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Kongshaug-nytt 

Desember 2011 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

Vi startet opp med logen og logearbeidet sent i august.  De fleste gledet 

og gruet seg til nye embeter og dermed tøffe utfordringer.  Noen, vet jeg, 

hadde det verre enn andre og hadde pratet høyt til gran- og furutrær 

gjennom hele sommeren.  Slik skal det være, det er kun etter 

motbakke man først kan puste ut på toppen og nyte ut-

sikten.  Dette gir grunn- lag for egenutvikling og styr-

ket vennskap. 

Udåden den 22.juli har ennå ikke forlatt verken folk 

eller land.  Media passer på at den siktede får oppfylt 

store deler av sitt ønske, ved utbrodere både lovlig og 

ulovlig informasjon hver dag.  

Vårt Ordenshus fremstår etter hvert som nytt og elegant, etter en fan-

tastisk innsats av søstre og brødre i de fire tilsluttede loger.  Vi håper at 

orgelet i logesalen også etter hvert kan finne en fornuftig arvtaker, slik at 

våre eminente organister får en bedre arbeidssituasjon. 

Bror overmester og embetskollegiet ønsker brødrene og deres familie en 

fredfylt og hyggelig jul og et godt nytt år.  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 berikelse 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. 

27.12.11 

Juletrefest for Sukke 

28.12.11 

Juletrefest for barn 

02.01. 12 

Instr. Med DSS 

09.01.12 

Klba. m/damer 

14.01.12 

Nyttårsloge Galla 

16.01.12 

Rapp nevnder, Regnskap 

30.01.12 

O + Galla 

06.02.12 

Info. m. v/DSS 

13.02.12 

Sosialaften m/ damer Veteran-
aften. 

20.02.12 

= + Logeantrekk 
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

 

Mandag 12. oktober var det klubbaften der arrangementet var en omvisning på 

Kamfjordhjemmet.  

Mange brødre med ledsager var til stede og fikk en interessant informasjon om hjem-

met, aktiviteter for beboere samt en omvisning i huset. Mange spørsmål ble tatt opp og 

gode svar fikk vi av lederen for husets 1. etasje. 

Siden siste Kongshaugnytt har en bror gått bort 

På ny har logen mistet en av sine mest trofaste brødre, etter 47 års 

medlemskap, i en alder av 91 år. 

Arne Nilsen var en meget betrodd medarbeider i Kosmos-konsernet. 

Han ble høyt respektert av ledelse og kolleger, og ikke minst av An-

ders Jahre selv, for sin dyktighet og fagkunnskap. 

Som yrkesaktiv møtte han så ofte han kunne, under opphold fra 

utenrikstjeneste.  Som pensjonist møtte han hver gang, og deltok i 

møter, arrangementer, festligheter og reiser. I mange sammenheng med sin kjære 

Anna. 

Som person må han karakteriseres som en hedersmann. Beskjeden, rolig og avbalan-

sert. Arbeidsom og meget godt likt av underordnede, som fikk en god yrkesopplæring 

under hans ledelse.  Han var aldri redd for å ta et tak selv, tvert imot gikk han foran 

som godt eksempel. Han var lun, humoristisk og en meget omgjengelig person. Av hans 

mange gode egenskaper må også nevnes at vi aldri hørte ham si noe ufordelaktig eller 

negativt om andre.  I høy grad bidro han til den gode ånd og atmosfære som  kjenne-

tegner vår loge.  

Arne var et godt eksempel, og en fin representant for vår Loge og vår Orden. Vi tak-

ker for brorskap og vennskap i alle år, og lyser fred over hans minne.   

Arne Sørlie. 
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Vi ønsker to nye bror hjertelig velkommen til loge nr. 15 Kongshaug. 

Mandag 19 oktober ble Svein Arild Karlsen innviet i vår Loge. 

 

 

 

 

 

Mandag 30. oktober ble Per Nilsen innviet i vår Loge 

 

Mandag 3. november var det arbeidsmøte med valg av nemnder. Oversikt over de forskjellige 

nemndene med deltakere er listet opp i vår nye matrikkel. 

 

Mandag 10. Oktober  var det et fint informasjonsmøte med etterfølgende hyggelige samtaler 

og våre gjester fikk videre informasjon noe som resulterte i flere ønsker om opptakelse i vår 

orden. 

 

Onsdag 12. oktober var det fellesmøte med Loge 48 Færder der Thore Sebastian Nielsen, 

Svein Trollsås, Jan Erik Halvorsen fra vår loge fikk Det Gode Vennskaps grad. Det var meget 

godt fremmøte, nesten full sal. Etter en meget fin seremoni ble kvelden avsluttet med serve-

ring av røkt svinekam med drikke. Gode ord og hyggelig prat gjorde dette til en meget hyggelig 

kveld. 

 

Mandag 17. oktober var det den tradisjonelle veteranaften. Kvelden ble innledet med møte 

der vår nye Storrepresentant ble installert. Etter møtet samlet brødrene seg 

til det tradisjonelle måltidet med krabbe og drikke. Nemnden hadde lagt mye 

arbeid i å få aftenen vellykket. Og det ble en særdeles vellykket kveld, ikke 

bare fordi loddsalget ga 6400kr, et resultat som var veldig bra, men også 

fordi stemningen rundt bordene var særdeles hyggelig og avslappet. 

 

Begge de nye brødrene blir nærmere pre-

sentert i neste nummer av Kongshaugnytt 
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 En ny opplevelse er vel at prisen på en ”liten” var satt til 45kr. Kanskje gjenstand for forhandling-

er. At krabbene fra Berggren var velfylt og smakfulle gjorde kvelden nær til den perfekte. 

En kveld som dette gir brødrene anledning til å komme innpå hverandre på en litt annen måte enn 

en vanlig logekveld. Dette er et arrangement som er svært populært blant brødrene, og viderefø-

ring av denne etter hvert spesielle tradisjonen vil bli opprettholdt. En slik kveld er sterkt bidra-

gende til at logen vår kan oppfylle Odd Fellow ordenens budord. 

 Oppe i salen var det samlet 48 brødre, de aller fleste deltok på ettermøtet. Det er alltid slik at 

man kan ønske seg bedre oppslutning, men til de av dere som bidro til denne kvelden- tusen takk! 

En stor takk også til Ole Lynum, som var ansvarlig for en solid gjennomføring av arrangementet. 

Gunnar Jensen  

XOM 

 

Mandag 31. oktober  ønsket vi en ny bror til lykke med den Høye Sannhets grad. Det er alltid 

flott at vi har brødre som møter ofte og dermed får muligheten til å bli tildelt den Høye Sann-

hets grad på kortest mulig tid. 

 

Mandag 14. november ble det arrangert en klubbaften der inntekten er øremerket Storlogens 

Landssak som er å finansiere en ny SOS Barneby i Malawi. Nemnd for SOS Barnebyer sammen 

med vår undermester sto for gjennomføringen. Dette er nærmere beskrevet i rapport fra Nemnd 

SOS Barnebyer 

 

Lørdag 19. november  var forventningsfulle personer klar for teatertur til Oslo arrangert av vår 

losje. Målet var å se nattens umusikalske dronning Hege Skøyen på Chat Noir. La det være sagt 

med en gang: Det ble en stor opplevelse. Både sangeren og skuespilleren Hege Skøyen var i stor-

form. Det å synge som hun gjorde, er det kun kunstnere på høyt nivå som kan klare. At turen ble 

vellykket, skyldes også vår buss-sjåfør, bror Svein Aril Karlsen, som med sikker hånd på rattet 

kjørte oss helt til teaterdøra. Her kunne vi bare spasere inn med kåper/frakk og annet utstyr i 

bussen uten å tenke for mye på garderobeforholdene. Etter forestillingen ble vi hentet på samme 

plass og kjørt til Parkveien 68 hvor vi kunne innta en to-retters middag på det gamle KNA-hotellet 

der restauranten bar det spesielle navnet «108 rom og kjøkken». Hjemme igjen før kl 2230 var     

» alle enige om at vi hadde hatt en fin tur», og lignende turer kan så absolutt anbefales. Stor takk 

til turkomiteen. 

Raymond Skoglund 
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 Mandag 21. november var det innvielse av Per Nilsen som ny bror i vår loge. Innvielsen ble me-

get fint gjennomført med godt fremmøte. Vi fikk gjester fra Loge 17 Dag og 47 Grenmar fra 

Porsgrunn Bror Per blir nærmere presentert i neste nummer av Kongshaugnytt. 

 

-- oo0oo -- 

Einstøingen (og jul) 

Det nærmer seg jul og da kan det være på sin plass å si noe om det å være menneske. 

Julen er en høytid for familie og barn; julen er en tid som styrker familiesamholdet. Det er en 

tid for vennskap og samvær. Men slik er det ikke for alle. Det er alltid noen som faller utenfor. 

For dem kan julen oppleves som vanskelig. 

Jeg vil skrive litt om einstøingen. Personen som ikke er en del av et fellesskap. Personen som 

opptrer alene, som ikke har evne til eller velger ikke å knytte bånd til andre. Disse personene 

bør vi søke å få øye på. De kan være vandrende tragedier både for seg selv og andre. 

I romanen “Før jeg brenner ned” beskriver forfatteren Gaute Heivoll om einstøingen som i 1978 

blir pyroman og påfører sine sambygdinger store lidelser ved å sette fyr på og brenne ned huse-

ne deres. Hovedpersonen Dag blir en uoppdaget, vandrende katastrofe. Dag var flink på skolen, 

snill mot sine foreldre og alle hadde bare godt å si om ham. Men han hadde ingen venner. Han 

klarte ikke å bestemme seg for hva han ville gjøre da gymnaset var unnagjort med fine karakte-

rer. Han ble hjemsendt fra førstegangstjenesten i militæret uvisst av hvilken grunn og fortalte 

aldri noen om hvorfor dette skjedde. Faren hans var leder for det frivillige brannvesenet i byg-

da, og Dag ble med som hjelpemann og sjåfør. Så begynte brannene. Over en periode på noen få 

uker klarte han å sette fyr på åtte hus. Ingen visste hvem brannstifteren var før hans egen mor 

under en dramatisk brann fikk øye på sønnen bærende på en bensinkanne fra brannstasjonen. Da 

løste alt seg. Dag ble arrestert og dømt som utilregnelig til syv års forvaring. Etter løslatelsen 

flyttet han tilbake like ensom som før. Ingen ville ha noe med ham å gjøre for han var bare pyro-

manen. Han ble knapt 30 år gammel. 

Samtidig som Heivoll skildrer Dag, skriver han sin egen oppveksthistorie inn i beretningen om 

Dag. Heivoll framstiller seg selv som en person med mange likhetstrekk med Dag: flink på skolen, 

gode karakterer, få venner og med vansker med å bestemme seg for et livsløp. Etter et mislyk-

ket forsøk på å studere jus, innser han at hans beste egenskap er å skrive, og han klarer å kom-

me seg ut av egen isolasjon ved å bli forfatter og unngår å bli en mislykket einstøing. 

Det som Heivoll ønsker å få fram, er at grensen mellom galskap der man påfører andre lidelser, 

og normalitet blant oss mennesker, er lett å overskride. Hvem som havner på den ene eller den 

andre siden kan skyldes tilfeldigheter, men einstøingen som lever i sin egen isolasjon i sitt eget 

verdensbilde, har vanligvis en større sjanse for å havne på den gale siden. 

Vi vil aldri glemme 22. juli i år. Da Anders Behring Brevik begikk uhyrligheter mot ganske uskyl-

dige mennesker. Etter hvert har vi også fått kjennskap til at han var en einstøing som diktet opp 

sin egen verden og sitt eget bilde av virkeligheten. Og alt gikk utrolig galt, og verden raste sam-

men og livet ble revet bort for dem han utpekte som sine offer. 

Tre ensomme mennesker. Tre einstøinger. Den ene klarte seg. De to andre ble en katastrofe for 

sine medmennesker. 

For einstøingen kan julen være en vanskelig tid. Kjenner vi noen einstøinger?  

Jostein Selvikvåg 
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-- oo0oo -- 

 

Vi gratulerer  

Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen 

på de siste sidene 

Arne Olav Nyland  70 år  30.januar 

Arvid K. Wold  70 år  5. februar 

Einar Samuelsen  80 år  28 mars 

 

 

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 
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Et reisebrev fra en fantastisk tur til REISEN TIL SØR-AFRIKA 

 

Sør-Afrika ligger på sørspissen av Afrika og har over 2500 kilometer med kystlinje som strekker seg 

nedover langs Det indiske hav i øst og Atlanterhavet i vest. Det sørligste punktet er Kapp Agulhas som 

ligger øst for det mer dramatiske og kjente Kapp det gode håp. Sør-Afrika kalles ofte for 

”Regnbuelandet” med bakgrunn i sammensmeltningen av folk med ulik kulturell bakgrunn, religion og tradi-

sjoner. Sør-Afrika har den mest sammensatte befolkninngen av alle land i Afrika sør for Sahara. Ved si-

den av mange afrikanske stammer har flere hundre år med innvandring og slavehandel gitt landet en bety-

delig andel med med tidligere europeere og asiater som bidrar til mangfoldet. 

Hit var det altså 47 spente reisedeltagere skulle 

på tur med Ribe reiser – Torbjørn Ribe og fru Tone. Det 

var søstre fra De hvite liljer (Kr. Sand), Margret Sku-

lesdatter, Verdande, Sarepta, Kristin og Gaia, samt 

brødre fra Kongshaug, Kong Sverre og Oseberg. 15. ok-

tober reiste vi via London og sov oss gjennom natten og 

landet i Johannesburg neste morgen. Der byttet vi til 

innenlands fly og var i Cape Town på formiddagen. Vi 

kjørte til Kirstenbosch Garden og vandret gjennom par-

ken med de vakreste planter før vi spiste en deilig lunch. 

Hotellet var endret og oppgradert til 5* Hotel Commo-

dore, like ved Waterfront og alle de flotte restaurantene og butikkene. Herfra hadde vi også utflukt til 

Kapp det gode Håp, Cork’s Bay og Simon’s Town med de spesielle små Kapp pingvinene. Veien dit gikk på 

Chapman’s Peak Drive, som er en svært spektakulær rute langs Atlanterhavets forrevne kyst. Veldig spek-

takulær! Vi skulle vært på Table Mountain (Taffelberget)  dagen før, men pga tåke og vind gikk ikke ka-

belheisen opp. Denne dagen, derimot, hadde tåken, som i går lå som en duk over Table Mountain lettet, og 

alle tok heisen opp og hadde en fantastisk utsikt over en av verdens vakreste byer, mens de lesket seg 

med champagne som velkomst. (www.tablemountain.net). 

 

Neste dag var det båttur til Robben Island, der Nelson Mandela 

satt i 17 av sine 27 år i fangenskap. Vi ble kjørt i buss men en 

dyktig guide som ledsager. Han hadde bl. a. guidet Kong Harald, og 

hadde vært i Norge flere ganger. Det var utrolig å se cellene og 

tenke seg at der satt det politiske fanger i år etter år etter år. 

Jeg leste på en vegg: ”Journeys are never long when freedom is 

the destination”. 

Bildet viser Nelson Mandelas fengselsselle på Robben Island. 

Uten annet enn en søppeldunk , fat og ulltepper er det beun-

dringsverdig den mate han fremstod etter soningen 

http://www.tablemountain.net
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Så neste dag: pga en forglemmelse hadde ikke Torbjørn med seg vinen Rust en Vrede da vi hadde 

vinsmaking på infomøtet i Tønsberg. Derfor startet vi dagen på bussen med vinsmaking kl. 09.15!  Så kjør-

te vi til vingården Fairview (www.fairview.co.za) for vinsmaking med oster til, produsert på stedet. Vi fikk 

orientering av norske Lars og Ingrid som var ansatt der. Det hadde nå begynt å småregne, og da vi passer-

te hugenottbyen Franschhoek (Det franske hjørne) regnet det så-

pass at vi ikke stoppet, men kjørte videre til Boschendal der det var 

mer vinsmaking og lunch. Herlig mat også her. - På denne turen kjør-

te vi forbi bl.a. fjellet der fjellklatreren Arne Ness omkom og feng-

selet Drakenstein der Nelson Mandela satt de siste årene før han 

ble løslatt.   Siste stopp var i Stellenbosch 

(www.stellenboschtourism.co.za, Syd-Afrikas eldste by der det også 

er universitet. Nå skinte solen igjen, og vi ruslet rundt og kikket i 

butikkene, handlet litt og så på folkelivet. 

Dagen etter, 6. dag, fløy vi til Durban. Der ble vi tatt imot av Elin Fosselie Paton, tidlige lærerkol-

lega av Torbjørn og gift med Graham, og sammen har de firma ”Get Africa Tra-

vel” (www.getafricatravel.com) som legger opp turer ikke bare i Syd-Afrika men også i andre afrikanske 

land. Hun ble med oss som guide på resten av turen. Nå skulle vi til Zululand, eller Kwazulu-Natal som det 

heter nå. På veien besøkte vi Zululand Mission Museum, en gammel norsk misjonsstasjon bygget som et 

fort – nå museum som viste norsk misjonshistorie. Og der var også et utsalg med mye afrikansk 

håndtverk. Her ble vi servert lunch med deilige ”norske” smørbrød. Så bar det til Zululand, og vi ble inn-

kvartert i en Zulu-landsby der vi bodde i runde hytter. (www.zulu.org.za eller www.proteahotels.com) Inni 

hyttene var det topp standard, med store deilige senger, topp moderne fliselagt bad og det man trengte 

av bekvemmeligheter. Vi ble tatt imot av høvdingen, en humoristisk og frodig kar. Her fikk vi demonstrert 

zululivet og deres kultur med spydkasting, kjepp-slåssing, sang og dans. Og vi fikk kjøpt souvenirer av zulu

-kvinner som satt på bakken med varene sine. 

Etter frokost kjørte vi til Phinda naturreservat. (www.andbeyond.com). Også her var det oppgra-

dering, fra det opprinnelige reservatet til det 5* Phinda, grunnlagt og eid av den amerikanske olje- og dol-

larmilliardæren Jean Paul Getty. Her har de satt ut mange utryddingstruede dyr, og samarbeider med 

naturvernorganisasjoner. De fleste bodde på Phinda Mountain Lodge, 6 av oss på Phinda Forest Lodge. Det 

ble gitt uttrykk for at så flott hadde vi aldri noensinne bodd! Vi var på 4 safariturer og var fordelt på 

forskjellige biler (åpne), og alle så ikke de samme dyrene. Men vi opplevde alle ”The big five”: elefant, ne-

sehorn, leopard, bøffel og løve. Vi så svart nesehorn, som er svært sjelden i forhold til det hvite.  Elefan-

ter så vi mange av, vår bil opplevde en flokk på over 30, store og bitte små, som kom til et vannhull for å 

drikke mens vi satt målløse og så på. En av bilene i vår gruppe kom rundt en sving og traff på to store ek-

semplarer som sloss så det smalt i støttennene! Så, midt i bushen, stoppet rangeren (sjåfør og guide/

kjentmann), og serverte kaffe, te og småkaker! Senere på dagen var det ny safari, og nye dyr: sjiraff, 

bavian, villsvin, sebra, gnu, bøffel, kudu, nyala, impala og mange fler Så var det stopp i bushen i solned-

gangen, alle bilene samlet, og det ble servert hvitvin og snacks!  

http://www.fairview.co.za
http://www.stellenboschtourism.co.za
http://www.getafricatravel.com
http://www.zulu.org.za
http://www.proteahotels.com
http://www.andbeyond.com
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 Etter en liten kjøretur til i mørket, endte vi opp med et utrolig syn: På en stor åpning i bushen 

var det hundrevis av lys, lykter i trærne og dekkede langbord med hvite duker, grillen var tent og det 

duftet herlig mat. Og mere smakfull afrikansk vin. Og så må det sies at rundt det hele gikk det bevæp-

nede vakter. Damene var svært imponert over det flotte dametoalettet de hadde satt opp – midt i bus-

hen! Og over oss en svart fløyelshimmel full av stjerner! Hele denne kvelden var så utrolig at det bare 

må oppleves!  

Neste dag var det ny safaritur, og vi fikk virkelig se løver, ikke hannløver for de vandrer for seg 

selv. En løvemor med unger som lå og ventet ved vannhullet på at dyr skulle komme ned for å drikke. Et 

annet sted lå to mødre med 4 unger og slappet av, de hadde spist seg mette på en sebra de tok sist natt. 

Og endelig fikk vi se en gepard, ”cheetah”, verdens raskeste dyr som kan komme opp i 110 km/t. Og alle 

disse dyrene hadde vi på helt ned til 6-8 meters avstand! Vi satt i åpne biler, men bilene bryr de seg 

ikke om, de er ikke fiender så de har aldri blitt angrepet. Og det er strengt forbudt å gå ut av bilene, 

sporfinneren som satt som utkikkspost foran på bilen satte seg inn i bilen med én gang det var farlige 

dyr i umiddelbar nærhet. Bilene braser gjennom krattskog og busker for å komme så nær dyrene som 

mulig, og de bare ligger der – helt uanfektet! – Også denne dagen var det stopp i bushen i solnedgangen 

for champagne og snacks, også nå var alle bilene samlet. Deretter ble vi kjørt til Mountain Lodge og had-

de middag  sammen med  de  andre  som jo bodde der, og nå ble vi underholt med dans og sang.  -  På vei-

en tilbake til vår lodge møtte vi en stor sjiraff som sto i veien.  
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Rangeren slo av lyset mens vi passerte, vi var så nær at vi kunne ta på den! Og sjiraffene er laaange, de 

kan bli opp til 6 meter! Og så er de så elegante der de går! 

Etter disse eventyrlige dagene reiste vi til St. Lucia, en liten fiskerlandsby som står på Unescos 

verdensarvliste. Her bodde vi på Elephantlake hotell. Første dagen reiste vi med båt langs innsjøen Lake 

St. Lucia og tok flodhester og krokodiller i øyensyn! Vi fikk vite at flodhestene holder seg under vann om 

dagen, men når mørket faller på går de på land, og da kan de gå opp til 40 km for å få i seg mat. Og en 

kveld vi satt utenfor hotellet hørte vi dem. De snøftet og prustet og trampet forbi!  - Også her i St Lucia 

var vi på safari, først en nattsafari. Vår fører var Kian Barker (www.shakabarker.com),  en fantastisk 

kunnskapsrik mann som har skrevet bøker og vært på TV om emnet våtmarksområder og alt som har med 

det å gjøre. Vi kjørte jo i mørket med lyskaster som sveipet hit og dit, mens han stoppet og fortalte om 

dyrene vi så. Til og med stjernehimmelen fortalte han om, brukte laserpeker på stjernetegnene. Og nå 

fikk vi endelig se leoparden, den lå under et tre et stykke unna, er veldig sky. Og vi så bushpigs, flodhes-

ter som vandret, svære pinnsvin, kameleon, hvit nesehorn, bushbaby, bøffel, sebra, washback og kudu. Og 

så i stillheten ropte plutselig Mette Sundve:”DET ER NOE PÅ BRILLENE MINE !” Hva det var? En bitte 

liten frosk! Også nå var det stopp i natten for servering: kaffe, te og varm sjokolade med småkaker til! Vi 

så flere flammer, små branner i terrenget. Og vi lurte på om de ikke 

skulle slukkes. Men det gjør de ikke noe med, det er på den måten  ve-

getasjonen blir holdt i sjakk så ikke hele landet gror ned. De slukker 

av seg selv, og så etter noen dager kommer det nytt friskt gress opp. 

Neste dag var det nok en biltur, nå skulle vi til Cape Vidal, med en tur i 

terrenget på veien. Vi som hadde vært på nattsafari sikret oss selvføl-

gelig bilen som Kian Barker kjørte, og oppdaget at han kjørte samme 

ruten som natten før, men nå så det jo noe annerledes  ut.  På Cape 

Vidal var det endeløse sandstrender med voldsomme bølger som slo inn fra Det indiske hav. Noen trosset 

bølgene og stupte uti, men ikke alle hadde lyst til å bade. Det var stekende sol og varmt, så en del sol-

brente fjes ble det! 

Det er så voldsomt mye å fortelle hele veien, men vi får se å komme oss videre til Durban, og Ho-

tel Elangeni ved strandpromenaden.  Vi har jo hatt moro av navnet på byen, for det uttales jo nærmere 

”dørben”. Men du får ikke en nordmann til å si noe annet enn ”durban”, og der var vi konsekvent!! Det er 

her Elin bor med familien sin, og hun er selvfølgelig ”krabbekjent” etter å ha bodd her i 13 år. Det ble 

rundtur med bussen med stopp på det indiske markedet der vi handlet krydder, smykker og enkelte kles-

plagg, og endte bussturen på det spesielle og flotte akvariet som viste alt fra koraller og små fisker til 

nifse haier. Herfra kunne vi gå langs strandpromenaden tilbake til hotellet. Hele veien var det boder der 

til dels plagsomme selgere tilbød (til special price for you!) smykker, skjerf, sjal, treprodukter, keramikk 

m.m. Det var de samme varene på alle de stedene vi hadde vært.  - To av mennene på turen, Cato Wendt 

og Einar Westby hadde bodd i Durban som barn, og fikk ”spesialbehandling”. De ble tatt med på tur til 

gamle tomter, og kjente seg igjen. Det må ha vært veldig spesielt! Einar traff og var på besøk hos en gam-

mel venn av sin far, og Cato så senere en gruppe skolegutter som hadde den skoleuniformen han hadde 

hatt på sin skole! Vestfoldinger kjenner jo navnet Abraham Larsen, om ikke annet så husker vi det var 

navnet på et av kokeriene. Han var fra Farsund og bodde her og grunnla den største landbaserte hvalba-

sen på kysten. Det ble sagt at han på et tidspunkt eide halve byen. Vi kjørte forbi huset hans, en stor ei-

endom med vid utsikt over byen og havnen, som er Afrikas travleste. 

Nå har vi kommet til dag 13, og turen gikk videre til Johannesburg (med fly) og til Soweto. Her var 

bebyggelsen alt fra flotte boliger til falleferdige skur. Huset til Winnie Mandela var slett ikke dårlig! Det 

var besøk i Nelson Mandelas hus, lenger nedi gaten lå huset til Biskop Tutu.  

http://www.shakabarker.com
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Det er det eneste tilfellet der to fredsprisvinnere bodde i samme gate. Vi spiste lunch på en lokal ”bar”, 

og til mange av damenes begeistring dukket sannelig den amerikanske senator Jesse Jackson opp. Og vi 

skjønner nå hvordan begeistrede tenåringer er når de ser popstjerner! Vi hadde stopp ved minnesmerket 

over studentopprøret 16. juni 1967, der mange studenter ble skutt ned. Statuen av Hector Pieterson, som 

var den yngste som ble drept, er symbol på det som skjedde. Vi fikk ikke kommet på Apartheid museet 

fordi avgangen fra Durban var så forsinket at noe måtte utelates her.  

Så kom kvelden og fra Johannesburg tok vi farvel med Syd-Afrika. Vi sov oss gjennom natten 

igjen og via London kom vi hjem fredag 28.  Det er mye å tenke tilbake på og repetere ved å se bildene 

som ble tatt, for det var mange. Fra en tur ONCE IN YOUR LIFETIME  -  slik mange opplevde det! 

 

 -- oo0oo -- 

 

Nytt fra Kollegiet 

Odd Fellow Ordenens landssak 2011- 2013, vil være en sentral sak for vår loge de kommende år.  

Vår Stor Sire ber oss om å etterleve Ordenens budord og søke etter beste evne å omsette ord 

til handling.  Vårt utadrettede humanitære arbeid er en viktig del av vårt virke.  Ordenens mål 

denne gang er å finansiere en ny SOS-barneby i Malawi med 15 familiehus.  I tillegg til selve 

barnebyen, er målet å bygge barnehage, skole, yrkesskole og å etablere et familieprogram hvor 

barnefamilier får hjelp til å forebygge familieoppløsning og foreldreløshet.  Ved full kapasitet 

vil 2000 barn være inkludert i familieprogrammet. 

Målet er å samle inn kr. 500,- pr Ordensmedlem i hver enkelt loge i perioden 2011-2013.  Til 

sammen vil dette bidra til over 11 millioner til den nye SOS-barnebyen.  Loge nr. 15 Kongshaug 

hadde pr. 1.1.2011 132 medlemmer.  Dette utgjør da for perioden kr. 66 000,-.  Det er opp til 

den enkelte loge å bestemme hvordan midlene skal samles inn. 

Vi startet med en kombinert klubb- og sosialaften den 14.november, arrangert av Nevnd for 

SOS-barnebyer og undermester.  Det ble en meget fin kveld med flott underholdning og utlod-

ning av gevinstgaver.  45 personer tok lodder for kr. 7945,-. Det er et godt stykke igjen til vi 

når målet om kr. 33 000,- pr år, så vi trenger all den hjelpen vi kan få av våre brødre til innteks-

bringende aktiviteter.   

Jeg vet at nevnden allerede er i gang med å samle inn gevinster til et lotteri, som vil bli trukket 

på vår sommeravslutning i juni neste år.  En praktfull barnevogn med meget flott utstyr er alle-

rede mottatt som gevinst. 

 

Kollegiet ønsker alle brødre og familien er riktig god og fredfull Jul og et riktig 

godt Nytt År 
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Storrepresentantens spalte: 

Som påtroppende Storrepresentant vil jeg takke for den tillit som 

er vist meg, da jeg ble valgt til dette embede for fire år. Det synes 

i første omgang som en lang periode for en som har passert de syt-

ti, men tiden går som kjent bare fortere, så vips er den borte. 

Så vil jeg takke avtroppende bror Frank Eriksen for hans arbeide i 

siste periode. Han har utført det med stor entusiasme og klokskap, 

han liker seg i manesjen og utfører sine ting utmerket. 

Mitt første Distriktsrådsmøte ble arrangert i Holmestrand i lokale-

ne til loge 85 De Tre Holmer. Forruten vanlig møteagenda fikk vi besøk av Stor Redak-

tør Kjell-Henrik Hendrichs, som tok oss med i filosofiske utledninger om ritualet for 

Troskapsgraden. Denne utredning/forklaring var ikke helt ferdig utarbeidet, men det 

kommer snart. Han deltok også på kveldens møte med et engasjert innlegg. Over 65 

brødre fra mange loger i salen. 

En sak som jeg plukket opp, er at det er gitt en æresstol (spesiell rullestol som kan be-

nyttes ved Ve.Ju. tilstelninger ved behov). Denne er gitt til Distrikt 8 av Storrepr Rei-

dar Kristoffersen fra loge Kong Sverre. Stolen kan leies ut av alle logene i distriktet 

som har ansvar for arrangementene. 

Ett annet prosjekt som det foreliger planer om, er Åpent hus. Distriktet skal gjennom-

føre åpent hus på alle steder som det er ordenshus, i løpet av en 2-års periode. Storlo-

gen har gitt ut en Veiledning for Åpent hus arrangement. Det er laget tre ulike ”roll ups” 

som kan stå f.eks i husene, slik at besøkende kan få informasjon om Odd Fellow. Mer om 

dette senere. 

Landssaken 2012 er kommet i gang og det er EksDSS Jonn Wøllo som skal være kontakt 

mellom Storlogen og logene i Distrikt 8. Mer om dette i annen artikkel. 

I februar skal det være innvielse for nye patriarker i Leir nr 8 Vestfold.. Dette er for 

brødre som har hatt Den Høye Sannhets Grad i tre år, og som er interessert i videre 

fordypning på arbeide i Odd Fellow Ordenen. Storrepresentanten sender melding til Lei-

ren om interesserte brødre i god tid før fristen. 

Til slutt en julehilsen til brødrene og deres familie: En god og fredfull jul ønskes alle 

dere og så møtes vi igjen til nye oppgaver i året 2012. 

 

V. K. og S. 

Åge B. Eriksen  

Storrepresentant 
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Rapport fra SOS Barnebyer 

 

Tradisjonen tro har det også høsten 2011 vært gjennomført en betydelig innsats til inn-

tekt for SOS-barnebyer. 

Medlemmene i Nemnda har hengt i stroppen for som vanlig om høsten, var det vedsalg-

tid og fra vår leverandør i Kodal, Anders Tveitan, ble det hentet ut 895 sekker bok- og 

bjerkeved. Omsetningen ble totalt på kr. 80.550,- + gaver med kr. 460,-, til sammen kr. 

81.110,-. Netto overskudd etter innkjøp av ved og annonse i Sandefjords Blad ble kr. 

23.259,-.  Veden ble hentet med biler og hengere hos leverandøren, og levert til 58 kun-

der til kr. 90,- pr. sekk fritt levert. Salget av ved er gjort ved at nemndas medlemmer 

har ringt rundt til tidligere kunder og ved annonse i lokalavisen. Felles for både nye og 

gamle kunder er gjennomgående at man ønsker å gi sin støtte til formålet. Så en hjerte-

lig takk til alle våre kunder samt innsatsen til brødrene som har stilt opp med muskel-

kraft og kjøretøyer. 

 

Kollegiet i Loge nr 15 Kongshaug har forespurt Nemnd for SOS-barnebyer om nemnda 

kan  stå som hovedaktør for den praktiske gjennomføringen av de aktiviteter som Loge 

nr. 15 Kongshaug iverksetter for å nå målene Storlogen forventer i forbindelse med 

landsaksjonen. 

 

Årets aktiviteter har gitt et netto resultat på ca. kr. 81.000,-. I tillegg så er Li-

rekassen solgt og har innbrakt kr. 40.000,- til det gode formål. Bakgrunnen for 

salget er synkende antall oppdragsgivere og dermed lav avkastning. Totalt gir dette 

kr. 121.000,- i inneværende år. 

Logen har jo gjennom mange år sendt betydelige beløp til SOS-barnebyer ut over det vi 

yter som faddere til 3 fadderbarn og 2 SOS-barnebyer. På bakgrunn av årets innsats 

med Ballongsalg og Vedsalg foreslår nemnd for SOS-barnebyer ovenfor Loge nr. 15 

Kongshaug at vi kan sende totalt kr. 50.000,- til SOS Barenbyer i Norge, øremerket med 

kr. 20.000,- til SOS-barnebyer i El Salvador og kr. 30.000,- til SOS Day Care and Medi-

cal Center i Addis Abeba i Etiopia. På begge steder øremerkes midlene til undervisning, 

sosiale og helsemessige formål. Dermed hjelper vi til at barna får muligheter til å utvikle 

seg på en god og sunn måte. Ikke minst så får ledelsen i barnebyene en hjelpende hånd 

for å tilrettelegge de daglige oppgaver. 
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Landsaksjonen 2011 – 2013: 

Mandag 14. november ble den terminsatte klubbaften utvidet til en sosialaften til inntekt 

for Logens bidrag til Landssaken. Det var foredrag av Eks. DDS Jonn Wøllo som ga oss 

nærmere opplysninger med detaljer om hele opplegget som Brødre og Søstre nå skal ar-

beide for i resten av dette år og i hele neste. Videre underholdt duoen ”Wanted ”, Mor-

ten og Rune, med mesterlige køntrimelodier, og publikum med allsang. Dette innslaget ble 

gjort uten vederlag til duoen som bidrag til den gode saken. Brødrene fikset åresalg og 

utlodning, og med bevertning av 100 gr. karbonade-smørbrød, kaker samt kaffe, ble det 

en vellykket aften.  

Inntekten av arrangementet beløp seg til kr 7 945,-  netto og brødrene hadde med seg 

gevinstgaver. I alt møtte 45 personer og det var fint tatt i betraktning den korte tida 

som man hadde til forberedelsene. UM Svein Harald Sataslaatten og formann Sigurd 

Vestly i SOS-nemnda bandt det hele sammen på en god måte. 

De som har hatt anledning til å besøke en SOS-barneby, har fått opplevelser som har 

satt minnerike inntrykk. Dere som er faddere, får jo også en masse inntrykk gjennom 

”Magasinet” utgitt av Stiftelsen SOS-barnebyer Norge, og som kommer med 4 nummer i 

året. 

Behovet for tilhørighet er grunnleggende og felles for alle mennesker. Det å oppleve at 

man hører til, gir barn trygghet til å møte verden. Behovet for hjelp er kjempestort, så 

hver krone blir tatt godt vare på og omsettes så barn får et trygt hjem og en bedre 

framtid. 

Loge Kongshaug fikk sitt første fadderbarn i 1975, og Birger B. Vabog hadde i 1977 et 

inserat i Norsk Odd Fellow Blad om SOS-barnebyer, der det bl.a. var å lese: 

”La oss som den barmhjertige samaritan, rekke vår hånd til dem som er røvet for kjær-

lighet og omsorg. La oss sammen en dag kunne åpne døren til et hjem hvor familielivet er 

den beste pleie. Dersom Storlogen finner å kunne gå inn for en innsamlingsaksjon, håper 

jeg at de forskjellige Loger slutter helhjertet opp om tiltaket.” 

Selv om det tok lang tid, så sannelig har dette har gått i oppfyllelse både i 2003 og nå i 

2011 -2012. 

Vi håper at majoriteten av brødre og søstre også denne gang finner mulighet til å yte sitt 

beste.  

Sigurd Vestly, Formann i Nemnd for SOS-barnebyer.  Birger Bugge Vabog, Sekretær. 
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Nytt fra hus-styret 

Siden siste generalforsamling har styret i ”logehuset”  gjennomført 5 styremøter. Vi 

har blant annet fulgt opp Prosjekt 22. Prosjektgruppen har gjort en fantastisk jobb 

med økonomistyring. Alle involverte har jobbet intens med pruting og rabatter og ikke 

minst med å skaffe dugnadshjelp. Totalt pr 31.10.2011 har det blitt 5202 dugnadstimer 

totalt. Av disse har Loge 15 Kongshaug bidratt med 978,5 timer hvorav to brødre har 

75% av timene  Når dette skrives er heisen ved kjøkkeninngang tatt i bruk. Det er in-

stallert nytt nøkkelsystem, litt babysykdommer men dette går seg snart til. Det er 

skrevet kontrakt med vår restauratør for 1 år, og St. Olav vil fortsette i våre lokaler. 

HMS / IKS er ferdig og vil bli delt ut til OM i loge og leirer etter vårt styremøte den 

29. nov. Brannsikkerheten er godt ivaretatt med ny brannvernleder: bror Per Harald 

Knudsen. Styret har fått ja fra brødrene Arne Olav Nyland og Bjørn Vidar Boberg til å 

fungere som ”vaktmestere” på logehuset. Det setter vi stor pris på. Det skal bli godt å 

få orden i rekkene. Det foreligger også ny organisasjonsplan. Denne er å finne i HMS / 

IKS håndboken. Det blir i disse dager inngått avtale med handelsnæringen i byen om 

rydding og strøing av vårt fortau. Det ser vi frem til. Ellers sender styret rapport til 

OM i eierlogene etter hvert styremøte, skulle brødrene ha spørsmål kan det kanskje 

finnes svar i en av styremøteprotokollene. Spør kollegiet. 

 

 

-- oo0oo -- 

 

Åge B. Eriksen påtok seg etter anmodning fra Overmester å arrangere datakurs for in-

teresserte brødre. Det er nå avholdt 3 dager med fokus på opprettelse av brevmal, or-

ganisering av data på harddisken og en del internettbruk. Det er stor entusiasme blant 

deltakerne og det er tanker om flere kursdager på nyåret. 

 
Man render og utfolder sådan en flid 

Med nytting ting, at man aldrig får tid 

Til det som man helst ville vi seg. 

 

Forklaringen på det er åpenbar. 

Tid – det er sletikke noget man har 

Men noget man selv må gi seg. 

 

       Piet Hein 
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Julekrybben og hymne til Josef 

Snart er det jul, og vi ser frem til å feire høytiden med våre kjære. Og når det skinner rent i 

alle kroker – vil vi ta frem alle eskene med julepynt, kanskje det triveligste gjøremålet vårt. 

Den ene tingen etter den andre vil bli plassert der den gjennom årene har fått sin plass. 

Juletreet vil få sine lys, og stjernen blir festet i toppen. Andre kjære ting henger vi opp,- alle 

med sin symbolverdi. Noe av pynten har kanskje en helt spesiell verdi for oss, og i flere hjem 

blir en eske funnet frem med ekstra hjertevarme. 

Esken med julekrybben. I stallen blir eselet plassert i sin binge. Krybben får sin plass, og Jo-

sef kneler ydmykt for hovedpersonen selv, det lille barnet som ligger trygt på Marias fang. 

Inger Hagerup har skrevet denne hymnen til Josef. 

 

 
Den unge Maria vandret 
Engang til Betlehems by 

Forteller den gamle legende 

Som alltid er like ny. 

Gjennomstrålet av himmelsk glans 

Lyste de hellige to. 

Hva tenkte den mørke Josef 

Som bare var trofast og god? 

Det var ikke rom i herberget. 

Men stallen var lun og varm. 

Så fødte hun der sin første sønn 

Støttet av Josefs arm  

Kan hende han svøpte sin kappe 

Litt bedre om barnet og moren. 

Slik vernet han ordløs menneskets drøm 

Den hellige Josef av jorden.  

Stjernesoler og vismenn. 

Hyrder og englekor. 

Hva tenkte den mørke Josef 

Som aldri mælte et ord.  

 

”- Og fred på jorden –” 

Et av de andre ord vi forbinder med juleevangeliet er fred. Vi bruker ofte ordet i våre jule-

hilsener og juleønsker. Vi ønsker så inderlig fred mellom menneskene, i hjem, vårt eget land 

og i hele verden. Skapes det ro et sted, bringer media straks et annet krigsområde frem. 

 

Et fredelig nytt år – kanskje blir det for deg og meg. Men vi vet at når førjulsmaset plutse-

lig er over og vi samles til høytid i kirke og hjem, da er det mennesker ganske nært oss som 

fryser, sulter og frykter geværkulene. – Vi er heldige som får bo i en fredelig del av verden. 

 

I disse dager samles brødre i alle våre loger for sammen å feire jul. Når lysene slukkes og 

stjernehimmelen tennes, kommer kjære juletoner til oss. Sammen vil vi føle JULEFREDEN. 
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Juletrefest for beboerne på Sukke døvehjem 

Tirsdag 27 desember (3.juledag)  kl 18.00  
arrangeres vår tradisjonelle juletrefest for beboerne på Sukke i våre 

logelokaler  

Nå nærmer julen seg og med den følger den tradisjonelle juletrefesten for beboerne 

på Sukke 3. juledag. 

Vi håper at flest mulig av logens brødre med ev. ledsager stiller opp denne kvelden. 

Husk klokkeslettet: 1800. Festen pleier å vare ca. 2 timer. 

Ta med smørbrød til dere selv og i tillegg smørbrød til 2 av gjestene. 

I fjor kom det ca. 70 stk. fra Sukke. Vel møtt. 

Men brødre!! 

Husk at:”Den største gleden man kan ha det er å gjøre andre glad” 

Møt opp og si gjerne fra på forhånd til Sukkekomiteen at dette vil dere være med på. 

Med hilsen for Sukke-komiteen 

Ola Fjeld 

Gi hverandre en julegave. 

Buss Vestfold – Gardermoen tidlig 22. sept. 2012.  Fly via Brüssel til Bilbao. Biskayas fantastisk 

kyst og kulturbyen Bilbao med Guggenheim museet.  Besøk i Covarrubias der Kristina Håkonsdat-

ter ligger begravet. Olav den Helliges kapell som ble åpnet i 2011. Rioja's fantastiske viner og Py-

reneenes ville landskap. Klostrene San Juan de la Peña og Montserrat. Lilleputstaten Andorra og 

pulserende Barcelona. Flamencoshow. Fly fra Barcelona til Gardermoen 30. sept. Buss hjem til 

Vestfold.  Gode hoteller. Pris 12480 Brosjyre under utarbeidelse og påmelding i februar.  
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Periodens billedgalleri 

Veteranaften 

Etter måltidet på veteranaften 17. oktober var det utloddning 

Som vanlig er Gunnar aktiv når det gjelder utlodningen også.             Veteraner i godt lag med yngre tihørere 

Noen er heldige og vinner mer enn andre. 

Leif Keim—Johnsen og Hans Kristian Barstad synes å være blant 

de heldige 
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Kongshaugnytt finner du på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 19.03.2012 

Siste frist for materiell til det nummeret er 7. mars 

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: Raymond Skoglund 

Skribent: Ola Fjeld 

Skribent: Jostein Selvikvåg 

Skribent: Gunnar Jensen 

Skribent :Birger Bugge Vabog 

Webansvarlig :Åge B. Eriksen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

 

 
Vi sender en julehilsener til alle våre brødre som av forskjellige grunner ikke kan 

komme på møtene våre.  

Noen er på institusjon, andre er skrøpelige og kan ikke komme seg ut, og så har vi 

noen som bor andre steder i landet.  

Til dere som bor i vårt område, men som av forskjellige grunner ikke setter av tid 

til å komme i logen,  vi håper å se flere av dere på våre møter i det nye året. 

 

 

 

 

Nemnd for omsorg henstiller til brødrene om å kontakte leder for nemnden angåen-

de brødre som vi alle bør ta vare på enten per telefon eller besøk. 

 

Kontakt Rolf Sætre på 90866339 eller e-post  rolf.satre@sandefjordbredband.net 
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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 

 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad 

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift 

Telf: 33464901, Mob: 92450777 

www.kjellmester.no,  kjellmester@c2i.net 


