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Overmesteren har ordet 

 
Våren er her.......Det er slutt på vinteren  

 
Vårfølelsen og starten på våren er sterkt knyttet til været. Det er vanlig å 
si at det er vår,     når knoppene brister og mange fugler igjen trekker tilba-
ke til oss.  

Man hører kommentarer som at idag «så jeg Stæren». Vi har atter engang 
tilbakelagt en lang vinter og igjen ser vi fremmover til en god sommer. 

Logen har hatt mange fine møter med blant annet samarbeid med Loge nr. 17 
Dag og Loge nr. 48 Færder. Disse møtene har vært gradspasseringer for 
yngre brødre.Vi har også hatt hjelp av Loge 85, De Tre 
Holmer for gradspasseing av en Bror. Ønsker alle som har 
fått en ny grad denne vå- ren lykke til videre i Logen. 

 

Ønsker alle Brødre med familier en riktig 
god Sommer. 

 

AVSKJED VINTEREN. 

Tenk at vinteren er over; 

Vi ser det best i skråningen mot vest der solgule hestehov 
lyser mot oss med vår i blikket. Vi ser det på veslebekken, 
som ikke lenger er en bekk, men en frådende foss, frimodig 
og frekk. 

Vi ser at vinteren er over, når svanene flyr gjennom elvedalen på 
vei mot en fjern fjord, der reir bygges og vernes.De svever med 
hvite vingeslag og svanepludder, to og to, elsker de hverandre 
tro ? 

VI kjenner at vinteren er over når sola brenner bort snøen ved hus-
veggen i sør, og den første blåveisen titter opp blant høstgammelt 
løv. Vi ser det i skogen der trea står struttende og bristeferdige 
med vårsultne knopper ikledd lysegrønt håp. 

Vi veit at vinteren er over, når vi vekkes av freidig fuglekvitter 
en tidlig morgen, der vårlyset skjelver over svartbrunn jord og 
råtten snø, og april er her med vinterens aller siste villskap og 
vårens lystige liv og varme optimisme 

 

Med Brodelig Hilsen. 

Sgurd Vestly  

Overmester 
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Storrepresentantens spalte 

Vi går nå inn i en lang sommerferie, vi har en sommerfest lørdag 8. juni. Da 
håper jeg mange stiller opp, det er alltid hyggelig på kystlaget. Vårt første 
møte i høstsesjonen er 27. august. 2.september har vi installasjon, og nytt 
kollegie innsettes. 

Jeg håper det blir mange av brødrene som vil overvære denne 
høytidelige, og flotte seremonien. 

Redningsselskapets nye redning skøyte RS 169 Odd Fellow III ble døpt på 
Honørbrygga i Oslo 26.april, vår stiftelsesdag, gudmor er Wenche Myhre.   

Deretter skal den ha sin signingsferd fra Oslo til Bodø, hvor den skal stasjoneres. 

Odd Fellow III kommer til Larvik indre havn tirsdag 14.mai 2019 kl. 1730-2000.  

Larvik blir den eneste byen båten besøker i Vestfold 

Logene i Vestfold og Telemark inviteres til å overvære denne begivenheten. 

Det blir flere taler blant annet av Stor Skm. Pål Østmo, korpsmusikk og Telemarkskoret 
av Odd Fellow vil bidra med korsang. Det blir anledning til å kjøpe kaffe og vafler. Det blir 
også anledning til å gå ombord i båten. 

Jeg håper mange fra vår loge stiller opp. Odd Fellow og Rebekka logene i hele 

landet har samlet inn over 25 millioner kroner til dette prosjektet. Dette er Ordenens gave til 
200 års jubileet. 

Tirsdag 28. mai kl.1800-2200 skal det holdes kurs for alle valgte Odd Fellow em-
bedsmenn i Vestfold på logehuset i Sandefjord, Loge 15 Kongshaug har ansvar for 
arrangementet. 

Alle søknader om opptagelse i Ordenen skal leses i Troskapsgraden. 

Det skal gå minst seks uker fra søknaden refereres til innvielse kan finne sted. Avstemning 
i salen for forfremmelse til høyere grader er opphørt. 

Gradnevden avgjør om en bror skal forfremmes. Gradnevdens vedtak formidles oppe i 
logesalen. 

Vi sliter fortsatt med lavt frammøte på våre møter, jeg vil minne brødrene på: Møt så ofte 
du kan. Et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene. Jeg vil ønske brødrene 
med familie en riktig god og solfylt sommer. 

 

Med broderlig hilsen i V.K og S  

Olav L . Løvoll 
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Kapellanens spalte 

 

        Gjør det umulige til det mulige. 

Ved vår loges klubbaften 11. mars i år hadde vi besøk av 
Bjørnar Erikstad fraTønsberg. Bjørnar Erikstad er født 
uten armer, med fingre festet til skuldrene, som han selv 
sa det. I sine første leveår gjennomgikk han 25 operas-
joner. Dette har ikke hindret han i å seile siden han var 

åtte år. En utrolig karriere har ført han frem til en plass på det norske 
landslaget. Han kan skilte med 2 sølvmedaljer og 2 bronse fra verdens-
mesterskap. I NM har han vunnet 7 gullmedaljer, pluss en sølv og en 
bronse. I 2015 ble han kåret til Årets mannlige funksjonshemmede id-
rettsutøver. 

Til tross for store hemninger er det få ting optimisten Bjørnar ikke 
klarer. Hans historie og målrettede arbeid som toppidrettsutøver er 
imponerende og engasjerende. Han er en person som virkelig er opp-
tatt av å se mulighetene i stedet for begrensningene. Hans motto er 
«alt løser seg». 

Historien til Bjørnar forteller oss mye, men særlig hvordan det 
umulige kan bli mulig. Han lærte meg et bilde som handlet om å fin-
ne seg en «hverdagslykt» som han brukte til å lete frem det som 
hver dag kunne være vondt å glede seg over. 

Erfaringene hans, også midt i det vonde, var at livet lysnet når han foku-
serte på mulighetene. 

Hvordan gjenkjenner vi oss som losjebrødre i historien til Bjørnar 
Erikstad? Hva har vi felles? Uten håp og fremtidstro har vi ikke no-
en framtid. Så lenge det er håp, er det liv. Vi skal være mennesker 
som omsetter det umulige til det mulige. 

Rolf Sætre  

Kapellan 
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FRA KOLLEGIET 

 

Kollegiet har hatt to møter siden forrige utgave av Kongshaugnytt, og 
her følger noe informasjon om hva kollegiet har hatt på dagsorden. 

Generalforsamling Stockflethsgate 22 AS. den 13.05.19. Vi vil at 
Kjell A. Olsen og Rolf Jemtland skal representere oss i husstyret 

Vår loge har 100-årsjubileum i 2026. Dette vil vi markere med en gave til et 
veldedig formål. Hvor stort beløpet skal være, og hvem som skal bli tilgode-
sett, er ennå ikke avgjort 

Kirkesøndagen er dårlig besøkt og går derfor ut av programmet. Det vurderes 
om et arrangement på Allehelgenslørdag skal komme inn. Dette kan bli en min-
nestund i for eksempel Orelund kapell. Forslått dato er 02.11.19. Det vil bli 
et samarbeidsprosjekt mellom alle byens loger 

Kollegiet har også drøftet opplesing av protokoll fra logemøter. Det er ulike 
oppfatninger omkring emnet, men ingen endelig konklusjon er foreløpig tatt. 
Inntil videre kan protokoll leses. 

OM opplyste at alle byens OF-loger stiller i Borgertoget 17. mai. Logene 
stiller med Odd Fellow flagg, og det vurderes om det skal anskaffes egen 
Odd Fellow-fane. Åpent hus i Stockflethsgate. 

Fra Åge B. Eriksen har det kommet informasjon at han og Arvid Wold er med i 
komiteen for drift og innredning. Åge B. Eriksen vil også ha drøftet vårt for-
hold til våre vennskapsloger, ikke bare i kollegiet, men også gjerne i logesalen. 
Denne diskusjonen er nødvendig og vil komme. 

Stolene i logesalen er ukomfortable å sitte på og trenger ompolstring. OM 
har godkjent utgifter til dette formålet. 

Det er sendt kr 1000,- i gave til vår vennskapsloge Lennart Torstenson i forb. 
med deres jubileum. 

Vår nå avdøde bror Ivar Belstad stod for tur til å få 60-års veteranjuvel. På 
grunn av alder og helsetilstand ønsket han ikke å motta denne. I slike tilfeller 
kan Storlogen tildele diplom, og det ble bestemt at Ivar Belstad skulle få 
overrakt diplom hjemme, og diplom ble bestilt. 

Kollegiet reagerte sterkt på kvaliteten på diplomet fra Storlogen; det kom som 
en enkel PDF- fil til sekretær uten signatur fra Stor-Sire. 

Storrepr. Olav Lars Løvoll tok dette opp i Distriktsrådet som var enig i vår 
vurdering, og Rådet sendte straks en melding til Storlogen om dette. Det kom 
umiddelbart svar fra Stor-Sire som vil ta tak i saken og sørge for forandring. 

Ivar Belstad døde før han fikk diplomet. 

 

Jostein Selvikvåg  

Sekretær 
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  Kongshaugen—loge Nr. 15 Kongshaug 

Mange brødre er kanskje kjent med opphavet til Kongshaug-navnet, men mange har lurt 
på det. 

Gokstadhaugen har for mange vært assosiert med Kongshaug, og det er helt rik-
tig. Men ved siden av Gokstadhaugen står støtten som gir svaret på Kongshaugs 
tilhørighet til haugen. Der synes opphavet å ha sin rot, og deler av innholdet i 
Kongshaugsangen fant sin forklaring. ToG 

Forsiden forteller; 

KONGSHAUGEN 

ER REIST OVER VESTFOLDKONGEN 

OLAV GEIRSTALV 

SÖNN TIL GUDRÖD GJEVE  

OG ALVILKONGSDATTER  

FRA  ALVHEIM = HAN BLEV  

HAUGLAGT I 9DE HUNDREÅR  

EFTER KRISTUS MED SKIB 

OG GODS = TJODOLF AV KVINE  

   KVEDER I YNGLINGATAL: 

     STERKT KONG OLAV  

     STYRTE  LANDET VIDT  

     OG BREDT HAN I —  

     VESTMAR RÅDDE, -  

     TIL DESS FOTVERKEN  

      PÅ FOLDESTRANDEN 

      RØVET LIVET FRA RAU-  

      STE KONGEN = NÅ ER  

      PÅ GEIRSTAD DEN 

      GJEVE STRIDSMANN  

            HÆRKONGEN  

           I HAUGEN LAGT 

Baksiden forteller: 

SAGAEN FORTELLER; 

AT RANE DEN VIDFÖRLE HUN- 

DRE ÅR EFTER BRÖT INN I =  

OLAVS GRAV OG TOK KONGENS  

SVERD BÆSING OG HANS BEL- 

TE SOM BEGGE BLEV BRUKT  

TIL Å VIE OLAV HARALDSSONS 

                   + FÖDSEL + 

TUSEN ÅR EFTER KONG OLAVS  

DÖD BLEV KONGSHAUGEN  

ATTER ÅPNET OG UTGRAVD  

MED INNHOLD BLE TAT UT  

OG FÖRT TIL UNIVERSITETET 

             + I OSLO  + 

DEN 16DE JUNI 1928 BLEV  

KONG OLAV GEIRSTADALV  

ATTER LAGT i KONGSHAU- 

GEN:  HAUGEN BLEV REIST  

SÅ STOR SOM FÖR OG OM- 

GITT AV EN INNGJERDET OG  

FREDET PARK + HAUGENS GJEN- 

REISNING FERDIG 28DE JULI 1922 
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Kongshaugsangen 

 
Kongshaug, Olavs hvilested, minner om en høv-
ding stor Maner slekten ledd for ledd til å øve 
dåd som gror. Hill deg, Olav Geirstadalv ! Du oss 
gav historie rik. Gid vi alltid uten svik verne må 
om haugens alv. 

Kongshaug, Sandars minnehall ! Vi har tatt i arv 
ditt navn. Det skal egge frem vårt kall. «Fred å 
sprede, lindre savn, trøste, elske, være sann» 
Signe du vår streben, Gud ! La oss dra i verden 
ut som en from samaritan! 

 

Kongshaug, du er logen vår, vennekretsens ho-
vedrot. Måtte hvert et skudd du får levne gavn 
og glede blott. Brødre man verve lot. Må de øve 
handling god. Så det nu og alle år tjener Kongs-
haug, logen vår. 

H.F. 

Halvdan Feen 

Halvdan Feen 
 

Overmester i både Loge nr. 15 Kongshaug og Loge nr. 48 Færder er det få unt å være, men 
Halvdan Feen ble valgt til begge embetene. 

For brødrene i Loge Kongshaug vil nok de fleste forbinde han med Kongshaugsangen, som han 
diktet. 

Men hvem var nå sangens forfatter? Vi er så heldige å få 
et intervju med Halvdan Feen, oppkalt etter sin far, og 
yngst av seks gutter i familien. 

Halvdan Feen ble født 28.2 1897. Familien kom opprinne-
lig fra Feen gårdene i Stokke, men etter hvert havnet 
Feen i Sandefjord som lærer på Handelsskolen, hvor han 
senere ble inspektør. Det var ikke uvanlig at mange valgte 
Handelsskolens Aftenskole, oftest fordi man tok denne 
utdannelsen mens en arbeidet. Ungdom tok Handelsskolen 
som en fortsettelse av skolegangen, mange litt eldre måt-
te velge Aftenskolen, de hadde ikke råd til heldagsstu-
dier. 

Derfor ble det også lange dager for Feen, med undervisning både på formiddag og ettermiddag. 
Halvdan forteller at han opplevde faren som en noe fjern person. Hjem fra skolearbeidet, mid-
dag, en hvil på sofaen og så ut. For det var ikke bare i logen han var aktiv. 
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Hør nå bare: 

2 perioder i Sandefjord bystyret for Venstre Forstander i Sandefjord Sparebank Formann i 
Sandefjord Menighetsråd Medlem av byggekomiteen for nytt Logehus Lederoppgaver i KFUM. 
Leder for kjøp og oppbygging av Knattholmen. I tillegg til dette kommer alle oppgavene han på-
tok seg i loge arbeidet:     

Han kom tidlig med i loge Kongshaug, innviet allerede 21.2.1927, få dager før sin 30 års dag, 
og påtok seg raskt oppgaver: 

 Kapellan 1929 

 Sekretær 1933 

 Skattmester    1937 og 1939 

 så 5 års pause under 
2. verdenskrig  

 UM       1947 

 OM       1948 og 1950 

 

Det var ukjent for Halvdan Feen at hans far har skrevet Kongshaugsangen, det overrasket 
han, for vanligvis var det moren som diktet sanger til ulike arrangementer. 

I første del av femtitallet økte interessen for Odd Fellow betydelig. Pågangen av nye loge-
brødre førte til diskusjonen om en ny loge oppsto. På den tid mente man at en loge fungerte 
best med mellom 70 og 100 brødre, og Loge Kongs- haug hadde nå 120 brødre. I 1952 var 
Halvdan Feen ExOM i Loge Kongshaug, og han ble anmodet om å begynne arbeidet med opp-
rettelsen av en ny loge i Sandefjord. Man ønsket da at 30 brødre fra Kongshaug skulle danne 
stammen i en ny loge. 

En broderforening ble startet med Halvdan Feen som formann, og med 10 Kongshaug brødre, 
senere kom 4 i tillegg. 5.5.1956 ble den nye logen instituert under navnet Færder, og med 
Halvdan Feen som logens første OM  

I Loge Færders 60 års historieskriv, forfattet av bror Michael R. Kimbell, kan vi lese om 
Feens oppgaver: 

 OM   1956 - 59 

 ExOM   1960 - 63 og 1966 - 67 

 Storrepresentant 1966 – 70 

Han var Storrepresentant fram til sin død 19.04.1970. Han var også med på opprettelsen  av 40 
Vern i Horten og Leiren i Vestfold. 

Flere av hans brødre og sønner gikk også inn i Odd Fellow. Da vi spurte Halvdan Feen hvorfor 
han ikke ble en Odd Fel- low bror, kom svaret raskt: Jeg ble aldri spurt. Noen forandringer i 
Logen har det nok blitt etter 1927. Denne lille historien Halvdan Feen forteller sier sitt om 
det 

På biltur ned til byen med faren, oppdaget de røyk fra det nye Logehuset. En brannbil var kom-
met til, og Feen hen- vendte seg til en brannmann utenfor. «Hvor brenner det?» spurte han. 
«Vet ikke,» svarte brannmannen. 

«Brenner det på kjøkkenet, så kan dere slokke, men brenner det i logesalen, så la det brenne!» 
Nei, noen skarve brannmenn skulle ikke ha adgang til logens hemmeligheter! 

Bjørn H. Hørnes 
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Arbeidsmøte med 1. g. Nominasjon og venneaften 25.februar 

Logemøtet innehold tradisjonelle saker med tillegg av 1. nominasjon for valg av 

embetsmenn og nevnder.  

På sesongens første venneaften fikk vi besøk av en som var interessert i vår Orden. 

Han fikk den generelle innføring etter Storlogens anvisning. Så får tiden vise, om 

han ønsker å bli med oss videre på ferden. 

Ettermøtet ble i hovedsak viet lansering av 

NOFA-prosjektet: HISTORIEN OM ODD 

FELLOW LOGE NR. 15 KONGSHAUG’S 

STØTTE TIL SOS-BARNEBYER 1975-

2018. 

Skrevet av Bjørn H. Hørnes, Trond O. 

Gundersen og Åge B. Eriksen.  

En ca. 20 bilders Power Point presentasjon 

med hovedsaker fra heftet, ble vist og 

omtalt. For anledningen var fru Liv Vabog 

invitert, hun har spilt en vital rolle i br. 

Birgers utrettelige arbeide for saken. Fru 

Vabog gav uttrykk for at hun satte stor pris 

på å bli invitert. 

 Etter presentasjonen var det servering av 

kaffe og karbonadesmørbrød. Ca. 30 brødre 

og en gjest tilstede. 

ÅBE. 

Tilbakeblikk siden siste Kongshaug-nytt 

 

Logemøte i Porsgrunn 6. mars 

Onsdag 6. mars ble vi invitert til Logemøte i Loge nr. 17 Dag i Porsgrunn. Det er en avtale 

mellom våre loger om å besøke hverandre minst en gang i året. Logen denne kvelden innholdt 

passering av Den Edle Kjærlighets Grad for 

to av våre brødre og to brødre fra 

vertskapslogen.  

Været underveis slo ikke feil. Det var 

snøslaps som ikke var brøytet på motorveien 

mellom Larvik og Porsgrunn, men det er vi 

vant til på denne årstiden.  

Loge Dag arrangerer årlig «Eks OM’s aften». 

Her overtar eldre Eks OM flere av stolene, 

denne gang OM, UM, Eks OM, Kapellan, 

Sekretær, Skattmester, Inspektør og 

Seremonimesters roller. Noen ganger enda 

flere roller. Dette ble den årlige gangen, og 

alle fylte sine roller på en utmerket måte. 

Vår Loge stilte med 11 brødre med OM Sigurd 

Vestly i spissen. De to som fikk 

gradetildelingen var Steinar Bredesen og Jon 

Terje Græe.  

Meny til brodermåltidet var svinestek med tilbehør, som smakte fortreffelig.   

Åge B. Eriksen 

Bilde av Thomas Wildey, malt av en av brødrene i Loge 17 Dag 
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Klubbaften 11. mars. 

Vi hadde besøk av Bjørnar Erikstad fra Nøtterøy, som 

fortalte om sitt liv som handikappet idrettsutøver. Bjørnar 

er født uten armer, han har hendene festet nesten helt 

oppe ved skuldrene.  

Han er blitt 38 år, og har spesialisert seg på seiling av en 

enmanns båttype som heter 2,4 MR. Han har vunnet mange 

premier: 9 NM-gull, og flere internasjonale medaljer i både 

åpen og handikapp-klasse. Han har mottatt tittelen Årets 

Seiler i Norge to ganger.  

Bjørnar fremstår som en person full av virketrang og er 

positiv til å finne løsninger på sine utfordringer pga sitt 

handicap.  

Han holdt et timelangt foredrag som inneholdt mye smerte 

og prøvelser, men også med et 

humoristisk glimt i øyet, som fikk alle 

til å ta en smittende latter. Det er 

godt å se at den vonde tåa en sliter 

med, muligens ikke er så mye å «bæse 

over» likevel.  

Han minnet oss på hvor viktig det er å 

si det lille ordet takk, til de som 

hjelper oss i hverdagen. 

Noen og tjue brødre og gjester hadde 

en fin kveld, kjøkkenet serverte 

Cesarsalat med kylling, det var helt 

greit så sent på kvelden. Vinlotteriet innbrakte brutto kr. 1650.-. 

ÅBE. 

   Bjørnar Erikstad 

 Stolt syklist med ny-modifisert sykkel til eget bruk 

 

 

Arbm. 18. mars 
På møtet ble de neste to års embedsmenn og nevnder valgt, og en kort 

instruksjon ble gitt av Storrepr. Løvoll, før programmet kunne 

gå over til ettermøtet. 
Vi fikk besøk av Eks OM Sigurd Reppesgård fra Loge nr. 48  

Færder og Vilde Dahl Simonsen. Hun vant en stilkonkurranse 

i 2018 i regi av Odd Fellow i Vestfold, og ble dermed tatt ut for 

å representere oss i «Unitied Nations Pilgrimage for Youth».   
Temaet for stilkonkurransen var «Den Gylne Leveregel i våre 

 dager».  
Reppesgård innledet med å fortelle om den utvelgende prosessen som han hadde hatt i fjor 
sammen med lærerne Eks OM Gunnar Jensen og br. Ola Fjeld. Nivået på besvarelsene var me-
get høyt.  Her var også vår Storrepresentant Olav Lars Løvoll tilstede.  
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 Vilde fortalte om sitt prosjekt, og om sine opple-
velser på turen til Island og USA, om et utrolig 
vennskap med andre deltagere, som hun mente 
ville vare livet ut. Hun var også glad for å ha møtt 
mennesker som arbeidet innenfor Ambassade-
tjenesten, et område som hun i høyeste grad syn-
tes det var interessant å se nærmere på. 
Det ble en underholdende reise for brødrene, 
treff på Island var nytt av året og hørtes ut for 
å ha vært en suksess. Tidligere turer har primært vært lagt til områder rundt New 
York og FN-bygningen.  
Vi takker for fremføringen, og ønsker en utmerket representant for de unge studeren-
de, lykke til med sin utdannelse og videre liv.  
Etter foredraget ble de 30 brødrene servert håndstekte karbonader med løk. Vinlot-
teriet innbrakte brutto kr. 2.650.-.   
Åge B. Eriksen 

 

Brødretur til Strømstad 27. mars  

Nevnd for Logens styrkelse og ekspansjon med leder Storrepr. Olav L. Løvoll i spissen, fulgte 
opp turen fra i mars i fjor, med Tematur for våre brødre. Avgang fra Sandefjord kl. 17 den 
27. mars til Strømstad, og tilbake i havn kl. 22:30. 
I år meldte det seg på 33 brødre, og en gjest. Gjesten var Gunnar GP Pedersen, som vi hadde 
hatt gleden av å høre på høstens aften for SOS-barnebyer. Hans oppgave var å underholde oss 
med historier og sang, til musikk fra medbragt trekkspill. 
Programmet ble litt endret, da denne onsdagen var meget populær, noe som førte til full båt 
med passasjerer. Vi tok samling ved langbord i spisesalen, buffeten inkl. drikke, smakte meget 
godt; her var det mye for enhver smak.  

Ved ankomst Strømstad kl. 19:30, flyttet vi over til a la carte lokalet. Vi slapp å ta turen i 
land, og kunne starte vårt program. Vi slapp å ta turen i land, og kunne starte vårt program.  

Gunnar GP Pedersen med trekkspillet 

Johan Martin Osmundsen og Helge Petter Klavenes. Foto A. Wold 
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Etter at Storrepr. Olav Løvoll ønsket velkommen, fikk vi noen tanker fra to av våre nyere 
brødre, Helge Petter Klavenes og Johan Martin Osmundsen om hvordan de opplevde sin 
første tid i Logen. De hadde begge vektige ord, litt ros og ris, som vi legger oss på minnet. 
Et nyttig innslag i programmet. 
Så var det GP sin tur. Han tok oss med i sitt liv, gjennom opplevelser da han ble med i Jeho-
vas Vitner, og videre ble innviet i Odd Fellow, samt reiser med andre artister i inn og utland.  
Han hadde i flere år sitt arbeide i NRK radio, og fikk gleden av å bli kjent med mange 
«kjendiser», bla. Ivar og Kari Medås, Gunnar Haugan, Erik Bye, samt Tore Skoglund og 
Trond Myhre, kjent fra TV-programmet «Rorbua» fra Tromsø. 
Hans gode sangstemme og musikk gledet mange, og allsangen ljomet i skottene. 
Som avslutning ble brødrene delt inn i lag på 4-5 stykker, som fikk en QUIZ med 20 spørs-
mål, å besvare. Ved opptelling var det tre lag som var likt, og kveldens dommere Christian 
Holte-Nilssen og Åge B. Eriksen, måtte gi de tre lagene ekstrarunde på fem spørsmål. Da 
kunne det kåres et vinnerlag, som fikk gavekort hos en av Statens velkjente forretninger. 
Gratulerer.  
ÅBE 

Besøk til Loge nr. 86 De tre Holmer, Holmestrand, 28. mars 

6 brødre var på logebesøk i anledning av at vår bror Claus Petter Horntvedt fikk Den Edle 
Kjærlighetsgrad. 

Det var et fint møte der vår bror  var i sentrum. 

Logemøte den 1. april i Det Gode Vennskaps Grad 

Det årlige tradisjonelle møte med besøk av brødre fra Loge nr. 48 Færder, men i år også 
med ni brødre fra Loge nr. 117 Oseberg som hadde med en bror til forfremmelse. I tillegg 
en gjest, Eks OM Trydal fra Loge nr. 17 Dag. 
Logesalen var godt besatt med 70 brødre, inklusiv tre brødre som fikk graden. Disse var 
Kennet Lie fra 117 Oseberg, Rune Liverød fra 48 Færder og Johan Martin Osmundsen fra 
vår egen loge.  
Meget hyggelig og stemningsfullt med så mange tilstede i salen. Det ble også kommentert 
av br. OM, slik skulle det ha vært på flere av våre møter. 
På ettermøtet ble det servert Ungarsk Gulasj med brød og smør, som smakte helt fortref-
felig.  
Åge B. Eriksen 

Det var godt fremmøte                                                  Vår overmester engasjerer ved taffelet. 

___________________________________________________________________________________________ 
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Besøk hos vår moderloge, Loge nr. 1 Norvegia, Oslo-10.april 

 
Onsdag 10. 04.19 reiste 11 brødre fra vår loge til Oslo. Formålet var å bli bedre kjent 

med Ordenens stamhus i Stortingsgaten 28 og være med på innvielse i Loge nr. 1 

Norvegia. 

Med galla-antrekket som reisefølge entret brødrene VY på ettermiddagen og ble 

hjertelig mottatt av museumsbestyrer Jan Arne Flattum i logehuset. 

Interessant omvisning ble gjennomført i 4 logesaler med beskrivelse av hvordan de ulike 

saler ble brukt til ulike logemøter av  10 brødreloger, 10 søsterloger og 4 leire. 

Veldig interessant var gjennomgang av OddFellow/ Rebekka-museet med dokumenter og 

rekvisitter fra langt tilbake. 

Deltagelse i logemøte med innvielse av 2 nye brødre var stilfull og etterfølgende måltid 

ble en fin og tradisjonell opplevelse av fellesskapet i vår Orden.   ToG 

Vår OM  

hilser til 

Vertskapet un-
der brodermålt-
idet 

Hjertlig velkomst Stortingsgaten 28                                      Thomas Wildey  i museet 
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Loge Gaia, Loge Verdande, Loge Færder og loge Kongshaug feiret sammen 200 års 

bursdag lørdag 27.04. i logelokalene i Stockfledtsgt. 22. 

108 søstre og brødre møtte for sammen å markere jubileet.  

Loge 15 Kongshaug hadde påtatt seg arrangøroppgaven for en spesiell jubileumsloge 

for anledningen. 

Presentasjon av flere utviklingstrinn for Ordenen ble fremført praktfullt av 

medlemmer fra de 4 loger, der regien var hos vår loge. 

Samtalen mellom Thomas Wildey, som vognsmed og dreier og John Wells som maler, 

var opptakten til dannelsen av ordenen i Baltimore i USA. 

Deretter var det synliggjøring av at hemmelighetskremmeriet omkring logearbeidet 

ble avmystifisert.  

Opprettelsen av Rebecca-loger ble legitimert der kvinner kunne ha sin egen møteplass 

uavhengig av sine menns tradisjonelle rolledominans på den tiden. 

Søstre og brødre møttes til etterfølgende jubileumsmiddag, der tre retter stod på 

menyen. 

Under måltidet gav Eks. Storkapellan Dag Virik interessant beskrivelse av historien 

og Storkapellan Kjell Aas gav gode innspill til hver og en om logeløfter, budord, 

leveregler og andre viktige grunnmurer for ordenens virksomhet. 

Eks DSS Ingebjørg Nesje Jonassen beskrev matkultur og flettet inn en ros til 

«kjøkkenet» for vel utført kokkekunst til alles tilfredshet. 

Eks OM Svein Harald Sataslaatten avsluttet feiringen med å gjengi avdøde bror 

Ellingsens beskrivelse av den lille jakkenål med de tre kjedeledd. 

ToG  

200-årsjubileum, 27.04. 

Aktører som gjengav historien for utviklingen av Odd Fellows fram-
vekst. 
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Arbeidsmøte 29.04.—gradsloge 

Logemøtet inneholdt denne kvelden utenom 
ordinære saker, en gradsloge. Dette er noe 
nytt og inneholdt en gjennomgang av ele-
menter fra innvielse av nye brødre. 

Det var en interessant repetisjon, noe 
brødrene satt pris på. 

37 brødre var til stede med besøk fra Loge 
nr. 17 Dag. 

 

Far og sønn ble Brødre 

Det hender at broderskapet i Odd Fellow følger slektsledd.  

Onsdag 10. april under besøket til Loge nr. 1 Norvegia ble Lars og Lars brødre. Lars 

Kristiansen senior har vært medlem i Loge nr. 15 Kongshaug siden 17.11.1975 og har altså en 

lang tilhørighet i logen vår. 

Under logens besøk til Loge nr. 1 Norvegia denne kvelden ble Lars «Lasse» Kristiansen tatt 

opp i Ordenen. Det ble en stor begivenhet for far og sønn og det var tilfeldigvis denne 

datoen som i lang tid var bestemt at brødre fra vår loge skulle besøke Loge nr. 1 Norvegia. 

Vi gratulerer såvel far som sønn, det er verdifullt å konstatere at medlemskap følger 

slektsledd. Og vi håper vår nye bror i Oslo vil ha det gode utbyttet av medlemsskapet.    

 

Det altseende øye skal følge den nye bror 

Pappa Lars gratulerer og gir gode ord til sønn og bror. 

God stemning under brodermåltidet 
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Det var en høytidelig dåp på Honnørbrygga foran rådhuset i Oslo. 

Marinemusikken startet innledningen litt før kl 12.00, før taler stod på programmet. 

Generalsekretær Rikke Lind og presidenten Nikolai Jarlsby fra Redningsselskap hadde 

gode ord om selskapet, deres virksomhet, de mange ivrige ansatte og det store antall 

frivillige som utgjør de menneskelige ressurser i tjenesten. Sikkerhetsminister Ingvil S. 

Tybring-Gjedde talte om rikets behov for sikkerhet og beredskap og roste den 

omfattende virksomhet som Redningsselskapet utfører og det gode samarbeid med 

myndighetene. 

StorSire Morten Buan gratulerte Redningsselskapet med ny skøyte, den største og mest 

avanserte i flåten. Han orienterte om den innsats som rundt 20.000 medlemmer av Odd 

Fellow-ordenen hadde bidratt med i vel 2 års innsats for å skaffe midler til skøyta.  

Gudmor Wenche Myhre gjennomførte så dåpen av skøyta med å ønske Odd Fellow III 

lykke til på ferden. Hun jublet da hun lykkes i første forsøk når champanjeflaska knuste 

mot skøytesida. 

ToG. 

 

 

 

Odd Fellow III ble døpt på Odd Fellows bursdag 26.april 

50 mill.kr. har skøyta kostet                                  StorSire hilser til Redningsselskapet 

Mange skuelystne til stede                                    Wenche Myhre har døpt Odd Fellow III 
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     Odd Fellow Riders Norway 

Det er opprettet en MC-klubb og Facebook-
gruppe  for MC-entusiaster i  loger over hele 
Norge. 

Logg inn på OddFellowRidersNorway og  søk 
om opptak i gruppen om du er interessert. 
Dette er en lukket gruppe med p. t. 118 med-
lemmer.  

Det er laget et turprogram for sesongen. 

StorSire Morten Buan er en av medlemmene 
og trives på en Harley Davidson. 

Ta også gjerne kontakt med Trond for MC-
entusiaster i Kongshaug. ToG 

 

Konkurranse i en yr tid…. 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________

2 x 1660 HK dieselmotorer driver vannjet i 40 knop       Mannskapet bor om bord  

Ingen tvil om giveren                                                    Imponerende førerplass  interesserte   
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Siden er kopiert fra  «Sareptas Krukke» med tillatelse fra bladets redaktør. 
ÅBE.  

 

 Norsk Odd Fellow Akademi : 
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Bror Ivar M. Belstad døde søndag 7. april på Mosserød-hjemmet. 

Dette kom uventet på både familie og andre rundt han. Jeg besøkte 

han 2 dager tidligere og han spurte meg da om jeg fremdeles var i 

banken – han husket nok mer fra tiden litt lengre tilbake enn den  

nære fortid. 

Bror Ivar ble innviet i vår loge den 6. april 1959 i Dronningensgt 9  

i Sandefjord. Han var medlem i vår Orden i 60 år. Bror Knut Malmin 

var hans fadder og omgangsvenn da familien flyttet til byen vår.  

I anledningen bror Ivars 50 års veterantildeling den 20.4.2009, 

skrev bror Bjørn Hørnes en fyldig omtale om bror Ivar – den stod i Kongshaug-nytt mai 

samme år - denne bør leses. 

Det var planlagt et besøk fra logen til han mandag 15. april, dagen etter at han fylte 95 

år – slik ble det ikke. Et diplom fra Storlogen for 60 års medlemsskap i Ordenen skulle 

da overleveres. 

 

Jeg opplevde Ivar med Facit kontormaskiner helt fra jeg gikk på Kathrineborg – 

Brydeslottet - på handelsgym i slutten av 50-årene. Senere fra mitt arbeidssted i 

banken. 

Etter at han og familien flyttet til Sandefjord i 1955, gjorde han seg bemerket med 

deltagelse i idrett – løping i STIF og langrenn på ski i Runar – en virkelig spreking. 

Noe jeg ikke fikk med meg før i senere tid, var hvilken glede han hadde av å spille 

trekkspill – det hadde han også med seg på Mosserødhjemmet de få månedene han 

bodde der. I mars i år hadde Trekkspillklubben sin øvelse der – til stor glede for Ivar. 

I begravelsen på Orelund 12. april snakket jeg med de 2 sønnene til Knut Malmin. De 

mintes godt hyggelige søndagsturer i skog og mark sammen med familien Belstad. 

Dessverre så døde Knut Malmin i 1980 – bare 56 år gammel. Men begge familiene rakk å 

bygge hvert sitt hus i Lindgårdsgate – i hver sin ende av gata. 

 

Bror Ivar deltok så godt som ikke i logen de siste 10 årene. Riktig ille ble det for han da 

Berit – hans kjære kone – døde 20. april i 2018. Etter det kunne han ikke bo hjemme 

lenger. 

Vår Ordens motto er Vennskap Kjærlighet og Sannhet og gjerne også toleranse. 

Jeg tror ikke mange har vært så flinke til å praktisere dette som Ivar. 

Han hadde bare positive ting å si om andre mennesker – en fin egenskap som vi andre 

kan lære av. 
 

Vi minnes Ivar i fred. 

 

Bjørn Solberg 

 
 

 
 

 

Til minne 



                                                         Kongshaug-nytt  Nr. 2 Årgang 31                                                       20                                                

 

 

      Høstens møteprogram – notér i kalenderen 

 

 15 KONGSHAUG   
 

Møte kl. 19.00 hver 1., 3. og evt. 5. mandag i måneden. 

Formiddagstreff kl. 11.00 - 13.00: 

09.09, 14.10, 11.11 og 09.12 

Alle møtene åpnes i Troskapsgraden. 

                                                     

    26.08  O Arbm. Brannøvelse  

      02.09  O EI  Galla 

  09.09  Klba. m/damer, (Nevnd for SOS-barnebyer). 

      16.09  ≡+  Galla  

      30.09  O Arbm. Venneaften. 

07.10  O 25 Ve.Ju Galla  

09.10  X - + hos □ nr. 48 Færder (onsdag) 

21.10  = + med □ Dag  

  06.11  M □ hos □ nr. 48 Færder  

11.11  Klba. m/damer 

  18.11   O+ Galla 

  25.11  X O Arbm. Instruksjon. Privatnevndens aften.   

  02.12  O Arbm. Julemøte 

   27.12  Juletrefest for Stiftelsen Signo, Andebu 

      

06.01.20 O 25 Ve.Ju Galla  

  

OM  Rolf Sætre    UM     Svein Trollsås  

(m) 908 66 339    (m)     415 34 300   

of15om@oddfellow.no   of15um@oddfellow.no  

  

 

Sekr.  Jostein Selvikvåg   Storrepr: Fred Magne Olafsen 

(m) 950 44 653    (m)     970 94 210 

of15sekr@oddfellow.no   of15storrepr@oddfellow.no 

_____________________________________________________________ 

Fra redaksjonen side: 

Denne utgaven har fått et nytt utseende som vi håper brødrene vil like. Nye koster koster 
ikke bedre, men annerledes. Vi vil gjerne få kommentarer på innhold og utseende, vi er i 
emning….. 

 

Arild Larsen  

Trond O. Gundersen 

Åge B. Eriksen 

Christian Holte-Nilssen 

      

Vestlandet  er  opplevelser…... 
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Hva skjer 

Logemøtene avsluttes med Arbeidsmøte den 06.mai. 

13. mai avholdes Generalforsamling i Stockfledtsgate 22 

Alle brødre er velkomne. 

14. mai kl.17.30 kommer Odd Fellow III til  indre havn i Larvik 

17. mai feiring med kaker, kaffe og borgertog. 

Tradisjonelt vil det også i år være åpent hus i Odd Fellow sine selskapsloka-
ler 17. mai. Da har loge 120 Gaia ansvaret for kafédriften og fra kl. 10.00 
vil det være mulig å få kaffe, mineralvann og kaker servert på huset. Odd 
Fellow kaféen holder åpent frem til kl. 14.00. 

På ettermiddagen vil alle fire logene for første gang, delta i borgertoget. 
Da vil vårt 200-års jubileum bli markert. Loge 37 Verdande har ansvaret og 
de av brødrene som har mulighet til å delta kan møte på fotballbanen (nord) 
i badeparken kl. 16.35. Der har vi fått plass mellom Sandefjord Hundeklubb 
og Fevang fotballklubb. Borgertoget ender utenfor Vinmonopolet. Vinmono-
polet er forøvrig stengt denne dagen. 

8.juni ønskes velkommen til Sommerfest på Gokstad Kystlag 

Nærmere informasjon kommer. 

 

Vi gratulerer: 

13.05. Halvar Gade-Johansen,  85 år 

25.05. Jon Arild Pettersen,  70 år 

26.06. Erling Riisnæs    75 år  

30.06. Rolf Sætre     75 år 

18.08. Birger Giæver     80 år 
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Vi utfører oppdrag i Vestfold innen rehabili-

tering, snekring, belistning, legging av par-

kett, maling 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 

Mobil. 905 95 107 

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no 

Vi utfører alt innen 

Vann, Varme, Sanitær, Nybygg,  

Reparasjoner og Service 

Telefon: 975 86 486 / 913 00 628 

E-post post @sfj-ror.no 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad    

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift                 

Tlf: 33464901, Mob: 92450777 

www.kjellmester.no,  kjellmester@c2i.net 

 
- Senteret for proffene og for 

deg som er oppratt av kvalitet! 

• Flis m./tilbehør 

• Maling, tapet og gulv 

m./tilbehør 

• Kvalitetsvask 

• Lister, terassegulv, søy-

ler m.m 

• Hågasletta 2, 3236 SandefjordTe-

lefon: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 
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V I  O P P F O R D R E R  B R Ø D R E  O G  A N D R E  L E S E R E  T I L  Å  

 B E N Y T T E  T J E N E S T E N E  T I L  V Å R E  A N N O N S Ø R E R .  

* * * * * * * * * * * * * * * *  

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

 S O S I A L E  F O R M Å L !  

 

Fortsatt god vår og  en 

riktig god sommer  !!! 

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 

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no
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Hvorhen du går i li og fjell,  
en vinterdag, en sommerkveld  
med fjord og fossevell,  
fra eng og mo med furutrær  
fra havets bryn med fiskevær  
og til de hvite skjær,  
møter du landet i trefarvet drakt,  
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.  
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,  
rammer stripen med blåklokker inn  
mot den rødmalte stuen ved veien,  
det er flagget som vaier i vind.  
Ja, så hvit som det hvite er sneen,  
og det røde har kveldssolen fått,  
og det blå ga sin farve til breen,  
det er Norge i rødt, hvitt og blått.  
 
 

En vårdag i en solskinnsstund  
på benken i Studenterlund  
der sitter han og hun,  
to unge, nyutsprungne russ,  
to ganske nylig tente bluss,  
i 20 grader pluss.  
Hun er som en gryende forsommerdag  
som farves av gjenskinnet av det norske flagg.  
Ja, så hvit som det hvite er kjolen,  
og så rødt som det rø’ hennes kinn,  
hennes øyne er blå som fiolen,  
hun er flagget som vaier i vind.  
Han har freidig og hvitlugget panne,  
og en lue i rødt har han fått.  
Med en lyseblå tiltro til landet  
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.  
 
 

De kjempet både hun og han!  
Nå lyser seirens baunebrann,  
utover Norges land.  
Mot himlen stiger flagg ved flagg  
Som tusen gledesbål i dag,  
For alle vunne slag.  
Det knitrer som før over hytte og slott,  
Et flammende merke i rødt og hvitt og blått.  
Som et regnbuens tegn under skyen,  
Skal det evig i fremtiden stå.  
Se, det glitrer på ny over byen,  
I det røde og hvite og blå.  
La det runge fra gaten og torget,  
Over landet som nordmenn har fått:  
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!  
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!  

Finn Bø, Bias Bernhoft og Arild Feldborg 

Norge i rødt, hvitt og blått 

 


