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Så har vi fortært både jul og nyttår, og vi er godt inn i det nye
året 2019. Tiden raser fort av gårde og vi skriver allerede februar.
Med dette ønsker jeg alle et godt og fremgangsrikt Logeår.
I skrivende stund kommer man ikke utenom å nevne været. Man kan
vel kalle dette været som har berørt oss den siste tiden som godt
gammeldags vintervær.
Det er garantert til
glede og forargelse for mange.
Vi er nå inne i vinterog vårterminen, og sittende
kollegium er på sitt
siste vers som det heter.
Nominasjonsnevnden har stått på for å finne
kandidater til valgte og utnevnte embeder og
nevnder. Den 25
februar har vi arbeidsmøte
med første gangs
nominasjon. Den samme
kvelden har vi også
venneaften med inviterte
venner som vi håper
finner seg til rette hos oss
og blir nye medlemmer av vår Orden. Møteprogrammet for våren
2019 inneholder også besøk
til Loge 17 Dag i Porsgrunn, der vi skal ha forfremmelse av Brødre til Den
Edle Kjærlighets Grad. Håper
mange vil sette av denne viktige kvelden og møte mannsterke opp.
Til slutt vil jeg som tidligere engang sitere EOM Gunnar Jensen.
«Møt så ofte du kan» Det er viktig at den enkelte Bror ser seg
rundt, tar tak i og bryr seg, dersom en Bror trenger hjelp - enten
privat eller for å komme over terskelen for å møte i Logen.
Vi må ikke være redde for å bry oss.
Ønsker alle en opplevelsesrikt Logeliv, møt så ofte du kan og styrk
Logen.

Med Broderlig Hilsen,
Sigurd Vestly
overmester

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord

Storrepresentantens spalte.
Vi er inne i et spennende Loge år i 2019. Ordenen feirer sitt
200 års jubileum, Leir institusjonen feirer sine hundre år i Norge.
Vår Loge skal velge nytt kollegie til høsten, det blir spennende med
nye embedsmenn som skal bekle nye verv.
Logens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon har planlagt en ny tur med Color Viking onsdag
27.mars tur/retur Sandefjord /Strømstad. Vi har engasjert Gunnar GP Pedersen som skal
underholde med gode historier med sang og musikk. Vi skal også ha andre aktiviteter på
turen. Hold av datoen, og meld dere på, når innbydelsen kommer på E-post.
Det er mitt største ønske at våre yngre brødre kan bli mer aktive i logen, så vi kan styrke
Vestfolds største og eldste loge.
Jeg håper at frammøtet på møtene våre kan økes betraktelig. Det burde være et realistisk
mål at det møter rundt femti brødre på hvert av våre møter, vi har tross alt, over hundre
medlemmer.
26. februar skal vi ha et felles distriktrådsmøte i Horten med Rebekka logene i distriktet.
Temaet for møtet er NOFA prosjektet Det Gode Ettermøtet.
Alle OM-UM og Storrepresentantene i alle logene i vårt distrikt samt HM/HP og Dep
HM/1.HM og storrepresentantene i leirene er invitert.
Jeg ser fram til møtet med stor forventning. Forhåpentligvis får vi nye impulser på hvordan
vi kan få konstruktive og gode ettermøter. Gode ettermøter er viktig for trivselen i logen.
Vi trenger nye og aktive medlemmer i logen. Jeg vil be brødrene se i sin venn og
bekjentskapskrets og familie, om det er noen de kan tenke seg å anbefale som medlemmer.
Dersom det er noen som ønsker å bli medlem, kan søknadsskjema fås hos bror sekretær.
Jeg vil igjen minne brødrene på;
Møt så ofte du kan, et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene.

Med broderlig hilsen i V.K og S
Olav L. Løvoll
Storrepresentant
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Årets bror 2018 — Jan A. Løkkevol
Tittelen Årets Bror skulle tradisjonelt vært tildelt i det siste logemøte i året, men da den som
var innstilt hadde ferietur til sydligere land, måtte man vente til første møtet i januar.
Denne tradisjonen ble startet i 2011 og minimum en bror har fått tittelen hvert år siden da.
Her deler av talen som br. OM Sigurd Vestly holdt i anledningen:
Årets Bror i 2018 tildeles en bror som vi alle setter meget
høyt og stor pris på! Vedkommende er en hyggelig og alltid
blid bror, og med hans tilstedeværelse i logen står det alltid
stor respekt av.
Han har vært en bror som har tatt seg spesielt av en annen
bror, som trengte besøk og hjelp til forskjellige gjøremål. På
oppfordring fra hans familie, er spørsmålet om det finnes noen form for æresbevisning, til brødre i logen som gjør noe
helt spesielt. Altså utnevnelse til Årets Bror.
Vedkommende bror har ifølge familien vært en
god støttespiller for deres far, som led av demens. I brev til
logen har hans datter Marit Eggen, fortalt om detaljer, slik
som følge ukentlig til Dementskafè, besøkt jevnlig i Bofellesskapet på Ranvik, invitert ham hjem og til ulike turer, og i tillegg vært en hyggelig støtte for familien de siste årene. Han er en sann Odd Fellow broder.
Bror Jan Agnar Løkkevol, vil du komme frem?
Åge B. Eriksen
————————————

Odd Fellow Ordenens 200 årsjubileum 2019.
Ordenjubileet er et samarbeid mellom alle Logene på huset. Fra Storlogens
retningslinjer for jubileet, skal det legges stor vekt på et samarbeidsprosjekt mellom Rebekka
og Odd Fellow på alle landets Ordenshus. Ordensjubileet vil få en sterk lokal profil, og dette bør
vi dra nytte av gjennom media.
Storrepr. Kjell Aas fra Loge 48 Ferder kalte inn alle Storrepr-OM-UM og Herold i alle logene på
huset til dette samarbeidsprosjektet. Agendaen for møte var 200 års jubileet, og jubileumsgave
til ideelle barn/ungdomsorganisasjoner.
Dette blir feiring som skal gjennomføres på Logehuset den 27.04.2019 som er dagen etter stiftelsesdagen for 200 år siden. Det blir gjennomført Logemøte med spill av aktører fra alle Logene.
Vi ble enige om å bidra med kr. 25.000, - fra hver Loge til en jubileumsgave. De som kommer til å
motta gaven er foreløpig ikke bestemt, og her tar vi gjerne imot tips fra brødrene.
Logemøtene denne dagen blir i to bolker der Loge nr. 15 Kongshaug og Loge nr. 37 Verdande
starter kl. 16.00 og Loge nr. 48 Ferder og Loge nr. 120 Gaia kl. 17.30. Ettermøtet starter ca. kl.
19.00 med to retters middag og kaffe og hjembakt kake etterpå.
Det har vært gjennomført to møter for dette prosjektet hittil, og jeg vil nevne at dette har
vært meget hyggelig og positivt, der alle har tatt på seg en eller annen oppgave for jubileumsfeiringen.
Lykke til alle sammen.
Sigurd Vestly
OM.
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Juletrefest 27.12. for stiftelsen Signos brukere

Tradisjonen tro arrangerte Nevnd for utadvendt arbeid juletrefest for beboere fra
Signo. 3. juledag møtte 36 spente beboere sammen med sine assistenter i Stockflethsgate. Stemningen var som vanlig høy da våre gjester benket seg og kunne innta et
måltid, som denne gangen bestod av smørbrød smurt av nemdas medlemmer med god
hjelp av blant annet overmester og nevndleder Thomsens datter med venninne. Når så
julenissen (Svein Harald Sataslaatten) ankom etter at gangen rundt juletreet var avsluttet akkompagnert av bror Oddvar Myklebust, var stemningen om mulig enda mer spent.
Alle gjestene mottok gaver fra nissen, og alle var fornøyd med gavene. Etter to-tre intense timer forlot gjestene Stockflethsgate, og en tilfreds ryddegjeng kunne avslutte
nok en vellykket juletrefest.
Ola Fjeld

Lone Winther Thomsen, Hans Erik Thomsens datter:

I dag fikk jeg oppleve kontrastene fra vårt samfunns julehysteri kontra den ekte juleglede. I 70 år har
pappa’s loge arrangert julefest for brukere av #stiftelsensigno og i år ble jeg spurt om å hjelpe til.
Opplevelsen av å få være en del av så mange menneskers ubeskrivelige glede og følelse av å bli satt
pris på har satt sine spor! Jeg er mektig imponert over det arbeid logen gjør, over alle ledsagere og de
fantastiske mennesker (brukerne) som takket oss for festen når det egentlig burde være jeg som takker!
Takker for at de viste meg det jula handler om, gleden over fellesskap, de små ting og
medmenneskelighet ❤
️
⭐
️
🙌🏼 Tusen takk pappa for at du spurte om hjelp og tusen takk @tonebs1980
for at du delte denne kvelden med meg, tror vi begge fikk noe å tenke over 😍😘 #julensbudskap
#ekteglede #desmåøyeblikkene #signo
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Arbm. m/brannøvelse 7. januar
Møtet ble åpnet med installasjon av den nye embedsmannsposisjonen Herold. Som førstemann ble
innsatt br. Trond O. Gundersen. Stillingens innhold er under sterk diskusjon i Storlogen, men han
skal i alle fall være en drivkraft for å ta over redaktørrollen til br. Arvid Wold i Kongshaug nytt.
Med på laget blir flere brødre, for at dette skal få en god gjenstart.
Menyen var enkel med kaffe og karbonadesmørbrød. Vinlotteriet innbrakte brutto kr. 2.250.-

Arbm. 21. januar
Møtet ble preget av regnskap for 2018, budsjett for 2019, samt rapporter fra nevneder.
På ettermøtet tok Eks OM Åge B. Eriksen opp spørsmålet om mulig reduksjon av vårt forhold til
de fire vennskapsloger, tre i Sverige og en i Danmark. Er dette i meste laget, kan vi redusere til
f.eks to? Våre brødres livssituasjon er endret over tid, vi reiser mer, er lengre perioder i Syden
og finner ikke tid til Odd Fellow-reiser. Man rekker ikke å knytte nærme bånd med brødre i disse loger, slik som «i gamle dager». Dette spørsmålet vil bli tatt opp til diskusjon, på et senere
tidspunkt.
Menyen var Mormors rømmegrøt og spekemat. Det har visstnok aldri vært servert i lokalene tidligere. Det smakte meget bra, Mormor, og frister til gjentakelse! Vinlotteriet innbrakte brutto
kr. 2.450.-.

Arbm. 4. februar
Denne møtedagen skulle etter programmet vært en forfremmelse til Det Høye Sannhets Grad,
men ble endret til arbeidsmøte.
En ny bror ble likevel tatt imot, Steinar Bredesen ble gjeninnsatt i Ordenen etter å tidligere ha
blitt innviet i Loge nr. 1 Norvegia, videre etter noen år overflyttet til Loge nr. 48 Færder. Han
ble utmeldt i 2012, men ville nå tilbake til Loge 15 Kongshaug. Flere detaljer om han annet sted i
bladet.
På ettermøtet hadde Eks OM Gunnar Jensen et intervju med vår fungerende sekretær Jostein
Selvikvåg, også dette referert annet sted i bladet.
Menyen var fransk kyllingsuppe med ris, hvitvin og estragon. Vinlotteriet innbrakte brutto kr.
2.300.-.

____________

Vi gratulerer
31.03.

Klavenes, Helge Petter

60 år

14.04.

Belstad, Ivar M.

95 år

13.05.

Johansen, Halvar Gade

85 år
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Jubilanter
Per Nilsen 70 år.
Per er født 7. februar 1949, og vokste opp på Skoppum. Han tok Realartium i Horten, og fortsatte å studere Økonomi/administrasjon ved Distriktshøyskolen i Skien.
Så var det førstegangstjeneste i Kystartilleriet i 12 måneder. Etter rekruttskole ble han postert på Bolærene. Det var ikke noe populært, gammelt område og gammelt undervisningsmateriell: «Disse silhuettene av
krigsfartøy ser ikke slik ut i dag, men det er det vi har». Etter en perm
dro han rett til Kaserna i Horten og meldte seg til tjeneste, der fikk han
bli.
Kjærligheten slo til, og det ble giftemål i 1971 med Bente. Familien har
etter hvert økt med tre barn og fire barnebarn.
Jobb ble det som regnskapsfører i firma Horten Eloksal fra 1972. Året
etter søkte han jobb hos Jotun her i Sandefjord, det fikk han og det ble
flytting til Sandefjord. Etter 2 år i Sandefjord fikk han tilbud om jobb ved avdelingskontoret i
Hamburg. Her ble han i to år, før det ble tilbake til Sandefjord.
Arbeidsmiljøet i Jotun hadde endret seg vesentlig i løpet av denne tiden, så han så seg rundt
etter noe annet. Valget falt på firma Staff som drev med belysning, og skulle opprette et sentrallager for skandinavisk distribusjon av lysarmaturer, fra fabrikken i Lemgo i Tyskland.
Hva med å prøve noe selv? Han etablerte eget firma som konsulent i 1990. I 1999 ble det ny
jobb i Ansorg, også et tysk belysningsfirma, i Oslo for åtte år.
Pendling til Oslo var slitsomt over tid, og i 2007 ble det jobb hos Visma i Tønsberg. I 2012 ble
det stilling som Økonomisjef i ARTE-gruppen, som er et kjedekontor for 22 gullsmedforretninger (SIGNET). Det ble hans siste faste stilling før pensjonistalderen.
Han ble innviet i Loge Kongshaug 2.10.2011, med John Rolf Hagen-Larsen som fadder. Han hadde
valget mellom Loge Færder og Kongshaug, men valgte den siste.
Han har vært Indre Vakt, OM’s VA og er fungerende Skattmester til høsten 2019.
Vi gratulerer med dagen som var, og ønsker deg mange gode år i vår Loge.
Åge B. Eriksen

Finn Røijen 70 år
Finn er født 31. januar 1949 i Ski kommune. Her bodde han under sin oppvekst og skolegang, til
og med gymnas. Før siste år på gymnaset tok han seg et års opphold i London for å lære språk og livsstil til metropolbeboerne. Etter fullført eksamen på skolen hjemme på Ski, ble det militærtjeneste, hvorav 9 måneder i
luftvernartilleriet, Heggelia leir, Bardufoss.
Videre utdannelse ved Universitetet i Oslo i fagene engelsk, pedagogikk og
norsk hovedfag i perioden 1970-76.
Ut i arbeidslivet og jobb i Gyldendal Norsk Forlag, som var relatert til informasjon i skolebokavdeling. Her ble han i to år, møtte sin kone Anne Margrethe, de giftet seg, fikk tre barn og har i dag ett barnebarn.
I 1979 fikk begge jobb på Sandefjord Gymnas, og det ble flytting og etablering i Sandefjord. Her har han hatt 38 arbeidsår og Anne Margrethe har
hatt 40. Nå er begge pensjonister og kan for fullt konsentrere seg om hobbyer og interesser. Her nevnes i fleng idrett, litteratur, klassisk musikk.

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord

6

Innenfor idrett er det fotball, sykling og skigåing som gjelder, han trener regelmessig. Hytte
både på Golsfjellet og Røros krever sitt. Han er medlem av Solstadkomiteen, med i styret i Kulturelt Initiativ, som ledes av dirigent Dag Nilssen. I 2020 arrangerer Kulturelt Initiativ mange
konserter i forbindelse med Ludvig van Beethovens 250-årsjubileum.
Han underviser fortsatt ved Folkeuniversitetet i norsk. Her søker voksne kvinner og menn studiekompetanse for videre studier. Han slutter aldri å imponeres over den innsatsen mange av
kursdeltakerne legger inn, som har hverdagen fullt besatt med barn og familie. En periode som
han ser tilbake på med glede, er 1993-94 hvor han dro til St. Paul i Minnesota, USA. Han ble med
på Fulbright lærerutvekslingsprogam; byttet jobb, husvære og bekjentskapskrets med en amerikansk high school-lærer i ett år. Meget interessant og lærerikt.
Et annet prosjekt som faktisk kom i gang før Skagerak School startet med det, var International Baccalaureate Diploma programme som ble innført på Sandefjord vgs i 1992. Finn var avdelingsleder for dette programmet i 23 år.
Finn ble innviet i Loge nr. 15 Kongshaug 2. desember 2002, og hans fadder var Eks. OM Gunnar
Jensen. Han har hatt oppgaver i Logen med to perioder som CM’s VA og en periode CM’s HA.
Anne Margrethe og Finn skal ut på en lang tur til Peru, hvor de har tenkt å se fjellbyen Machu
Picchu hvor de gamle Inkaindianerne holdt til. Vel overstått 70-årsdag, og jeg utfordrer deg til å
ta med minner fra turen, og del med oss ved en senere anledning.
Åge B.Eriksen

Gjenopptatt bror — Steinar Bredesen
Steinar er vårt siste skudd på stammen. Hans historikk er at han er
født 15.10.1962 i Lørenskog. Bosatt i Nittedal, hvor han hadde hele sin
oppvekst, men bor nå i Sandefjord..
Han er gift med Karaked Bredesen, og har ingen barn.
Han driver et sikkerhetsfirma, og pendler rundt i distriktet, for å spre
trygghet og glede blant båtfolk og unger. Sterkt engasjert i Redningsselskapet, Elias-båten for unger, men er også styrmann på RS 156
«Evind Eckbo» i Tønsberg. Medlem av Gokstad Kystlag, og er vertskap
på Svenner Fyr om sommeren.
En av hans historier er som initiativtaker for å bringe «Jacquline», den
gamle yachten til Anders Jahre tilbake til Sandefjord, han seilte selv
båten fra Tromsø til Sandefjord, sammen med en kollega fra Redningsselskapet. Hva med en omvisning på den «gamle dame» ved en passende anledning? Steinar er i tillegg utdannet røykdykker.
Han ble innviet i Loge nr. 1 Norvegia, og fikk overgang til Loge nr. 48 Færder, men valgte i 2012 å
forlate Ordenen. Nå er han meget interessert i å ta opp tråden, og fortsette Logearbeidet der
hvor han slapp. Vi ønsker Steinar varmt velkommen i vår midte.
Åge B. Eriksen
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Kapellanens spalte
MEDMENNESKELIGHET
Har Odd Fellow Ordenens idealer gått ut på dato? Etter min oppfatning er
de mer aktuelle enn noensinne.
Mennesker trenger hjelp og støtte i en verden hvor krig, ondskap,
bestialitet, egoisme og grådighet råder. Mange lider, mer enn vi kan fatte
og medmenneskelighet synes å være fraværende mange steder. Vi må aldri
være oss selv nok. Vi må dele troen og håpet om en bedre verden hvor
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet rår, og mennesker uansett etnisk,
religiøs eller kulturell bakgrunn lever i fred og harmoni med hverandre.
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er navn på de verdiene som er Odd Fellow Ordenens
fundament. Vi hører disse ordene igjen og igjen, men reflekterer vi ofte og godt nok over
ordenes betydning, og dveler vi ved begrepenes innhold? Vi må vokte oss vel for at vi ikke
bruker verdiord som svada eller munnhell. Hver og en av oss må gå inn i "sitt lønnkammer" og gi
seg selv svar på hva vi legger i ordenes betydning og mening. Hva kan jeg gjøre for å bli bedre
menneske og medmenneske? Vi må omsette de verdier og idealer vi strever etter å nå, til
konkrete handlinger til beste for vår neste, og dermed også for oss selv.
Ord har en mektig kraft som kan såre, gjøre vondt, men også gi glede, trøst og oppmuntring til
noen som kanskje trenger det. La oss veie våre ord, la vår tale være positiv, og la oss ta det
som blir sagt, opp i beste mening. Selve ordet Håp er det vakreste i all verdens språk, for det
gir oss optimisme og livsmot. Sammen deler vi håpet om at vår vilje til å gjøre det som er godt
blir styrket, og at vi utvikler oss gjennom selverkjennelse til å bli mer menneskekjærlige. Håp
er tanker med mening som gir oss styrke og får frem uante krefter til å fortsette å tro og
håpe når motgang og mismot møter oss. Hverdagen gir oss mange muligheter dersom vi
fokuserer på det gode. Lykke er en stille, evig evne til å glede seg over de små ting.
Vår Orden er som kjent sammenlignet med et fyrtårn. Et fyrtårn som lyser og viser vei mot
målet. Gjennom ritualer og symboler skal det påvirke oss til refleksjon, selverkjennelse, og gi
oss hjelp til personlig vekst. Det blir sagt at den som tenner et lys for andre, tenner også et lys
for seg selv. Det er ved å gi at vi får denne gleden. Samvittigheten vil vise oss veien, og
fyrtårnet vil lyse og lede oss fremover på stier og veier som er vanskelig å gå. Vi vet hvor vi vil,
og la oss sammen arbeide for å oppfylle nestekjærlighetens bud; alt du vil at andre skal gjøre
mot deg, skal du gjøre mot dem.
Rolf Sætre
kapellan
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Et av Ordenens Budord: Besøke de syke..
Denne historien er sann, og må av personhensyn anonymiseres. Vi kaller vår bror, pasienten,
for Per Hansen.
Per er i slutten av 80-årene, og har vært syk den siste tiden og tilbrakt mye tid på
institusjoner. Hans taleevne er sterkt redusert, og han blir en del medisinert, og sies av
pleierne å ha problemer med å gjenkjenne sine nærmeste.
Før jul hadde en av brødrene i Nevnd for Omsorg som oppgave, å ta med en blomsterhilsen
fra Logen, og besøke Per på institusjonen. Her fikk han beskjed om at noe besøk ble det
ikke, det var bestemt bla. av Pers pårørende.
Dette ble videreformidlet til OM Sigurd Vestly, som ikke var fornøyd med slike
restriksjoner. Pers sønn ble kontaktet, og forespurt om tillatelse til besøk, men var nokså
avvisende til dette. OM ga ikke opp, han hadde forrige år bla. arrangert fødselsdagsselskap
sammen med noen av Logens brødre for Per, noe som ble meget hyggelig. Han hadde også
tatt Per med i bilen, for å besøke en pasient som Per kjente på Sykehuset i Tønsberg.
Her er br. OM Sigurd Vestlys fortelling:
«Har i dag vært på besøk hos Br. Per Hansen. Jeg ble overasket over hans tilstand, da jeg
tidligere hadde snakket med hans sønn på telefon, hvorpå jeg ble forespeilet at jeg ikke
ville få noe kontakt med han. Han var heller ikke så imøtekommende når jeg sa jeg ville, og
hadde en plikt til, å besøke han. Vel, jeg insisterte på å besøke han.
Da vi fikk øyekontakt, var det bare et bredt smil og han sa Overmester. Dette hørte også
sykepleieren, og ble noe overasket hun også. Jeg var der i ca 40 min, og praten gikk i
Logeprat. Det vil si det var jeg som snakket hele tiden. Når han sier noe, så er det bare
enkelte ord som er forståelig. Jeg sa jeg ville komme tilbake i neste uke. Han svarte
velkommen.
Når jeg gikk ut ble jeg stoppet av den samme sykepleieren, og hun spurte hvilken relasjon
jeg hadde til pasienten. Ble da fortalt at han er meget fraværende, og ikke kjenner
personer igjen. Jeg svarte henne at det problemet hadde ikke vi to. Hun ville gjerne
protokollføre den oppdagelsen idag, og ville ha navnet mitt.
Jeg er meget glad for at jeg fikk gjort dette».
Jeg synes dette var den fineste gest som jeg har hørt om på lenge, og vil berømme Br. OM
Vestly for den innsats han har gjort i denne saken. Det er helt etter vår Ordens Budord, og
et eksempel til gjentakelse.
Åge B. Eriksen
---------------------------

Julen 2018.
30 av våre enker fikk julehilsen og Kongshaug nytt.
Hans Erik Thomsen
Leder nevnd for utadvendt arbeid
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NOFA PRESENTASJON
Norsk Odd Fellow Akademi ble stiftet i juni 2011, og ledes av et råd med
11 medlemmer, hvor bror Stor Sire er NOFAs preses. Akademiet er
underlagt Den Uavhængige Storloge. Mer info på Odd Fellows nettside,
som krever innlogging.
Rådets møter foregår for det meste som nettmøter en gang i måneden, i
tillegg to samlinger i året.
Formål:
Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier
tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og
historiske tradisjon, som et praktisk grunnlag for en fortsatt bærekraftig og tidsmessig utvikling av
Odd Fellow Ordenen i Norge.
Akademiet skal bevisstgjøre og utvikle dagens og fremtidens ledere i Ordenen.
Legge til rette for fremtidsstudier og langsiktig organisasjonsutvikling av Ordenen
Utvikle en ledelsesfilosofi bygget på Ordenens verdigrunnlag
Utvikle dagens og fremtidens ledere i loge og leir
Etablere regionale Akademier
Hva kreves for å bli medlem av NOFA?:
Du må ha mottatt leirens høyeste grad.
Du må ha fått ditt prosjekt godkjent.
Instituttene innstiller om prosjektet skal godkjennes eller ikke overfor Rådet.
Du kan delta i et prosjekt om du ikke har leirens høyeste grad, men du kan ikke bli medlem. De som
deltar i et prosjekt, og ikke har leirens høyeste grad, kan søke om medlemskap når de har mottatt
denne grad. I tillegg kommer de medlemmer br. Stor Sire utnevner.
I løpet av disse snart åtte årene vi har vært i virksomhet har det blitt startet ca. 110 prosjekter,
hvorav halvparten er fullført, så regner vi med at det er fire prosjekter som ikke vil bli fullført.
Prosjekter som er trykket, offentliggjøres ikke, kun forside og innholdsfortegnelse vil være på
Akademiets side.
Resterende prosjekter vil være å finne på Akademiets hjemmeside.
Ca. 2/3 av alle prosjekter er innen historie. Vi skulle ønske at flere f.eks vil se på prosjekter som
omhandler etikk, eller fremtiden for vår Orden.
NOFA er nå delt i tre institutter:
Institutt for Ordenshistorisk forskning
Institutt for Rituell og Etisk forskning
Institutt for Fremtidsforskning og Ledelse
Medlemstallet i NOFA er i dag 258 medlemmer
Det nå instituert følgende Regionale Odd Fellow Akademier:
Agder, Trøndelag, Vestfold, Rogaland, Troms, Viken, Nordland, Vestland
Vi ønsker at Odd Fellow Akademiet skal ha aktiviteter over hele landet.
De Regionale Akademiene skal lokalt hvert halvår arrangere et foredrag – seminarer –
diskusjonsmøte som er åpent for alle Ordensmedlemmer i Regionen.
Regionalt OF Akademi Viken vil få en tilleggsrolle ved å arrangere åpne etiske diskusjonsmøter.

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord

10

NOFA VESTFOLD ble stiftet i mars 2017. Den gang var det 17 medlemmer, nå er det 32, det må sies å
være en flott start. Siden institueringen er det arrangert to medlemsmøter og tre seminarer som har vært åpne for
alle ordensmedlemmene i distriktet. Denne våren skal det ikke arrangeres seminar grunnet Ordenens 200 års jubileum, og det vil bli mange lokale arrangementer, pluss Symposiet i Stavanger. Til høsten skal det være et seminar
i Ordenshuset i Sandefjord, med tittelen «Verdier i vår tid».
Rådet i NOFA Vestfold består av Eks DSS Dag Virik, Eks Stor Vakt Brita Leganger Johnsen, Eks OM Inger
Kvilhaug, Eks OM Åge B. Eriksen, Bror Michael Kimbell og Eks OM Turid Tuft, som er rådets leder.
Det er veldig viktig å poengtere at NOFA Vestfold ikke skal være en konkurrent til logene, men et positivt tilskudd. Et sted hvor søstre og brødre kan møtes utenfor logesalene og samles om og diskutere temaer som er aktuelle i en verdibærende Orden. Det har vært igangsatt 15 prosjekt i vårt distrikt, 6 er fullført og godkjent av NOFA.
Årboka
Hvert år utgir Norsk Odd Fellow Akademi en Årbok. Her finner vi:
Foredragene fra årets symposium
Årsrapporter
Nye og fullførte prosjekter fra siste året.
Årets tema
Årbøkene kan bestilles hos Odd Fellow Utstyr – 50,- kr + porto
Symposium:
Med unntak av de år det er Storlogemøte, arrangerer Norsk Odd Fellow Akademi Symposium med foredrag, diskusjoner, og seremonielt arbeid. Målet er å ha 200 deltagere. I 2019 satses det på å doble dette.
1. Trondheim 2012 (143 delt)
2. Bergen 2013 (143 delt)
3. Tromsø 2015 (203 delt)
4. Kristiansand 2016 (186 delt)
5. Gjøvik 2017 (203 delt)
Norsk Odd Fellow Akademi ønsker i år velkommen til symposium i Stavanger 14. – 16. juni.
Åge B. Eriksen
NOFA Prosjekter i Vestfold
Prosjekt 1 – 2013
Prosjekt 7 – 2013

Logeavis som virkemiddel for å oppnå flg. visjon: «En trivelig loge med høyt fremmø|te og
god tilgang på resipiender». Prosjektdeltakere: Inger Hefte Kvilhaug og
Brita Leganger Johnsen.
Prosjektet er fullført og godkjent av NOFA.
Loge nr. 15 Kongshaugs historie. Prosjektleder Åge Bernhard Eriksen. Prosjektet er fullført og
godkjent av NOFA.

Prosjekt 11 - 2013

Thomas Wildey 1782 - 1861. Prosjektleder Dag Virik

Prosjekt 4 – 2015

Prosjekt OMSORG. «Det gode ettermøte». Prosjektdeltakere Tanja Aune, Thorild Bugge, Laila
Strand Bugge, Vigdis Hansen, Karin Ann Hellerud, Grethe Lian Mørch, Asbjørg Solberg. Prosjektet er fullført og godkjent av NOFA

Prosjekt 15 – 2015

UNP – innhold og betydning for deltakere og for Ordenen. Prosjektdeltakere Liselotte Aune Lie og
Anne Sjuls Fjeld.

Prosjekt 2 – 2016

Rebekkaloge nr. 95 Kristin 1993 – 2018. Prosjektdeltakere Henny Elisabeth Frøyland og Turid
Tuft. Prosjektet er fullført og godkjent av NOFA

Prosjekt 8 – 2016

Loge nr. 48 Færders historie. Prosjektleder Michael Kimbell. Prosjektet er fullført og godkjent av
NOFA. I 2018 har det kommet et tillegg.

Prosjekt 11 – 2016

Leirslagningen – Form og Artefakter. Prosjektdeltakere Randulf Meyer og Bjørn Arild Johnsen.

Prosjekt 13 – 2016

Den Norske Odd Fellow Orden under 2. Verdenskrig. Prosjektdeltakere Åge Bernhard Eriksen og
Arvid Fjære. Prosjektet er fullført og godkjent av NOFA.

Prosjekt 8 – 2017

Odd Fellow Distrikt 8 sin historie. Prosjektdeltakere Greta Gjerde Christiansen og Bjørnar Andreassen.

Prosjekt 9 – 2017

Rebekkaloge nr. 100 Sarepta sin historie. Prosjektdeltakere Brita Leganger Johnsen. Allis Samland
og Svanhild Sønju Fevik.

Prosjekt 15 – 2017

Rebekkaloge nr. 28 Margret Skulesdatter sin historie. Prosjektdeltakere Inger Hefte Kvilhaug, Tone Evensen Borg og Elisabeth Falkenberg.

Prosjekt 16 – 2017

Leirens historie versjon 30.04.17 oversettes til engelsk. Prosjektleder Sigurd Reppesgård

Prosjekt 9 – 2018

Sentrale kvinneskikkelser i Det Gamle Testamentet v/Eks OM Gunn M. Wold

Prosjekt 16 – 2018

Odd Fellow Loge nr. 15 Kongshaug sin støtte til SOS Barnebyer 1975 – 2018. Prosjektdeltakere
brr. Bjørn Harald Hørnes, Trond O. Gundersen og Eks OM Åge B. Eriksen
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HISTORIEN OM LOGE NR. 15 KONGSHAUGS’S STØTTE TIL SOS-BARNEBYER.
Forfatterne, Bjørn H. Hørnes, Trond O. Gundersen og Åge B. Eriksen,
hadde i tankene å skrive historien om Logens innsats, for å skaffe
midler til en sosial organisasjon for nødstedte barn. Valget falt i sin
tid på SOS-barnebyer, en Norsk underavdeling av SOS- Kinderdorf
International. Størstedelen av inntektene kom fra salg av gassballonger på 17. mai, men også andre former for inntekter som logens
medlemmer har sørget for, samt gaver gitt av glade givere.
Den som dro det hele i gang er Eks OM Birger Bugge Vabog. Han har
arbeidet utrettelig for saken i alle år, før alder og sykdom har innBirger B. Vabog
hentet også ham. Det har vært viktig å presentere alle brødre, noen
med partner, som i årenes løp har brukt mye tid og krefter i sin fritid på dette prosjektet. Det
ser ut som om de har hatt en riktig god følelse for saken, siden de har møtt til dugnad år etter
år.
Liv Vabog, Birgers kone, fortalte at da Birger dro på jobb i India 1976, hadde de allerede et
fadderbarn i privat regi, og det var henne han dro til New Dehli for å besøke. Besøket i barnebyen tente Birger, og som en ivrig logebror mente han at dette var et område i tråd med intensjonene til Odd Fellow-Ordenen, om å ta vare på de foreldreløse. På en måte var dette besøket
triggeren til hans videre engasjement.
Vi har sett nærmere på de enkelte tall for inntekter og utgifter, og spesifisert enkelte poster.
Organisasjonen SOS-barnebyer, Norge, har bidratt med oversikt på mottatt beløp gjennom
årene.
Totalt er overført kr. 2.087.305.-til SOS-barnebyer direkte og Landssak i –12/-13 bidro med
197.075 i tillegg. Fortsatt er det 260.000.- i fond og bankinnskudd for fremtidige bidrag..
Tidene endrer seg, og i 2018 ble det slutt på salg av gassballonger på 17. mai pga. politisk vedtak.
Loge nr. 15 Kongshaugs Nevnd for SOS-barnebyer, vil forsøke å se etter andre oppgaver for
fortsatt å skaffe midler, og bare fremtiden vil vise hva som blir resultatet.
Prosjektet ble ferdigstilt for godkjenning av NOFA i januar 2019.
Åge B. Eriksen
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FRA KOLLEGIET
Kollegiet har kommet godt i gang med arbeidet i det nye året og hadde sitt første møte
i midten av januar.
Noe av det viktigste som kollegiet har tatt tak i, er logens økonomi. Regnskapet for 2018
ble gjort opp med underskudd, og budsjettet for 2019 ble først presentert som et
underskuddsbudsjett. Kollegiet mente dette ikke var holdbart og gikk nøye gjennom alle
postene. For å få budsjettet i balanse var det nødvendig å foreslå en beskjeden
kontingentforhøyelse med kr 40,- pr. halvår, noe som logen sluttet seg til i sitt
regnskaps-og budsjettmøte.
En annen sak som også er av interesse, er det nye embetet Herold. Storlogen har
bestemt at alle loger skal ha et slikt embete. Kollegiet har brukt mye tid på å få innsikt i
hva Herolden skal gjøre, men mye er ennå uklart. Men en ting er sikkert: Herolden skal
drive med informasjonsarbeid både innad i logen og ut mot samfunnet for øvrig. Vi har
fått vite at instruks for embetet kommer til høsten. Br. Trond O. Gundersen er som de
fleste har fått med seg, utnevnt til Herold i 15 Kongshaug.
Landssaken med innsamling av penger til finansiering av redningsskøyta ”Odd Fellow III”
er avsluttet. Kollegiet er svært fornøyd med brødrenes bidrag gjennom loddsalg,
personlige pengegaver etc. Til sammen klarte vår loge å samle inn kr 93.000,- som er
oversendt storlogen. Ordenen har nådd målet om 25 mill.kr.
Kollegiet har vist følgene brødre med runde år oppmerksomhet: Finn Røijen 70 år og Per
Nilsen 70 år.
Som også opplyst på logemøter blir det jubileumsspill 26. april i år i forbindelse med vår
ordens 200-årsjubileum. Logene i Sandefjord vil gjerne markere jubileet med en gave til
et lokalt humanitært formål sammen byens andre loger. Kollegiet vil at vår gave blir på
maks. kr 25.000, -. Mottager av gaven er ikke bestemt ennå.
Til Kollegiet har Storrepr. Olav Lars Løvoll opplyst at det blir en forenklet ordning med
kappebruk ved innvielser og gradspasseringer. Det vil ikke lenger bli egen kappeseremoni,
men deltagende embetsmenn vil gå stille ut og komme stille inn ikledd sine respektive
kapper.
Han informerte også Kollegiet om rutiner for innlevering av gjenstander tilhørende logen
i forbindelse med utmelding og dødsfall. Her tenkes på juveler,leirringer og
informasjonsmapper. EksOM Åge B. Eriksen utarbeider i disse dager et skriv om
rutinene som gjøres kjent for brødrene når dette er klart.
Til slutt vil Kollegiet igjen minne brødrene om” Grasrotandelen” fra Norsk Tipping!
Jostein Selvikvåg
Sekretær

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord

13

Nytt fra Huset
Siden siste nummer av Kongshaugnytt har styret initiert flere prosjekter til vedlikeholdsgruppen:
Bedre belysning av fasaden mot Stockfleths gate 22
Arild Kvam som er medlem av Loge 48 Færder er forespurt og han skal gjennom firmaet han er
ansatt i komme med et forslag til fasadebelysning.
Flytting av varmepumpen ved inngangen
Varmepumpen ved inngangen til Logen skal flyttes på andre siden av skiltet sam klees inn for å gi
et finere inntrykk av fasaden. Dette er planlegges utført i løpet av våren.
Visualisere hvem som eier huset
Vi bør sørge for at navnet på huset markeres hvem som eier huset ikke bare markert med leietakerne. Skiltet over inngangen til utleierne skal skiftes ut med et ikke så pragende skilt.
Belyst skilt med de tre kjedeledd. Her innhenter vi to forslag.
1
Skilt plasseres mellom 2. og 3. etasje med bare tre kjedeledd
2
Skilt med tre kjedeledd og navnet på huset «Odd Fellow ordenshus også belyst på samme
plass.
Oppgradering av innredninger
Stoler og benker i logesalen ble laget av Framnes Mek. Verksted da huset ble bygd. Disse trenger nå en «ansiktsløfting og styret innhenter i disse dager tilbud på oppgradering av disse. Her
har vi tilbud fra to leverandører og valg av leverandør samt hvilke trekk og farge som skal velges
gjenstår før leverandør velges.
Stolene i spisesalen trenger en oppgradering og her skal det velges stoff og leverandør i nær
fremtid. Oppussing av treverket gjøres på dugnad. Vedlikeholdsgruppen tar gjerne imot dugnadsarbeidere.
Innrede to rom i underetasjen til museum.
I 2017 fikk styret, etter søknad frigitt de to tilfluktsrommene i underetasjen slik at vi kan disponere disse som vi vil.
Etter at Åge B. Eriksen samlet inn informasjonen som i dag finnes i vårt bibliotek, var det naturlig å tenke seg en utvidelse med et museum. Dette også som et resultat av innspill fra Eks Storkapellan Dag Virik, som bidrar med sin samling av rekvisitter han har kjøpt på internett. Rekvisittene bidrar i stor grad til å fortelle vår historie. I tillegg må vi for ettertiden kunne presentere vår innsats når det gjelder SOS Barnebyer.
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Rommene som skal bli vårt museum trenger en omfattende oppgradering og til dette trenger vi
dugnadsinnsats fra brødre i begge loger.
Det er tre tilfluktsroms dører av stål som må fjernes. Dørkarmene må fjernes samt utvide åpningene mellom rommene. Videre må nytt ventilasjonsanlegg monteres etter beregninger av bror
Jon Faye-Lund i loge nr 48 Færder.
Vegger og tak i rommene må sparkles og males, samt en ny delevegg monteres i ett av rommene.
Gulvene er av god gammel forfatning og her må det legges varmekabler samt ca. 3000 kilo flytemasse for å avrette gulvene. Flytemassene er skaffet tilveie av bror Kjell A. Olsen via gode
kontakter.
Elektrisk anlegg anskaffer vi gjennom Arild Kvam.
Vedlikeholdsgruppen har påbegynt arbeidet ved at ett av rommene som ble benyttet som verksted er flyttet til ny lokasjon og museumsrommene er nå klar for videre innsats.
Her trenger vi dugnadsinnsats bra brødre i begge loger.
Arvid K. Wold
—————————————
Vi minner om formiddagstreff.
I mange år har Rebekkaloge nr. 37 Verdande arrangert 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.
Gjenværende treffdager i vårterminen er 11.03 og 13.05.
——————————————

Intervju med Jostein Selvikvåg på ettermøtet 05.02.

Jostein er født 21. august 1946 midt i Stavanger, og bodde sine første 12 år i en leilighet ved
Breiavannet. Hans far var forskalingssnekker, og hadde som
sin store drøm å bygge sitt eget hjem. Etter noen år ble dette en realitet, og de flyttet ca. 5 km ut fra byen. Jostein ville
fortsette på den samme skolen som før, dette medførte lang
skolevei med sykkel og buss.
Han fortsatte med Realskole og Gymnas, og videre med sin
utdanning på Universitetet i Bergen i 6 år. I hovedsak var
det fagene Norsk og Engelsk som ble hans spesialiteter. Dette resulterte i tittelen Cand. Philol
I Bergen ble det også fart i kjærligheten, da han møtte Marit. Hun kom fra Arendal med foreldre fra Nøtterøy, og der
ligger årsaken til at han kom til Vestfold. Fikk jobb i Byskogen Ungdomsskole, Tønsberg i fem år. Etter dette ble det jobb på daværende Sandefjord Gymnas, og de valgte å slå seg ned i byen. Underviste for det meste i Norsk og Engelsk. De siste
årene av arbeidslivet ble det tid til internasjonalt arbeid. Det ble samarbeid mellom Sandefjord
og mange land i Europa samt Sør Afrika. I Sør Afrika ble det foretatt utveksling av elever og
lærere. Utveksling av Sørafrikanere mellom Sandefjord vgs. og en skole i bydelen Soweto utenfor Johannesburg.
Jostein har også bodd i Los Angeles i ett år i forbindelse med et utvekslingsprogram, byttet
jobb og hus med en amerikansk professor.
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Jostein og Marit fikk 2 døtre og har fire barnebarn. To av disse er koreanske gutter, som kom
til landet som babyer i firemåneders alderen.
I Stavanger og Bergen ble det litt inntekter av å kjøre rutebuss, og han fikk tidlig interesse for
å skru på gamle biler. Fritiden ble det ofte brukt til mange timer på gamle prosjekter med varierende utfall.
Da han sluttet med gamle biler, ble det til at han fikk interesse for gamle fly. På Torp ble han
medlem av Dakota Norway, fikk kurs som bakke- og kabinmannskap. «Sølv-fuglen», en DC 3 som
hadde vært flyet til president Kekkonen i Finland, var også med under invasjonen i Normandie. I
tillegg arbeider han som medliturg (eg. klokker) i Sandefjord kirke, et arbeid som passet godt
med hans livssyn.
Han ble innviet i Loge Kongshaug i 2007, hans fadder var en lærerkollega, Finn Røijen. Han har
vært OM VA i en periode, kapellan i en periode og er nå fungerende Sekretær.
Åge B. Eriksen

—————————————————
Når du tipper, la GRASROTANDELEN tilfalle Nr. 15 Kongshaug.
Loge 15 Kongshaug har i likhet med de fleste norske Odd Fellow loger registrert seg med organisasjonsnummer hos Norsk Tipping. Det betyr at vi alle, medlemmer eller ikke, kan gi vår grasrotandel til Loge 15 Kongshaug. Da vil 7 % av din spilleinnsats gå til vår loge. Dette går ikke utover
din spilleinnsats eller vinnersjanse. Du kan når som helst også endre din grasrotmottaker.
Å registrere din grasrotmottaker gjøres enkelt hos tippekommisjonær ved bare å si at du ønsker å gi din andel til Loge 15 Kongshaug. Det kan også veldig enkelt gjøres på nettet ved å gå til
Norsk Tipping, www.norsk-tipping.no, og deretter logge deg inn med ditt fødselsnummer og den
koden du får fra Norsk Tipping på SMS. Deretter trykker du på Grasrotandelen og skriver Loge
15 Kongshaug og ……. «dett var dett».
I 2018 var det kun en spiller som var registrert som bidragsyter til vår loge. Det ga oss en inntekt på ca 495 kr. Pr. utgang av januar 2019 er 7 spillere registrert med sin Grasrotandel til oss.
Hittil har det generert 962 kr som kommer i slutten av 2019. Ut fra dette ser vi at grasrotandelen kan bli viktig som inntektskilde for oss.
——————————————————–——

Servering på ettermøtene.
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!
————————————————

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
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Redaktøren for Kongshaugnytt takker for seg
Som redaktør av Kongshaugnytt siden 2005 takker jeg nå for meg i denne stillingen.
Siden jeg påtok meg denne oppgaven etter Svein Harald, har det blitt
48 aviser.
Jeg mener at jeg gjennom avisa har bidratt med mange skildringer av
nye og brødre med spesielle jubiléer. På denne måten har vi blitt
bedre kjent med hverandre både som brødre og med våre generelle
opplevelser i livet.
Avisa var ment å gi brødre informasjon om møter både som var gjennomført og hva som skulle hende på møtene fremover. Skriving av avisa med innspill fra flere brødre har vært en interessant oppgave som
i perioder har gitt meg mange gleder.
Jeg takker for meg og ønsker den nye redaksjonskomitéen med Herold i spissen lykke til
med avisa fremover.
Arvid K. Wold

__________________
Ny nevnd i Logen

I logemøtet 3. desember ble den nye Nevnd for redaksjonelt arbeid utnevnt av Eks.Om
Christian Holte-Nilssen. Som navnet tilsier så vil nevndens arbeidsoppgaver være knyttet
opp til arbeidet med medlemsbladet.
Følgende brødre ble utnevnt;
Eks.Om Aage B. Eriksen, Eks.Om Christian Holte –Nilssen, Br. Svein Trollsås, Br. Rolf
Sætre, Br. Per Næss og Br. Arild Larsen. Torsdag 6. desember ble nevnden konstituert
hvor samtlige utvalgte møtte med unntak for Br. Arild Larsen som hadde meldt forfall. I
tillegg møtte tidligere redaktør av Kongshaug nytt, Arvid K. Wold.
Agenda for møtet var følgende;
1.

Konstituering

2.

Arbeidsoppgaver for 2018-2019

3.

Fordeling av oppgaver

4.

Herold

5.

Eventuelt.

Møtet ble innledet av Eks.Om Christian Holte-Nilssen som meddelte at Br. Trond O. Gundersen vil bli utnevnt som Herold på arb.møtet 7. januar og at det vil være naturlig at
han også blir leder for den nye nevnden.
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Ny redaksjon i Kongshaugnytt
Tidligere redaktør av Kongshaugnytt, Arvid K. Wold, har på foregående side takket for seg
etter mange år som redaktør av Kongshaugnytt.
Ikke bare har han vært redaktør men han har også utviklet medlemsbladet til hvordan det
framstår i dag både utseendemessig men også innholdet. Han har vært redaktør, journalist, fotograf, skribent og pådriver og gjort en kjempejobb.
For den nye redaksjonen som skal bringe produktet videre så blir det kjente uttrykket «å
hoppe etter Wirkola» aktualisert i stor grad. Nevnd for redaksjonelt arbeid fordeler oppgaver med bladet seg i mellom, og to av medlemmene sørger for redigering og utgivelse.
Vi takker for tilliten og skal gjøre så godt vi kan med å kunne gi medlemmene et medlemsblad 4 ganger i året som gjenspeiler logelivet på best mulig måte.
Redaksjon
Trond O. Gundersen
Arild Larsen

Kongshaugnytt finner du også på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt
===================================================================

Redaksjon og layout:
Arild Larsen, arild.larsen@sfjbb.net, tlf 98219800
Trond O. Gundersen, trogun@sfjbb.net, tlf. 90998984
Tips og ideer til innhold i neste Kongshaugnytt tar vi gjerne i mot.
Redaksjonen avsluttet 20.02.19
Distribusjon: E-post og på papir til brødre uten E-post

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord
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Vi utfører oppdrag i Vestfold innen rehabilitering, snekring, belistning, legging av parkett, maling
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107
E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no
www.sigurd-vedlikehold.no

Vi utfører alt innen
Vann, Varme, Sanitær, Nybygg,
Reparasjoner og Service
Telefon: 975 86 486 / 913 00 628

- Senteret for proffene og for
deg som er oppratt av kvalitet!

ALT I MALERARBEID
Totalrenovering av bad

• Flis
m./tilbehør
• Maling, tapet og gulv
m./tilbehør
• Kvalitetsvask
• Lister, terassegulv,
søyler m.m

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent
våtromsbedrift

Hågasletta 2, 3236 Sandefjord-

Tlf: 33464901, Mob: 92450777

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@bjorvikhaugen.no

Vi utfører alt av boligventilasjon og
utvendig blikkenslagerarbeid,
Sentralstøvsuger til bolig,
Prosjektering

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord
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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.
Besøk vår Comfortbutikk i Stokke
Kontakt rørleggermester Erling Brekke på
telefon: 93021155

VI OPPFORDRER BRØDRE OG ANDRE LESERE TILÅ
BEN Y T TE TJENES TENE T IL V ÅRE ANNONSØ RER
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord
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