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Kongshaug-nytt 

September 2011 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

Våren og sommeren følte jeg som et pust i sivet, august – hvor ble 

den egentlig av?  Nå er vi allerede i september, klare for å ta opp 

båten og klare for en ny sesong i logens tegn. 

Selv om vi gleder oss til alle de interessante og hyggeli-

ge møtene som er til- rettelagt for oss i logen 

fremover, sitter vi fortsatt hoderystende til 

den ufattelige trage- dien som rammet Norge 

den 22. juli.  Våre tanker som brødre går til 

alle dem som har mis- tet det umistelige. 

Gleden over en fan- tastisk rehabilitering av 

vårt Ordenshus, med en innsats uten sidestykke fra 

våre søstre og brødre i egen og tilknyttede loger, kan 

dog ingen ta fra oss.  Tusen takk. 

Bror overmester og embetskollegiet ser fram til å møte brødrene i 

tiden fremover, med både utfordringer og positivt samhold.  Dette 

gir grunnlag for egenutvikling og styrket vennskap. 

Vi håper at du og alle andre brødre møter så ofte som mulig.  Et 

godt frammøte gjør at møtene blir mer givende og dermed til beri-

kelse for hver enkelt bror. 

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Truls Erik Pettersen 

Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 

ofte du kan. 

29.08.11 

Arbm. Åpningsmøte 

05.09.11 

El galla 

12. 09. 11 

Klba. Med damer 

19 . 09. 11 

O + ≡ 1. g N Nevnder Galla 

03. 10. 11 

Arbm. ≡ 2. g. N V Nevnder 

10. 10. 11 

18.00—18.45 Info. Møte 

12. 10. 11 

- + hos □ nr. 48 Færder 

17. 10. 11 

Veteranaften EI Storrepr. 
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Samme dag ble Svein Trollsås innviet i vår Loge 

Svein er født og oppvokst i Kodal og han er nå bosatt på Veierland som-

merstid og i Kodal vinterstid. Svein er født 8. februar 1952, vokst opp på 

Søndre Trollsås sammen med syv søsken.  

Etter endt grunnutdanning ble det skogen som ble hans arbeidsplass de 

første 10 årene, han drev sitt eget firma som skogsentreprenør. Etter 

dette begynte han som selger i Andreas Stihl as i 1987. Stihl ble hans 

arbeidsplass helt frem til 2004 hvor han gikk gradene først som salgsle-

der, etter dette salgssjef og  endte opp de siste ni årene som daglig leder for avdelingen i 

Norge. Senere søkte han nye utfordringer. Da det skulle bygges ny golfbane i Sandefjord tok 

han på seg ansvaret for byggingen fra entreprenørens side. Denne jobben tok tre år og på 

slutten av denne perioden startet han sin egen virksomhet gjennom firma Eura Grønt as, som i 

dag heter Eura as. Eura as har 30 ansatte og driver med bygging av hus og hytter, anleggsgart-

nerarbeid og grønt vedlikehold. De holder til på Nordre Kullerød i Sandefjord. 

Trollsås er gift med Karianne og har fire egne barn og ett bonus barn. Som hobby utenom golf, 

har det blitt mer og mer barn og barnebarn. Liker å gå på ski med Skarverennet som avslutning 

på en fin vintersesong. Ellers så er han veldig glad i hage og liker å pusle med det. 

Har hatt lyst til å være med i logen lenge, nå har det endelig gått oppfyllelse og han gleder seg 

til å bli en trofast logebror.  

Vi ønsker to nye brødre hjertelig velkommen til loge nr. 15 Kongshaug. 

Mandag 21 mars ble Jon Erik Halvorsen innviet i vår Loge. 

Jon Erik Halvorsen er født 25.09.1980 på Borre der han vokste opp. Skole-

gangen foregikk i Horten. 

Etter endt skolegang har han arbeidet som slakter, anleggsgartner, daglig 

leder innen kundeservice og markedsføring i forskjellige bedrifter. 

Av fritidssysler er det fiske og jakt som opptar han mest utenom samboer, 

Emma Alexandersson, og deres ettårige gutt. Fritiden tilbringes i for det 

meste i Köinge i Sverige der de har en fritidseiendom og gode muligheter for 

fiske og jakt både sommer og vinter. 

Her i Norge er det mest rev jakt som han bedriver utover vinteren, samt litt 

på rådyr. 

I Sverige er det derimot mye som jaktes på alt fra elg, rådyr og villsvin til gås, duer og rev. Han er i 

tillegg så heldig at han har lakserett i elven som går nedenfor gården der de holder til, i den ikke altfor 

ukjente Högvatsån (uten særlig hell av den grunn…..). 

Han fisker mye sjøørret langs kysten av Sandefjord, og om vinteren er det mye fin fisk å finne med is-

fiske på Goksjø vannet. 
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Vi gratulerer to brødre som den 4. april fikk 40 års veteranjuvel 

 

EksOM Åge B. Eriksen fikk 40 års veteranjuvel. 
 

Bror Åges tale ved taffelet gjengis her. 

Først takk for en fin og utmerket seremoni som vi fikk oppleve i salen. 

Den 21. januar i år ringte telefonen tidlig og en stemme sa: Gratulerer med dagen! 

Tja, stotret jeg det er noen måneder si- den bursdag så.. Det er din 40-års 

dag i logen. Selvfølgelig det var Gunnar Kjøll. Han følger med slike ting. 

Lørdag snakket jeg min fadder, Arvid Falch han er blitt 82 år og bor i 

Svolvær. Han skal ha sin 50-års juvel i september. Vi hadde en hyggelig 

prat om de gamle gode dager. 

40 år en forholdsvis lang tid, og mye vann har flytt ut i sjøen på den-

ne tiden. En liten historisk gjennomgang følger. 

Jeg ble opptatt i Loge Vesteromd på Sortland i Vesterålen, fikk gradene 

og ble UM HA, deretter påsatt som CM, som jeg var i en og en halv periode. Bodde 

ca 4 mil fra logesalen så det ble så som så med trening. Det ble akseptert med litt jukselapper. 

Så ble det Leir Hålogaland, og tre år med gradspassering i byene Narvik og Harstad. Distansen 

til disse steder var slik at det ikke ble så ofte at en deltok i Leiren.  

På grunn av arbeidssituasjonen ble det flytting til Oslo, Fornebu i 1980 og leilighet i Røyken. 

Overføring til Loge Skaugum i Asker. På grunn av mye reise landet rundt i jobben ble det ikke 

aktivt logeliv, Jeg spilte også litt Bridge, og prioritering gjorde at Bridgen vant.  

Så ble det flytting av arbeidsplassen til Torp, mer lokalt papirarbeide og litt mer fritid. Br Ulrik 

Aronsen, som dessverre gikk bort alt for tidlig, kom på kontoret og ivret for at jeg skulle søke 

overføring til Kongshaug, og slik ble det. Ikke angret en dag på det! 

Kort oppsummert etter hvert: Arkivar, Skattmester, UM, OM og så EksOM. Nå er jeg også Arki-

var igjen, Web-ansvarlig og til sist styreleder i Stockflethsgate 22 as.  

Mye lærerikt underveis, en får vært med på mye av både godt og mindre bra. Menneskekunnskap 

i all sin variasjon. Men utlært blir en vel aldri. Jeg tror at de fleste som har fått muligheten til å 

tråkke veien fra UM til EksOM ikke har angret på at de sa ja, men sett at dette var en nyttig 

ballast for videre bruk i livet. 

Det er vel snart på tide å tråkke litt på bremsene. Takk for den fine tiden i Loge Kongshaug, jeg 

vil igjen repetere min uttalelse at velkomsten jeg fikk her var meget varm og ekte. Selv om 

mange av dere ikke vil oppnå 40 år i logen, så nyt hvert møte og besøk med brødre både privat og 

i logen. 

 

Takk for oppmerksomheten. 
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 Bror Arne Lystad fikk sin 40 års veteranjuvel 

 

Bror Arnes tale ved taffelet gjengis her 

Jeg vil ta dere med på en lang historie, men jeg skal ikke bruke så lang tid på å fortelle den. 

For mer enn 40 år siden.- En sen kveld på bror Birgers kontor.- Vi hadde avsluttet en hard 

periode, med et nybygg som vi skulle på prøvetur med.- Før vi gikk hjem denne 

kvelden snakket vi også om litt av hvert annet, og Birger spurte om jeg 

kjente noe til Odd Fellow Orde- nen, og om jeg, event. kunne tenke meg 

å bli medlem. - Jeg svarte ja på begge spørsmålene.  

Jeg har nå sittet og lest i en ærverdig, gammel Protokoll, (levert av 

Wittusen & Jensen Papirforret- ning) og godkjent av Den norske Stor-

loges sekretær, den 03.11.1926 

På side 1 står det som overskrift: Lokale-indvielse-Kong Carl.  

 Aar 1926, den 4.november foreto- kes lokale-invielse under br. Stor Sire 

Sam Johnsons ledelse.  

Lokalene på Kong Carl husker ikke jeg, men lokalene i Dronningens gt. husker jeg. 

 Det er fordi det på side 273 i protokollen, i referatet fra møte nr.229, den 14. 06.1937 står: 

..Br. O.M. refererte ansøkning om optagelse i ordenen fra radiotelegrafist Sigurd Kristian Lystad. 

 Min far. 

 Han ble opptatt i logen, på møte nr. 232, den 6. sept. 1937. Ved opptagelsen hadde han selvfølge-

lig på seg ny liv kjole, - sydd hos skredder Næss i Storgaten. 

Bare noen år senere ble Norge okkupert og okkupasjonsmakten forlangte at Odd Fellow logene i 

Norge skulle være avviklet innen den 25. 10. 1940. 

Livkjolen ble sikkert behørig pakket, og lagret på loftet, hjemme på ”Lystfred”, bygget i 1933. 

Etter krigen kom kjolen fram, og jeg husker godt da far hadde den på seg igjen for første gang. 

Far og mor skulle på fest. Jeg husker også at mor hadde flott blå kjole, - og så hadde hun leppe-

stift! 

Far døde dessverre bare 49 år gammel, i 1949.- Igjen ble kjolen lagret på loftet. 

 Der hang den fram til jeg skulle gifte meg. - Da hentet jeg den ned igjen- og tok  den med - til 

skredder Næss i Storgaten. -  Han ordnet de justeringene som han mente burde gjøres.- 

Inger Beate og jeg, vi giftet oss i Sandefjord Kirke 12. sept. 1959.  Brudgommen i kjole og hvitt. 

 Så ble kjolen atter en gang lagret, denne gang fram til den 29.mars 1971. 

 (Denne dagen hadde jeg vært på overleveringstur med et nybygg, slik at det ble en smule stress 

både for meg og for fadder bror Birger, som skulle hente meg og få oss på plass i logen til rett 

tid.) 

 Det lykkes vi med. 

Jeg ble tatt opp, som medlem nr. 338 i loge nr.15 Kongshaug.  
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 Deretter ble kjolen i en periode brukt ved gitte anledninger, men da vi p.g.a. Inger Beates syk-

dom ikke lenger kunne gå sammen på arrangementer i logen, gikk ikke jeg i logen heller.   

Inger Beate døde i aug. 2000 , og ikke så lenge etter 

 reiste jeg til Spania, og har som kjent stort sett vært der nede. Nå i det senere har imidlertid 

kjolen kommet i bruk igjen. 

  Siste på Leierens 50-års jubileumsfest på Park, for øvrig meget hyggelig. Deretter 3.gr. passe-

ring i vår loge.  

Og så, i dag da! - 40 års veteran  

Jeg har nå passert 76 år. - Kjolen er 74 år. - Kjolen og jeg er til sammen 150 år! 

Så ønsker jeg at vi skåler for vår loge - og de nye 40 års veteranjuvelene! 

Takk for oppmerksomheten. 

 

 

-- oo0oo -- 

Mandag 11. april  var vi på et hyggelig besøk til nr. 117 Oseberg  i Tønsberg. 

Vi var tjue brødre fra loge Kongshaug med OM Gunnar Jensen i spissen, som hadde en fin og 

minnerik kveld 

Det var en gradspassering i Den Edle Kjærlighets Grad der vår bror Rolf Magnus Jemtland 

fikk graden sin der sammen med to brødre fra nr. 117 Oseberg. 

Det var en høytidlig og flott gjennomført seremoni, av brødrene fra Oseberg, med flinke ak-

tører. 

Vi hadde et hyggelig brodermåltid, med fine taler fra Oseberg og Kongshaug.  

Det er alltid hyggelig å besøke andre loger, jeg vil oppfordre flere brødrene til bli med på 

vårt neste logebesøk, som er til nr. 27 Kong Sverre i Tønsberg, onsdag 26.10. 

Neste besøk blir et møte i Troskapsgraden. 

. 

EksOM Olav Lars Løvoll 

 

 

-- oo0oo -- 
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Vi gratulerer  to brødre som fikk 25 års veteranjuvel den 2. mai 

 

På vegne av begge jubilantene framførte bror Raymond denne talen 

 

Einar og jeg takker hjertelig for denne kvelden og for disse ”medaljene” som vi er tildelt. Selv om 

aktørene oppe i salen har lang erfaring, var det ingen ting som bar preg av rent rutinearbeid ved 

den flotte seremonien. Her var folket tydelig motivert, og innlevelsen 

var stor i frembringelsen av budskapet.  

Som dere hørte, er det ikke de mange verv i lo-

sjen som har kvalifi- sert oss til juvelene. Til 

Sataslaatten kan jeg bare si: Vi er stolte av 

juvelene. Og heldigvis er det ikke en engere 

gruppe som skal vurde- re innsatsen til de enkel-

te medlemmene for så å gi honorar. 

Einar har jo så vidt rundet de 25 år ettersom hans dato er 7. april 

1986. Vi var sammen i privatnevnda, og med Hugo som innkjøpssjef ble det mange hyggelige stun-

der over rundstykker, smør og pålegg. 

Einar leder på meg når det gjelder verv, men etter hvert har helsa hans ikke vært helt på topp. 

Han hadde også meldt fra at losjen ikke måtte regne med hans nærvær denne kvelden. Jeg traff 

han et par ganger i påsken. Da var han tydeligvis ute og trente. Etter litt prat med han, også på 

telefon, både fra meg og Frank var han fullt med i kveld. Det synes jeg var skrekkelig hyggelig, 

og som du hørte, satte også OM stor pris på ditt nærvær. 

Jeg for min del er jo langt inn i de neste tjuefem årene etter som starten min i losjen var 

15.12.85. Da ble jeg tatt opp i en nystartet losje i Målselv. For dem som har tjenestegjort i Brig. 

Nord i Bardu eller Målselv har det nok ikke vært mulig å glemme de høye fjeltoppene kalt Istin-

dan. Disse er så sentrale i nevnte bygder at det var helt naturlig å kalle den nye losjen for net-

topp Istindkjeden med nr. 110. Egentlig burde jeg ikke sagt ja den gangen, for jeg var nærmest 

”fed up” av organisasjonsarbeid. Vel 20 år i politikken, litt innom idretten og med flere år med 

toppverv i Lions både lokalt og på landsplan var ikke motivasjonen altfor stor til nye utfordringer. 

Men kanskje var det spesielle innen Odd Fellow det jeg trengte. Etter vel et halvår ble det flyt-

ting til Sandefjord, og etter hvert losje nr. 15 Kongshaug. Ny jobb, mange møter på kveldstid, 

også på mandager, gjorde at jeg fikk lov til å si nei når jeg ble spurt om å ta losjeverv. Jeg fikk 

dermed ha rene luksustilværelsen i losjen. Komme når det passet meg, lene meg tilbake og bare  

nyte så vel verbale innslag som nydelig musikk, fremført av engasjerte og rene proffe aktører. 

Sannelig har dere vært dyktige. Etter to år i assistentstilling har jeg som kjent nå sagt ja til to 

år i kollegiet. Jeg ser for meg en ny karriere der jeg  som 80-åring skal lede nr. 15 Kongshaug fra 

overmesterstolen!! Nei, spøk til side. 
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Både enkeltmedlemmer og aktuelle nevnder har en stor oppgave foran seg med henblikk på re-

kruttering. Og vi er i gang. Tre unge med hvitkraver er med oss kveld, og det lover godt. I en 

stresset hverdag med mye mas og jag både hjemme og ute, tror jeg at det er liv laga for net-

topp en organisasjon som OF. LYKKE TIL ! 

Einar og jeg takker nok en gang og hilser med en skål som jeg adresserer til bror Overmester. 

SKÅL!  - TAKK! 

 

-- oo0oo -- 

Lørdag 4. juni avsluttet vi årets vinter/vår termin ble også denne gang lagt til Gogstad kyst-

lag.  Vi valgte lørdag 4. juni, og ble belønnet med stålende sol og behagelig temperatur. 44 

brødre og ledsagere møtte opp. 

Med en aperitiff som velkomst, kunne vi benke oss rundt bordene og starte med en fortreffe-

lig rømmegrøt som Bjørn Boberg hadde laget. Travle brødre i privatnevnda fikk bare en smak 

på ei teskje i den bunnskrapte kjelen.  Måltidet fortsatte med spekemat og tilbehør til Catos 

enmannsorkester spilte opp til dans på brygga.  Hyggelig sammenkomst og prat fortsatte ut i 

de små timer.  Stedet, med brygge, sjø og solnedgang, er en naturopplevelse i seg selv.  Neste 

års avslutning er allerede bestilt til lørdag den 9. juni.  Vi gleder oss. 

 

Mandag 6 juni gikk turen Ut i det Blå 

Årets arrangement ble denne gang lagt til Gurvika, Nevlunghavn.  Gerd Brattås er primus mo-

tor for Gurvika og ble også det for vårt arrangement.  Det er utrolig hvilke ressursen som bor 

i den damen.  Hun ordnet med reserveringen av stedet, smørbrød, bløtkake og kaffe/

mineralvann.  I tillegg hadde hun dekket og pyntet bord, satte ut mat og kaker sammen med 

oss og sto for oppvask og rydding etter at vi hadde forlatt stedet.  Han er gull verd, som un-

dermester forsøkte å formidle fra brødre og gjester på slutten av arrangementet. 

Vi var til sammen 70 personer, inkludert 11 brødre i nypussede og representative biler for an-

ledningen, og Halvor Holtedahl med full minibuss fra Solvangsenteret.  Ellers kom våre gjester 

fra andre bofellesskap i Sandefjord og fra private hjem. Jeg hadde fire flotte damer i min bil.  

Jeg er ikke sikker på om jeg fikk med meg så mye av samtalene som svirret rundt i bilen, for 

jeg fikk inntrykk av at alle snakket med alle – samtidig.  Jeg har ikke fått noen tilbakemelding 

fra gjestene våre, men de var blide og glade og det borger for hyggelig selskap  

Tiltaket er nok meget ettertraktet.  En dame ringte meg klokka to samme dag vi skulle av sted 

og fortalte at hun hadde ligget på sykehuset i Tønsberg. og var ikke sikker på når hun ”slapp 

ut”.  Hun hadde akkurat returnert da hun ringte meg og ba om å få være med.  Ingen kan jo 

motstå noe slikt.  Det ble trangt i noen biler, men plass ble det. 

Truls Erik Pettersen 

Undermester 
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Vennskap og kjærlighet – i en annerledes og bedre fremtid..?? 

 

Mange har skrevet om sorg, tap av dem man elsker og veien videre. 

Jeg føler at Åge Alexandersens ”Lys og varme” er en av mange passende skriv å sitere noe fra: 

”Når mørke no har sænka sæ 

  Går æ stilt igjennom rommet 

  Å følelsan dæm sli i mæ, 

  Ka vil fremtida gi?” 

22. Juli 2011 mistet 77 mennesker eller heller enkeltindivider livet. Hver av disse har sin his-

torie, og hver har sin familie som sørger, og familier som savner. Sorgen og savnet vil for alltid 

være der derfor er det viktig å være bevisst på at for å begripe hva som skjedde må man få 

et så riktig bilde av hendelsene som mulig. Derfor er det viktig at alle mulige ressurser settes 

inn slik at hver og en familie får det nødvendige innblikket. Dette vil bearbeide sorgen på en 

god måte og fremtiden kan tone seg noe lysere. 

Jens Stoltenberg omsummerer i sin tale til de pårørende: 

”Vi skal SE hverandre, vi skal MØTE hverandre, vi skal SKAPE trygghet.” 

I tiden fremover vil det være tydelig at det lille norske samfunnet står samlet om holdningene 

til de viktigste verdiene i et samfunn, et åpent demokrati, gjensidig respekt og omsorg og soli-

daritet i et trygt fellesskap. Det vil være tydelig at vi skal se hverandre, vi skal bry oss! 

Hvordan kan vi – som brødre av Odd Fellow – bidra til et åpnere samfunn, et samfunn med enda 

mer fokus på vennskap og kjærlighet. Vi skal fortsette på den stien vi alle har begynt – bare 

med litt sterkere fokus på ordenens budord. Vi har en forankring i VENNSKAP (og solidaritet) 

til våre medmennesker, uansett hudfarge eller religion. Vi har en forankring i KJÆRLIGHET 

(og omsorg) for våre medmennesker, syke som friske, gamle som unge. Vi har en forankring i 

SANNHET, som er helt nødvendig for å skape trygghet i det samfunnet som vi streber mot. 

Og ikke minst er avslutningen av våre logemøte: ”La oss slutte broderkjeden” - blitt en for-

sterket symbolsk handling på samhold, omsorg, vennskap og kjærlighet.  

Gode brødre, jeg ønsker dere lykke til på stien videre, og jeg håper at etter hvert blir stien vi 

har begynt på til en bred vei med klare kjøreregler - idet jeg siterer Helle Gannestad: ”Hvis 

EN mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen.”  

Jeg ønsker, håper og er sikker på at brødrene i loge Kongshaug fortsetter å være brødre i en 

loge der ordenens budord vil stå helt sentralt i alle våre tanker og handlinger. 

La oss ønske hverandre lykke til! 

EksOM Gunnar Jensen 
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Fra våre danske brødre i Loge 59 Hiort Lorenzen fikk vi dette brevet 

dagen etter den tragiske ugjerningen i Regjeringskvartalet og på Utøya 
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Vi gratulerer  

Trond Odmar Gundersen 60 år  21. august 

Fritz Fredriksen   60 år  3. september 

Hans Erik Thomsen  65 år  25. oktober 

 

 

19.09 O + Galla 

Fersk torsk m/tilbeh.kr. 200 

31.10 ≡  + Galla 

Får i kål kr. 170 

05.12 Julemøte 

Juletallerken kr.250 

03.10 ≡  2. g N nevnder Valg 

Snitter og kaffe kr.50 

14.11 Klubbaften 

Snitter og kaffe kr.100 

 

17.10 Veteranaften 

Krabber m/tilbehør kr.150 

21.11 O+ Galla 

Fersk torsk kr. 200 

 

Drikke kommer i tillegg 



 

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      11 

 

Vårt Logehus presenteres nå i ny drakt. 

Etter vel seks måneders arbeid kan vi nå med stolthet vise frem en nyoppusset logesal, et mo-

derne funksjonelt kjøkken, flott spisesal og salong med nye møbler. Farger og belysning gir et 

delikat inntrykk så snart en nå kommer inn i våre lokaler. 

Vi kom i mål til avtalt tid 12. august som var første utleiedag etter at oppussingen startet i 

kjøkken, spisesal og salong. Når en ser på den dugnadsinnsats som er utført av svært mange 

brødre og søstre har vi all grunn til å være stolt over resultatet. Stor honnør til alle som har 

bidratt og til de brødre og søstre som har styrt prosjektet så langt. 

Prosjektet startet 1. juni. Da satte mange logebrødre og søstre i gang med å pakke bort alt dek-

ketøy på kjøkkenet, reolen med glass i spisesalen ble også tømt. I salongen ble all tapet fjernet 

etter at sofaer, stoler og bord ble hentet av forskjellige foreninger og enkeltpersoner. 

Riving foregikk i alle rom. Den gamle kjøkkeninnredningen samt elektrisk anlegg på kjøkkenet, i 

spisesalen og i salongen ble fjernet og kjørt på Kastet. 

Brystningspanel i spisesalen samt all tapet ble fjerne. Dette resulterte i et fjell av avfall i hele 

spisesalen.  

Da alt var behørig fjernet startet søstre med fjerning av tapetrester i hele etasjen. Brødre 

rev ned vegger og innredning i kjøkkenet samt fjernet gulvflisene. Arbeidet foregikk fra tidlig 

morgen til sent på kveldene. 

Taket i spisesal, salong og veggene i kjøkkenet ble sprøytemalt og med et meget flott resul-

tat. 
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Nytt kjøkken i rustfritt stål er montert og kjøkkenet fremstår etter hvert som et moderne og 

funksjonelt kjøkken som restauratøren setter stor pris på. Kjøkkenet ble også utstyrt med nye 

avtrekk fra koke / stekesone samt fra oppvaskmaskinen. 

De gamle utette vinduene i salong, oppgang, bar og kjøkken ble revet og det er nå montert 

nye vinduer som skal gi oss alle en mindre trekkfull tilværelse når vi tilbringer tid i deler av 

huset. Vinduene i salongen  og 3. etg. skal skiftes i 2012 

Kjøkkenvinduer monteres. 

Endelig ferdig 

Nye vinduer monteres i salongen 
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Spisesalen ble tapetsert og gulvet ble belagt med ny parkett. Det gamle teppebelegget i sa-

longen ble møysommelig fjernet og det er lagt nye teppefliser. 

 

Spisesal og salong er ryddet og takene er malt. Spisesalen ble benyttet som pauserom inn-

til tapetsering og parkettleggingen startet. 

Gardinlengden diskuteres. Gardinene sys , klargjøres og monteres 

Den gamle foldedøren mellom spisesal og salong ble revet og ny foldedør ble gitt som 

gave fra brødrene Kjell Olsen, Fred Magne Olafsen og Sigurd Vestly i Loge 15 Kongshaug. 

En stor takk til giverne som gjennom gavene har hevet standard og inntrykk av kvalitet i 

vår spisesal og salongen. 

Det er montert ny belysning i både salongen og spisesalen. Lysekronene i taket har 450 

prismer. Downlights er også en del av belysningen i taket supplert med stilfulle lampetter 

på veggene  



 

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      14 

 
Samtidig med oppussingen i salong, kjøkken og spisesal foregikk det arbeider med den nye hei-

sen samt ny el. tavler og heisanlegget. Arbeidet med ny heis startet tidig i vinter og pågår fort-

satt. Her er noen bilder som viser det enorme arbeidet som er utført på dugnad 

Fortsatt gjenstår mye arbeid med heis og flere tilstøtende rom og fortsatt dugnadsbidrag er 

kjærkomment fra alle våre loger. Fra vår Loge har flere brødre deltatt i dugnadsarbeidet, men  

jeg vil gi ros til Bjørn Boberg og Arne Olav Nyland for en meget stor innsats. 

Som redaktør anmoder jeg alle brødrene å komme til våre møter der en på ettermøtene kan 

kose seg i spisesal og salong. 

Som dere ser av bildene nedenfor har våre virkelig fått en an-

siktsløftning. 

Salongen slik vi alle husker 

den 

Ny barløsning der disken er 

laget og bror Helge Thorsen i 

Loge 48 Færder og han gav 

oss alle den flott steinplaten i 

gave. 
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 Rapport fra SOS Barnebyer 

 

Høstterminen har startet for vårt arbeid og vi kan ta til med friske krefter. Dog er det av 

verdi å ta et tilbakeblikk på den siste store innsatsen som ble utført i mai etter at møtevirk-

somheten i Logen var til ende.  

Det ble også i år utført en meget fin innsats i forbindelse med klargjøring av ballonger 16. 

mai og ballongsalget 17. mai. 14. mai sørget brødre fra Nemnden med transport av alt utstyr 

fra lageret i Stockflethsgate til Tilfluktsrommet i Høstsgate, med biler og hengere. 

38 brødre ordnet med oppblåsing og montering av ballonger 16. mai. Alt arbeid gikk med liv og 

lyst og godt humør. Br. Fritz (Akers Bakeri) leverte fristende bakervarer som smakte godt i 

spisepausene. Br. Frank hadde nok en gang ordnet med stor lastebil for transport for ballong-

er og alt utstyr til Gleditsch-gården. 17. mai komiteen i Kodal kom og hentet 120 ballonger 

som de skulle selge der på den store dagen. Dermed var det i alt klargjort 1160 ballonger. 

17. mai var det 18 brødre som posterte seg i byens områder eller var på posten i basen i Gle-

ditsch-gården. Samlet sett var bemanningen 16. mai meget god med 38 brødre, men at på 17. 

mai merket man godt på salget at det var 4 færre enn i fjor. Publikum er dog til dels tålmodig 

når køen på de forskjellige poster blir stor, mens ungene synes alt tar for lang tid. 

Vi fikk også denne gang disponere gårdsplassen til Odd Gleditsch Farvehandel A/S hvilket gir 

oss et glimrende utgangspunkt for salget 17. mai. Vi fikk også i år av Sandefjord Kommune 

disponere Tilfluktsrommet i Høstsgate til klargjøring av ballongene, og det er også glimrende 

egnet til formålet. 

Ballonggassen ble også denne gang sponset av AGA A/S med 3 flasker hvilket representerer 

kr. 10.000,-, og vi kjøpte 2 flasker fra Ballongbutikken A/S for egen regning. Innkjøpet av 

ballonger fikk vi også på en rimelig måte + at den ene flaske ble sponset av utenforstående. 

Selgerne våre ble nok en gang meget positivt tatt imot, og fikk mange hyggelige kommentarer 

og gavetilskudd til vår innsats for den gode sak. 

Så noen ord om resultatet av våre anstrengelser: 

Bruttoinntekt med omsetning ble på ca. kr. 88.000,- som vi kan være meget godt fornøyd 

med. Når man ikke kan ha kapasitet til å ha 2 selgere på alle poster ute i byen + at det er 2 

færre på basen, blir det meget anstrengende i den hektiske perioden etter barnetoget. 

Dermed har alle brødre fått en tilbakemelding om den innsats som er utført, og at man ved 

senere anledning ved spørsmål om hjelp, kan være positiv til å yte hjelpen til trengende barn. 

Det er en fryd når klargjøring av ballongene foregår i gemytlige former med smil og gode yt-

ringer, samt at selgerne som kommer tilbake med til dels tomme stativer, har replikker som, ” 
dette er gøy !! ”. 

Sigurd Vestly, Formann i Nemnd for SOS-barnebyer.  Birger Bugge Vabog, Sekretær. 

— oo0oo — 
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Storrepresentantens spalte: 

Først en liten orientering om noen av SR. s plikter og gjøremål: 

SR innehar Ordenens høyeste embete og er bindeleddet mellom egen en-

het, Distriktsrådet, DDS og Storlogen. I egen enhets møter er SR. un-

derordnet OM/HM/HP. 

Plikter: Påse at Ordenens lover og forskrifter blir bekjentgjort, brukt og 

overholdt i egen loge. Ved eventuelle overtredelser har SR. plikt til å på-

tale dette og eventuelt rapportere forholdet til Stor Sire gjennom DSS. 

Plikt til å påse at ritualer blir fulgt og utført på foreskreven måte. 

Plikt til å påse og påvirke at Utviklingsprogrammet i egen enhet fungerer etter Storlogens in-

tensjoner. 

Plikt til å møte så ofte som mulig for å holde seg underrettet om alle saker av betydning for lo-

gen, samt delta i alle kollegiemøter. 

Andre oppgaver: Overvåke at enhetens handlingsplaner følges og oppdateres. 

Være fast og aktiv medlem av Nemnd for Logens styrkelse og ekspansjon og påse at nemnden 

fungerer tilfredsstillende. 

SR. skal på anmodning fremme forslag til kallelse til leir for brødre som er berettiget til dette. 

Tildele 25-års Veteranjuvel. 

Det blir avholdt 3-4 møter i Destriksrådet i hver termin. I høst har det vært stor aktivitet. Det 

har vært avholdt skoleringsmøter for logens valgte embetsmenn, ceremonimestere, inspektører 

og lysmestere. 

Det har også vert avholdt kurs for logenes Web ansvarlige. 

Videre har det vært installasjon av embetsmenn i Loger oog Leir. 

Her har under installasjonen blitt tildelt forskjellige embeter, noe som for meg 

og de andre Storrepresantene har vært både lærerikt og givende. 

Når det gjelder andre saker har det vert diskutert om møtenes innhold, man bør ha en idebank 

med forslag som kan gjøre ettermøtene mer interessante, det gjelder spesielt arbeidsmøte-

ne ,her ønsker vi innspill fra brødrene. 

Når det gjelder Leir n.8 har vi gjort oss tanker om å dele denne, dette er noe som vurderes 

nøye og som vi kun har gjort oss noen tanker om. 

Siste leirmøte var det over 100 patriarker oppe i salen og det var 95 som inntok 

 brodermåltidet. 

En av mine oppgaver i tiden som kommer er å forespørre om kallelse til leiren. 

Vedkommende som har hatt Den Høye Sannhets ’Grad i minst tre år regnet innenfor vår-- 

respektive høstterminen kan bli tatt opp i leiren. 
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 En må ha gjort seg fortjent til opptagelse ved å ha vist trofasthet 

og interesse som aktiv logemedlem, alle forhold tatt i betraktning. 

Dersom noen av brødrene har sagt nei tidligere men nå ønsker å bli tatt opp ønsker jeg henven-

delse om dette. 

Med hilsen i V. k. og S. 

Frank O. Eriksen 

Storrepresentant  

 

— oo0oo — 

Før installasjonen av vår loges utnevnte embetsmenn sa bror overmester til de brødre som nå 

går inn i to år med forpliktende oppgaver:  

Dere har alle på forhånd og uten forbehold erklært dere villige til å overta de respektive em-

beter og de plikter disse medfører. Jeg ber hver og en av dere, som nå skal installeres, om å 

vise respekt for det arbeidet som ligger foran oss.  Videre pålegger jeg dere å studere deres 

plikter, slik at logearbeidet utføres til alles tilfredshet. En av pliktene er, at selv om dere av 

mange gode grunner ikke selv kan møte, har dere en plikt til å skaffe stedfortreder til sto-

len.  CM og ass. inspektør har helt andre oppgaver. Jeg ser med glede fram til et godt samar-

beid. 

 

— oo0oo — 

I en tale til brødre deklamerte bror DSS Dag Virik dette skrevet av  

Phil Bosmans 

Jeg vet at det er vanskelig å komme inn i himmelen og jeg vet at det er umulig hvis ikke him-

melen kommer inn i meg. 

Himmelen begynner her på jorden. 

Overalt hvor mennesker er venner og godhet gis fra bror til bror i sannhet. 
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Periodens billedgalleri 

Åge B. Eriksen og Arne Lystad fikk til-

delt 40 års veteranjuvel mandag 4. april 

Tildelingen foretatt av DSS Dag Virik , 

Truls Erik Pettersen var Overmester 

for anledningen 

Vårt nye kollegie 

UM. Svein Harald Sataslaatten, OM Truls Erik Pettersen,  EksOM Gunnar Jensen 

Bak 

Kasserer Raymond Skoglund,  Sekretær Christian Holte Nilssen 

Skattmester Arild Larsen og CM Sigurd Vestly var ikke tilstede 

Einar Andersen og Raymond Skoglund 

fikk tildelt 25 års veteranjuvel mandag 

2. mai.  Tildelingen foretatt av Storre-

presentant Frank Eriksen assistert av 

EksOM Bjørn Solberg 
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Kongshaugnytt finner du på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 05.12.2011 

Siste frist for materiell til det nummeret er 21 november 

Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss. 

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

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold, e-mail arvwo@online.no 

Skribent: Truls Erik Pettersen 

Skribent: Olav Lars Løvoll 

Skribent: Gunnar Jensen 

Skribent :Birger Bugge Vabog 

Webansvarlig :Åge B. Eriksen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

Vår lille matrikkel skal nå oppgraderes med personlige opplysninger og bilder etter 

behov. 

Send oppdateringer når det gjelder adresse, telefon, e-postadresse etc til vår 

sekretær så fort som mulig på e-postadresse: 

christian.holte-nilssen@ggp-group.com og eller 

arvwo@online.no 

 

De brødre som ønsker nytt bilde kan møte opp den 28. september i møterommet  i lo-

gehuset mellom kl. 16 og 18:30. Husk da gallantrekk 
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Alt innen 

elektrisk installasjon 

Industri, landbruk og boliger 

 

 
 

Raveien 342  - 3220 SANDEFJORD 

Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210  

 

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 Konica, Minolta Norge as for kopiering. 

  

FRANK O. ERIKSEN 

Krokemoveien 111 b, 

3244 Sandefjord 

Telefon Frank  91 38 43 09 

Telefon Stig 91 38 43 11 

Vi har utleie av: 

Minigravere. MinidumpereVibroplater 

 

 

 

 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 

Mobil. 905 95 107 

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no 

www.sigurd-vedlikehold.no 

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen maling, 

belistning, legging av parkett, snekring og 

renovering 


