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JULEHILSEN FRA OM
Kjære lesere av Kongshaugnytt.
Nå er høsten over, og høstterminen er snart slutt.
Det har vært en særdeles travel høst for meg som ny overmester.
Jeg trives imidlertid veldig godt i mitt nye embete og jeg føler at
jeg har kommet enda tettere på brødrene enn tidligere. Jeg har
også fått sett hvordan losjens indre liv fungerer.
Jeg vil benytte muligheten til å takke alle brødre for at de kommer
på møtene. En spesiell takk til alle embetsmenn som bidrar til å gjøre møtene verdige og også en takk til alle brødre som tar oppgaver i
nemdene. Uten deres innsats hadde ikke losjen fungert.
Jeg har også dessverre sett at mange brødre sliter med mange alvorlige sykdommer. Det er viktig å leve i nuet kjære brødre. Ikke
utsett reiser eller andre planlagte ting da man aldri vet når man får en lidelse eller blir redusert av andre grunner.
Vi er nå i en hektisk førjulstid. Jeg regner med at brødrene er glade i å holde tradisjonen vedlike.
Selv er jeg veldig glad i å lage sylte og lammerull til jul. Sammen med venner, har jeg gjort dette i mange år. Er nok ikke så opptatt av gavene, synes vel at gavehysteriet har tatt litt av de
siste årene, men selvsagt blir det mange gaver til barn og barnebarn. Å samles med gode venner og å spise god tradisjonsmat er derimot noe jeg gleder meg veldig til.
Jeg vil med dette ønske alle venner og brødre med familie en riktig god jul.
Kjell A. Olsen
Overmester
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Julebrev fra DSS
Her i Norge lever vi i den del av verden, hvor advent faller
sammen med årets mørkeste måned.
Vi tenner lys i mørket og venter på at lyset skal komme med
julens glade budskap og den mørke tid skal forsvinne, så det
igjen går mot vår og lyse dager.
Advent betyr også ”komme”. Det er forventningene om julens
lys og glede. Lysene utstråler glede og fordragelighet, som et
budskap om vennskap og samhold mellom folkeslag. Når mørket
faller på tidlig på ettermiddagen kan vi se lys, som er tent i
de mange hjem.
Julen er lysets, gledens og barnas tid. De aller fleste av oss
har varige minner av noe lyst, godt og trygt når vi samles med
våre kjære til julens sammenkomster. Men julen er også
mørkets, fattigdommens, ensomhetens og fryktens tid for
dem av oss som ikke er havnet blant de heldige. I livets gang
er det alltid noen som havner på den andre siden.
Vi som er medlemmer av Odd Fellow Ordnen er ofte blant de priviligerte i samfunnet. Ikke
fordi vi er rikere enn andre på gods og gull, men fordi vi har adgang til et nettverk som er
ganske enestående. Vi ser også at vår Orden er representert over det ganske land av søstre og
brødre som sammen danner en kjede av Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Men vi skal ikke
være fremmed for at det sitter ensomme, fattige og fryktsomme mennesker som går julen i
møte med gru i sinnet og frost i hjertet. Nøden har mange ansikter og er å finne på de mest
overraskende steder. Vi skal heller ikke glemme de mange barn som gruer seg til julekvelden
fordi de voksenes alkoholforbruk tar overhånd.
For mange kan julen være duften av mandarin, en appelsin, risengrøt, kanel, gran, eller hva det
er, som nettopp gir den gode stemning, som hører juleforberedelsene til.
Der er juletreet med skinnende lys, en julestjerne på toppen av en bygning, og julestjerner i
vinduene. Det kan også være andre stemninger som vi ikke helt har oversikt over. Det kan også
være bygninger og hus der lyset ikke er en del av juleforberedelsene. Da tenker jeg , hva er
det for slags mennesker som bor der i mørket, Jeg velger å tenke de gode tanker. De er ikke
hjemme, så de kan ikke tenne lysene.
Det kan jo også være slik, at de ikke feirer jul. De har kanskje ikke barndommens glede i
behold, den barnslige gleden som er i oss, ved å tenke på jul og juleforberedelserne - alle de
gode ting, som følger med julen.
Det kan selvfølgelig også være slik, at de på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke har
krefter til å feire jul. Det kan også være slik at deres relegion eller andre årsaker ikke tillater
dem å feire julen.
I disse førjulstider er det mange som stiller spørsmålet – lever vi i overflod – har vi tid til våre
medmennesker? Frelsesarmeen har hvert år ”Julegryten”, en innsamling til barn og voksne som
ikke har det så greit i julen, Burde vi bidra med vår hjelp som f.eks. vakt ved julegryten en
stakket stund før jul. Vi Odd Fellows burde bry oss om dette ved å stille spørsmålet; Lever vi
etter vår ordensbefaling med ”Å hjelpe de trengende” Dette er spørsmål den enkelte søster og
bror bør tenke gjennom i disse tider hvor landet svømmer over av matriell overflod. Da er det
viktig å omsette ord til handling.
Med dette er det en stor glede for meg å overbringe de beste ønsker til hver enkelt av dere
og deres familie om en gledelig jul og et godt og lykkebringende nytt år. La så høytiden være
over oss, la oss nyte julen og nyttåret i fred, fordragelighet og velbehag.
Bjørnar Andreassen
Distrikt Stor Sire
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Storrepresentantens spalte

Snart har vi den store høytiden igjen: julen. Jul ja, det er vel ingen høytid
som det knytter seg så mange minner som det gjør til julen.
Særlig barn har store forventninger, men vi voksne koser oss også, selv om
det er travle tider i forkant med diverse som skal ordnes til jule-høytiden.
I Loge Kongshaug har vi tildelt Br. Olav Løvoll 25 års veteranjuvel og jeg var
så heldig at jeg fikk være Stor Marsjall og det syntes jeg var litt spesielt.
Br. Olav Løvoll og jeg har fått alle grader i loge og leir sammen, og vi var alle
vitne til en verdi og stilfull seremoni hvor Distrikt Stor Sire sammen med
storembedsmenn tildelte juvelen, vi gratulerer Br. Olav Løvoll.
Gradspasseringer har vår loge også hatt. Johan Martin Osmundsen fikk Den edle Kjærlighets
Grad på ett fellesmøte med Loge nr. 17 Dag og vi gratulerer Br. Johan Martin Osmundsen.
I egen Loge er det blitt avholdt Kollegiemøte og nevnd for Styrkelse og Ekspansjon har konstituert seg og hatt sitt første møte, Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon er en meget viktig nevnd, som navnet sier er den store oppgaven her å rekruttere og påse at brødrene trives i
Logen.
Men husk vi har alle et felles ansvar med å rekruttere nye medlemmer, nye unge medlemmer er
vi helt avhengig av, det er de som skal drive logen videre i de kommende år.
Fremmøte i vår Loge er dessverre ikke på topp, fremmøteprosenten faller og det er en dårlig
utvikling, husk å møte så ofte som du kan, et godt fremmøte styrker Logen og samholdet
mellom brødrene.
Siden siste nummer av Kongshaug-nytt er det avholdt to distriktsrådsmøter uten noen store og
viktige saker, det ble minnet om at terminliste og handlingsplan måtte sendes Distrikt Stor Sire
for godkjenning.
Vedr. Landssaken informerer Storlogen om at redningsskøyten Odd Fellow III er nå på plass i
Bodø hvor den skal stasjoneres. Odd Fellow Ordenen har bidratt med hele 26,3 millioner så det
rettes en stor takk til alle søstre og brødre for fabelaktig innsats.
Til slutt vill jeg ønske alle brødre med familier en riktig God jul.
Med broderlig hilsen i V. K. og S
Fred Magne Olafsen

——————————————————————————————————————————–—————————-

Kapellanens Julehilsen
Julen nærmer seg med stormskritt og gir kanskje liten tid til refleksjoner i en ellers travel hverdag. Alt som skal gjøres før jul - både på jobb
og i hjemmet, tar kanskje all vår tid og vår oppmerksomhet! For de av
oss som er i jobb skal helst pulten ryddes før nyttår og for noen er det
utallige frister som skal nås akkurat i denne tiden. På hjemmebane tenker vi muligens på julematen og godt drikke som skal i hus og for mange
av oss - alle julegavene som skal handles til liten og stor. Så er det også
runden med blomsterhilsener til slekt og venner som må planlegges - ingen må glemmes denne julen heller! For noen av oss kanskje et heseblesende «stormritt» før julen ringes inn – for andre, kanskje ikke….
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Tiden tar oss i særlig grad nå så tett opp mot julen og det blir kanskje lite med tid til overs for
venner og brødre – vår neste! I en slik travel tid er det viktig å ikke glemme at vårt fellesskap
er grunnlagt på Vennskap – Kjærlighet og Sannhet – symbolisert gjennom, De Tre Kjedeledd og
hvor senter av kjeden er selve kjærligheten, verdier vi arbeider med å utvikle hos oss selv og å
omsette i praksis. Med dette i minnet - er ikke da den beste gave du kan gi, å gi av din tid? Tid
til nestekjærlighet!
Den britiske naturforsker og forfatter Henry Drummond sa det slik engang på 1850-tallet:
"Jeg skal jo bare en gang vandre gjennom denne verden. Alt det gode jeg kan gjøre, all
den vennlighet jeg kan vise noe menneske, må jeg gjøre nå - må jeg ikke utsette og forsømme, for jeg kommer aldri denne veien igjen."
Ritualene lærer oss å fremme harmoni, godvilje, fred og broderkjærlighet. «Vær mot andre
som du vil at andre skal være mot deg». Det er Nestekjærlighet - å føle medansvar for
andre omsatt i handling og ikke i ord alene! Bruk av din tid og øs av din kjærlighet!
I Kjærlighetens Høysang kommer også Paulus med noen visdomsord - her noe forkortet:
«Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro
så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.
Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har
kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.
Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten».
Vi må aldri være oss selv nok! Vi må dele troen og håpet om en bedre verden hvor Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet rår!
Så, min bror - MØT SÅ OFTE DU KAN – GI AV DIN TID! Aktiv deltakelse bidrar til egen utvikling og styrker følelsen av samhold og broderskap!
Avslutningsvis, et annerledes julegaveforslag denne julen – og til ettertanke:
Til din fiende - tilgivelse.
Til en motstander - toleranse
Til en venn - ditt hjerte
Til en kunde - service
Til alle - nestekjærlighet
Til hvert barn - et godt eksempel
Til deg selv – respekt
Oren Arnold
Med broderlig hilsen og ønsker om en fredfull jul i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,
Helge P. Klavenes
Kappelan
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaug-nytt
7. Oktober
Tildeling av 25 års Veteranjuvel til Eks Storrepr. Olav L. Løvoll.

Det var 45 brødre og 6 gjester tilstede, da Løvoll fikk Juvelen overrakt av DSS Andreassen, som ledet den høytidelige seremonien i spissen for fungerende Storembedsmenn fra
Distrikt 8. To av gjestene var Storrepr. Tormod Knudsen og Eks OM Yngve Trydal fra Loge
nr. 17 Dag.
Han fikk mange gode ord under
brodermåltidet av DSS, OM og sin
fadder Eks Storrepresentant
Bjørn Solberg, samt en flaske
«Veteranvin» fra Leir nr. 8 Vestfold.
Løvoll hadde selv valgt menyen, det
ble erter, kjøtt og flesk, en riktig
kraftkost.
ÅBE

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

14. oktober
Kurs for Herolder i Loger og Leire.
Distrikt 8 arrangerte opplæring for de nyvalgte Herolder, både søstre og brødre i Loger og
Leire, i Ordenens lokale i Holmestrand. I tillegg var også Overmestre og Storrepresentanter
invitert. Instruktører var OM Morten Snørsvald fra Loge 120 Colin Archer, som fortalte om
dataverktøyet Spond, etter ham orienterte Stor Herold Pedersen om hva som blir den enkelte Herolds oppgaver innen informasjon fra enhetene til Ordenens medlemmer.
ÅBE
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21. oktober
Tildeling av Den Edle Kjærlighets Grad. Besøk fra Loge nr. 17 Dag
Ni brødre fra Loge 17 Dag med Storrepr. Tormod Knudsen i spissen, hadde funnet veien til
oss denne høstkvelden. De hadde med en bror Arne Helge Halvstad, som sammen med Johan
Martin Osmundsen fra vår loge, fikk tildelt Den Edle Kjærlighets Grad. En verdig og stilfull
seremoni.
Kjøkkenet vartet opp med kyllingfilet med grønnsaker, som smakte meget godt. De nye brødre av Den Edle Kjærlighets Grad, fikk etter måltidet med seg gode ord på Logeveien fra vår
OM, Kjell Olsen samt Osmundsens fadder fung. Kapellan Helge Klavenes.
ÅBE
————————————————————————————————————————————————————-

6. november
Minneloge hos Loge 48 Færder
Det var 14 brødre fra Loge Kongshaug som sammen med Loge Færder minnet brødre som er døde
det siste året. Følgende brødre fra Loge Kongshaug ble minnet:
Arild Otto Hansen † 8.11.2018,
Ivar Belstad † 7.4.2019,
Bjørn Vidar Boberg † 19.7.2019 og
Haakon Ragnar Henriksen † 17.9.2019.
De tre første har blitt omtalt og minnet i tidligere nummer av Kongshaugnytt. Henriksen i dette
nummer
ÅBE

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

11. november
Klubbaften m/damer
Vel 30 brødre og samboere/ektefeller, møtte denne kvelden for å høre mer om Prosjekt Naper’n. Motivator Jarle Hem sammen med noen av de som bruker stedet, fortalte fra sine erfaringer. Det var også sang og moro, ispedd litt alvor.
Ungdommene samler bla. nedfallsfrukt og lager saft og juice, som det ble smakt og smattet til.
Etterpå var det karbonade og kaffe, samt litt utlodning.
Kanskje kan dette være en ideell organisasjon vi kan støtte, på mer permanent basis?
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9. November
Nofa Vestfold Høstseminar
NOFA Vestfold hadde sitt høstseminar i logehuset i
Sandefjord lørdag 9. november. Temaet før lunsj var
«Oppfører vi oss som folk i Ordenen». Stor Herold DagRunar Pedersen holdt et engasjerende foredrag med både alvor og skjemt, og en god porsjon selvironi. Stikkord
som toleranse, respekt, høflighet, anstendighet, oppførsel i logesalen m.m., kjente begreper for oss. Og ikke
minst, det vi ser i disse tider, god oppførsel og språkbruk på facebook. Her var mye til ettertanke.
Etter lunsj ble forfatter Thorvald Steen intervjuet av Steinar Høiback om sin siste bok
under temaet respekt. NOFA Vestfolds leder
Turid Tuft hadde en stødig regi av hele seminaret.
Thorvald Sten ble intervjuet av Steinar Høiback. Begge ble av Turid Tuft tildelt gaver og
flott tilbakemelding etter viktige spørsmål og
Steens svar om respekt.

Styret i NOFA Vestfold
Brita Leganger Johnsen, Turid Tuft, Anne Hefte Kvile, Dag Virik, Michael Robin
Kimbell og Bjørnar Andreassen

Deltagere var fra alle logene i distriktet, samt mange som var kommet fra Oslo. Brødre
fra loge 48 Færder hadde denne gangen ansvaret for tilretteleggingen i logesalen.
AW
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18. november
Arbeidsmøte

ble gjennomført med behandling av aktuelle saker.

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

20. november
Kurs i hjertestarter.

13 søstre og brødre deltok på kurset. De representerte alle Loger og Leire som har møter i Ordenshuset, inklusiv St. Olav og våre restauratører. Instruktør var Jan Karlsen fra Human Verneservice AS. Det ble tidligere holdt et tilsvarende kurs når hjertestarteren ble innkjøpt i 2010.
ÅBE
————————————————————————————————————————————————-

25. november
Arbm. Privatnevndas aften
38 av logens brødre + en gjest deltok i aftenens arbeidsmøte, nesten alle hadde meldt seg på til
kveldens store høydepunkt, skalldyr og reker + drikke, presentert av Privatnevnda.
Denne kvelden har Nevnda overtatt fra Veteranutvalget, og følger serveringstradisjonen videre.
Et hyggelig og sosialt innslag i den mørke og våte førjulskvelden.
ÅBE
Som deltager på ettermøtet vil jeg gjerne tilføye til det som er sagt over at det var en usedvanlig hyggelig kveld hvor det var god stemning og mange gode historier. For min del opplevde jeg
en logekveld og atmosfære som jeg opplevde i min første tid i logen. Tusen takk til
«Privatnevnda» som sørget for en vellykket kveld.

AL
————————————————————————————————————————————————

Medlemsmatrikkelen for perioden 2019—2021 er ajourført og på
vei fra trykkeriet.
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Ny storrepresentant, Fred Magne Olafsen.
Hvert fjerde år skal Odd Fellow loger bytte storrepresentant. Storrepresentanten er logens formeldt høyeste embete og er bindeleddet
mellom egen enhet og distriktsrådet, Distrikt Stor Sire og Storlogen.
I egen enhet er storrep. underlagt OM.
Vår nye Storrepresentant ble født 3. mars 1954 og vokste opp på
Krokemoa og Grubbestad og bor på gården Grubbestad, hvor hans
mors slekt kommer fra. Gården kan føres tilbake til 1850 tallet. Da
ble jorden ryddet, og området syd for Ringveien ble på slutten av 60
tallet solgt til industri og boligtomter.
Fred Magne kaller seg en ekte Sandargutt for i hans guttedager var
jo kommunen delt og Krokemoa tilhørte Sandar.
Etter folkeskole, framhald- og yrkesskole ble det elektrikerlære hos
Nylèn i 1972. Deretter bar det ut i Nordsjøen. Planen var å legge seg opp litt penger for så å ta
litt mer utdannelse. Frivaktene gikk derfor med til å studere gymnasfag og etter bestått eksamen ble det teknisk fagskole og ingeniørhøgskole i Porsgrunn og i 1985 var han derfor ferdig utdannet ingeniør.
Innimellom dette rakk han også å gifte seg med Wenche i 1980 og i 1984 fikk de tvillingene Tone
Marie og Marianne.
Første jobben hadde han på tegnekontoret på Framnes, men bare etter et par år ble Framnes
lagt ned og Fred Magne begynte på kontoret hos G. Wiik & Co som på den tiden var fylkets største elektrikerfirma. I 1989 startet han eget firma og holdt på med det helt til 2016. Da fikk han
hjerneinfarkt og følte at det var på tide å gi seg med jobben.
Fred Magne har alltid vært en friluftsmann. Han elsker turer i skog og mark, enten det er for å
iaktta en tiurleik, nå en fjelltopp eller jakte elg og rådyr, og han har tilbrakt mange timer i skogene i nærmiljøet som i Kodal og Andebuskogene. Denne interessen har Wenche og tvillingene
også delt og mange støvle-par er slitt ut på disse turene.
Ellers har Fred Magne alltid drevet med idrett. Tidligere var det mye fotball, skøyter og sykkel.
Sykkel har han drevet med i 55 år, og syntes det fortsatt er like moro. Han har deltatt flere
ganger i norgesmesterskap uten at det ble resultater helt i toppen. Han har også deltatt flere
ganger i den store styrkeprøven Trondheim – Oslo og syklet Birkebeinerrittet 13 ganger med
plasseringer flere ganger blant de 10 beste i sin klasse. Dette er imponerende når en vet at det
tross alt er ca. 5-6 hundre i klassen. Få i logen har nok like mange mil på sykkel som han. Han har
også vunnet sin klasse i Sandefjordsrennet, Norges største skiskytter renn.
Logearbeidet har også tatt sin tid, men Fred Magne har likt oppgavene og synes de har vært både interessante og lærerike. Jeg føler meg heldig som har fått være både Cermonimester, Overmester og nå Logens Storrepresentant sier Fred Magne.
Vi ønsker vår nye storrepresentant lykke til i denne viktige jobben.
CHN
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VI GRATULERER !!!!
Bror Åge Bernhard Eriksen fylte 80 år den 24. november. Brødrene i Loge 15 Kongshaug gratulerer hjerteligst med dagen! Det
er en allsidig 80 åring som jubilerer i høst. Åge B. Eriksen er
født i Langenes i Vesterålen, et sted hvor han tilbrakte sine barne- og ungdomsår. Men allerede som 18 åring flyttet han sørover,
og fikk kontorjobb hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Året
senere ble det militærtjeneste ved Luftforsvarets Samband- og
radarskole på Lutvann. Etter endt skole bar det tilbake til Vesterålen, og til Luftforsvarets flystasjon på Andøya, hvor han arbeidet som sersjant i to år. Etter tjenestegjøringen på Andøya
reiste han igjen tilbake til østlandsområdet, hvor han jobbet ved
NATO’s senter på Kolsås. Med denne bakgrunn ble han ansatt
som ingeniør i Luftfartsverket, som da hadde tilholdssted på
Fornebu. Her jobbet han fram til 1997, da ble han tilsatt som
seksjonssjef i Avinor, med arbeidssted Torp, Sandefjord.
Bror Åge B. Eriksen ble innviet i Odd Fellow Ordenen 27. januar
1971 i Loge Vesteromd i Sortland. Her fullførte han logens grader, og fikk etter hvert flere
embetsoppgaver, deriblant embete som CM. Han ble også etter vært innviet i Leir Hålogland. Da
han i 1980 igjen flyttet sørover, med bosted Røyken, ble han overført til Loge Skaugum i Asker.
Da Torp i Sandefjord ble hans nye arbeidsplass ble det igjen aktuelt å overføre logemedlemsskapet. Valget falt på overføring til Loge 15 Kongshaug.
Loge 15 Kongshaug er glad for det valget han da gjorde. Hans arbeidsinnsats i Kongshaug har
vært imponerende. Hans embetsoppgaver har vært Arkivar, Skattmester, UM, OM, Eks. OM og
Storrepresentant. I tillegg har han vært svært aktiv som bl.a. forfatter til deler av logens historie, oppbygning av nytt bibliotek, og iverer for tiden med å få et museum i logehuset.
Bror Åge B. Eriksen har også vært svært opptatt av fritidsinteresser, særlig skyting og bridge.
Han har bl.a. deltatt 28 ganger på Landsskytterstevnet. Han ble tildelt Det Frivillige Skyttervesenets hederstegn og diplom ved Skyttertinget 2008.
Brødrene i Loge 15 Kongshaug ønsker bror Åge B. Eriksen mange gode år framover!
RS
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Vi gratulerer:
03.03.

Gunnar Kjøll

80 år

Veteranjuveler:

16.03.

Kaare Aksel Mathiesen

80år

21.01. Jan Agnar Løkkevol

40 år

18.03.

Knut Bjarne Bakkeli

90 år

29.01. Svein Hjelleset

40 år

23.03.

Terje Anton Nielsen

70 år

03.04. Kåre Jan Frednes

25 år

25.03.

Rolf Magnus Jemtland

75 år

27.03.

Bjørn Leif Solberg

80 år

30.03.

Cato Wendt

70 år

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

Hva skjer våren 20
Møte kl. 19.00 hver 1., 3. og evt. 5. mandag i måneden.
Alle møtene åpnes i Troskapsgraden.
Formiddagstreff kl. 11:00-13:00: 13.01, 10.02, 09.03 og 11.05
06.01

O 25 Ve.Ju Galla

20.01

Arbm. Br.øvelse, Rapp. N., Regnskap/budsjett

03.02

40 Ve.Ju. Galla

10.02

X ≡ + Galla

17.02

Arbm. Venneaften

04.03

= + Besøk til □ 17 Dag

09.03

Klba med Damer

16.03

Arbm.

30.03

- + med 48 Færder

20.04

O + Galla

27.04

X 25 Ve. Ju. Galla

04.05

Arbm. Instruksjon

11.05

Generalforsamling for Stockflethsgt. 22 AS

17.05

Åpent hus

06.06

Sommerfest på Kystlaget

OM
(m)

Kjell A Olsen
924 50 777

UM Svein Trollsås
(m) 415 34 300

of15om@oddfellow.no

of15um@oddfellow.no

Sekr. Jostein Selvikvåg

Storrepr: Fred Magne Olafsen

(m)

(m)

950 44 653

of15sekr@oddfellow.no

970 94 210

of15storrepr@oddfellow.no
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Til minne
Haakon Ragnar Henriksen la ned vandringsstaven den 17. september etter lang tids sykdom, han ble nesten 89 år, og ble begravet
fra Ekeberg kapell den 27. september.
Han ble født i Fredrikstad 18. november 1930, og har gitt følgende
opplysninger om sin karriere:
Gikk på Hærens Befalsskole i Kristiansand, ble sersjant og avtjente resten av verneplikten i Nord-Norge.
3-årig Ingeniørstudie innen kjemi i Göteborg, Göteborgteknikeren.
Han kom fra Lillestrøm og jobb i Forsvarets Forskningssenter, til
Jotun 1964. Begynte på Titanlaboratoriet sammen med Gunnar
Hem og Hans Petter Moen. De to hadde vært ansatt noen måneder
allerede.
Han ble på Jotun i 34 år, var gift og har to barn. Inger Grethe og
Harald. Hans kone gikk bort i 2002.
Videre litt om hans karriere i Ordenen. Hans fadder var Arne Holte. Han hadde vært UM, OM og
Eks OM i Loge Kongshaug, og HP i Leir 8 Vestfold. Hans siste stilling var to ganger fire år som
Leir nr. 8 Vestfolds Storrepresentant. Hans OF- hjerte banket nok mest for leirarbeidet.
Han ble valgt av Stor Sire til å være med i Storlogens Ritualnevnd, og leder av komite for revisjon av Sangboken sammen med Eks HP Odvar Schrøder og Eks Stor Sire Johan Krohn. Han utførte informasjonsarbeid for brødre/patriarker som var under gradsarbeid. I tillegg førte han ut
i forværelset de brødre som måtte forlate salen, og som ikke hadde mottatt alle grader. Det er
flere som husker ham for utmerket og nyttig undervisning «på gangen».
Et langt Ordensliv er slutt, han ble tildelt Veteranjuvel for 50-års medlemskap i 2017.
Vi lyser fred over Haakon Ragnar Henriksens minne.
ÅBE
—————————————————————————————————————————–————————————-

Vi støttes av GRASROTANDELEN til Norsk tipping.
Vår loge støttes av Grasrotandelen til Norsk Tipping. Pr. dato har 15 spillere gitt sin grasrotandel
til loge 15 Kongshaug, dette har generert ca. 17.400 kr.
Å registrere din grasrotmottaker gjøres enkelt hos tippekommisjonær ved bare å si at du ønsker
å gi din andel til Loge 15 Kongshaug. Det kan også veldig enkelt gjøres på nettet ved å gå til Norsk
Tipping, www.norsk-tipping.no, og deretter logge deg inn med ditt fødselsnummer og den koden du
får fra Norsk Tipping på SMS. Deretter trykker du på Grasrotandelen og skriver Loge 15 Kongshaug.
Når du har registrert din grasrotmottaker vil 7 % av din spilleinnsats gå til mottakeren. Dette
går ikke utover din spilleinnsats eller vinnersjanse. Du kan når som helst også endre din grasrotmottaker.

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

Husk juletrefest for beboere på Signo fredag 27.12. !!
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En julehistorie, Ole Paus sin fortelling om Josef
Første gangen jeg ble klar over Josef var da jeg som ung bodde på Hovseter i utkanten av Oslo, i en blokk
der, i Luftforsvarets Byggelag. Der hadde vi julekrybbe. Den var i kjelleren hele året, bortsett fra i jula, og
så var det stor stas når far gikk ned i kjelleren for å hente opp julekrybben.
Så var det en jul da far kom opp fra kjelleren og sa at en av figurene var borte, men det er ikke så farlig, sa
far, det er bare Josef. Og da tenkte jeg at han der, han liker jeg.
Så, da jeg ble eldre, forsøkte jeg å finne ut så mye jeg kunne om Josef, og det er ikke lett, for det står
nesten ikke noe om Josef i Bibelen, litt hos Matteus og litt hos Lukas. Det er det eneste. I hvert fall, både
Matteus og Lukas er i alle fall enige om at Josef var en kjernekar. Josef, det var mannen du drømmer om å
ha i nabolaget. En praktisk, godhjertet og omtenksom mann som hadde øye for sine naboers behov. Hvis du
trengte hjelp til å sette inn ei dør eller rette opp et vindu, så gikk du til Josef, og Josef sa jeg skal ta det,
jeg kommer bort til deg, jeg skal ikke ha noe for det, er du gæærn. Sånn var Josef.
Og Josef, for sin del, han var stolt over to ting han, i livet. Det ene han var stolt over, det var at han var en
fremragende håndverker, altså en dyktig tømmermann, det var han stolt over. Men den store stoltheten i
Josefs liv, det var at han var mannen som elsket Maria. Og han elsket Maria med en kjærlighet som ikke
eide skygger eller brister av noe slag.
Så da Maria sa ja til å være hans trolovede, så skjønte ikke Josef at et enkelt hjerte som hans kunne romme så mye lykke. Og hver morgen sto Josef opp med en sang om Maria på leppene. Og alt det Josef lagde i
løpet av en lang arbeidsdag, det bar Marias navn som en usynlig signatur i treverket. Og om kvelden, når han
la seg for natten, så han Marias ansikt i stjernene over det stedet der han skulle sove.
Så da Maria kom til Josef og sa at hun var med barn, da skjønte nok ikke Josef helt hvordan det skulle kunne ha gått til. Men Maria så på ham med det store, alvorlige blikket sitt og sa hun ikke hadde vært ham utro,
hun hadde ikke krenket hans kjærlighet eller skjendet hans tillit på noen måte, men gravid, det var hun
altså. Og Josef så på henne og sa: Jeg tror deg. Og det er ikke så mange menn i vår tid som hadde sagt akkurat det i en slik situasjon. Josef sa det, og Josef mente det, og Josef sto ved hvert ord.
Så da tiden for fødselen nærmet seg, så måtte de samtidig legge ut på en lang vandring helt fra Nazareth
til Betlehem, hvor de skulle skrives inn i manntall. De dro av gårde, og foran gikk Josef, og Josef leide på et
esel, og på eselryggen satt Maria, og Josef gikk der og grublet over dette merkverdige som skulle skje i livet hans som han ikke ante rekkevidden av. Men han kom nok frem til at uansett hva som var bakgrunnen for
dette barnet, så ville han verge det, om så med hans eget liv, for så høyt elsket han Maria.
Og langt på natt kom de frem til Betlehem, og som vi vet var det ikke rom for dem i herberget, og lenge gikk
de rundt og lette, før de endelig fant en stall som sto der, mørk og forlatt. Og Josef gikk først inn i stallen,
og Josef ble glad da han kom inn i stallen, for der på gulvet lå det noen bordbiter og plankerester, og da ble
Josef glad, for han tenkte at da kunne han endelig vise Maria hva han dugde til som tømmermann. Og av disse bordbitene og plankerestene snekret Josef et leie som han fylte med halm, og på dette leiet fødte Maria
et barn. Og ingen far i verden har vært mer stolt enn Josef var da han løftet opp det nyfødte barnet og så
at det var en velskapt gutt han holdt i hendene sine.
Og så brøt helvete løs. Døren ble slått opp på vidt gap, og inn stormet ikke mindre enn tre konger fra fremmedland, og disse tre styrtet frem mot Maria og det nyfødte barnet, og de kastet seg på kne foran Maria
og det nyfødte barnet, og de skrek høyt i munnen på hverandre. Josef skjønte ikke et ord av hva de sa, og
de tre pekte snart mot Maria, snart mot Jesusbarnet, og de rakte frem underlige gaver som Josef overhodet ikke skjønte at et anstendig menneske kunne ønske seg, altså gull, røkelse og myrra, når trenger du det,
tenkte Josef. Men det verste var at Maria smilte plutselig et smil som Josef aldri hadde sett henne smile
før, og Josef var vettskremt da han så dette smilet, han rygget bakover mot veggen i stallen, trykket seg
hardt opp mot veggen i stallen, og så ut døren mot marken, og inn kom hyrder fra marken, og jeg tror at Josef ble glad da hyrdene kom, for endelig kom det noen han kunne snakke med. Og en av hyrdene gikk bort til
Josef og bukket for Josef og sa gratulerer Josef, vi forstår at det er du som er
barnets far, og Josef sa njaaa, jeg vet ikke, jeg, eh, hmmm….
Men så tok også denne natten slutt, og kongene gikk sin vei, og hyrdene forsvant,
og stjernene bleknet på himmelen, og så kom budet fra den onde Kong Herodes,
at alle nyfødte guttebarn skulle drepes. Og da tar Josef med seg sin lille, gåtefulle familie og bringer dem trygt i landflyktighet, til Egypt.

AW
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Vi utfører oppdrag i Vestfold innen rehabilitering, snekring, belistning, legging av parkett, maling
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107
E– post 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

- Senteret for proffene og for
deg som er oppratt av kvalitet!
• Flis m./tilbehør
• Maling, tapet og gulv

m./tilbehør

ALT I MALERARBEID

• Kvalitetsvask

Totalrenovering av bad

• Lister, terassegulv, søy-

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent
våtromsbedrift
Tlf: 33464901, Mob: 92450777

ler m.m
• Hågasletta 2, 3236 SandefjordTe-

www.kjellmester.no, post@kjellmester.no

lefon:3347777

Kontakt oss for oppdrag innen:
Utvendig og innvendig maling,
Våtromsarbeider og legging av
gulvbelegg.

Vi utfører alt innen VVS arbeider.

Vår spesialitet er rehab av bad.
Besøk vår Comfortbutikk i Stokke
Kontakt rørleggermester Erling Brekke på
telefon: 93021155

Adresse: Nordre Kullerød 17 C , 3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 91 10, e-post: oesten@bjorvik-haugen.no
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Løftespesialisten
Ragnar Allum
E-mail : ragnar.allum@sis-sandefjord.no
Mobiltlf. : 90 93 00 35 - Privat tlf. : 33 47 42
74

Kontroll og sertifisering av :
Kraner og løfteutstyr

SIS-Sandefjord AS
Raveien 191 B
Postboks 2046, 3202 Sandefjord

VI OPPFORDRER BRØDRE OG ANDRE LESERE TIL Å
BENYTTE TJENESTENE TIL VÅRE ANNONSØRER.
****************
INNTEKTENE FRA ANNONSENE GÅR TIL GODE
SOSIALE FORMÅL!

I redaksjonen:
Redaktør denne utgaven: Arild Larsen,
Åge B. Eriksen, Per Næss, Arvid K. Wold, Christian Holte-Nilssen,
Trond O. Gundersen
Ta gjerne kontakt for kommentarer og tips til neste utgave !!!!
——————————————————————————————————————————————————

Redaksjonen ønsker
deg og dine
en gledelig jul og et
riktig godt nytt
år !!!!
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