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Nyinnsatt Overmester Kjell A. Olsens tale ved brodermåltidet etter 
Installasjon 02.09.19: 

 

Bror DSS,  mine brødre, kjære alle sammen.  

Først vil jeg takke alle som var involvert i den flotte seremonien. 

Vi har vært vitne til kanskje det mest høytidelige av møter vi har 
i vår loge. 

For meg var det meget spesielt. Å først bli valgt og deretter in-
stallert som denne logens overmester til å overta stolen og der-
etter innsette de utnevnte embetsmenn på samme dag. Jeg had-
de ikke ambisjoner om å bli overmester. Men nå, da valget mitt er 
tatt gleder jeg meg veldig til den ærefulle oppgaven.  Regner med 
at det også er en spesiell begivenhet for de andre embetsmenn 
som er blitt installert i dag. 

En stor takk til de embetsmenn som har avsluttet sine oppgaver. 

For dere som ikke kjenner alle detaljer om hvorfor jeg ble valgt 
og utnevnt på samme dag. Bakgrunnen er at Bror Rolf Sætre som skulle bli utnevnt som Over-
mester i dag ble syk, og beklageligvis måtte trekke seg. Jeg ble kontaktet av nominasjons-
nemden i ferien, og etter litt betenkningstid sa jeg ja. 

Jeg har sittet i kollegiet tidligere, men å lede det blir noe annet. 

Jeg vet at det er meget kompetente brødre som jeg skal lede. 

Jeg har også fått signaler fra flere tidligere overmestre  om at de vil hjelpe meg når behovet 
er der. Det har jeg allerede gjort og vil nok fortsette med det i min periode som overmester. 

En spesiell takk til DSS Bjørnar Andreassen som jeg har hatt et møte med. Det var veldig gi-
vende, og jeg noterte ned mange viktige ting som jeg kan bruke i mitt arbeide som overmes-
ter. 

En spesiell takk til Olav Lars Løvoll, Christian Holte-Nilssen, Rolf Sætre. 

Dere går ut av de verv som dere har hatt i losjen, men jeg er veldig glad for de verv som dere 
har påtatt dere i forskjellige nevnder. 

Jeg håper at helsen din blir bedre etter hvert Rolf, slik at din kunnskap kan være med på å 
gjøre en forskjell for Losje nr. 15 Kongshaug. 

Også en stor takk til vår avtroppende overmester Sigurd Vestly. 

Jeg gleder meg til å samarbeide med deg i fremtiden. 

Jeg har en del tanker til ting vi kan prøve for å få opp fremmøte i losjen. 

Det skal jeg komme med i salen etter å ha drøftet det.  

Tusen takk til  alle brødre som har vist meg tillit slik at jeg kan inneha dette betydningsfulle 
verv. 

Kjell A. Olsen 

OM 
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Presentasjon av Kjell Arild Olsen, vår nye OM fra 2019-2021 

 

Kjell ble født i Tromsø 8. april 1958, og er eldst av 3 brødre.  Far var sjøkaptein på ulike 
båter, mens mor var som mødre flest på denne tiden hjemmeværende. Som nordnorske 
gutter flest vokste også Kjell opp med fiskestangen lett tilgjengelig og han sto ofte for 
dagens middag som kunne være skrei, sei eller annen spennende fisk. 

Kjell var vel en typisk norsk gutt som vokste opp på 60 og 70 tallet og drev derfor selv-
sagt med ski og skøyter på fritiden. På skøytebanen gjorde han det spesielt godt og ble 
bykampmesterpå 500 m i 12-14 årsalderen. Bykampmesterkapet ble arrangert mellom 
Tromsø, Bodø og Harstad. 

Sjøen var viktig for familien Olsen og da Kjell skulle velge utdannelse var det naturlig å 
velge et yrke som kunne brukes til sjøs. Det ble kokkeyrket og utdannelsen fikk han til 
dels på Tromsø yrkesskole og Kokk og Stuert skolen i Sandefjord. I flere år seilte Kjell 
på de syv hav som stuert.  Dette valget har brakt Kjell rundt i hele verden og reiselysten 
er fremdeles en viktig faktor i hans liv. 

I 1978 flyttet han til Sandefjord hvor han hadde gode venner, og etter nye år til sjøs på 
ulike båter, var det naturlig å gå i land og finne «landfast» arbeid. Kjell bestemte seg 
derfor for å satse på noe nytt og pga. jobbmulighetene var det maler som ble hans vei. 
Først som lærling og ansatt hos malermester Hoff, deretter som ansatt hos malermes-
ter Reidar Johansen. I 1994 startet han sitt eget malermesterfirma, «Malermester Kjell 
A. Olsen» og han feirer derfor 25 års jubileum i disse dager. 

Kjell har vært aktiv også på hjemmefronten og har rukket å få 5 barn og 2 barnebarn. 
Disse er nå veldig viktige holdepunkter i hans liv.  

Ellers er Kjell en ivrig «Donaldist». Han samler på Donald blader, vedlegg knyttet til bla-
dene og andre effekter fra Walt Disney. Han har ikke bare en komplett samling av Do-
naldblader, fra det første som kom i 1948 og frem til år 2000, men alle bladene har en 
perfekt kvalitet. Samlingen skal visstnok være en av Norges fineste samlinger, både når 
det gjelder kvalitet og innhold. 

Vi kjenner Kjell fra før gjennom hans arbeid som mangeårig leder av Stockflethsgt. 22 
AS. Der har han styrt oppussingen av huset vårt på en systematisk måte og han har hatt 
god kontroll på både fremdrift og økonomi. Nå tiltrer han som vår loges overmester de 
neste to årene. Her vil han nok få behov for sine gode administrative egenskaper, men vi 
vil også få se Kjell fra en annen side som leder av spill og ritualer.  

Lykke til med nye utfordringer OM Kjell A. Olsen, dette er i de beste hender. 

Christian Holte-Nilssen 

EOM 
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Storrepresentantens spalte 
 

Som nyvalgt storrepresentant må jeg først få takke for den 
tillit som er vist meg, det er et embete jeg ser frem til . 

Storrepresentanten innehar Ordenens høyeste embete, i egen 
loge er storrepresentanten underordnet OM. 

Storrepresentantens oppgaver er mange, har ansvar for logens 
styrkelse og ekspansjon, en oppgave som er meget viktig med 
hensyn på brødrenes trivsel og ikke minst rekruttering av nye 
brødre, etter min mening har alle brødrene et stort ansvar 
her. 

Jeg tror vi bør se etter nye muligheter på våre ettermøter 
nede i salongen og våre klubbaftener. Gode ettermøter og 
klubbaftener er med på å styrke samholdet mellom brødrene,  
og vi blir bedre kjente med hverandre, og etter min mening tror jeg dette styrker logen, 
brødrene føler seg hjemme og da er det lettere å komme på møtene. 

Storrepresentanten er bindeleddet mellom vår loge og storlogen, og er med i distrikts-
rådet. Nå i disse dager holder distriktsrådet på med installasjon av nye embedsmenn i 
alle loger og leir, så der må vi være med. Det betyr at det er mye møteaktivitet for ti-
den, men når september er ferdig er installasjonene også ferdig. 

Det å være med på embedsmannsinstallasjon er meget hyggelig og givende, man kommer 
rundt i de forskjellige loger/ leir i distriktet og blir godt kjent med mange brødre.  

Når det er veteranjuveltildeling er det også distriktsrådets som står for dette og det 
betyr nye hyggelige møter. Allerede mandag 7.10 skal vår Eks. storrepresentant Olav 
Løvoll få tildelt 25-års veteranjuvel og da skal jeg være Stor Marsjall. Det gleder jeg 
meg veldig til og håper at mange brødre har anledning til å møte denne kvelden.                                              

Det er også møter i egen loge/ leir møter i distriktsrådet og vår egen loges kollegiemø-
ter 

Som jeg ser det blir vår viktigste oppgave fremover å få brødre til å møte på våre loge-
møter og det å rekruttere nye medlemmer. Som nevnt tidligere har vi alle her et felles 
ansvar. 

 

Med hilsen i v.k.og s. 

Fred Magne Olafsen 

Storrepresentant 
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        Takk. 
Gode Brødre 
Min tid som OM ser jeg tilbake på som to år med mye variert innhold. Det har inneholdt kan-
skje mer enn det som er vanlig i en embedsperiode. 
 
Vår Loge som er den eldste på huset og ble valgt til å lede Logens 200 
års jubileum. 
OM og UM i Logene Gaia – Verdande – Færder – Kongshaug hadde 
mange møter for å planlegge og legge til rette for en verdifull jubile-
umsfeiring. Resultatet ble 108 Søstre og Brødre som deltok i fei-
ringen 27 april i år. Det deltok aktører til jubileumspillet fra alle Lo-
ger, og jeg vil nok en gang berømme dem for en fantastisk fremførel-
se i Logesalen. 
 
Gjennom embedsperioden har det vært innsamling av midler til ny 
redningskøyte. «RS 169 ODD FELLOW III» ble døpt ved  honørbryg-
ga i Oslo på stiftelsesdagen for Odd Fellow 26 april. På sin signings-
ferd langs norskekysten, var den innom Larvik havn. Mange Søstre og 
Brødre møtte opp for å beskue det nye skipet både på utsiden og inn-
siden. 
 
I embedsperioden har det dessverre vært dårlig med rekruttering til Logen vår, men noen 
innvielser har det vært. Vi har hatt tradisjonelle gradspasseringer og utdeling av Veteranju-
veler. Desverre er det noen som har meldt seg ut av Orden av forskjellige grunner. 
 
Jeg vil til slutt takke alle Brødre som gav meg tilliten til å føre Logen i perioden 2017-2019. 
Videre ønsker jeg det nye kollegiet med OM Kjell A. Olsen lykke til med det videre Logear-
beidet. 
 
I VENNSKAP, KJÆRLIGHET OG SANNHET. 
 
Sigurd Vestly 
EKS.OM. 

———————————————————————————————————————————————————- 

                                   En sommer er over 



                                                         Kongshaug-nytt  Nr. 3 Årgang 31                                                       6                                                

 

Tilbakeblikk siden siste Kongshaug-nytt 

Arb.møte 6. mai. 

Vårens siste møte ble et arbeidsmø-
te med etisk post. Det ble også in-
struksjon v/Storrepr. O. L. Løvoll. 
Kapellan Sætre ga oss en fin bille-
delig fortelling om livet som en tog-
reise, med de som kommer med på 
reisen og de som går av. Den ga oss 
et godt tankegods til ettertanke. 
Ca. 35 brødre tilstede. 

På ettermøtet ga sekretær Jostein Selvikvåg oss en 
orientering om «Dakota Norway» og det frivillige arbeid 
som utføres både i hangaren på Torp, og i luften over 
Vestfold. Spesiell var hans beretning om den årlige tu-
ren for kreftsyke barn. De unge får bli med på en flytur 

og oppleve terrenget rundt i Vestfold fra luften. Et meget populært tiltak. Han har vært 
med i klubben i flere år, siden han trappet ned på å skru på gamle biler. Klubben trenger 
flere hender, ikke minst til å pusse flykroppen med sølvpuss, fin skal «Damen» være! 
Som servering fikk vi pai med ost og skinke, salat og brød. Det smakte godt på en kvelds-
stund. Vinlotteriet innbrakte kr. 2500.-.  ÅBE 

Borgertoget i Sandefjord 17.mai 

I anledning Ordenens 200-års jubileum besluttet de 4 loger i Sandefjord å delta i årets Bor-
gertog. Oppslutningen var veldig god, det ble anslått at ca. 100 søstre og brødre  deltok. 

TOG 

                   ————————————————————————————————————————- 

Fra  høyre: OM Vestly, Br. Fiksdahl, UM Nordahl, Sekr. Selvikvåg, Eks. OM        
Eriksen 
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    Resyme fra Sommerfesten—08.juni 

I år skulle vi gjøre en vri på sommerfesten, vi ville prøve å få flere til å komme og sammen 

skape en god stemning. 

Vi bestemte at vi ville lage maten selv og dermed få prisen ytterligere ned. 
Det greide vi, det kostet kr.150.– å delta -og for det fikk du velkomstdrink, mat og musikk. 
Jeg tror det var ca. 50 som fikk med seg dette. 
Det var lørdag 8. juni og vi startet med å lage viltgryte med hjortekjøtt kl. 1000 på morge-
nen. 
Vi brukte kjøkkenet på Kystlaget, vi skar kjøtt og grønnsaker, smakte både på suppen (som 
skulle vært gryte) og noe godt attåt. I tillegg var andre brødre i gang med dekking og pyn-
ting av bord.  
Kl.1800 kom gjestene som spiste og drakk ut i det sene nattetimer. Rolf Grongstad spilte til 
dans, han savnet nok noe på gulvet, men det gikk bra. 
Været kunne vært bedre, men med så mange hyggelige mennesker gjorde det ingenting. 
Svein T. 

 

 

Ut i Det Blå – mandag 19. august. 
Mandag 19. august gikk arrangementet Ut i det Blå av stabelen. 

Som tidligere år, inviterte Kongshaug eldre i byen vår på en liten biltur og en liten stopp un-
derveis. 

35 inviterte takket ja og deltok. 12 sjåfører stilte opp med sine privatbiler og var både sjåfør 
og vert. 

Turen startet kl. 17.00 og kjøreturen gikk over Furustad til Bommestad – videre gikk turen 
opp langs Lågen på riksvei 40 til Gjone i Kvelde. 

Her kjørte vi mot Lysebo ved Farrisvannet – til vi kom fram til veien fra Siljan mot Kvelde. 
Det var en tur i fint sommervær og det var lenge siden deltagerne hadde vært denne veien – 
noen hadde aldri kjørt her. 

Fra Kvelde gikk turen over Holmfossbroen og nedover til Lomme – enden av Åsrumvannet. Der 
tok vi veien mot Sandefjord og Åsrumveien mot Lasken. 

En kommentar i bilen min – er vi ikke snart hjemme igjen – jeg trodde vi skulle gjøre et stopp 
underveis ? 

Det ble stopp på Ekre Gård i Bøegrenda hos Ellen og Svend Arild Håkonsen i Åsrumveien 101. 
Her ble vi benket til bords i uthuset ombygget av bonden sjøl. Vi spiste varm karbonade, der-
etter var det allsang. 

Deretter hadde nabo Kjell Arne Bøe et fint innslag om Bøegrenda opp gjennom tidene. Det var 
2 barneskoler her fram til 1918 – Lundeby og Bøe skole. Da ble Haukerød skole tatt i bruk. 

Han fortalte om Gogsjøvannet som var vannkilde for byen fram til 1968 – da kommunen fikk 
drikkevann fra Farris. Til slutt nevnte han kjente navn som Anders Jahre og Georg Solberg 
som var elever på Bøeskolen. 

Svend Håkonsen fortalte om gården – den overtok han etter onkel og tante som var barnløse. 
Ellen og han hadde drevet med dyr på gården samtidig som han var gulvlegger hos Bjørvik – nå 
var de pensjonister og det var lite dyr igjen. 

Ellen – kona, fortalte om alt det fine inventaret i huset vi oppholdt oss i. Veldig mye fin histo-
rie. Hun flettet også inn litt fra familien Mørk – Bilcentralen og litt fra sommerstedet på 
Lofterød. 

Til slutt spiste vi deilige sveler med syltetøy og rømme – Veldig bra. 

Da klokka hadde passert 20.00 takket vi for oss og alle ble kjørt hjem – en trivelig tur Ut i 
det Blå. 

Bjørn S. 

———————————————————————————————————————————————- 
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 Arbeidsmøte 26.08.19 

Høstens møterekke startet med arbeidsmøte og etterfølgende brannøvelse.    

Loge Kongshaug har lagt inn i Terminlisten brannøvelse to 
ganger pr. år. Dette utføres etter at det vanlige arbeids-
møtet er ferdig. Da gjennomgår den enkelte ansvarlige sine 
gjøremål, etter lister som er utarbeidet at Husstyret. Som 
avslutning samles alle ved Monumentet utenfor Sandefjord 
kirke for en kontroll på at alle har forlatt lokalene. 
UM Walter A. Nordahl hadde bestilt Pai m/salat til etter-
møtet. Her benyttet han som avtroppende UM, anledningen 
til å takke avtroppende OM Sigurd Vestly og Eks OM 
Christian Holte-Nilssen med blomster, for god hjelp og 
støtte i de to årene som han hadde fungert i stillingen. OM 
Sigurd Vestly takket alle som hadde hjulpet ham i arbei-
det, og ga en spesiell takk til avtroppende Storrepresen-
tant Olav L. Løvoll for godt og nyttig samarbeid.  
Det tradisjonelle vinlotteriet innbrakte kr. 1400.  ÅBE 

Logemøte 02.09. Installasjon av embetsmenn for terminen 2019—
2021 

Seremonien med skifte av Kollegiet og valgte embedsmenn for de neste to årene, ble tradisjonelt 
utført av medlemmer av Distriktsrådet, med DSS Bjørnar Andreassen i spissen.  

Under brodermålti-
det takket nyinn-
satt OM Kjell A. 
Olsen for tilliten, 
og ønsket de andre 
i Kollegiet velkom-
men til godt samar-
beide i de to neste 
årene.  
Menyen var velsma-
kende kokt ørret, 
agurksalat, poteter 
og Sandefjords-
mør. ÅBE 

         ———————————————————————————————————————————- 

Brødre samlet utenfor Sandefjord kirke 

DSS Bjørnar Andreassen ledet 
sermonien 

 

Fra brodermåltidet. 

————————————————————————————————————— 

Gradspassering i logemøte 16.09. 

III + Galla.  
Det nye kollegiet ble allerede to uker etter installasjonen satt på 
prøve ved å gjennomføre en tildeling av Den Høye Sannhets Grad. 
Ritualet med tildeling av graden til Steinar Bredesen, ble gjennom-
ført med stil og høytidelighet uten problemer.  
Til brodermåltid ble det servert svinestek og surkål, en god begyn-
nelse på høsten og førjulstiden. OM Olsen holdt tale til Bredesen 
og gratulerte med graden, Settefadder eks OM Sataslaatten for-
talte litt om prosessen før man var kommet så langt, Bredesen had-
de hatt et opphold i sitt medlemskap i Ordenen, før han ble gjen-
opptatt i vår loge i fjor. Eks OM Åge B. Eriksen hilste fra Leir nr. 8 
Vestfold, og fortalte litt fra Leirinstitusjonens historie. Hvis interessen for dette holder 
seg, vil han kallet til Leiren om tre år.  
ÅBE   
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Generalforsamling i Stockflethsgate 22 AS 

Generalforsamling ble avholdt den 13. mai i Ordenshuset. I tillegg til styret og fire repre-
sentanter for Logene, møtte det ca. 30 interesserte Rebekkasøstre og Logebrødre. 
Leder Kjell A. Olsen ønsket velkommen, og startet med innkalling og saksliste, som ble god-
kjent. 
Årsmelding ble lest av sekretær Kari Anita E. Næss. Følgende medlemmer har vært i styret 
i 2018.  
Fra Loge nr. 15 Kongshaug: Leder Kjell A. Olsen og varamann Rolf Jemtland 
Fra Loge nr. 37 Verdande: Eidi Storvik Paulsen og varamann sekretær Kari Anita E. Næss. 
Fra Loge nr. 48 Færder: Knut Aaby og varamann Per Harald Øvrum Knudsen 
Fra Loge nr. 120 Gaia: Eva Renate Ruud og varamann Thøri Bente Kristiansen. 
Styremedlem, regnskap: Toril Nor 

Styremedlem Eva Renate Ruud har hatt vikar i styret fra oktober av Solveig Imsen, vara-
medlem Thøri Bente Kristiansen har hatt vikar i styret fra januar 2019 av Kari Lilleby. 

Sekretæren redegjorde for status i de forskjellige prosjekter, og konkluderte med at 
Stockfelthsgate 22 fremstår i dag som et moderne logehus, med flere møterom og stor sal i 
u.etg som er i flittig bruk. Nøkkelsystemet er i orden og oppdatering og digitalisering av 
HMS/IKT jobbes det aktivt med. 

Leder redegjorde for enkelte detaljer, og takket hjertelig de som utfører dugnadsarbeid i 
stor skala hele tiden. Det blir ingen endring i styrets sammensetning i 2019. 

Toril Nor, som har ført regnskapet i mer enn 10 år, redegjorde for resultatet i 2018. En 
oversikt på driftsinntekter og utgifter med årsresultat, ble lagt frem for perioden 2007 til 
2018. Den viser en betydelig økning i egenkapital fra negativ verdi i 2007  til 12,2 % i pluss 
pr 31.12.18. Regnskapet er revidert av HLO revisjon og rådgiving AS. Dette er ikke statlig 
pålagt, men gjøres som en sikkerhet for selskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
Så gjennomgikk Nor budsjett for neste år, som også ble godkjent uten merknader. 

Åge B. Eriksen viste en PP med planer for prosjekt 42, som er museum/bibliotek i u.etg. Ar-
beidet er allerede startet med renovering og utbedring i delen av u.etg som har vært bom-
berom. Vegger helsparkles, det skal legges varmekabler og teppefliser på gulvet. Døråpning-
er utvides, og lettvegger settes opp. Klimaanlegg monteres i trapperom i 1.etg, for å gi riktig 
temperatur og fuktighet i lokalene. Et mål er å ha det hele ferdig til januar 2020. 

For å få dette til, blir det satt ned en komite med en person fra hver av de fire eierlogene 
med varamann. De vil stå for planlegging, innredning samt drift av bibliotek og museum, og 
rapporterer til styret i Storckfelthsgate 22 AS. 

Etter at styret hadde konsolidert seg, ble det servert en deilig indrefilet av okse med til-
behør, og påfølgende kaffe og marsipankake i salongen. 

ÅBE   

Noen nøkkeltall         2018  2017 

Driftsinntekter         817.160 833.570 

Driftsresultat         120.515  113.457 

Finanskostnad           93.181   92.755 

Årsresultat          23.669   18.082 

Eiendeler                  3.369.464  3.597.252 

Egenkapital                 410.401     386.732 

Gjeld                   2.959.063  3.210.520 
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Nytt fra «Huset» 

Bibliotek og museum i underetasjen 

Våren 2017 tok vedlikeholdsgruppen opp med styret og la frem forslag om å benytte 
ett av rommene som har vært brukt som tilfluktsrom til bibliotek. Styret tok dette 
opp med eierne, de fire logene, som gikk inn for dette. 

Storkapellan Dag Virik og Arvid K. Wold besøkte muséet i 
Stortingsgaten 28 for å få et inntrykk av hvordan  et mu-
seum bør innredes. 

I ettertid 2018 ble arealer etter samtykke utvidet til også 
inkludere det tidligere lagerrom for SOS Barnebyers ut-
styr som ikke lenger skulle benyttes, da ballongsalg på 17. 
mai utgikk som aktivitet for loge 15 Kongshaug. 

Bruk av rommene ble 
planlagt og arbeidet 
startet forsommeren 
2019. Først måtte alle 
vegger og tak slipes 
for å få en så jevn 
overflate som mulig. 
Arne Olav Nyland og Kåre Jan Frednes påtok 
seg oppgaven, ikledd hvit drakt, maske og verne-
briller. 

Vegger og tak ble sparklet og pusset for å gi en fin overflate for fremtidig maling. 
Kjell A. Olsen avtalte en meget gunstig pris på sparkel gjennom Jotun. Det er godt at 
noen har gode kontakter i næringslivet. 

Inngangen ble utvidet og vegger saget ned og døråpningene langs rømningsveien ble 
utvidet. 

Dugnad for å fjerne overflødig betong og metall i underetasjen. 

Tirsdag 11. juni ble det utført en formidabel dugnad med brødre fra Færder og Kongshaug, 
for å få ryddet ut av de fremtidige lokaler til 
OF Museum. 
På forhånd var det saget betong for å utvide 
døråpninger, laget hull i gulv for ventilasjons-
anlegg, og demontert gamle dører fra bombe-
rom. Tunge løft som skulle fraktes opp i da-
gen.  
Et imponerende stykke arbeid ble utført, alt 

ble dratt opp trappa, 
som på forhånd var 
kledd med plank som 
en sklie. Det hele ble 
trukket på en sekke-
tralle med vinsj på 
traktor, en ren 
«Reodor Felgen-jobb»!  
Ikke en skramme ble 
laget hverken på trappa 
eller utgangsdøra. 
Stor takk til den flotte 
gjengen som utførte 
denne jobben. Ingen 
klaget over litt murpuss 
på buksa. 

Store krefter dro mengder av overflødig  betong og tunge dører fra tidligere tilfluktsrom 

Fra venstre: Edvard Eriksen, Kåre Jan Frednes, Åge Ronald 
Hansen, Ole Henrik Pettersen, Arne Olav Nyland, John Rolf 
Hagen-Larsen, Dag Anders Wikse, Svein Harald Sa-
taslaatten, Rune Liverød 
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Ventilasjonsanlegg for de nye 
rommene 

John Faye-Lund beregnet ventilasjonsan-
legg for arealet. Dag Anders Wikse og Ole 
Henrik Pettersen monterte ventilasjonska-
naler. 

 

 

 Tidsmessig ventilasjon skal sikre riktig  

  museumsklima. 

 

Oppvarming med varmekabler og avretting 

Nå var området klart for å legge varmekabler i gulvet, noe Arild Kvam 
og Dag Andreas Wikse stod for. Også her var det godt å ha god kon-
takt med leverandør av El utstyr. (Arild Kvam) 

Gulvene var ikke i vater så her måtte det fem tonn flytemasse til for å 
rette opp gulvene. 

 

Nå står arbeidet med å montere vegger, dør inn til muséet og sprøytemaling av 
vegger og tak, noe som Kjell A Olsen tar seg av. Utover høsten og vinteren skal 
vi montere en del innredning og  belysning i taket, samt i korridor 
(rømningsvei) ut av underetasjen.  ABE/AKW 

Varmekabler monteres                                   Det var ikke nok med bøtter og spann 

Rettemasse på vei. 
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Etablering av Komite for Odd Fellow Bibliotek og Museum. 

Styret i Stockflethsgate 22 AS (Husstyret) satte i møte den 5. juni, ned en komite for 
OF Bibliotek og Museum på fire medlemmer med personlige varamenn, en fra hver av eier-

logene. Alle valgt av sin Loges OM. 
Medlemmene er: Fra Loge nr. 15 Kongshaug: Åge B. Erik-
sen, og vara Arvid K. Wold, fra nr. 37 Verdande: Turid 
Braavold Johansen og vara Ellen Friele, fra nr. 48 Fær-
der: Dag Virik og vara Svein Heggem, og fra nr. 120 Gaia: 
Gunn Wold og vara Mette Sundve.  
Funksjonstid for medlemmene er to år, og for varamed-
lemmer ett år. Komiteen rapporterer til Husstyret, som 
sørger for den økonomiske delen av prosjektet.  
Åge B. Eriksen ble valgt til leder og Gunn Wold til sekre-
tær. 
Komiteens mandat er å forestå etablering av OF Museum 
i to tidligere bomberom i underetasjen i Ordensbygget, 
registrering av det innsamlede materiell, samt innredning 
og drift.  
Rommene er under oppussing og vil bli utstyrt med eget 
ventilasjonsanlegg plassert i trapperom i hovedinngangen 
i 1. etasje. Det er fjernet mye gammel betong fra døråp-
ninger og noen vegger, en slitsom jobb å få den opp og 
bort fra underetasjen. Dette utføres av «den gode dug-
nadsgjengen», de er ikke redd for å ta i et tak.  
Komiteen planlegger å ferdigstille etableringen av OF 
Museet ved årsskiftet, og ha en innvielse i januar 2020. 
Fra 2016 er det etablert et OF Bibliotek, som vil bli 
samlet under samme gruppe, reetablert og modernisert. 

        Komiteen vil på et senere tidspunkt gi en orientering og        
 katalog over det som blir utstilt, samt anmode de som 

har eldre Odd Fellow relaterte ting om å ta kontakt, for sikker oppbevaring og utstilling.  
ÅBE 

To av damene som venter på å 
bli pyntet for utstilling 

Åpningsmøte i prosjekt  Museum/ bibliotek 
Gruppens medlemmer: 
Loge nr. 15 Kongshaug   Åge B. Eriksen, vara Arvid Wold 
Loge nr. 48 Færder  Dag Virik, vara Svein Heggem 
Reb. loge nr. 37 Verdande Turid Braavold Johansen,  vara Ellen Friele 
Reb. loge nr. 120 Gaia  Gunn Wold, Mette Sundve 
 
Medlemmene var innkalt til møtet med husstyret. Fraværende medlemmer var Turid Braa-
vold Johansen, Mette Sundve og Svein Heggem.  
Styrets formann Kjell A. Olsen orienterte om økonomi: det er for inneværende år – 2019 – 
satt av kr. 50 000.  
Gruppen skal arbeide selvstendig, og holde styret jevnlig orientert om dens arbeid ved 
kortfattet rapport. 
Gruppen fortsatte eget møte på møterom V. 
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Møtereferat 

 
  ÅBE 

 

Besøk til Storlogens Bibliotek og Museum. 

Etter avtale med museumsbestyrer Flattun, dro seks av gruppens åtte medlemmer av Pro-
sjekt Museum onsdag 20 august med tog til Oslo. De to resterende måtte melde forfall. 
Deltagerne var: Åge B. Eriksen, Svein Heggem, Arvid Wold, Mette Sundve, Turid Braavold 
Johansen og Gunn Wold. 
Vi ble møtt kl. 11.30 av museumsbestyrer Flattun, og bedt med på lunch med medbragt 
matpakke. Her var også Stor Sire Morten Buan og kanselliarbeider Kjell Bakken. 
Deretter guidet han oss i museets forskjellige rom/avdelinger og fortalte bakgrunnen for 
de forskjellige gjenstandene, Vi fikk ideer til hvilke vi kan ha i vårt museum, og måten de 
hadde fordelt samlingen etter tema. Likeledes måter å presentere det på med rullende 
bilder på TV-skjermer. Noen av oss har mindre utgaver av disse hjemme som ikke brukes i 
heimen. Det var også laminerte plakater med orientering om hva vi så. Her kan gjester i 
museet selv lese om hva de ser. 
Vi fikk også en omvisning i huset og de 4 logesalene, og interesserte fikk bli med på en tur 
i «mørkegangen». 
Besøket ble avsluttet ca. kl. 14:30. 
Gunn Wold 

Valg av møteleder Aage B. Eriksen har påtatt seg møteledelsen 
  

Valg av sekretær Gunn Wold, 120 Gaia 
  

To av medlemmene skal fung-
ere i ett år: 
To av medlemmene skal fung-
ere i to år: 

Aage B.Eriksen, Turid Braavold Johansen 
  
Dag Virik, Gunn Wold 

Orientering All hjelp fås ved henvendelse Storlogen v/ museumssjef Flattun og Stor 
Arkivar Knut Aslak Wickmann. 
Aage har god kontakt ved Vestfold Fylkesmuseums sentralarkiv på Pindsle 
og kan få råd og hjelp der om det trengs. 
  

Nye/gamle elementer til 
Bibliotek/Museum? 

Fra logene på huset: ballotturner? Drakter? Gamle regalier o.a. 
Reb. logenes ballotturner i Sandefjord eies av Verdande; spørre om de kan 
få plass i muséet. Drakter fra Reb. Leir nr. 6 Tunsberg kan sikkert få plass. 
Forespørre loger i vårt distrikt om de kan ha gjenstander de kan låne ut til 
museéet. 

Registrering av elementer Aage har allerede gjort et stort arbeid med registrering av gjenstander, 
mesteparten gitt av Dag Virik. Katalog lages. 
  

Inventar Kjøpe glassdisker, glassmontere etc. 3 utstillingsdukker (kvinner) er inn-
kjøpt. Trenger minst to til: menn – en for SOS barneby figur m/vogn. Likeså 
en høy glassmonter. 
  

Diverse Det planlegges besøk til Storlogen, muligens i august. 
  

Neste møte Onsdag 26. juni kl. 18.00 på møterom V 

—————————————————————————————————————————————————— 
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Visning av tilstedeværende museumsgjenstander—20. september.  
Utstilling i Øvingssalen med OF museumsartikler. Mesteparten av de bøker, dokumenter 
og ting som er samlet og registrert, ble lagt ut på bord i grupper. Engelske, Amerikans-
ke, Danske, Svenske og Norske Odd Fellow-relaterte produkter, som vil bli presentert 
mer utførlig på forskjellige måter i Museet.  
Denne utstillingen var i utgangspunktet ment som en informasjon til prosjektgruppen for 
Museet, slik at de kunne få et bedre innblikk i hva vi har så langt. Det er forskjell på å 
se og ta på ting, og det å bare se et bilde i en katalog. 
Noen interesserte Rebekkasøstre og Brødre fant også veien ned i salen, selv om solen 
utenfor «jaget» temperaturen opp i 20-tallet. Arbeidet med lokalene går som planlagt, 
en stor honnør til «dugnads-gjengen», som synes for det meste å bo i lokalene! Sist ons-
dag ble huset ca. 5 tonn tyngre, det var vekten på avrettingsmassen som ble lagt utover i 
mellomgang og lokaler. 
ÅBE      

Jubilanter fra de siste månedene: 

 

Erling Riisnæs passerte 75 år 26.juni 2019 og vi gratulerer. Hans livs-
historie ble tilbørlig presentert i september-nummeret av Kongshaug 
nytt 2014, da han passerte 70. Han tilbringer mye tid i Spania, og synes 
at kroppen har godt av det klima som er der nede.  

 

 

 

 

Rolf Sætre fylte 75 år noen dager senere, den 30. juni. Han ble også 
presentert i samme nummer. Det er kjent for de fleste av oss, at han 
var valgt til å overta rollen som vår Overmester, men at han av medi-
sinske grunner måtte si fra deg vervet. Vi ønsker vel overstått burs-
dag, og sender varme tanker om god og snarlig bedring med helsa. 

 

 

————————————————————————————————————————————————

 

Hans Kristian Barstad 70 år. 
Hans Kristian er født i Hammerfest 15. september 1949. Hans far hadde 
vært evakuert under krigen til Vesterålen, men hans mor bodde i den pe-
rioden i fødebyen Tromsø. Han husker fra perioden som ung gutt i byen, 
at det var mye brakkebebyggelse i oppbyggingen av den etter krigen nes-
ten helt nedbrente byen. Han hadde bare en søster som dessverre gikk 
bort så altfor tidlig, bare 40 år gammel. 
Etter konfirmasjonen ble det sjølivet som lokket, og etter en opplæring 
på skoleskip, ble det først noen tid i maskinen på Vesteraalens Damp-
skibsselskap nye hurtigrute D/S «Lofoten», før han fikk hyre som ma-

skingutt på en cruisebåt tilhørende Rederiet Sigvald Bergesen.  
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Barstad, forts. 

Etter å ha vært om bord i ca. ett år, ble det en tur fra Europa over Atlanteren til Karibia. 
Reisen var ment å være en verden-rundt-tur, men i området mellom Cuba og Jamaica eksplo-
derte en hjelpemotor, som forårsaket en hurtig og omfattende brann. Etter et kvarter var 
hele båten overtent. Det var 500 turister med på turen, og alle ble bragt i sikkerhet i livbå-
tene. De ble etter hvert plukket opp av en Øst-Tysk laste- og passasjerbåt, og brakt til den 
store Amerikanske militærbasen Guantanamo på Cuba. For denne bragden ble hele mannska-
pet tildelt sølvmedalje for godt sjømannskap, kapteinen fikk gullmedalje. 
Vel hjemme i Hammerfest, ble det 2-årig Yrkesskole på linje for jern og metall, som ga eksa-
men som motormekaniker. 
Han tjenestegjorde i militæret som infanterist i ett år på Skjold, Bardufoss. 
Etter «lompen» ble det jobb på Findus-slippen, hvor han fikk fagbrev som maskinreparatør. 
Han tar i denne perioden også fagbrev som lastebilmekaniker på et bilverksted. 
Han ble gift i 1971 og skilt i 1978, fikk ett barn. Gift igjen i 1986 med Brita, de forble barn-
løse. 
Han fikk jobb som brannkonstabel i Hammerfest, med post på brannsentralen 110. 
På fritiden ble han i 1990 med i Hammerfest Mandssangforening, Han var også aktiv med bå-
de handball og fotball. Hadde hytte i Repparfjorddalen, og var ivrig fisker, både om somme-
ren og på isen etter røya. Rypa skulle heller ikke føle seg sikker når han var i nærheten, han 
hadde god hjelp av til sammen fem fuglehunder av type Engelsksetter. Alt dette friluftslivet  

ble problematisk da han ble uføretrygdet, og som et resultat av bestemmelser i den nye 
Finmarkloven, valgte Brita og han å finne veien sydover. De endte opp i Sandefjord, de og 
kjøpte til selgeragentens store overraskelse hus i Raveien uten å ha sett det. De har ikke 
angret en dag på det kjøpet.   
Han ble tidlig medlem av Sandefjords Sangerforening, hvor han ble mottatt med åpne ar-
mer av gode sangerbrødre. 
I 2008 ble han innviet som bror i Loge Kongshaug med Hans Erik Thomsen som fadder. Han 
har hatt følgende embeder i Logen: UMVA, Lysmester, og ble nå i høst instituert som UM-
HA. 
Vi gratulerer med 70-årsdagen som var den 15.september. 
ÅBE 

——————————————————————————————————————————————————— 

Tid for vinterforsyninger 
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NORSK ODD FELLOW AKADEMIS SYMPOSIUM  
Jubileumsåret 2019 

 
 
 

«VERDIER I VÅR TID»  
NOFA` s sjette symposium i Stavanger 14.—16. juni 

 
 

 

 

Fredag 14 juni kl. 13.00 kunne NOFA 
åpne jubileumssymposiet med 315 del-
tagere tilstede.  
 
Det deltok søstre og brødre fra 4 nordiske 
land. Det var også mange deltagere fra Vest-
fold. To møteledere stod for den høytidelige 
åpningen av symposiet etterfulgt av musikalt 
innslag ved Stavanger Kulturskole. Velkom-
men til Stavanger By ved varaordfører Bjørg 
Tysdal Moe. Stor Sire Morten Buan ønsket 
programleder Anne Grosvold hjertelig vel-
kommen. Hun skal være med oss under hele 
symposiet.  

Bli kjent med «gamle «Stavanger»  

Fredag kveld ble vi invitert med på et uformelt opplegg, 

en rusletur gjennom Stavangers gamle og velholdte 

trehusbebyggelse. Turen endte i «Kuppelhallen», Stav-

anger Konserthus. Her ble vi servert god mat og godt 

drikke,- og ikke minst, mange og gode kulturelle inn-

slag. En flott kveld!  

Respekt» var temaet på åp-
ningsdagen, med dialog ved 
programleder Anne Gros-
vold, forfatter Thorvald 
Steen og filosof og forfatter 
Elin Svenneby, begge med-
forfatte-re i Storlogens nye 
bok «Verdier i vår tid».  

Her fikk vi virkeliggjort ordet respekt på en 
helt fantastisk måte. Programleder holdt tak i 
helheten under «foredragene; hun innledet, 
intervjuet, skapte dialog og utfordret fore-
dragsholderne under hele symposiet. Hun var 
virkelig en fantastisk programleder.  

Storlogens bok ble lansert. Alle deltagerne på 
symposiet fikk et eksemplar hver av boka i 
gave.  

NRK bruker også temaene i boka i sitt program 
«Verdibørsen» på P2 lørdager.  
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Dag 2 startet med etisk refleksjon av Kolbjørn 

Falkeid.  

 

BØLGELENGDER  

Jo eldre jeg blir jo finere er det å møte folk som snakker språket mitt. 

Det er som å møte landsmenn i det vilt fremmede når du ikke har vært 

hjemme på mange år.  

Det går ikke på ord, det går på bølgelengder, øyners korona, varmes-

tråling.  

Plutselig å bli spunnet inn i en kokong av trygghet.  

Og siden vikle seg ut av den. En sommerfugl ser forundret på de tørre 

restene av skall etterlatt i silken  

Så flagrer den modig utover jorda.  

Kolbein Falkeid  

Akademiets tale v/ Preses Morten Buan.  

-Tema: Sannhet: Dialog ved Filosof/Professor Lars Svendsen og pro-

gramleder Anne Grosvold.  

-Tema: Toleranse: Dialog ved filosof/forfatter Einar Øverenget og forfat-

ter Ida Hegazi Høyer og programleder Anne Grosvold.  

Deretter fulgte Samtaler ved bålet: «Da Odd Fellow Ordenen kom til 

Stavanger og Norge»  

Kvelden ble avsluttet med festmiddag.  

AKW 

Meny  

Argentinske reker med confiterte 

tomater og sprø salvie  

Vin  

Da Luca Pinot Grigio. Italia  

——————  

Livechekylling med søtpotetpure, 

borotaneløk, brokkoli, lokal Hole-

potet og soppsaus  

Vin  

DA Luca Nero d`Avola. Italia  

——————  

Bringebærterte med  

mascarponeiskrem og mandel-

knekk  

«Den Høye Sannhets Skål»  

Eks Stor Sekretær Svanhild Sandem og  

Eks Stor Kapellan Dag Virik.  

Akademiets tale ved 

Preses Morten Buan  

Forfatter  

Thorvald Steen  

Filosof og Forfatter  

Elin Svenneby 

Filosof og professor  

Lars Svendsen  

Forfattet 

Ida Hegazi Høyer 

Filosof og forfatter 

Einar Øverenget 



                                                         Kongshaug-nytt  Nr. 3 Årgang 31                                                       18                                                

 

Ordenens målsetning om å utvikle hvert en-
kelt medlems personlighet er blitt en stadig 
viktigere del av vår virksomhet gjennom disse 
200 år. Vi blir gjennom vår etikk og våre ri-
tualer minnet om at målet er å leve som vi læ-
rer, omsette verdiene til daglig praktisk 
handling og derved bidra til et bedre sam-
funn. Et samfunn vi erfarer preges av svært 
mye annet enn de verdier vi setter i høysetet. 
Vi opplever at våre ritualer er under press og 
at det er viktigere enn noen gang å løfte dem 
frem.  

Storlogen har i forbindelse med 200-
årsjubileet ønsket å fremme bevisstheten 
om, markere vårt verdigrunnlag og ikke minst 
skape reaksjon rundt våre kjerneverdier.  

Storlogens nye bok «Verdier i vår tid»  

Odd Fellow Ordenen har gjennom 200 år hatt et utvalg kjernever-
dier, bl.a. medmenneskelighet, toleranse, respekt og fellesskap  

Vi har utfordret ni filosofer 
og ni skjønnlitterære forfat-
tere til å skrive boken 
«Verdier i vår tid». Den om-
handler temaene medfølelse, 
vennskap, takknemlighet, 
kjærlighet, tilgivelse, re-
spekt, sannhet, toleranse og nøkternhet. For-
fatternes bidrag til historisk belysning samt 
aktualisering av temaene setter Ordenens 
verdier på dagsorden både for oss og for 
storsamfunnet.  

Vi håper boken vil gi inspirasjon, refleksjon 
og ettertankegjennom sine ulike tilnærminger 

Hver loge har fått tilsendt 10 eksemplarer av boken som en jubileumsga-
ve. Boken selges for kr. 250.– og det anbefales at pengene brukes til et 
utadrettet sosialt tiltak i nærområdet.  

Boken kan du få kjøpt i logen.  

Det er også en laget en utgave som vil bli solgt hos bokhandlerne (Norli 
og Libris) men da til en høyere pris.  

AKW 

Vi støttes av GRASROTANDELEN til Norsk tipping. 

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 fødsels-
nummer og den koden du får fra Norsk Tipping på SMS. Deretter trykker du på Grasro-
tandelen og skriver Loge 15 Kongshaug. 
I dag er det 15 spillere som gir sin Grasrotandel til oss, dette har generert ca. 15.000 kr. 
hittil i år. 

Chr.H-N 

———————————————————————————————————————————————————- 

http://www.norsk-tipping.no
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R/S Odd Fellow III ankommer Larvik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/S Odd Fellow III sammen med R/S Nr. 2 Langesund ved kai i Larvik 

Rammen rundt arrangementet tirsdag 14. 
mai var meget stemningsfull, da kortesjen 
med R/S Odd Fellow III, Colin Archer 
skøyta R/S 2 Langesund og R/S Stormbull 
ség inn fjorden like før klokken 18.  
De ble møtt med salutt og sang fra Odd 
Fellow-koret fra Telemark. Til stede var 
flere hundre skuelystne søstre og brødre, 
samt andre interesserte på kaia. Det ble 
fortalt at oppmøtet her var større enn da-
gen før, da båten hadde vært i Fredrik-
stad. 
Br. Stor Sire Morten Buan, hadde tatt tu-
ren fra Oslo for anledningen, sammen med 
10 motorsykkelførere fra Odd Fellow Ri-
ders. De lyste godt opp i vårsolen med sine 
blankpussede kjøretøyer.  
Representanter fra Redningsselskapet, 
Larviks ordfører og Stor Sire vekslet om å 
hylle prosjektet og den flotte båten og 
takke alle lokale Odd Fellowforeninger 
rundt om i landet for innsatsen til Lands-
saken for å skaffe denne flotte tilveksten 
til Redningsselskapets flåte.  

Marinemusikken fra Horten stilte også opp, 
og fremførte fengende musikk som passet til sjølivet, med «Ancors Away» blant annet. 
Køen med nysgjerrige tilskuere ble nokså lang av de som ville ta båten nærmere i øyesyn 
ved å komme ombord, bare 13 ble sluppet over landgangen i puljer.   

 

Telemark Odd Fellow kor 

Kortesjen ankommer Larvik havn 
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Kaptein/skipsfører Johansen på skuta, 
fortalte at de hadde hentet den i Sveri-
ge for noen tid siden, og hadde fått et 
kort intensivkurs i bruk av radarene om-
bord. Han hadde trodd at det å bruke en 
radar var noe han kunne, men måtte innse 
at denne ekstraundervisningen var gull 
vert. Han virket stolt over å kunne få 
anledning til å ha kommandoen over en 
slik båt med så moderne utstyr, og gle-
det seg til fortsettelsen. 

 

 

Vi ønsker båt og mannskap god tur videre 
til Bodø, og lykke til med arbeidet der 
oppe!  

 

 

 

 

Odd Fellow Raiders følger Odd  Fellow  
III !! 

En skipsfører og hans skute 

Kongelige Norske Marines musikkorps fra Horten 

Hælja hime i Andebu  

Gamle Andebu kommune har i mange år ar-
rangert «Hælja hime», der utflyttede ande-
busokninger og andre interesserte samles. 
Etter sammenslåing med Sandefjord og 
Stokk har begivenheten fortsatt, i år ble 
arrangementet gjennomført 23.—25. august 

Odd Fellow var tilstede med representanter 
fra loger, bl.a. OM Vestly og EOM Sa-
taslaatten fra vår loge. Kanskje kommer nye 
brødre fra Andebu ?? 

TOG 

————————————————————————————————————————————————— 
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Til minne 

Bjørn Vidar Boberg. 

Bjørn Vidar var en ekte sandefjording. Han kalte seg selv 
en skikkelig Grønnliramp, oppvokst nederst i Fjellheimveien. 
Jeg møtte Bjørn første gang på et logemøte på slutten av 
nittitallet. Vi ble fort gode venner og hadde en masse å 
snakke om da vi hadde mye av de samme livserfaringer. 
Bjørn hadde den gang akkurat gjennomgått en skilsmisse. 
Det var masse følelser ute og gikk. Bjørn ble innviet i Loge 
Kongshaug den 16. september 1996 og hans fadder var hans 
daværende svigerfar Rolf Johansen. Stemningen dem imel-
lom ble nok litt spent, så Bjørn hadde en liten pause fra 
logelivet,  men fra århundreskiftet og fram til han ble syk 
var han en meget aktiv og ivrig logebror med sterke me-
ninger og klare ytringer. Bjørn hadde fagbrev som kokk og hadde noen år ute til sjøs, 
men han hadde også gått i lære på Sandefjord mekaniske verksted og ble en habil 
platearbeider og sveiser. Her var han aktivt med i fagforeningen.  Han var ansatt en 
stund hos vår avdøde bror Ole Petter Larsen, og i den perioden var han aktiv  som 
politiker i AP og var med i bystyret, så Ole Petter lurte noen ganger på om Bjørn fikk 
tid til å være litt på jobben også. Bjørn levde hele sitt liv i og rundt Sandefjord med 
forskjellige damebekjentskaper, vi var veldig like der, i ungdommen Bjørn og jeg, vi 
elsket livet, med piker vin og sang.  På midten av nittitallet bosatte Bjørn seg på 
Teksleåsen i en leilighet som han holdt veldig godt i stand. Her var det alltid rent og 
ryddig, og Bjørn var også nøye med seg selv. Til Teksleåsen ble jeg stadig buden der 
Bjørn lagde de herligste retter og vi hadde alltid rikelig med godt i glassene. Jeg ble 
etter hvert godt kjent på gjesterommet. Forberedelsene til disse sammenkomster 
ble gjerne gjort i forbindelse med en Harrytur, Bjørn var i likhet med meg glad i bå-
de røyk og alkohol, så vi hadde stadig en tur over til Sverige, da gjerne sammen med 
venner og andre logebrødre. Vi ble enige om at vi skulle forsøke å følge hverandre i 
oppgavene i logen, men da Bjørn fikk lungekreft i 2015 ble det bom stopp. Da hadde 
Bjørn vært aktivt med i oppussingen av logehuset og var blitt valgt til Undermester 
og vi jobbet tett og godt sammen. Noe av det siste Bjørn gjorde før han gav opp var 
å bygge den flotte baren vi har på soldekket i 4. etage. Baren på logetaket ser jeg på 
som et flott minnesmerke etter Bjørn, og hver gang jeg er der,  minnes jeg ham.   

Jeg lyser fred over Bjørn Vidar Bobergs minne.  

Svein Harald Sataslaatten 

EOM 
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     Hva skjer i høst  

 

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

Alle møtene åpnes i Troskapsgraden. 

 

Formiddagstreff kl. 11.00 - 13.00: 

14.10, 11.11 og 09.12 

 

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 

      

 

OM    Kjell A Olsen    UM    Svein Trollsås  
(m)    924 50 777    (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 

_____________________________________________________________________________ 

 

Vi gratulerer: 

24.11.     Åge B. Eriksen     80 år 

30.11.    Tormod Dingstad      100 år 

14.12.    Arne Lystad  85 år  

mailto:of15om@oddfellow.no
mailto:of15um@oddfellow.no
mailto:of15sekr@oddfellow.no
mailto:of15storrepr@oddfellow.no
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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 sigvestly@gmail.com 

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,  post@kjellmester.no 

 
- 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 innen VVS arbeider. 

Vår spesialitet er rehab av bad. 

Besøk vår  Comfortbutikk i Stokke 

Kontakt rørleggermester Erling Brekke på 

telefon: 93021155 
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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 !  

 

God høst og 

møt så ofte du 

kan !!! 

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 

I redaksjonen: 

Trond O. Gundersen, redaktør:  trogun@sfjbb.net     tlf. 90998984 

Åge B. Eriksen,  Per Næss, Arvid K. Wold, Christian Holte-Nilssen 

Ta gjerne kontakt for kommentarer og tips til neste utgave !!!! 

Og det er plass til flere annonser. 

—————————————————————————————————————————————————— 

 

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

