminen, så er det gjennomført inn-
vielse og alle grads- passeringer og arbeidsmøter. 

Vi har også hatt en 25 års veteranjuveltilde-
ling til Bror     Gunnar Kjøll. 

Den 30. november fylte Bror Tormod 
Dingstad 99 år, og vi var 5 brødre som 
besøkte ham, på hans store dag. 

Men det er dess- verre ikke alt som er gle-
delig i Loge 15 Kongshaug. I løpet av året 

2018 er det 5 brødre som er avgått med døden, og 
5 brødre som er meldt ut av vår Orden. 

Nå er vi i adventtiden, og dagslyset minker dag for dag. Det er 

ikke lenge til, så snur det igjen som det sies, og dagene blir ly-
sere og lysere. 2018 er snart historie, og jeg ønsker også 2019 

velkommen, med hyggelige logekvelder. Det gleder meg stort av 
Loge nr. Kongshaug skal lede Festlogen, sammen med Rebekka-
loge nr. 37 Verdande i forbindelse med 200-års jubileet i Or-

denen. 

Jeg takker dere for året som snart er historie, og ønsker alle 
en god jul og et godt nytt år. 

Sigurd Vestly. 

Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

07.01.19 

Arb. Åpningsmøte m/ brannøv. 

21.01.19 

Arbm. Rapporter og Regnskap 

04.02.19 

Ξ + Galla 

25.02.19 

X Venneaften Ξ1.g. Nominasjon 

11.03.19 

Klba. m/damer 

01.04.19  

- + med □ 48 Færder 

27.04.19 

200-års jubileumsfest (Lørdag) 

29.04.19 

O + Galla 

06.05.19 

X Arbm Ξ Valg 

14.05.19 

Landssaken Odd Fellow III til 
Larvik  

17.05.19 

Åpent hus Stockflethsgate 22. 
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Gode ordenssøsken  

Skal vi tro historien, er vår Orden nærmere 300 år gammel. Den startet i 
England da den voldsomme industrielle revolusjonen feide over dette lan-
det, og de gamle samfunnsformene ble revet opp med rot. Den gangen ble 
det et enormt behov for sammenslutninger som vår Orden. 

Hvis vi spør oss om hva som den gangen var kjernen i ordensarbeidet, er 
svaret tindrende klart: «Å skape et fellesskap tuftet på gjensidig solidari-
tet og respekt for menneskeverdet». Alle historiske kilder er unisone om 
at dette var selve bærebjelken. Den industrielle revolusjonen var som en 

ødeleggende orkan. Den knuste alle de gamle samfunnsformene. På restene av det som var igjen, 

måtte menneskene bygge nye fellesskapsformer. Odd Fellow Ordenen valgte solidaritet og re-
spekt for medmennesker. 

Nå er det gått nærmere tre hundre år etter at den første Odd Fellow loge så dagens lys. Sam-
funnet har fortsatt å forandre seg fra år til år, fra tiår til tiår. Vi lever fullstendig annerledes 
enn våre besteforeldre og oldeforeldre. Det er nesten som om å bo på forskjellige planeter. 

Den velferdsstaten som vi tar for gitt med sosiale hjelpeordninger, trygder og støtteordninger, 
var bare en fjern drøm for våre oldeforeldre. For oss er slike ordninger håndfaste realiteter. 

De fleste medlemmene av vår Orden lever ryddige, veletablerte og trygge liv. Vi møtes til vakre, 
meningsfulle, stemningsfulle og etisk verdifulle logemøter. Vi gleder og varmer oss i vårt sosiale 
samvær. Vi møter vennlighet og oppmuntring i et omfang som du ikke finner mange andre steder. 

Ordenens motto og vennskap, kjærlighet og sannhet virkeliggjøres for de fleste på en overbevi-
sende måte. 

Ser vi på vår Ordenens utvikling og gjennomslag gjennom disse nærmere tre hundre år, må vi ha 
lov å kalle det en suksess. 

Men denne suksessen begrenser seg til våre indre sirkler og våre indre forhold. Kaster vi et 

blikk på de omgivelsene vi lever i, forandres bildet straks. Rett utenfor vår logedør, stuedør og 
husdør finnes det mennesker som ikke bare kan være fattige, men som lider av det moderne 
samfunns mangler. 

I vår tid er det disse menneskene som faller utenfor som kaller på Ordenens solidaritet, velvilje 
og omsorg. Hvis alle Ordenens medlemmer åpner sitt hjerte og hånd for dem som faller utenfor, 

vil verden bli et bedre sted og vi kan alle feire en mer meningsfull jul. 

Hvor og hvem er disse som faller utenfor? 

Du finner dem over alt i samfunnet. De er av alle aldre, av alle sosiale klasser. Og hva du skal 
gjøre for dem, forstår du best selv når du møter dem ansikt til ansikt. Det er da vår Ordens 
verdier består sin egentlige prøve. 

En hjertelig god julefest til dere alle. 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
  
Morten Buan 
Stor Sire 
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Her i Norge lever vi i den del av verden, hvor advent faller sammen med 
årets mørkeste måned. Vi tenner lys i mørket og venter på, at lyset skal 
med julens glade budskap og at 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 gle-
de. Lysene utstråler glede og fordragelighet, som et budskap om venn-
skap og samhold mellom folkeslag. Når mørket faller på tidlig på etter-
middagen 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, ensomhe-
tens 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 priviligerte 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 danne en kjede av Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Men vi skal ikke være 
fremmed for at det sitter ensomme, fattige og fryktsomme 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 overras-
kende steder. Vi skal heller ikke glemme de mange barn som gruer seg til julekvelden fordi de 
voksnes alkoholforbruk 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. Da tenker jeg, hva er 
det for slags mennesker som bor der i mørket. Jeg velger å tenke gode tanker. De er ikke hjem-
me, så de kan ikke la tenne lysene. 
Det kan jo være slik, at de ikke feirer jul. De har kanskje ikke barndommens glede i behold, den 
barnslige gleden som er i oss, ved å tenke på jul og juleforberedelsene – alle de gode ting, som 
følger med julen. 
Det kan selvfølgelig også være slik, at de på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke har kref-
ter til å feire jul. 
Det kan også være slik at deres religion eller andre årsaker ikke tillater dem å feire julen. 
Vi i vårt lille land har denne julen kommet i en særdeles uvant situasjon. Fremmede mennesker 
kommer i store mengder inn i vårt land, mennesker som trenger mat og husly. For de fleste av 
oss er det en vanesak å ha mat på bordet, varme klær og husly. For disse menneskene er ikke 
dette en selvfølge. Vi i Odd Fellow burde bry oss om dette ved å stille spørsmålet: Lever vi et-
ter vår ordensbefaling med «Å hjelpe de trengende». Dette r spørsmål den enkelte søster og 
bror bør tenke gjennom i disse tider hvor landet svømmer over av materiell overflod. Da er det 
viktig å omsette ord til handling. 
Jeg har lyst til å avslutte med Trygve Hoff sin Nord Norsk Julesalme:  

Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.  
Velsigna de evige ordan, 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 visselig 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 fa-
milie om en gledelig jul og et godt og lykkebringende nytt år. La så høytiden være over oss, la oss nyte ju-
len og nyttåret i fred, fordragelighet og velbehag.  

DSS Bjørnar Andreassen 
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

9. juni Sommerfest. Den tradisjonelle sommerfesten ble også i år avholdt på Gokstad 
kystlag. Det ble ikke flere enn 25 brødre med partner, som hadde det hyggelig på brygge-
kanten. Servering var reker med tilbehør. 

 

20. august. Ut i det blå.  
Årets tur gikk til Bøkekroa i Larvik. 
Vi var 11 biler med sjåfører og 32 passasjerer. Ruta var lagt opp til å kjøre fra Ordenshu-
set nedre veien til Larvik, og ta en liten omvei rundt Viksfjord, og derfra videre mot Sta-
vern, og så ta av mot Tanum kirke. Derfra videre mot Larvik og opp til Bøkekroa, men pga. 
E18 var stengt, og trafikken ble dirigert ned på nedre veien, så ble det litt forskjellige 
ruter til Kroa, men alle kom frem. Serveringen startet med karbonadesmørbrød. Et par 
sanger ble det tid til, før kaffe og kake ble servert, stemningen var på topp, og alle var 
fornøyd med turen. 
H. E. Thomsen 

 

27. august. Arbeidsmøte m/brannøvelse.  
Høstsesjonens første møte med 31 Brødre til stede. God og nyttig gjennomgang av br. 
OM Sigurd Vestly, om regler for hvordan det skal gjennomføres evakuering i tilfelle 
brann. Til denne brannøvelsen var det også laget et dokument til hver funksjon som har 
spesiell plikt ved eventuell brann. 

 

3. september. Var igjen en stor dag for vår loge.  

Bror Helge Petter Klavenes ble forfremmet til Den Høye Sannhets 
Grad med 28 brødre til stede  Det ble men fint gjennomført seremoni 
og rundt taffelet etterpå var det gode samtalen blant brødrene 

 

 

 

 

 

17. september. Var det venneaften i vår Loge 
En gjest hadde funnet veien til oss denne kvelden. Han fikk innføring i Ordenens arbeide 
og omvisning på Ordenshuset fra kjeller til topp. Her var det gjort en god jobb, for han 
ble innviet på et senere møte. Enkel servering m/kaffe og karbonadesmørbrød. Quiz med 
6 lag. Twist-premier. 31 brødre og 1 gjest var tilstede. 
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1. oktober. Arbeidsmøte  
Instruksjon v/Storrepr. Olav Lars Løvoll.  
På ettermøtet ble det gjennomført intervju med bror Arvid Kraukle 
Wold av Åge B. Eriksen. Arvid fortale om evakuering etter tyskernes 
ordre i 1944, fra byen Hammerfest og helt til Østfold. Videre tilbake 
etter frigjøringen, og oppvekst i en nedbrent by. Utdannelse og arbeid i 
filétbedriften Findus, og videre hvordan han endte opp i Sandefjord med 
sin kone Gunn.  
Som en avslutning ble Arvid overrakt en gave (Akevittkaraffel) fra br. 
OM Vestly, for sitt utmerkede arbeid med bla. medlemsbladet Kongs-
haug nytt gjennom mange år  

Etter intervjuet var det en enkel servering med kaffe og karbonadesmørbrød. 30 brødre 
til stede. 

 
ÅBE 

 

15. oktober. = + med forfremmelse til Den Edle Kjærlighets Grad  

Denne kvelden fikk vi besøk fra nr. 17 Dag. Bror. Bjørn Harald Hagen fra Loge nr. 17 Dag 
Til stede fra Distrikt 8 var Storrepr. Kjell Ånstad for å overvære og kommentere gjen-
nomføring av seremonien. Aktørene gjennomførte en meget fin seremoni og rapporten 
fra Storrepr. Kjell Ånstad viste seg å være meget positiv for de aktive deltagerne. Til-
stede 40 brødre og 13 gjestebrødre. 

 

21. oktober. TV-innsamlingsaksjon. 
I år var det Kirkens Nødhjelp som fikk pengene fra innsamlingen. Eks OM Sataslaatten 
var innpisker for å skaffe sjåfører fra vår Loge. Han deltok sammen med åtte brødre, og 
denne gang var Sandefjord kommune høyt oppe på listen over gode givere.  

 

29. oktober. Klba. SOS-barnebyer.  

Underholdning «Syng og le» v/Gunnar «GP» Pedersen. Sponset av vår Skattmester Per 
Nilsen.  

Gunnar GP Pedersen sørget for at kvelden ble hyggelig og 
morsom. Han fikk publikum med på å synge kjente refreng-
er. Utlodning som innbrakte netto kr 3200.  Servering av 
kaffe og karbonadesmørbrød. 35 brødre og gjester  
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5. november. □ m/48 Færder.  
Minneloge. Etter en høytidelig minnestund i Logesalen, var det tradisjonell enkel servering 
av kaffe og wienerbrød i salongen. Denne kvelden fikk mange av oss mange tanker rundt 
våre avdøde brødre. 

 

12. november. O + Galla.  
Ekstraordinært møte med innvielse av Johan Martin Osmundsen.  

Det ble som vanlig gjennomført en flott seremoni med34 brødre til-
stede. Tradisjonen tro var det torsk med Sandefjordsmør på etter-
møtet. 

 

 

 

 

19. november. Var kvelde satt av til tildeling av 25 VeJu  

For første gang med eldre Eks OM på stolene, ledet av Storrepre-
sentant Olav L. Løvoll. Innmars som ved 40/50 års Veterantildeling.  
Åge B. Eriksen som Fung. Stor Marsjall, Fred Magne Olavsen som 
Kapellan, Bjørn Solberg som UM og Arne Sørlie som Fung. Eks OM.   
Etter en høytidelig og verdig seremoni, sang Eks OM Svein H. Sa-
taslaatten en hyllningsang til jubilanten. Han fortsatte etter br. 
Kjølls ønske, med «å leva det er å elska» til tonefølge av organist 
Birger Bjørnstad.  
Gjester var DSS Bjørnar Andreassen, Eks DSS Dag Virik, Loge nr. 
48 Færder, HP Morten Moen, Leir nr. 8 Vestfold og br. Erling Hoel, 

Loge nr. 117 Oseberg. Til sam-
men 39 brødre og 4 gjester. 
Kveldens meny var dampet 
torsk m/kokte poteter, gule-
røtter og Sandefjordsmør. Ve-
teranen fikk mange gode ord 
og ros for trofast fremmøte, 
samt arbeid med besøk til syke 
brødre. OM overleverte 
blomster og diplom, som synlig 
bevis for hans 25 år i Orde-
nen. 

F.v OM Sigurd Vestly, Gunnar Kjøll, Storrepr. Lars Løvoll, 
2.fv. Eks OM Bjørn Solberg, Eks OM Fred Magne Olafsen, 
Eks OM Arne Sørlie, Eks OM Åge B. Eriksen 
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3. desember. Arbeidsmøte. Julemøte.  

Stilfull juleavslutning i Logesalen, hvor br. OM øns-

ket alle en god jul. På vegne av brødrene ønsket br. 
UM br. OM og hans familie god jul. tilbake.  

Med en stilfull lyssetting i salen samt stemningsfull 
musikk servert av vår lydmester kom julefølesene 
til oss alle. Etter møtet leste Eks OM Gunnar Jen-

sen Jule-evangeliet. Så ble «Deilig er jorden» sung-
et med gode mannsstemmer.  

Aftenens Meny var julebuffet til kr. 270. Meget 
smakfull, med varme og kalde retter, det hele ble 
avrundet med dessert. Skal vi mene at dette var en 

innertier?  Korte innlegg med «tekkelige vitser» er 
på sin plass, samt litt fra «Vett og Uvett». 

Trekning av gevinster i Jubileumslotteriet. Vinnere 
er presentert et annet sted. Utlodning og åresalg i 
regi av Nemnd for Utadvendt arbeid innbrakte kr. 
9000. 

I år var det et stort utvalg av innleverte gevinster og med 42 brødre tilstede på etter-
møtet. 

 

 

— ooOoo — 

Videre program før vi går inn i det nye året. 

 

27. desember kl. 18 Juletrefest for Stiftelsen Signo  

Tradisjonell fest for døve/blinde beboere på tidligere Sukke gård i Andebu. Komitéen vil 
gjerne ha levert en boks med småkaker denne gang, fra de som har anledning. Levering i 
salongen fra kl. 15. «Søtt er gøtt».  

 

Praktisk info. 
Formiddagstreff. 

 
Alle kan ikke vite alt, men noen vet litt. I mange år har Rebekkaloge nr. 37 Verdande ar-
rangert formiddagstreff i salongen i Ordenshuset, mellom klokken 11 og 13, 2. mandag i 

måneden. Dette er ment som en hyggelig anledning for Rebekkasøstre og Odd Fellow 
brødre til å ta en pust i bakken, betale en liten sum for en kopp kaffe og litt å bite i. Det 

følger også med et lodd som trekkes med gevinst.   
For perioden januar – september 2019 arrangeres det på følgende datoer, som er hentet 

fra Møteplan: 
14.01, 11.02, 11.03, 13.05 og 09.09. 

Nå har du ingen unnskyldning for ikke å gjøre et besøk! 
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Servering. 

 
Hvis du av en eller annen grunn ikke kan/vil spise det som står på menyen. Det være seg 
reker, krabbe ol. så si fra til br. UM, så ordner han det med restauratøren slik at du får 

servert noe annet. 
Det meste lar seg løse, og husk at vi gjerne vil ha deg med oss på ettermøtet! 

 

I Logesalen 

 
Hvis du av nødvendighetshensyn plutselig må et visst sted – så bare reis deg opp, og for-
lat salen uten et ord. Det er viktig at du er med oss på møtene, selv om kroppen vil noe 

annet. 

 

Landssaken 2017 -2019 Redningsselskapet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnere av trekning 3.12. i vårt lokale lotteri ble:    

1.  premie. Heidi Løvoll. Tur for to til Kiel med Color Line, alt betalt, gitt av M2 Eien-
domsmegling, verdi kr. 12000.-  

2.  premie. Kåre A. Mathisen. Oppladbar snøfreser fra Stiga, verdi kr. 4400.-   
3.  premie. Arne Olav Nyland. Trykk av Ferdinand Finne, gitt av Svein H. Sataslaat-

ten, verdi kr. 4000.-    
4.  premie. Inger Helene Nilsen Stemshaug. Metabo drill fra Metabo, verdi kr. 2800.- 
5.  premie. Bjørn Eirik Olsen. Tursekk med turutstyr, verdi kr. 2800.- gitt av Norlog as  
6  premie. Cecilie Vestly Halvorsen. Maling for kr. 2000.- gitt av Vestly Vedlikehold AS. 

Planen var klar i slutten av 2016, Odd Fellow skulle samle inn kr. 25 000 000,- til ny red-
ningsskøyte. Nå skriver vi desember 2018, og den siste innbetalingen er utført fra de 
forskjellige logene. Vi vet ikke det totale resultatet ennå, men for vårt vedkommende i 
loge 15 Kongshaug, har vi sendt til sammen kr. 93 000,- til saken. 

Det er litt i underkant av hva målet var, som var satt av Storlogen i 2016. Det skulle sam-
les inn kr. 1200.- fra hvert medlem i Norge. For oss ville det blitt kr. 126 000,-. 
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Som alle vet har vi mange passive medlemmer, som gjør at vi noen ganger får utfordring-
er med å betale til slike formål. Allikevel ser vi oss fornøyd med prosjektet så langt. 

Angående resultatet av loddbøkene vet vi ikke eksakt så langt, men jeg vil antyde sånn 
ca. kr. 24 000,- og det må vi si oss meget fornøyd med. Hvem som vant finner du et annet 
sted i denne utgaven av bladet. Pengene har gått til Landssaken. 

Litt om skøyten, den skal hete Odd Fellow III, og den skal døpes ved Honnørbryggen i 
Oslo våren 2019. Så skal den ut på signingsferd langs kysten i Norge, før den ender opp i 
Bodø, som skal være havnen til Odd Fellow III. Den 14. mai kommer den til Larvik, da er 

det vår tur til å beskue båten og gjøre litt stas på den. Dette er en tirsdag, og det blir 
et arrangement rundt dette, som vi kommer tilbake til. Sett av dagen. 

Vi i arrangementskomiteen (les Kollegiet) for Landssaken denne gang, vil takke for all 
støtte og hjelp vi har fått i disse to årene.  

God Jul! 

Kollegiet 
Svein Trollsås 
 

Tormod Dingstad fylte 99 år 30 november 2018 

Det er ikke vanlig å gjøre så mye stas av en som ikke fyller rundt 
år, men vi har lyst til å gi Bror Tormod Dingstad en ekstra gratula-
sjon i forbindelse med at han rundet 99 år. Det blir ikke mange 
forundt å nå en slik alder, og være så «frisk og oppegående». 
Hjertelige gratulasjoner!  

Vi gratulerer  

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

sidene 

Finn Røyen    70 år   12 januar 

Bjørge Trollsås   40 år   26. januar 

Jan Karlsen    75 år   31. januar 

Per Nilsen    70 år   7. februar 

Fem brødre fra logen besøkte Bror Tormod 
på hans store dag. 
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 Vi Gratulerer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. november.  
NOFA Vestfold arrangerte Ordensspill med tittelen «En innvielse fra 
1748 i London». 
Av Åge B. Eriksen, foto Arvid Wold 

17 brødre fra Distrikt 22 Aust Agder, fremførte et skuespill med tidsriktige drakter, 
fra en oversettelse av 
Tore Besse Lund Ander-
sen.  
Provins Storsekretær i 
Plymuth Distrikt, James 
Spry som i sin tid var 
Manchester Unity Fri-
endly Society sin 
fremste ordenshistori-
ker, forteller at han i 
1866- like før han hadde 
skrevet ferdig sitt ho-
vedverk, Oddfellowbeve-
gelsens historie som 
kom ut i 1867, ble opp-
merksom på noen lovteks-
ter, samt deler av en 
protokoll fra et møte 
som fant sted i 1748 i 
loge nr. 9 Aristarcus i 
London.  

Vi setter oss tilbake i tid til en gang under kong Georg IIs regjeringstid i England.  

 

Yngvar JohanHardersen 70år Jan Agnar Løkkevol 80 år  Leif Eide 75 år 

08.08.2017    06.10.2018     13.11. 2018 
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 I etasjen over en pub et steds i London, møttes en gruppe menn fra tid til annen i all for-
dektighet, i en stor, rektangulær sal med flere tilstøtende rom. Salen ligger i mørke. 
Utenfor døren høres lyden av forventningsfulle mannsstemmer. 
Langsomt og knirkende åpnes døren, inn kommer syv kappekledte menn med hver sin olje-
lampe i høyre hånd. Det skuespillet vi nå skal overvære, er scener fra vår Ordensvugges 
første kjente åpnings- og innvielsesritual, helt identisk med det ritualet som James Spry 
overleverte til Manchester Unitys sekretariat i 1850.    
Hele 129 søstre og brødre overvar skuespillet i Logesalen. Aktørene fikk stående applaus 
etter en meget godt fremført forestilling, og det hele ble avrundet med kaffe og wiener-
brød i spisesal og salong. 

— ooOoo — 

Siden siste nummer av Kongshaugnytt har tre brødre gått bort 

Der er med stor sorg jeg meddeler at vår bror Leif Keim Johnsen er gått bort 75 år gammel. 
Han døde etter et kort opphold på Sandefjord Medisinske Senter den 16. august. Han et-
terlater seg 3 barn og mange barnebarn. 

Jeg ble kjent med Leif og Marit da vi ble naboer på Hystad i 1985. 
Bror Leif ble tatt opp i loge Kongshaug den 1.12.1991 sammen med 
bror Bjørn Jensen. Jeg er hans fadder. Vi kjørte sammen på 
mange logekvelder. 
Leif er oppvokst i sentrum av byen som han var glad i. Han utdan-
net seg til rørlegger og arbeidet som det både her hjemme og i 
utenriksfart. Etter dette fant han sitt siste og gode arbeidssted – 
Vestfold Interkommunale Vannverk. Her arbeidet han i mange år 
også etter at han ble rammet av kreft og senere slag. Dette gjor-
de at han ble litt lammet i venstre side. 
Sykdomsbildet i familien ble fullt da hans kone Marit også fikk 
kreft i 2009 og døde i løpet av 3 mndr. 
Han og Marit deltok i mange sosiale arrangementer i logen – særlig 
besøk til våre vennskapsloger i Sverige. Leif kunne historien om 
vårt naboland Sverige. 

Han var også veldig sosial ved å besøke brødre som slet med helsen sin. Han benyttet bi-
len, som hadde automatgir – det var han glad bilen hans hadde. I tillegg var han en flink 
bruker av mobilen sin. 
 
I de senere årene da sykdommen ble mer slitsom for han, var det mange velmenende ven-
ner som sa at han burde flytte fra huset på Hystad til en leilighet i sentrum. Han hadde 
ikke så lyst til det – derfor ble han i huset sitt helt til før jul i fjor. Da flyttet han til 
Ranviksenteret – først midlertid og så permanent. Hans 75 årsdag feiret vi i han fine lei-
lighet der den 13. juni. Midt på dagen var vi noen brødre fra logen samlet hos han og om 
kvelden kom familien. 
 
Dessverre ble da helsen svakere – ofte besøk til sykehuset – og til slutt et par uker på 
SMS. Jeg besøkte han 2 dager før han døde – vi hadde en fin samtale. Han hadde da    
dagen før fått oppgjør for huset han solgte. Han virket fornøyd, men middagen som han 
fikk, ble det spist lite av. Men det gode humøret hadde han til det siste. 
 
Vi minnes Leif i fred. 
 
Bjørn Solberg Logebror og nabo 
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 Der er med stor sorg jeg meddeler at Bror Olav Eggen døde 19. juli 2018 Han var født i Kina 
18. november 1934. Foreldrene var misjonærer, så Olav vokste opp i 
dette landet de første tre år. Han kom til Sandefjord i 1970, etter å ha 
blitt gift med Liv som var fra byen. De var begge lærerutdannet, og 
Olav ble ansatt som rektor på den nyetablerte Ranvik Ungdomsskole 
frem til 1997. Liv’s sykdom gjorde at han valgte å førtidspensjonere 
seg, for å ta seg av henne. 
Innviet i Odd Fellow Ordenen den 19. februar 1979 med Theo Rove som 
fadder, og ble den første leder i Nevnd for SOS-barnebyer. Tildelt 25 
års Veteran Juvel, og hadde 39 års medlemskap i Loge nr. 15 Kongshaug. 

Han var også engasjert med sosialt arbeid i Lions Norge. I senere år fikk han diagnosen 
Alzheimers sykdom, noe som han selv fortalte om på et Logemøte. 

Bror Olav Eggen ble presentert over to sider i Kongshaug nytt i Desember 2009, etter 
sin 75-årsdag 
Vi lyser fred over Olav Holte Eggens minne. 
ÅBE   

 

Det er med stor sorg jeg meddeler at Bror Arild Hansen døde 08.11.2018  

Han var født og oppvokst i Sandefjord, som mellomste sønn til Erling og 
Marit Hansen og broren til Eivind og Terje. Det var i fjorden han hadde 
de fleste årene og etter det stort sett godt plantet på Mosserød,    
ispedd noen år på Hasle og Sjøstrand. Men det var i Manveien  han hør-
te hjemme og der han og  Ester laget et hjem sammen. Han hadde også 
noen år til sjøs fra han  var 16-17 år og seilte rundt og fikk sett mye av 
verden.  Det var nok tiden til sjøs som gjorde at han med familien dro 
på mange turer rundt i verden for å oppleve nye steder. Turene til Kre-
ta, Thailand, Cuba, Tanzania og Kenya kunne han fortelle om i godt lag 
når de kom hjem til Sandefjord. 

På hjemlige trakter stod hytteturer og besøk på «Stølen» høyt i kurs. De hadde også 
mange hyggelige turer til Solheia. Arild var en handyman både hjemme, hos sine to døtre 
og venner.   

Arild ble en god læremester for begge døtrene slik at den ikke er fremmed for bruk av 
hammer og spiker. En må jo prøve før en kan si at en ikke får det til, var hans budskap til 
dem begge. 

Arild arbeidet flere år på Kalnes og Heerema og der var han frem til han gikk av med 
pensjon.. Han fortsatte å hjelpe døtrene samt at han bygde ut huset.  

Han fant også interesse for golf, noe han  praktiserte i sin pensjonisttilværelse. Utover 
dette var barnebarnene  hans store interesse og det var tydelig at de alle betydde mye 
for hverandre. 

Odd Fellow var en del av hans liv fra 1989 da han ble innviet i vår Orden. I Logen fikk 
han mange gode venner  og mange var invitert når han arrangerte middagsselskaper både 
inne og i teltet som ble satt opp på plenen i hagen. Her var det konkurranser, lek og de 
gode samtalene. Arild var en inkluderende logebror, han er dypt savnet og vi lyser fred 
over hans minne. 



Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      13  

Kapellanens spalte. 

 

I hvert logemøte blir kapellanen spurt av OM hva vi alle må huske på. Som svar på dette 
sier jeg «Alt hva I vil at andre skal gjøre mot Eder, det gjøre og I mot dem». 

Denne gamle læresetningen – den gylne leveregel – som også er en etisk grunnsetning i 

vår Ordens lære, møter oss den første aften vi setter vår fot i en Odd Fellow loge.   
Appellen er mer aktuell enn noensinne, og sier oss noe om de verdier, normer og etiske 

forpliktelser vi har i forhold til andre mennesker, både i og utenfor vår krets.  

I omgang med våre nærmeste har vi gode muligheter til å forberede oss, dersom vi ikke 
lar oss overstyre av vår egen selviskhet. Når vi i våre logemøter siterer denne leveregel, 

må ikke det oppfattes som en klisje, men tas som en alvorlig oppfordring til hver enkelt 
av oss. 

Rolf Sætre 

Kapellan 

 

 

 

Viktig info til brødrene! 

Neste høst er det endringer i ledelse, embedsmenn generelt og Nevnder. Ikke minst 
skal det trykkes en Medlemsmatrikkel for perioden 2019 – 2021. For at det skal bli 
mest mulig riktige informasjoner i dette heftet, må alle som har endringer i telefonnr. 
adresse og e-postadresse gi melding om dette. De fleste av oss har kuttet ut fasttele-
fon, gi beskjed! 
 
I Loge nr. 15 Kongshaugs særlov § 4 Medlemmenes plikter: 
Medlemmene plikter å melde telefon e-post og adresseforandring til logens Sekre-
tær, snarest mulig etter endring. 

 
ÅBE  
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21.01 arbm. Rapposter, Regn-
skap 

Mormors rømmegrøt med 

spekemat og flatbrød 

    Kr. 160 

4.02 Ξ Galla 

Fransk kyllinggryte med 
hvitvin og estragon 

     Kr. 190 

25.02 X Arbm. Og venneaf-
ten 1. g N 

Kaffe og karbonadesmør-

brød 

    Kr. 120 

11.03 klba m/damer 

Meny senere 

18.03 Arbm m/instr. 2.g N og 
valg 

Foredrag «Den Gyldne leve-

regel» 

1.04 -+ med □ 48 Færder 

   
   

Drikke kommer i tillegg 

Betal helst med kort. 

Tale er som bobler i vann.  

Gjerninger er som dråper av gull. 

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. 
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Storrepresentantens spalte: 

 

Vi har lagt bak oss en aktiv høsttermin med gode og innholdsrike møter. 

Med mange fine gradspasseringer og en tildeling av 25 års veteran juvel. 

For første gang ved tildeling av 25 års Ve Ju var det Eks Om på alle stolene. 

Dette tror jeg veteranen satte stor pris på, og at det blir en tradisjon i logen 

ved senere tildelinger av 25 års Ve Ju at Eks Om bekler alle stolene. 

Onsdag 27.mars arrangerer vi en Tema tur med Color Viking tur/retur Sandefjord – 
Strømstad for alle brødrene. 

Turen arrangeres i  regi av Logens Styrkelse og Ekspansjon. Vi kommer tilbake 

med innbydelse og program over nyttår, på E-post, merk dere datoen. 

Loge nr. Kongshaug har pr. d.d. 108 brødre. Med en så stor loge burde vi hatt et fremmøte på rundt femti brødre. På 

julemøte var vi førtito brødre. Det var et hyggelig og stemningsfullt møte.  Utlodding og god julemat på ettermøtet. 

Vi har en gjennomsnittlig møte prosent på 29 det burde vært atskillig høyere. 

Jeg var på et hyggelig møte  i Horten 27.november hvor Spesial Deputert Stor Sire Per Arild Nesje leder av Storlo 

gens Kunnskapsnevnd holdt et inspirerende foredrag om rekruttering.  

Det viser seg at de fleste Loger har en alt for høy gjennomsnitt alder. 

Hans konklusjon var: 

1  Vi må innvie mye yngre brødre enn vi gjør i dag 

2  Vi må innvie mange flere enn vi gjør i dag 

3  Vi må holde på de yngste 

 Vi skal ha en venneaften 25.februar for å rekruttere nye medlemmer. 

Jeg vil oppfordre brødrene til å tenke på. Hvem de kan tenke og invitere i venne og bekjentskaps kretsen til vår  

venneaften. 

Kom til meg eller noen andre i kollegiet med navn og adresse, så sender vi en hyggelig invitasjon til vår venneaften. 

Jeg håper at 2019 kan bli et framgangsrikt år for Logen, hvor flere brødre kan møte. Jeg savner spesielt våre yngre 

 brødre. Jeg håper at de yngre brødrene finner tilbake i Logen i 2019. 

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 alle brødrene med familier, en Riktig God og Fredelig Julehelg. 

 

Med broderlig hilsen  

I Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

 

Olav L. Løvoll 
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 Et afrikansk eventyr - med Odd Fellow til Syd-Afrika. 
 

Helt siden vi var med Ribe Reiser til Syd-Afrika i 2011 har mange gitt uttrykk for at dit vil vi 

igjen! Blir det ikke ny tur? Så da tok vi (Gunn og Arvid) kontakt med Elin i Durban. Elin og Gra-
ham Paton har arrangert reiser i mange år med sitt firma Get Africa Travel. Tilbud kom, og mail 
ble sendt til alle logene i Vestfold, samt til dem som var med sist og som hadde gitt uttrykk for 
at de gjerne ble med på ny tur. Vi var selvfølgelig spent på responsen. Det gikk ikke mange dage-
ne før listen for antall reisende var full, og vi satt der med venteliste! Elin ble kontaktet, og hun 

kunne tilby flere plasser etter at hun hadde fått større buss og plasser på safari-lodger.  Til 
sammen ble vi 43 brødre og søstre med ledsagere fra logene Margret Skulesdatter, Verdande, 
Skuld, Cordelia, Kristin, Gaia, Urd (Porsgrunn), Kongshaug, Kong Sverre og Colin Archer. 
 
Så var vi i farta!  
12 oktober gikk turen med fly fra Gardermoen,  og etter mellomlanding i Istanbul og en 
natt på fly, landet vi i Cape Town lørdag 13. okt. Der ble vi møtt av Elin og kjørt til Portswood 
hotell, ved siden av der vi bodde sist, og gangavstand til Waterfront med spennende butikker og 
restauranter. Etter velkomstmøte med vin og deilig «fingermat» og presentasjon av deltagerne, 

skulle vi til Table mountain. Da vi kom dit var køen av busser og turister så lang at ved avstem-
ning ble det bestemt å ta den turen en annen dag. Og vi kom riktignok opp en annen dag, men da 
var skydekket så tett at det var ikke stort vi så av den formidable utsikten. (Men det må i alle 
fall nevnes at undertegnede som «lider» av vanvittig høydeskrekk og ikke var med opp sist, kom 
opp denne gangen! Juhuuuu!) 

14. okt. – søndag. Tur til Llanga township og kirkebesøk.  Mye liv og rytmer ,  og med  noe 
av den fantastiske sangen vi har hørt på TV-programmer. Vi besøkte også et aktivitetsenter  der 
de bl. a. har keramikkverksted. Der ble det handel, og som guiden Sugar sa: «you made their 
day!» Lunch hadde vi på restaurant La Lepa i townshipen, deilig mat og innlagt underholdning!  

 
Fra keramikkverkstedet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Så var det meningen at de som ville kunne være med til Robben Island, men dessverre var ikke 

vær og vind på vår side, så båten kunne ikke gå ut dit.  
 Etterpå - middag på hotell GOLD i Cape Town. For å si det sånn: her var det godt fremmøte!  
Før maten var vi med på trommeslaging: alle fikk utdelt «tam-tam trommer», og vi ble trent i 
trommeslagingens rytmer! Ferdighetene var nok både-og, men vi gjorde vårt beste!  Vi ble også 
behørig malt i ansiktet. Ikke alle ville det, mente de klarte seg med maling fra Jotun! Pyser!  
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15. oktober.  Alle deltagerne ved Cape Point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tur langs vestkysten av Kapp halvøya der veien slynger seg langs klipper som stuper rett ned i 
Atlanterhavet. Heldigvis er det venstrekjøring i Syd-Afrika, og vi kjørte den «riktige» veien ! 
Det ble en liten stans i Simons Town, der de som ville fikk en rask tur i regnværet og ned for å 
se de  små pingvinene, de eneste på fastlandet utenom Antarktis. Og så -  vinsmaking og en sen 

lunsj i Groot Constantia,  den eldste vingården i Syd-Afrika.  
16. og 17. okt. Vi forlot Cape Town for å dra på safari.  Vi kom til Gondwana reservatet 
og ble innkvartert i lekre hytter. Dyrene vandrer rundt i nærheten  av hyttene, man får selv-
sagt ikke vandre rundt uten vakter etter mørkets frembrudd.  
 

Ut på safari ved 5-tiden for å se når villdyrene våknet. Alle var ikke like heldige, men alle 
fikk med seg elefanter, sebraer, giraffer, flodhester, nesehorn, bøfler og antiloper av 
mange slag. På neste side et aldri så lite utvalg: 
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18. og 19. okt.  Etter safari på Gondwana Game Reserve gikk turen videre langs Garden 
Route til Knysna. Knysna (uttales «naisna») har vært kjent som en  kunstnerby, men  en stor 
brann for noen år siden ødela store deler av byen. Også her er det waterfront med forret-

ninger og restauranter, så rand’en gikk unna for noen!  Om aftenen var vi på Sunset Cruise i 
Knysna lagunen og fikk servert østers og champagne. Ikke alle har østers som sin favorittmat, 
så noen av oss fikk flere enn de tre tildelte!  
20. okt. videre til Oudshoorn. Første stopp Cango Caves,  enorme dryppestensgrotter,  
etterfulgt av omvisning på en strutsefarm. Fabrikkutsalg også her. Strutseskinn  det dyreste 

skinnet du kan kjøpe, men noen tok seg råd til en veske. På farmen fikk vi også mate strutser, 
og var man under 70 kilo fikk man til og med en ridetur! Deilig lunsj etterpå.  
21. okt. Til Franschhoek – det franske hjørne. Det var hit franske hugenotter kom mellom 
1688 og 1690 etter å ha flyktet fra forfølgelse i Frankrike. De startet med vinproduksjon og i 
dag produseres det viner som sendes over hele verden. Denne byen er kjent for sine gode res-

tauranter, vakre fjell og stor gjestfrihet. I tillegg er det mange kunstgallerier, kunsthånd-
verksutsalg og antikvitetsforretninger. Jeg la merke til at noen av damene fant interessante 
butikker, mens deres menn fant høvelige «vannhull»  
22. okt. Dagstur til vinområdene Stellenbosch,  Paarl og Franschhoek.  Sør-Afrika har sin 
egen drue - Pinotage.  Første stopp  Lanzerac, vingård med hotell og spa. Det ble vinsmaking og 
- for noen – kjøp. De eksporterer ikke til Norge. Deretter til Muratie, vinsmaking også her, og 
lunsj. Ved vårt bord var vi enige om at det var den beste vinen vi hadde fått på turen.  

Og Muratie fant vi på Gardermoen! 

Siste transportetappe denne dagen var med Franschhoek Wine Tram, en egen «vintrikk» som 
gikk gjennom vinområdene. Med start i Boschendal vingård og stopp i Franschhoek. Om bord 
fikk vi servert lokalprodusert «sprudl» - Cap Classique. Jernbanen toget går på ble bygd i 
1904 som et alternativ for gårdbrukere og deres okser som fraktet produksjonen til marke-
det Damplokomotiv opererte langs ruten til diesel-lokomotivene tok over på 1970-tallet. På 
1990-tallet minket etterspørselen for denne sort transport og i 2012 startet vintrikken opp 
igjen som et tilbud  for turistene.  
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På turen var også (selvfølgelig) innlagt stopp ved fengselet der Nelson Mandela satt da han ble 
fri. Her er hele gjengen fotografert foran Mandela-monumentet: 

Takk til Get Africa og Elin for en flott tur og til alle for hyggelig samvær! 

Er det noen som har lyst på en ny tur ????? 

Gunn og Arvid. 
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Noen bilder fra ettermøtene i høst 

Noen forteller en god historie og andre er grossister i premier. 

Det bugner av premier    og   gevinstene trekkes 

Vinner må identifiseres     og praten går blant brødrene rundt bordet 
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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 

  

Henry Dallanger       mobil: 92295367 Johannes Kleppaker  90864370 

 

Når en bror går bort 

 

Det er bestandig med tristhet at en tar farvel med en Odd Fellowbror som dør, men de etter-
latte 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 Ritualbok i hylla. Rega-
lier, 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 resul-
tat. 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 etterlatte 
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 familie. Helt enkelt å 
ordne opp i, men det skal og må gjøres. Litt mer vanskelig er det å fjerne dokumenter fra hard-
disken, her trenger man bla passord, men det kan og bør gjøres. Vi bør verne om vår Ordens 
hemmeligheter. 

Av Eks OM Åge B. Eriksen 

 

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, Bjørn Solberg og Svein Trollsås 

Webansvarlig : 

Distribusjon:  

Trykk : M2 Megling 

Adresseendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no 
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Vi henstiller til brødrene å benytte våre annonsører når dere har behov for varer eller 
kjøp av tjenester 
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Vi utfører 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! 



Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      24 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

