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0 FORORD 
Norsk Odd Fellow Akademi prosjekt nr. 16/2018 

 

Trioen Bjørn H. Hørnes, Trond O. Gundersen og Åge B. Eriksen har fullført følgende prosjekt:  

HISTORIEN OM LOGE NR. 15 KONGSHAUGS’S STØTTE TIL SOS-BARNEBYER.  

Forfatterne har hatt i tankene å bringe historien om Logens innsats, for å skaffe midler til en sosial 

organisasjon for nødstedte barn. Valget falt på SOS-barnebyer, en Norsk underavdeling av SOS- 

Kinderdorf International. Størstedelen av inntektene kommer fra salg av gassballonger på 17. mai, 

men også andre former for inntekter som logens medlemmer har sørget for, og gaver, som er gitt av 

glade givere.  

Den som har dratt det hele i gang er Eks OM Birger Bugge Vabog. Han har vært utrettelig for saken i 

alle år, før alder og sykdom har innhentet også ham. Det har også vært viktig å presentere alle de 

brødre, noen med partner, som i årenes løp har brukt mye tid og krefter i sin fritid på dette 

prosjektet. Det ser ut som om de har hatt en riktig god følelse for saken, siden de har møtt til dugnad 

år etter år.  

Liv Vabog, Birgers kone, fortalte at da Birger dro på jobb i India 1976, hadde de allerede et 

fadderbarn i privat regi, og det var henne han dro til New Dehli for å besøke. Dette besøket i 

barnebyen tente Birger, og som en ivrig logebror mente han at dette var et område i tråd med 

intensjonene til Odd Fellow-Ordenen, om å ta vare på de foreldreløse. På en måte var dette 

besøket triggeren til hans videre engasjement. 

Vi har forsøkt å se nærmere på de enkelte tall for inntekter og utgifter, og spesifisert enkelte poster. 

Organisasjonen SOS-barnebyer, Norge, har bidratt med oversikt på mottatt beløp gjennom årene.  

Totalt ligger det innsamlede beløp på rundt 3 millioner kroner, hvor to tredjedeler er overført SOS-

barnebyer direkte, resten er verdier i fond og bankinnskudd, samt det som er samlet inn på 

Landsinnsamlinger og overført Storlogen direkte. 

Tidene endrer seg, og i 2018 ble det slutt på salg av gassballonger på 17. mai pga. politisk vedtak.  

Loge nr. 15 Kongshaugs Nevnd for SOS-barnebyer, vil forsøke å se etter andre oppgaver for fortsatt å 

skaffe midler, og bare fremtiden vil vise hva som blir resultatet. 

En spesiell takk til Anne Lisbeth Øiseth, for hjelp til å lese korrektur. Samt andre brødre som har 

bidratt med fakta og bilder. 

Forfatterne 
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I HILSEN FRA SOS-BARNEBYER 
 
Kjære brødre i Loge nr. 15 Kongshaug 
 
Å lese historien om relasjonen mellom Loge nr. 15 Kongshaug og SOS-barnebyer har vært en sterk og 
god opplevelse. Historien forteller om et bokstavelig talt enestående engasjement og en moden evne 
og vilje til å få ting gjennomført. Ikke bare en gang, men år etter år, en jevnt stor innsats. Når store 
ting skjer er det ofte enkeltpersoner som går foran, slik Birger Vabog har gått foran i Loge 
Kongshaug. Hans evne og vilje ville ikke alene gitt de resultatene som nå er samlet mellom to permer, 
om ikke alle dere andre i logen hadde fulgt etter ham.  
  
Å hjelpe foreldreløse barn er dypt forankret i Odd Fellow Ordenens verdier og har i 2019 stått på 
Ordenens handlingsprogram i mer enn 200 år. SOS-barnebyer ble startet i Østerrike i 1949, av 
legestudenten Hermann Gmeiner, han var en pioner og en sosial entreprenør innen barneomsorg. 
SOS-barnebyer skulle være motsatsen til de store barnehjem med ditto sovesaler, som den gang var 
løsningen for foreldreløse barn. Mye er forandret og har blitt bedre siden den gang, i mange land. 
Men jobben er fortsatt ikke gjort.  
  
SOS-barnebyer er tuftet på en folkelig altruisme, mange gir litt for at vi sammen kan skape et stort 
resultat. Slik det også har vært i Loge Kongshaug. Lirekassens melodier, svevende ballonger og 
varmende ved har sammen med brødrenes store innsats skapt resultater. I tillegg til alle 
fadderskapene er det naturlig å trekke frem logens finansiering av en SOS-barnehage i Etiopia, og 
den store innsatsen dere har gjort tilknyttet Odd Fellow Ordenens landssaker for SOS-barnebyer. I 
dag er det mer enn 120 tusen faddere i Norge. Det er enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner, det 
er skoler og klasser. SOS-barnebyer har venner i alle kriker og kroker i det norske samfunn. I SOS-
barnebyers historie i Norge har Loge Kongshaug vært både en god bidragsyter og en viktig 
budbringer.   
  
Som generalsekretær i SOS-barnebyer Norge ser jeg stadig hvor viktig enkeltpersoner er for helheten, 
og det er i dette perspektiv jeg vil rette en stor takk til Loge nr 15 Kongshaug, og spesielt til 
foregangsmannen Birger Vabog. Historien som nå er skrevet dokumenterer hva deres innsats har 
betydd for SOS-barnebyers arbeid for foreldreløse barn i svært mange land, som for eksempel i 1992, 
ved Støtteaksjonen for SOS-barnebyer og en ny barneby i Latvia. 
  
Med ønske om et fortsatt godt samarbeid vil jeg rette en stor takk til Loge nr. 15 Kongshaug og til 
Birger Vabog. Uten dere kunne ikke SOS-barnebyer vært det vi er i dag. 
 
Vennlig hilsen 
SOS-barnebyer 
  
Bente Lier 
Generalsekretær 
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II NORSK ODD FELLOW ORDEN 
Den Norske Odd Fellow Storloge ble formelt stiftet 1920. Før denne tid var Ordenen underlagt Den 

Danske Storloge i København. Loge nr. 15 Kongshaug i Sandefjord, var i 1926 den første Odd Fellow 

Loge som ble stiftet i Vestfold.  

III STARTEN 
Et av Den Norske Odd Fellow Ordenens budord er å oppdra de foreldreløse. Loge nr. 15 Kongshaug 

har i alle år hatt sosialt arbeid høyt på programmet, helt fra tanker om hjelp til ungdom, utadrettet 

arbeid på døvehjemmet «Sukke», Barnas venner, SOS barnebyer oa.  

Juletrefest for barn, ble arrangert første gang 28. desember 1928, og senere 

hvert år, med opphold under krigen. Fjerde juledag har vært fast dato. Nå 

arrangeres juletrefesten sammen med Loge nr. 48 Færder og Rebekkalogene 

nr. 37 Verdande og nr. 120 Gaia. De fire loger skifter på å være arrangør. 

I 1949 begynte de faste julebesøkene på Sukke Døvehjem, senere Stiftelsen 

Signo, noe som skulle lede til et utstrakt samarbeid med denne institusjonen.  

Allerede en måned etter Broderforeningens stiftelse i 1923, kom tanken om 

barns landopphold, opp blant brødrene.  

Den 2. mars 1923 ble det valgt en komite på 3 medlemmer som skulle 

vurdere saken. Komiteens arbeidstid ble ganske kort, og ga intet resultat. 

Den 4. oktober 1937 etterlyses komiteen, og på grunn av krigen, ble det ikke før 3. februar 1947 at 

det ble valgt en ny komite. Den 1. mars 1948 fremkom komiteen med forslag om finansiering av 3 

ukers landopphold for 10 barn.  

Feriekolonien ble holdt i juli måned på Rønningen, Langeby i Sandefjord, med 14 gutter. 

Til å bestyre dette valgtes en komite på tre brødre, og i juni 1949 ble det kjøpt 2 hytter i Svinevika, 

Tjølling. For å skaffe nødvendig kapital ble foreningen «Barnas Venner» stiftet. Eiendommen 

«Toppen» i Tjølling ble deretter kjøpt for kr 1500.-.  

I 1958 fant man ut etter lang debatt, at behovet for sommerleir for gutter ikke lenger var tilstede. 

Hyttene ble besluttet solgt, og ledig kapital investert i nybygg for Odd Fellow Ordenen i Sandefjord. 

På 1970-tallet kom ideen om å støtte arbeidet til organisasjonen SOS – barnebyer. Loge Kongshaug 

tegnet kontrakt for det første fadderbarn som var Shashi Kala fra barnebyen Green Fields i India. 

Fadderskapet varte fra 1975 til 1982.  

Etter hvert har logen øket sine fadderskap til fem, hvorav 3 fadderbarn og 2 fadder-barnebyer. Et 

fint trekk ved vårt forhold til disse barna og Sekretariatet for Fadder-barnebyen, er at noen av logens 

brødre har brevvekslet med dem i mange år, og gjort fadderskapet til noe mer enn en økonomisk 

hjelp. Logens Nevnd for SOS – barnebyer, kom til for å ta seg av alt arbeid med fadderbarna. Det 

økonomiske fundament for hjelpen ble ytterligere sikret ved opprettelsen av Loge nr. 15 Kongshaugs 

Fond for SOS – barnebyer, med vedtekter godkjent av Storlogen.  

1 1977 skrev br. Birger B. Vabog et inserat til Norsk Odd Fellow Blad om SOS-barnebyer der det bl.a. 

er å lese:  

        “La oss som den barmhjertige samaritan rekke vår hånd til dem som er røvet for kjærlighet 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. " 

Loge Kongshaug besluttet å fremme et forslag til Storlogen i 1977 -1979 om en slik 

innsamlingsaksjon, og samtlige loger i Norge ble også tilskrevet i sakens anledning. Saken ble ofret 

meget liten oppmerksomhet fra Storlogens side, slik at forslaget ikke kom til noen 

Loge Kongshaugs Logo 
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realitetsbehandling på det kommende Storlogemøte. Senere kunne man erfare at Storlogen hadde 

påtatt seg et fadderskap for SOS-barn i 1975 og et nytt i 1977, med oppfordring til loger som søker 

humanitære oppgaver, om å gjøre det samme.  

Logen, ved br. Birger B. Vabog, har fra begynnelsen holdt kontakt med våre fadderbarn med 

brevveksling, og har hatt mange hyggelige meldinger å komme med til brødrene på logemøter.  

Man fant etter hvert at tiden var inne til å intensivere virksomheten for SOS-barnebyer, og det ble 

arbeidet med muligheter for å skaffe mer penger til formålet. Etter et lengre forhåndsarbeid ble det 

våren 1989 vedtatt å opprette “Loge nr. 15 Kongshaugs Fond for SOS-barnebyer ", og dette ble 

godkjent i logemøte 24.april 1989 og av Storlogen ved Stor Sire Einar Brovoll, 18. mai 1989. Følgen 

av dette ble at det høsten samme år ble valgt en egen Nemnd for SOS-barnebyer som skulle forestå 

Logens arbeid for dette viktige formål. Nemndens første formann var br. Olav Eggen. I henhold til 

vedtektene skulle det bl.a. opprettes et eget fond, hvis avkastning skulle være med på å betale 

utgifter til fadderskap for minst 3 fadderbarn.  

På grunn av nedtrappingen i Logens tilskudd til Sukke, fikk Nemnd for SOS barnebyer i 1990 overta 

den årlige sosialaften for brødre m/damer som hittil var blitt arrangert for å skaffe inntekter til Sukke 

komitéens arbeid. På denne første sosialaften kunne br. Birger B. Vabog fortelle, samt vise lysbilder 

fra besøk i SOS barnebyen Greenfields, New Dehli, India.  
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IV BIRGER BUGGE VABOG 

 

 

Birger fortjener et eget kapittel, uten ham har ikke dette prosjektet kommet i gang. Han har fra 

1970-tallet «brent for» å skaffe penger til SOS- barnebysaken sent og tidlig, og har hatt en evne til å 

få med seg hjelpere til å gjennomføre sine planer. 

Han ble født 24. april 1931 i Sandefjord og ble innviet i Odd Fellow Loge nr. 15 Kongshaug 1964. 

Hans fadder var Haakon Kjæraas. Han har hatt følgende verv i Logen: Organist i to runder 1966-69 og 

1985-87, Kasserer 1970-71, Sekretær 1981-83, Kapellan 1983-85, Undermester 1987-89, Overmester 

1989-91, Fung. Eks OM 1991-93. Fikk Storlogegraden 1992, Storlogens Hederstegn 2002, og ble 

Årets Bror i Kongshaug 2011. Veteranjuvel for 25, 40 og 50 års medlemskap. Grunnlegger og 

Redaktør i flere år for medlemsbladet Kongshaug nytt. Han har alle Leirgrader i Leir nr. 8 Vestfold. 

Gift med Liv, som trofast har delt hans arbeide for SOS barnebyer, og reiser til fjerne og nære 

barnebyer og besøk til fadderbarn. 

Fra boken ODD FELLOW ORDENENS HISTORIE Bind II av Kjell-Henrik Hendrichs står det på side 354 

Landssaken SOS barnebyer. En rekke loger over hele landet hadde allerede i årrekker engasjert seg i 

arbeidet for barnebyer i SOS-barnebyers regi. Et helt ekstraordinært arbeid i denne sammenheng ble 

ledet av Sandefjordlogene, med hærføreren, Eks Overmester Birger Bugge Vabog, med Odd Fellow 

loge nr. 15 Kongshaug i spissen. 

V NEVND FOR SOS – BARNEBYER 
 

           1.      Ledelse og medlemmer 
Nevndmedlemmer 1989 - 2019 

                        Liv og Birger Vabog 

 DSS Gutke, Birger Vabog og OM Erling Riisnæs etter tildeling av 
Ordenens Hederstegn 
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  Birger Bugge Vabog 
      *1931 

        Olav Eggen 
      *1934 †2018 

 Halvard G. Johansen 
    *1934 

      Hugo L. Karlsen 
       *1920 †2017 

     Gunnar Roggert 
    *1923 Utm. 2016 

 
 
 
        Ikke bilde. 
 
 
 
   Alfred Olav Standal 
   *1936 Utm. 1994 

       Jan Løkkevol 
*1933 

   Thormod Larsen 
     *1936 †2009 

      Henry Jacoby 
    *1944 

      Olav L. Løvoll 
*1945 

 Svein H. Sataslaatten 
    *1954 

   Hans Erik Thomsen 
   *1946 

        Tor Klavenes 
   *1934 Utm. 2018 

          Odd Dahl 
*1939 Utm. 2013 †  

      Henry Dallager 
     *1955 

Kaare Aksel Mathiesen 
   *1940 

       Arild Larsen 
     *1950 

       Jens Tørnbye 
    *1940 

      Kjell Krohn Riege 
    *1942 Utm. 2011 

   Johannes Klepaker 
    *1946 
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    Øystein Mathisen 
    *1964 

    Bjørn L. Børgesen 
   *1948 

      Edvard Eriksen 
    *1948 

 
   Kjell Fredrik Moe 
   *1945 

    Kjell A. Andersen 
   *1967 

       Kjell A. Olsen 
     *1958 

    Thore S. Nielsen 
    *1979 

   Reidar Helgeland 
   *1953 Ovf. 2017 

      Bjørn H. Hørnes 
      *1943 

     Runar Bjørnerud 
     *1965 

          Ola Fjeld 
      *1953                                  

   Svein Trollsås 
   *1952 

    
 

1989 

Olav Eggen, leder, Halvard Gade Johansen, Hugo L. Karlsen, Gunnar Roggert, Olav Standal 

Opprettelse av Nemnd for SOS – barnebyer 1993. 

Etter forslag fra «Nemnd for logens styrkelse og ekspansjon» ble det i 1993 dannet en ny Nemnd 

som skulle arbeide for å samle inn midler til et fond for SOS-barnebyer.  

Valgte medlemmer: 

1993 – 1995 og 1995 - 1997 

Birger B. Vabog, leder, Jan Løkkevol, Thormod Larsen, varamann Henry Jacoby 

1997 – 1999 

Birger B. Vabog, leder, Jan Løkkevol, Thormod Larsen, Olav Lars Løvoll, varamann Henry Jacoby 
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1999 – 2001 

Birger B. Vabog, leder, Svein Harald Sataslaatten, Hans Erik Thomsen, Olav Lars Løvoll, varamann 

Henry Jacoby 

2001 – 2003 

Birger B. Vabog, leder, Svein Harald Sataslaatten, Hans Erik Thomsen, Olav Lars Løvoll, Thor 

Klavenes, Odd Dahl, varamann Henry Jacoby 

2003 – 2005 

Birger B. Vabog, leder, Svein Harald Sataslaatten, Hans Erik Thomsen, Henry Dallager, Kaare Aksel 

Mathiesen, varamenn Henry Jacoby og Odd Dahl 

2005 – 2007 

Birger B. Vabog, leder, Svein Harald Sataslaatten, Hans Erik Thomsen, Henry Dallager, Kaare Aksel 

Mathiesen, varamenn Arild Larsen og Odd Dahl 

2007 – 2009 

Birger B. Vabog, leder, Kaare Aksel Mathiesen, Arild Larsen, Jens Tørnbye, Kjell Krohn Riege, 

varamenn Odd Dahl og Johannes Klepaker 

2009 – 2011 

Sigurd Vestly, leder, Øystein Mathisen, Arild Larsen, Bjørn Loland Børgesen, Edvard Eriksen, 

varamann Birger B. Vabog 

2011 – 2013 

Sigurd Vestly, leder, Øystein Mathisen, Arild Larsen, Bjørn L. Børgesen, Edvard Eriksen, Birger B. 

Vabog, varamann Johannes Klepaker  

2013 – 2015 

Øystein Mathisen, leder, Birger B. Vabog, Bjørn L. Børgesen, Edvard Eriksen, Kjell Arild Andersen, 

Kjell Fredrik Moe, varamann Reidar Helgeland. Senere innvalgt Svein Trollsås for 1,5 år. 

2015 – 2017 

Birger B. Vabog, leder, Kjell Fredrik Moe, Edvard Eriksen, Kjell Arild Andersen, Kjell A. Olsen, Thore 

Sebastian Nielsen og varamann Reidar Helgeland  

2017 – 2019 

Kjell A. Olsen, leder, Kjell Arild Andersen, Bjørn Harald Hørnes, Runar Bjørnerud, Ola Fjeld, varamenn 

Johannes Klepaker og Svein Harald Sataslaatten, i tillegg ble Birger B. Vabog og Edvard Eriksen valgt 

på et senere tidspunkt.  

Statutter 

Statuttene ble utarbeidet og stemt over i Logen med positivt resultat, deretter oversendt Storlogen 

for godkjennelse. Br. Stor Sire Einar Brovoll ga sin godkjennelse den 18. mai 1989, med en liten 

tilføyelse. Senere er det gjort små endringer, som rutinemessig er blitt godkjent av Storlogen ved 

Stor Sire. 

 

LOGE NR. 15 KONGSHAUGs FOND FOR SOS BARNEBYER – VEDTEKTER 

1. Fondet for SOS Barnebyer er opprettet av Loge nr. 15 Kongshaug for å støtte det arbeid som 

Stiftelsen SOS Barnebyer Norge driver til beste for barn verden over, i samarbeid med SOS 

Kindendorf International. 
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2. Fondets midler bygges opp gjennom frivillige bidrag fra Logens medlemmer. 

3. Inntekt til fondet erverves gjennom renteavkastning, godkjente aksjoner samt på annen 

måte etter logens bestemmelser. 

4. Fondets inntekter bærer utgifter til fadderskap for 3 barn i SOS Barnebyer, i hvilket som helst 

land. Utover dette yter fondet årlig tilskudd til drift av anlegg i, eller tilknytning til SOS 

Barnebyer. Dette kan være en bestemt by eller andre prosjekt som bestemmes av logen hvert 

år. 

5. Nemnd for SOS Barnebyer skal bestå av 3 medlemmer samt 2 varamenn som alle må ha 3. 

grad. Nemnden velger selv sin formann, og fordeler de øvrige verv (sekretær og kasserer) seg 

imellom. Nemnden velges for to år av gangen som logens øvrige nemnder. 

6. Nemnden forestår kontakt med Stiftelsen SOS Barnebyer Norge og logens fadderbarn. 

7. Nemnden sørger for nødvendig regnskap og rapportering til logen, samt forestår overfor 

logen anvendelse av disponible midler. Godkjennelse av slik anvendelse avgjøres i logen ved 

alminnelig flertall. Regnskapet revideres av Logens revisjonsnemnd. 

8. Disse vedtekter gjelder inntil annet vedtak blir gjort med ¾ flertall i et logemøte i 3. grad. 

Varsel om endring skal gis i et tidligere møte. 

VI FADDERBARN 
Det første fadderbarn var Shashi Kala fra barnebyen Green Fields i India. Fadderskapet varte fra 1975 

til 1982. 1977 påtok logen seg ytterligere to fadderskap. En 4-år gammel pike, Suyapa og en 7-år 

gammel gutt, Roberto Charlos som bodde i en barneby i Honduras.  

Barnets navn               Født     Barneby                      Land Årstall for fadderskap 

Shasi Kala                       31.07.64     Green Fields                       India 1975-1982 

Rabia                            25.03.77     Green Fields                       India 1982-1999 

Roberto Carlos Rivero  30.04.70     Colonia Pres. Kennedy       Honduras 1977-1983 

Suyapa Acosta              26.08.73 “                        Honduras 1977-1994 

Juan Carlos Garcia         20.06.72 “                        Honduras 1983-1990 

Maria Suyapa Garcia 11.01.81 San Pedro Sula          Honduras 1990-2004 

Radostin Stefanov 03.10.88 Trjavna                         Bulgaria 1994-2008 

Stefanka Jordanova   Trjavna            Bulgaria     2008-2009 

France F. Boaventura 03.10.91 Maputo           Mosambik 1994-2014  

Nauris Laizäns                06.03.1988 Islice, Bauska               Latvia   1998-2012 

Barnebyen Islice Innviet 1998 Islice, Bauska            Latvia   1998- 

 

Barnebyen San Vicente  Innviet 2007? San Vicente                 El Salvador   2010- 

Kaina Jocibel Tojas 1994  San Vincente               El Salvador  2004-2010 

Mario Alberto Rivera                                  San Miguel                   El Salvador          -2016 

Jorge A. H. Escobar        13.03.2003         San Vincente            El Salvador 2014-2016 

Ronald A. G. Rivera 22.12.2006 Santa Ana            El Salvador  2016- 
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Jefrey E. M. Martinez 29.05.2009 San Miguel                    El Salvador  2016- 

Ivan Hemeljov  24.12.2004 Nava-Joesuu                 Estland før 2013  

 

Noen av fadderbarna 

 

 
Kaina Jocibel, El Salvador. Des. 2006 Nauris Laizäns, Islice, Latvia. Des. 2005 
  

Stefanka Jordanova, Bulgaria. Des. 2009 Radostin Stefanov, Bulgaria. Des. 2006 
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Ronald A. Rivera, El Salvador Des. 2016 Ivan Hemeljov, Estland Des. 2016 
 

Jefrey Martinez, San Salvador Des. 2015 
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VII BARNEBYER 

 France Boaventura, Des. 2003 

                                                                                             Jorge Antonio Eskobar 

 Andelsbevis på kr. 1000.- solgt i Aksjon 98 
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Den første støtten som ble gitt til barnebyer, gikk til Barnebyen Islice, Bauska, Latvia, området som 

er merket med rødt, som ble innviet 1998. Denne barnebyen har senere årlig mottatt den til enhver 

tid fastsatte støtte. I tillegg er det gjennom årene tildelt penger til et utall av steder og prosjekter.  

I 2000 ble betingelsen for fondets størrelse oppfylt, og overskudd kunne dedikeres til eksterne 

formål. Prioritert ble helse og skolevirksomhet til SOS-barnebyer i Bulgaria, Etiopia, Honduras, Latvia 

og Mosambik. Bidrag ble også gitt til disse i 2001-02-03-04-05. I tillegg ble det i 2003 øremerket 

penger til Familieprogram for bekjempelse av Aids i Swaziland, SOS-skole for tibetanske 

flyktningbarn i Gopalpur i Nord-India, samt undervisning i SOS-skole i Tanzania, Afrika. 

I 2004 Dagsenteret og Helseklinikken i Keranyo, Etiopia, til nytt «Sandefjord»- familiehus i den nye 

barnebyen i Latvia, SOS-Familieprogram i Swaziland, Afrika, SOS-sosialarbeid i Sudan og 

undervisningsformål i SOS-skole i Tanzania, samt undervisningsformål til SOS-skole i Gopalpur, India 

for Tibetanske flyktningbarn. 

I 2006 ble det noen endringer for mottakere av hovedkontorene. Det ble Bulgaria, El-Salvador, Latvia 

og Mosambik som fikk midler til undervisningsformål. I tillegg Dagsenteret og Helseklinikken i 

Keranyo, Addis Abeba, til SOS-sosialarbeid i Sudan, til SOS-barnebyen Blantyre i Malawi og SOS-

sosialsenter i Malawi. 

I 2007 tilskudd til de samme hovedkontorene som forrige år, samt tillegg for undervisning og 

helsetiltak for SOS-barnebyer i Etiopia, Zambia, Costa Rica, Bosnia-Herzegovina, Bangladesh og 

Malawi. 

I 2008 ble det i tillegg til de faste bidrag og gaver til fadderbarna, gitt bidrag til helse- og 

skolevirksomhet til SOS-barnebyer i El Salvador og Mosambik, og undervisning og helsetiltak i 

forbindelse med SOS-barnebyene i Etiopia, Monrovia, Costa Rica, Liberia og Swaziland. SOS-

barnebyen San Vicente i El Salvador ble innviet 2007.  

I 2009 ble disposisjonen som følger: Hovedkontoret for SOS-barnebyene El-Salvador, Mosambik, 

Islice, Latvia, Day Care & Medical Centre Keranyo, Addis Abeba og Monrovia, Liberia. 

i 2010 og 2011 sendes en sum til SOS-barnebyer Norge, som øremerkes til SOS-barnebyer i El 

Salvador og SOS Day Care and Medical Centre Keranyo i Addis Abeba, Etiopia. 

 I 2012 sendes bidrag til følgende: SOS-barnebyene i Arusha i Tanzania, Viet Tri i Vietnam, Lusaka og 

Kitwe i Zambia. Videre til SOS-barnebyene i Islice, Latvia og San Vicente, El Salvador, samt til SOS Day 

Care Medical Centre Keranyo, Addis Abeba i Etiopia.  
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I 2013 ble i tillegg til faste bidrag og gaver til fadderbarna, er det gitt bidrag til undervisning, sosiale 

og helsemessige formål til SOS-barnebyer i El Salvador og SOS Day Care & Medical Centre Keranyo, 

Addis Abeba, Etiopia.  

I 2014 ble det fordelt bidrag til følgende SOS-barnebyer: Arusha i Tanzania, Viet Tri i Vietnam, Lusaka 

og Kitwe i Zambia, Islice, Latvia, San Vicente i El Salvador samt til SOS Day Care Medical Centre 

Keranyo, Addis Abeba i Etiopia. Fadderbidrag for to barnebyer Islice, Latvia og San Vicente, El 

Salvador.  

I 2017 ble det foruten et beløp til SOS-barnebyer, spesifisert en sum til Ungdommens SOS sitt 

prosjekt i Colombia.  

VIII INNTEKTER 
1. Innsamlinger 

Odd Fellow støtteaksjon for SOS-barnebyer 1992 

Året 1992 ble for vår Loge 

og for Ordenen et historisk 

år. Som kjent har Odd 

Fellow brødre alltid hevdet 

at vår humanitære hjelp 

skal komme fra oss selv, og 

at vi skal gå "stille i 

dørene" med den hjelp vi 

yter. I 1992 ble det av 

brødre i Nemnd for 

styrkelse og ekspansjon 

utarbeidet et konsept for 

en offentlig aksjon til 

inntekt for bygging av et 

familiehus i ny barneby 

under prosjektering i 

Latvia. 

Etter at dette prosjekt var 

godkjent av Stor Sire Johan 

Krohn, ble Loge nr. 48 Færder og 

Rebekkaloge nr. 37 Verdande 

invitert til å delta i aksjonen. 

Sammen med den lokale 

representanten for SOS barnebyer 

Norge, ble så aksjonen igangsatt 

og gjennomført i løpet av 

perioden mai - august. Ved salg av 

Andelsbevis til næringslivet, 

venner og kjente og til publikum 

på stands i byen, kom det inn kr. 

217 000.   

De innsamlede midler sto på 

øremerket konto for formålet, og 

F ra venstre aksjonsleder Birger B. Vabog, Jan Egil Asdal, Loge Færder, Inger Stenshaug, 
fylkesleder for SOS-barnebyer Norge, R. Asplund, Loge Verdande, Gunnar Roggert, Loge 
Kongshaug. 

                          Fra overrekkelsen av Hedersprisen i Sandefjord Rådhus 
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var med avkastning øket til kr. 284 920, da de ble overført til prosjektet. 

Aksjonen vakte stor oppmerksomhet både i Storlogen og utover landet for øvrig. Beløpet ble 

overlevert Stiftelsen for SOS barnebyer ved en høytidelighet i våre logelokaler i september, og senere 

ble Odd Fellow-logene i Sandefjord overrakt SOS- barnebyers Hedersbevis for 1992. Dette skjedde 

under en tilstelning i Sandefjord Rådhus i nærvær av byens ordfører, representanter for logene og 

SOS-¬barnebyer. Denne aksjonen har utvilsomt i Ordenssammenheng, skapt presedens for offentlige 

aksjoner. På denne måte vil vårt arbeid for å hjelpe trengende bli bedre forstått og påskjønnet av 

samfunnet, og vil på lengre sikt også gagne vårt rekrutteringsarbeid.  

 

Odd Fellow Aksjon 98 
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I 1998 var det 100 år siden Odd Fellow 

Ordenen ble etablert i Norge. 

Distriktsrådet for Odd Fellow Logene og 

Rebekka Logene i distrikt 8 Vestfold, 

bestemte i 1996 at jubileet skulle markeres 

i distriktet med bl.a å synliggjøre vår Orden 

utad, og med en utadvendt humanitær 

aksjon til beste for barn. Loge Kongshaug 

leverte da ved Storrepresentant Erik 

Iversen, inn et forslag om at dette kunne 

gjøres i en kombinasjon med en 

innsamling i samarbeid med SOS-

barnebyer Norge, og dette fant 

Distriktsrådet at man ville gå inn for.  

Eks OM Birger B. Vabog fra vår loge, sa seg 

villig til å være leder for en slik aksjon. 

  Odd Fellows hilsen til Solsikkebarna 
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Erfaringer fra den lokale aksjon i 1992, skulle komme til å gi et godt grunnlag for dette arbeid.  

Aksjonskomiteen skulle bestå av medlemmer fra alle Logene i Vestfold og konstituerende møte ble 

avholdt i Ordenshuset i Tønsberg 7. februar 1997. Loge nr. 15 Kongshaug ble representert ved br. 

Jan Løkkevol og Birger B. Vabog. Det ble også senere dannet lokale aksjonskomiteer i hver by, og i 

Sandefjord var foruten br. Jan Løkkevol, br. Olav Lars Løvoll og br. Leif Keim-Johnsen med som 

representanter for vår Loge. 

Aksjonskomiteen valgte, ut fra flere alternativer til formål, at vår aksjon skulle samle inn midler til å 

finansiere prosjektet Dagsenter / Helseklinikk som skulle bygges i tilknytning til SOS barnebyen i 

Addis Abeba, Etiopia. Det ble meget tidkrevende å få samkjørt de 14 loger og 1400 medlemmer i et 

felles opplegg. Man måtte få små og store brikker til å falle på plass, slik at en aksjon som skulle 
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spenne over 4 måneder, kunne gjennomføres så verdig og effektivt som mulig. Etter nøye 

tilrettelegging og informasjon kunne den praktiske aksjon settes i gang med varighet fra 1. april til 

medio august 1998.  

Det 

ble 

utfor

met 

nydel

ige 

Ande

lsbev

is 

som 

brødr

e og 

søstr

e 

skull

e 

selge 

til 

famili

e, 

venn

er og 

bekje

nte, 

samt 

til 

næri

ngsli

vet. 

Vider

e ble 

det 

arran

gert 

stand

s i 

Stave

rn, 

Larvi

k, 

Sandefjord, Tønsberg, Åsgårdstrand, Horten og Holmestrand. De som kjøpte Andelsbevis, fikk tildelt 

gratis lodd i et større lotteri med gevinster for ca. kr. 50 000.  Lodder ble også solgt på stands. 

Gevinster var samlet gratis inn av logemedlemmene i distriktet. 

 

Odd Fellow Bladet nr. 4 1999 



HISTORIEN OM ODD FELLOW LOGE nr. 15 KONGSHAUG’s STØTTE TIL SOS-barnebyer 1975-2018 
 

22 
 

Avslutningen av aksjonen ble markert i et møte i Ordenshuset i Tønsberg. Under møtet kunne 

aksjonsleder Birger B. Vabog overrekke en sjekk pålydende kr. 502 000 til generalsekretær Svein 

Grønnern, med opplysning om at regnskapet ikke var helt avsluttet, og at det vil komme ytterligere 

en god sum i tillegg. Denne ble til slutt på kr. 31 200, slik at totalresultatet for aksjonen ble på kr.533 

200. 

2. Landssaker 

Landsaksjonen 2003 

ODD FELLOW-BARNEBYEN SAN VICENTE I EL SALVADOR 

Landssak SOS-barnebyer og Barneaksjonen 2003 

Stor Sire Harald Thoen redegjør i skriv av 9. oktober 2001 om ODD FELLOW ORDENENS 

HUMANITÆRE ARBEID, LANDSSAK SOS-BARNEBYER 

Utdrag: 

Formålet for Landssaken 2002/2003 er at en ny SOS-barneby skal bygges i San Vicente i El Salvador. 

Her vil 120 foreldreløse barn få et nytt hjem, samtidig som mange vil få hjelp ved det sosialsenteret 

som SOS-barnebyer også skal bygge ved barnebyen. 

Storlogens embedskollegium er av den oppfatning at våre medlemmer er villige til å hjelpe SOS-

barnebyer med et beløp som er så betydelig at det hjelper. 

Vår målsetting for Landssak SOS-barnebyer vil være å samle inn 6 millioner fra loger og 

Ordensmedlemmer innen utgangen av år 2003. Dette er litt i overkant av kr. 250.- pr medlem, et 

beløp de aller fleste av oss har økonomisk anledning til å bidra med, og som vi alle bør gi med den 

    Kart over EL SALVADOR og SOS-barnebyer 
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største glede. Det handler om hjelpeløse barn, og kjære Ordensmedlemmer «Det er ved å gi at vi 

får». 

Vi håper den enkelte leir, loge og Ordensmedlem stiller seg positiv til å engasjere seg i vår felles 

humanitære innsats gjennom Landssak SOS-barnebyer, slik at vi på denne måten kan yte en innsats 

for «å oppdra de foreldreløse».  

SOS-barneaksjon 12. og 23. april 2002. 

Etter anmodning fra Storlogen var alle Odd Fellow og Rebekkaloger i Norge, oppfordret å hjelpe til 

som bøssebærere. Av br. OM ble Nevnd for SOS-barnebyer engasjert, for å sørge for bøssebærere 

ved alle RIMI-butikker i Sandefjord og Stokke 12. og 13. april. Vi stilte med i alt 16 brødre. Til dels var 

det samarbeid med Loge Verdande og Loge Færder. Ved de 26 RIMI-butikkene, kom det inn ca. kr 

180.000.-. 

Landsaksjonen 2011 – 2013 

Gjennom Landssaken 2011-2013, og under aksjonstittelen Sammen for barn i Malawi, har Odd 

Fellow påtatt seg oppgaven å finansiere en helt ny SOS-barneby i Ngabu, som ligger helt sør i landet 

Malawi i Øst - Afrika. Landet er å regne som et av Afrikas fattigste og minst utviklede land, med mye 

fattigdom, arbeidsledighet, underernæring og kriminalitet. Utsiktene for en god fremtid er dårlig, 

særlig for de yngste. Planen er å gi 150 foreldreløse barn et nytt hjem. I tillegg er målet å bygge 

barnehage, skole og yrkesskole for mer enn 610 barn, samt etablere et familieprogram som ved full 

kapasitet vil hjelpe 2000 barn.  

Lokalt skal inntekter komme fra salg av lodd og solsikkepins. 

Landssaken ble avsluttet 30. juni 2013. Loge Kongshaug bidro med over kr. 212.000. Dette er det 4. 

største bidrag per medlem innen Odd Fellow, Norge. Rebekkaloge 120 Gaia har også levert et anselig 

bidrag og ble nr. 2, disse to logene får navnet sitt på hus i Malawi. 

  Montasje laget for å henge i Kongshaug House i Malawi av Arvid Wold 
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Den Norske Odd Fellow Ordenen har bidratt med totalt 26 millioner kroner til ny SOS barneby i 

Malawi.    

3. Lysaksjonen 
I forbindelse med Landssaken SOS-barnebyer Sammen 

for barn i Malawi, ble det arrangert et fakkeltog i 

Sandefjord lørdag 15. desember, som oppkjøring til 

Artistgalla-sending vedrørende Landssaken på TV2.  

 

 

4. Lirekas

se 

 
Utover på 90-

tallet ble det 

diskutert hvilke 

midler som 

kunne benyttes 

for å skaffe 

inntekter. 

Innspill kom på 

salg av 

gassballonger 

og bruk av 

lirekasse. I 1998 

ble det bestemt 

å gå til innkjøp 

av en lirekasse. 

Meningen var å 

opptre på 

forskjellige 

arenaer, som 

messer, 

Handelens dag 

osv. 

Fabrikant var 

det tyske 

selskapet 

Orgelbau Raffin 

fra Ûberlingen.  

Lirekassa ble et 

muntert innslag 

i Markets- og 

Til venstre: Birger B. Vabog og Olav L. Løvoll med lirekassa 
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Handelsdager, og ble operert i Holmestrand, Horten, Åsgårdstrand, Tønsberg, Larvik, Stavern og 

Sandefjord. Ved SOS-aksjonene i 1998 og 2003 var den et fint trekkplaster på våre stands. I 2008 og 

2009 ble den benyttet kun i Sandefjord, og inntekten har vært dalende. De offisielle programpostene 

som Handelsstanden har etablert, har vært sterkt sjenerende på grunn av lydstøyen fra averterende 

firmaer, som har blitt sterkere for hvert år. At lirekassen ble mindre hørbar, begrenset interessen for 

oppdrag fra butikkeierne.  

Lirekassen innbrakte fra 1998 til 2009, da den ble solgt, totalt ca. kr. 237.920. Dette beløpet fordeler 

seg over årene som følger: 1998 kr. 13.090, 1999 kr. 33.286, 2000 kr. 18.951, 2001 kr. 7.134. 2002 kr. 

22.794. 2003 kr. 20.243, 2004 kr. 17.310, 2005 kr. 19.341, 2006 kr. 16.856, 2007 kr. 15.225, 2008 kr. 

16.140 og 2009 kr. 12.887.  

5. Salg av gassballonger 17. mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artikkel i Sandefjord Blad  
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Samtidig med innkjøp av lirekasse, ble det 16. mai 1998, fylt 400 gassballonger i br. Frank Eriksens 

garasje. Disse skulle selges på spesielle steder i byen på 17. mai. Salget startet med utgangspunkt fra 

Gleditsch-bakgården allerede kl. 9, og ble avsluttet kl. 18. Da var praktisk talt alle ballonger solgt. 

Hele prosessen ble utført av 22 brødre. 

Neste år ble de salgbare ballonger utvidet til 600 stk., og nå var 37 brødre i aksjon. Salget gikk 

utmerket. 

Det var mye arbeid som lå bak for å kunne tilby gassballonger for salg. Tilvirke av vogner, stativer for 

ballongene, sandposer som motvekt i vind, vekt på den enkelte ballong i form av en metallskive som 

ble festet til snoren, slik at ballongen ikke steg til himmels, hvis en barnehånd ikke klarte å holde 

igjen, denne ble sponset av en lokal forretning. Fylling av gass som i flere tilfeller ble sponset av 

firma AGA A/S, montering på stativer, i det hele en rekke arbeidsoppgaver som måtte gjøres dagen 

før dagen. Her ble Tilfluktsrommet i Høstgate benyttet, gjerne i mange timer på 16. mai.  

Så var salget avhengig av været, hvis det ble regn, sank ballongene til bakken pga. vekten av vannet, 

og ingen små ivrige barneøyne ville ha en ballong som lå flat på bakken.  

Så skulle det søkes til den enkelte grunneier, om tillatelse til å benytte salgssted. De fleste var 

velvillige, og ga sin tillatelse.  

Det var viktig at vi profilerte oss, stråhatt, skjorter og vester med reklametrykk om SOS barnebyer, 

rødt halstørkle, ingen skulle være i tvil om hva saken var. 

På 17. mai ble man ofte møtt av salgskonkurrenter som ikke brydde seg om kommunenes og 

politiets regler og anvisninger, men mange foreldre var informert om våre mål, og sto gjerne i kø 

foran våre vogner, for å glede sine barn.   

Salget ble gjennomført hvert år fra 1998 til og med 2017, og innbrakte netto kr. 1.521.674.  

2018 ble et svært spesielt år for Nevnd for SOS-barnebyer, et skjebneår. 

Nevnden fulgte spent med på uroen omkring 17. mai og ballongsalg, sentralt og lokalt. På bakgrunn 

av positive signaler fra politisk ledelse i kommunen, var det enighet om å forberede ballongsalget 

som tidligere, og et stort arbeid ble nedlagt.  

Signalene til de ulike partiene i kommunen var svært uklare, enkelte partier synes å bruke dette som 

en signalsak. Vi opplevde at det var svært vanskelig å nå gjennom med vår argumentasjon – man 

hadde bestemt seg. 

Selv om signalene fra ordføreren var positive, tok vi vedtaket fra Stortinget til etterretning og vedtok 

å sløyfe salget av ballonger 17. mai. Utsagnet fra politikerne er at ballonger forurenser naturen, og 

unødig bruker heliumgass, som på verdensbasis er en minkende resurs.  

Utgiftene er i dag bundet til betaling for – og julegaver til våre 3 fadderbarn. Nevnden har som 

målsetting å fortsette arbeidet for SOS-barnebyer, og å ha fadderbarn. 

Her gjengis referater fra våren 2018 da beslutningene ble tatt: 

Innkalling til møte i Nevnd for SOS-barnebyer: 

Tidspunkt: Torsdag 15.03.18 kl. 17.30 på Logehuset. 

 AGENDA  

 --- Hva nå? På bakgrunn av Venstres forslag om avvikling av ballongsalg 17. mai, må vi legge en 

slagplan for videre arbeid. 

Nevndas sekretær undersøker om ballongsaken kommer opp i besluttende organer i kommunen, før 
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17. mai. 

På bakgrunn av den informasjon vi får, må vi vurdere det videre arbeid. 

Ballongene må bestilles i midten av april. Dersom det kommer et forbud, vil vi ikke kunne levere 

ballongene tilbake. 

Aktuelle tiltak: 

Sløyfe salget i år. 

Ta kontakt med Sandefjord Venstre om den uforutsette konsekvens av forslaget deres. 

Skrive avisinnlegg om vårt ballongsalg 

Dispensasjonssøknad 

Sette opp arbeidsplaner for 16. og 17. mai: Diverse søknader 

Samarbeid med SOS Ungdom, eventuelt andre loger. 

Eventuelt 

Etter møtet i Nevnd for SOS-barnebyer 15.03.18 ble følgende melding sendt ut: 

Onsdag var sekretær i kontakt med kommunen. Der fikk vi vite at ordføreren ber rådmannen legge 

fram forslag til forskrift for regulering av bruk av kommunalt areal for handel, da dette ikke fulgte 

med inn i den nye kommunen. Vi fikk det klare inntrykk at ordføreren ønsket å innføre den gamle 

ordningen: Salg på privat grunn tillatt, på kommunal tomt forbudt. Hvordan vi fikk tillatelse til å 

selge fra to plasser på torvet, vil sekretær undersøke etter hvert. 

Da sekretær i dag, fredag, var i kontakt med Venstres representant i bystyret og 17. mai komiteen, 

tok saken en annen vending. Representanten var klar på at Venstre vil foreslå totalforbud mht. salg 

av heliumballonger 17. mai, og hun mente at dette synet kunne få et flertall. Da vil det etter hennes 

mening heller ikke kunne selges ballonger fra privat grunn. Hun rådet oss til ikke å gjøre noe, før 

etter Formannskapets møte 20.3. 

Det bør derfor ikke bestilles noe, eller gjøres noe, mht. 17. maioppgaver før etter 20.3 

Vi sender likevel ut en arbeidsplan, slik vi ble enige om på møtet 15.3. 

Refereres fortløpende i forhold til tid: 

Snarest etter 20.3.: 

Kjell: Innkjøp av ballonger og gass.  

Birger: Skaffer tillatelse til bruk av Gleditschgården. Ordner med nøkler. 

Kjell sjekker tillatelse fra politiet. 

Bjørn undersøker muligheten for stand på torget hos 17. mai komiteens sekretær. 

Svein Harald leverer søknader til grunneiere om ballongsalg. 

Svein Harald skaffer tillatelse om bruk av tilfluktsrommet i Høsts gate. Henter og leverer nøkler. 

Bjørn lager søknadsskjemaer til grunneiere, Gleditschgården, Kommunen, Politiet og 17. mai -

komiteen. 

Johs og Edvard vasker og klargjør vognene, ordner med snorer m.m.  

Svein Harald ser over tøy som brukes 17. mai. 

 

Senest mandag 14.5: 

Kjell og UM stiller biler til disp. 

 

Tirsdag 15.5. kl. 15: 

Nevnden frakter vognene fra logehuset til Høstsgate. Edvard ordner med biler. 

Kjell bestiller mat til 16. 
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Onsdag 16.5: 

Edvard og Johs henter gassflasker i Stokke.  

Kjell henter mat til 16. 

Kjell styrer aktivitetene i bomberommet. 

 

Torsdag 17.5 

Frammøte Gleditschgården senest kl 9. 

Det må på forhånd vurderes hvor vi trenger størst mannskapsmengde under den første timen. 

Runar får vekslepenger fra Skattmester og leverer ut etter hvert som selgerne går til sine poster. 

Skattmester må ordne avtale med banken, og være tilgjengelig for nevnden. 

Hver salgsvogn får kr. 1200 i vekslepenger. 

Kjell tar imot pengeveskene i Gleditschgården. Har gjort avtale med Skattmester om felles opptelling. 

Opprydding senest kl. 15. VI ber Ola og Kjell-Arild å hjelpe til. 

Behov for mange hjelpere både 16. og 17. Kjell O snakker med UM om å sende ut en mail om dette. 

 

8.5.18 gikk følgende melding ut til nevndas medlemmer: 

 

Gode brødre 

Stortinget vedtok i dag et forbud mot salg av gassballonger. 

På bakgrunn av dette, ber vi deg møte i logen tirsdag 8.5 kl. 17 til et kort møte. Dersom du ikke kan 

komme, vennligst ta kontakt med formann Kjell, og redegjør for ditt syn på sakn. 

Vi henstiller til OM å sende en representant for Kollegiet til møtet. 

Ekstraordinært møte i Nevnd for SOS-barnebyer.8.5.2018 

Tilstede: Kjell A. Olsen, Birger B. Vabog, Edvard Eriksen, Bjørn Hørnes og Runar Bjørnerud, som også 

representerte Kollegiet. 

Forfall: Svien H. Sataslaatten, Kjell-Arild Andersen, Johs. Klepaker og Ola Fjeld. 

Vedtak: 

Stortinget har vedtatt enstemmig å forby salg av heliumballonger. På bakgrunn av dette, velger 

Nevnd for SOS-barnebyer å avvikle årets ballongsalg 17.05.2018 i Sandefjord. 

Kjell A. Olsen    Bjørn Hørnes 

Formann     Sekretær 

Gassballongsalg på 17. mai er historie. Vogner og utstyr søkes gitt bort til barnehager oa., men et 

eksemplar av alle ting beholdes til et fremtidig lokalt Odd Fellow museum. 

Nettoinntektene fordeler seg gjennom perioden som følger: 1998 kr. 18.236, 1999 kr. 36.114, 2000 

kr. 52.248, 2001 kr. 54.530, 2002 kr. 60.866, 2003 kr. 77.858, 2004 kr. 84.471, 2005 kr. 83.543, 2006 

kr. 54.444, 2009 kr. 91.791, 2008 kr. 89.134, 2010 kr. 2009 kr. 94.324, 2010 kr. 73.556, 2011 kr. 

88.750, 2012 kr. 57.004, 2013 kr. 101.450, 2014 kr. 106.800, 2015 kr. 102.710, 2016 kr. 97.971, 2017 

kr. 95.874. 

Til sammen kr. 1.521.674.-    
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Deltagerliste for ballongsalget 17. mai 2009. 

Listen er tatt med som et eksempel på hvor mange personer som deltok årlig i aksjon ballongsalg. 

 

6. Vedaksjonen 
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Bonde Knut Bøvre på Jåberg i 

Sandefjord, tok kontakt med 

Nemnda våren 2002. Han ønsket å 

tilby gratis bjørkeved, som kunne 

selges til inntekt for SOS-barnebyer. 

Dette ble meget positivt mottatt, 

og Nemndas medlemmer satset på 

pakking, salg og utkjøring av 

vedsekker. Bøvre ville i mange år 

være en anonym giver, men sto 

etter hvert frem i lokalpressen og 

for Logens brødre med sin historie. 

Vedsalget har gitt følgende 

økonomiske resultater: 

2002 kr. 28.000.-  

2003 kr. 25. 831.- 

2004 kr. 35.080.- 

2005 kr. 33.260- 

2006 kr. 68.625.- 

2007 kr. 45.265.-  

2008 kr. 37.850.- 

2009 kr. 35.900.- 

2010 kr. 42.762.- 

2011     kr. 21.678.- 

2013     kr.   9.000.- 

2014   kr.   11.250.-   Sum: 399.021.- 

I tillegg ble det i 2010 formidlet 500 sekker bjørkeved 

fra Anders Tveitan i Kodal. Etterspørselen ble større 

enn beregnet, totalt 1054 sekker. Utgifter til 

salgsannonse i Sandefjord Blad, ble dekket av 

Malermestrene Jensen AS, Bjørvik og Haugen AS og 

Vestly Vedlikehold AS. Neste år ble det levert 895 

sekker. Veden ble hentet av biler med hengere hos 

leverandøren, og levert til 58 kunder til kr. 90 pr. sekk. 

 

7. Klubb-/sosialaften 
Klubbaften ble første gang arrangert for SOS-barnebyer den 12. februar 1990. Inntekt kr. 7.391.- 

SOS-distriktsrepresentant Inger Stenshaug viste film, og fortalte siste nytt om SOS-virksomheten. 

Birger Vabog fortalte fra sin tur til India, og besøk hos fadderbarnet Rabia. Servering av kaffe og 

snitter. Utlodning. 

Klubbaften 1991. Inntekt kr. 7.011.-. 

Klubbaften 8. februar 1993. Foredrag og film fra en barneby. Dårlig fremmøte, men likevel bra 

resultat av utlodningen. Inntekt kr. 2600. 

Klubbaften den 28. februar 1994 innbrakte kr. 5.500, og senere kom det i tillegg kr. 400 i gaver. Det 

møtte ca. 50 brødre og damer. Vabog orienterte om Latvia og stedet der den nye barnebyen skal 

  Den glade giver Knut Bøvre 

   Bjørn Hørnes som ballongpappa 
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bygges. Rose Holtet leste dikt skrevet av SOS-barn fra boken Kjærlighet uten grenser, samt dikt om 

barn av norske forfattere. Menyen var reker og tilbehør.  

Klubbaften 13. februar 1995. Vabog orienterte i korte trekk om Logens innsats i året som er gått, 

samt SOS-organisasjonens verdensomspennende virkefelt. Klovnen Melvin Tix (Petter Vabog) 

underholdt med triks og trylleri. Et bugnende ostefat med tilbehør, satte en ekstra spiss på 

arrangementet. Inntekt kr. 13.920. 

Klubbaften 12. februar 96. Vabog åpnet med å lese diktet Vår landsby skrevet av en 14 år pike fra en 

SOS -landsby.  Inger Stenshaug fortalte om en enestående og rik opplevelse, da den nye barnebyen i 

Keile, Estland, ble innviet av prinsesse Märtha Louise i fjor sommer. Underholdning ved Sandefjord 

Sangforening ved sin dirigent Arne Søderstrøm. Servering av et bugnende ostebord. Kvelden 

innbrakte kr. 8.512.-. Totalt 63 personer tilstede. 

Klubbaften 10. mars 1997. Underholdning ved Thor Berggren, som kåserte om Sandefjords historie. 

Besøk av studenten Alemayo Mamo, 

SOS-barn fra Etiopia i Afrika. Han 

studerte ved International College i 

Fjaler i Sogn.  Servering av reker 

m/tilbehør. Utlodning som ga totalt 

kr. 6.090.-. 78 personer til stede.   

Klubbaften 9. mars 1998. Starten på 

aksjon ODD FELLOW – 98 for SOS-

barnebyer. Videre omtale under 

innsamlinger. Netto inntekt kr. 4.626.-

. 

Klubbaften 9. mars 1999. Vabog 

ønsket Inger Stenshaug fra SOS- 

barnebyer hjertelig velkommen, og 

fortalte om utviklingen av organisasjonens første 50 år. Etter et smakfullt ostebord, og påfølgende 

utlodning, ble netto inntekt kr. 7.223.-. 

Klubbaften 13. mars 2000. Besøk av barnegruppen i Sandefjord Teaterforening som underholdt. 

Inntekt kr. 6.832. 

Klubbaften 12. mars 2001. Underholdning med Varden trekkspillorkester med Arthur Granerød som 

vokalist. Her ble netto inntekt kr. 7.510. SOS-sparebøssen innbrakte kr. 350. 

Klubbaften 11. mars 2002. Søstrene Bonden underholdt med sang og musikk, og det var besøk fra 

SOS barnebyer, Oslo. En representant fortalte om utviklingen av de prosjekter som pengene fra TV-

aksjonen skal benyttes til. Netto inntekt kr. 5.379. 

Sosialaften 10. mars 2003. Underholdning av Sandefjord Sangforening som i år feirer 150 år. De 

stilte med 30 sangere. Av annen underholdning leste Rose Holte dikt. 73 personer møtte. Med så 

mange personer tilstede, ble deler av underholdningen lagt til Logesalen. Bevertningen var snitter, 

kaffe og sjokoladekake. Netto inntekt kr. 4.012. 

Sosialaften 8. mars 2004. Underholdning ved musikkelever fra Kulturskolen og Videregående skole. 

Vabog viste lysbilder fra sin reise i India. Netto inntekt kr. 6.265. 

Sosialaften 14. mars 2005. Netto inntekt kr. 6.782. 

Sosialaften 13. mars 2006. Servering kaffe, snitter og kake. Netto inntekt kr. 9583. 

Sosialaften 12. mars 2007. Underholdning ved bokinspirator Liv Gade som leste dikt, og agiterte for 

generell lesning av bøker. 14 elever og 2 instruktører fra Kulturskolen fremførte variert musikk med 

trekkspill, fioliner, piano, sanger og hardingfele. Servering av snitter, sjokoladekake, kaffe og 

mineralvann. Etter bevertningen informerte Inger Stenshaug, SOS- barnebyer, om den lokale innsats 

  Berit og Frank Eriksen rensker reker 
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for å skaffe midler i Sandefjord, for å bygge et familiehus i den nye barnebyen i Valmiera, Riga i 

Latvia. Netto inntekt kr. 7.812. 

Sosialaften 10.mars 2008. Underholdning av Rose Holtet som leste dikt. Medlemmer av sangkoret 

Nordre Skur og Ballast musiserer og synger viser. Vabog viste film fra sitt besøk til barnebyen San 

Vicente. Servering med snitter, kaffe og kake. Netto inntekt kr. 10.172. 

Sosialaften 9. mars 2009. Underholdning i Logesalen ved Sandefjord Sangforening med sin dirigent 

Harald Stickler og organist/pianist Jon Sverre Riis. Besøk av markedssjef Hans Emil Ratvik fra SOS – 

barnebyer, som fortalte om den nye barnebyen i Norge, som ligger i Bergen. Servering også i år med 

snitter, kaffe og kake. Netto inntekt kr. 9.084. 

Sosialaften 8. mars 2010. Underholdning av gitarkameratene Arild og Reidar. Frank Eriksen leste 

dikt. Sigurd Vestly blir ny leder. Netto inntekt kr. 7080. 

Sosialaften 14. mars 2011. Underholdning ved Petter Vabog som klovnen Melvin Tix. Presentasjon 

av ny representant for SOS-Barnebyer i Vestfold, Bente Hammer. Gitarkameratene Reidar og Arild 

tok frem gitarene, og ledet oss gjennom noen allsanger. Servering med snitter, kaffe og kaker. Netto 

inntekt kr. 4.055. 

Sosialaften 12. mars 2012. Underholdning av Varden Trekkspillorkester som stilte gratis opp med 

vokalist i Logesalen. Informasjon om den nye SOS-barnebyen i Bergen. Vabog viste film fra sitt besøk 

i barnebyen i El Salvador, som ble bygget for midler fra Odd Fellow Logene i Norge rundt 2002-03. 

Netto inntekt kr. 7.646. 

Sosialaften 11. mars 2013. Kåseri av Bjarne Liverød om hvalfangsten. Videre underholdning av 

Reidar Helgeland på gitar, hans datter Vibeke med sang og Magne på Keyboard. Deretter allsang 

med gitarfølge fra duoen Reidar og Arild. Servering av snitter, kaffe og kake. Netto inntekt kr. 8.775. 

Sosialaften 10. mars 2014. Kåseri av Audun Tjomsland om sin bok om Anders Jahre. Besøk av 

lederen til den nyetablerte SOS-barnebyer i Sandefjord, Charlotte Edelhammar. Netto inntekt kr. 

3.833.  

Sosialaften 9. mars 2015. Underholdning av Varden Trekkspillorkester. Foredrag av Turid Weisser fra 

SOS barnebyer, Norge. 48 personer tilstede. Netto inntekt kr. 15.035. 

Sosialaften 28. november 2016. Besøk av Turid Weisser fra SOS-barnebyer, Oslo. PP og 

videofremførelse fra åpningen av Barnebyen i Malawi 13. august, satt sammen av br. Arvid Wold. 

Kjell Olsen overtar som leder. Utlodning innbrakte kr. 7000. Netto inntekt kr. 5.455. 

Sosialaften 2. oktober 2017. Besøk av Hans E. Ratvik fra Hovedkontoret som informerte om 

forskjellige prosjekter og hvordan innsatsen i barnebyene er endret i forhold til dagens samfunn. 

Representanter for Ungdommens SOS holdt innlegg hvor de fortalte om sine fremtidsplaner og SOS 

prosjektet i Colombia. Underholdning av Eks OM Frank Eriksen med historier fra Lågendalen. 

Servering av karbonadesmørbrød, kake og kaffe. Netto inntekt kr. 9.478. 

Sosialaften 29. oktober 2018. Orientering om prosjektet Historien og Loge nr. 15 Kongshaugs støtte 

til SOS-barnebyer 1975-2018 av Åge B. Eriksen. Underholdning av Gunner GP Pedersen med viser og 

historier fra hans liv som programleder og artist. Alle 35 som var til stede koste seg og sang med i det 

fine repertoaret. Servering av karbonade og kaffe. Brutto inntekt på loddsalg kr. 8000.  

Det totale beløp som er innkommet i perioden 1990 til 2017 er kr. 205.091. 

 

         8. Varetelling 

Brødrene deltok på forskjellige forretningers varetelling i perioden 2005 – 2009, og fikk inn totalt kr. 

52.612.  
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9. Gaver og diverse inntekter 
Nevnd for SOS-barnebyer har gjennom årene mottatt gaver fra glade givere. Det totale beløp er på 

kr. 179.506 

Nevnden har også mottatt renter av plassert kapital, annonser i medlemsbladet Kongshaug nytt og 

diverse andre inntekter, tilsvarende kr. 275.186 i den samme perioden. 

10. Samlet netto inntekt 
Gaver   kr.   176.506.- 

Ballongsalg  kr.   991.811.- 

Lirekasse  kr.   159.907.- 

Sosialaften      kr.   205.091.- 

Vedsalg   kr.   399.021.- 

Varetelling  kr.     52.612.- 

Diverse inntekter kr.   275.186.- 

Samlet resultat  kr. 2.260.134.- 

 

11. Ytelser gitt til SOS-barnebyer, Oslo, fra loge nr. 15 Kongshaug 
SOS barnebyer har mottatt fra loge nr. 15 Kongshaug kr. 2.087.305.- av overnevnte aktiviteter. 

I tillegg bidro logen med kr. 197.075.- til landssaken 2012-13, så samlet ytelse til SOS- barnebyer vil 

være kr. 2. 284.380.- 

  

12. Gjenværende midler 
Loge nr. 15 Kongshaug/Nevnd for SOS-barnebyer har pr. 31.12.2017 fortsatt verdier for kr. 262.278.- 

i logens regnskap. Det er midler som kan benyttes til fremtidige ytelser til SOS- barnebyer. 
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IX PERSONLIGE BESØK TIL SOS-BARNEBYER 
 

1.      Birger og Liv på tur 
1990 reiste de til India, med primær hensikt å besøke fadderbarnet Shashi Kala i barnebyen 

Greenfields, New Dehli. 

Høsten 1998 ble det etter invitasjon fra SOS-barnebyer, Norge, tur til den nyåpnede barnebyen i 

Islice, Latvia. Ett av familiehusene skulle kalles «Sandefjord Maja» dvs. «Sandefjord Huset». 

I november samme år, gikk turen til SOS Children Villages Hovedkontor i Addis Abeba i Etiopia. Her 

ble det markert en innvielse av SOS Day Care & Medical Centre, Keranyo.  

I 2007 besøk til den nyåpnede SOS-barnebyen San Vicente i El Salvador, Central-Amerika, og Loge 

Kongshaugs fadderbarn 11-årige Kania.        

2.      Arvid og Gunn Wold i Afrika 
Tur til Malawi og åpning av SOS barneby. 

Etter innsamling av 25 millioner kroner i løpet av 

2011-13 ble det bygget en SOS-barneby i Malawi. 

Brødre og søstre fikk gjennom Odd Fellow sentralt, 

mulighet for å delta ved åpningen av landsbyen den 

13. august 2016. Fyldig reportasje i Kongshaug-nytt’s 

nummer for Oktober 2016.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X DAMEKLUBBEN 1928 FADDERSKAP 
Dameklubben 1928 ble stiftet av fruene til brødre i Loge Kongshaug. Formålet var å samle inn midler 

for hjelp og støtte til Logens drift.  

I 1989 tok Dameklubben 1928 v/Anne Gade Johansen initiativ til fadderskap for en jente. Det ble 9 år 

gamle Rosalia Brunet Agiture fra Puerto Varas i Chile. Dette varte til år 2000, da hun flyttet ut til en 

Stor Sire Morten Buan og Arvid Wold med husmor og 
noen av barna 



HISTORIEN OM ODD FELLOW LOGE nr. 15 KONGSHAUG’s STØTTE TIL SOS-barnebyer 1975-2018 
 

35 
 

liten leilighet, og ser ut til å ha skaffet seg et arbeide. Opplysninger fra SOS-Kindendorf er positive for 

hennes fremtid. 

XI DIVERSE KLIPP 
 

 

  

 

 

 

 

  Eks DDSS Rolf Ellingsen i prat med Alemayo Mamo, gjest 
1997 

  Olav og Toril Løvoll er glad i reker 

    Lystige damer med 100-års stil i Åsgårdstrand    Reidun og Reidar Bjørkmark liker også reker 

 Marked i Åsgårdstrand 1998                Arvid og Hans Erik er litt kamerasky 
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Birger 
fremfører: 
«Kjærlighet 
uten 
grenser» 

 

 1.     Kronikk i Kongshaug nytt 1995 

 
Br. Eks DDSS Rolf Ellingsen var bla. historiker, og skrev i 1995 en serie 

artikler om vår loge i Kongshaug nytt. Dette er artikkel nr. 6: 

I 1975 tok br. Birger B. Vabog et viktig initiativ som førte til at logen 

etablerte sitt arbeide for SOS-barnebyer, ved å opprette såkalte fadderskap 

for barn som var hjemløse og foreldreløse. Vabog’s initiativ og senere 

innsats, var helt i tråd med vår Ordens budord og logens tradisjoner. Det er 

barna som skal overta verden etter oss. Hvis ikke de gis kjærlighet og 

omtanke kan vi ikke forvente at den kommende verden skal styres med 

kjærlighet og omtanke. 

Vårt første fadderbarn var en indisk pike på 11 år. Etter hvert har logen 

øket sine fadderskap til 4. Et fint trekk ved vårt forhold til disse barna er at noen av logens brødre har 

brevvekslet med dem i alle disse år, og gjort fadderskapet til noe langt mer enn en økonomisk hjelp. 

Logens nevnd for SOS-barnebyer kom til, for å ta seg av alt arbeid med fadderbarna. Det økonomiske 

fundament for hjelpen ble ytterligere sikret ved opprettelsen av Loge Kongshaugs Fond for SOS-

 DDSS Rolf Ellingsen 

 Dag Virik og Birger B. Vabog i fakkeltog  Fakkelaksjonen 16. desember 2016 

Øystein Mathisen, Birger Vabog, Turid Weisser, Kjell Olsen og 
Christian Holte-Nilssen 
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barnebyer, med vedtekter godkjent av Storlogen. 

Året 1992, ble for vår loge og for Ordenen et historisk år! Som kjent har Odd Fellow-brødre alltid 

hevdet at vår humanitære hjelp skal komme fra oss selv, og at vi skal «gå stille i dørene» med den 

hjelp vi yter. I 1992 ble det av brødre fra loge Kongshaug utarbeidet et konsept, for en offentlig 

aksjon til inntekt for bygging av nye barnebyer i de baltiske land. Etter at dette prosjekt var godkjent 

av Storlogen, ble logene Færder og Verdande, invitert til å delta i aksjonen. Sammen med den lokale 

representant for SOS-barnebyer, ble så aksjonen igangsatt og gjennomført i løpet av perioden mai-

august. Med så mange entusiastiske deltakere, ble resultatet storartet. Det kom inn kr. 217.000! 

Aksjonen vakte stor oppmerksomhet både i Storlogen, og utover landet for øvrig. Beløpet ble 

overlevert Stiftelsen for SOS-barnebyer ved en høytidelighet i logens lokaler i september. Senere ble 

Odd Fellow-logene i Sandefjord overrakt SOS-barnebyers Hedersbevis for 1992, i nærvær av byens 

ordfører og representanter for logene. 

Denne aksjonen har utvilsomt i ordenssammenheng skapt presedens for offentlige aksjoner. På 

denne måte vil vårt arbeid for å hjelpe trengende bli bedre forstått og påskjønnet av samfunnet, og 

vil på sikt også gagne vårt rekrutteringsarbeid. Det er all grunn for logen til å takke initiativtakerne 

for dette nyskapende tiltak, et tiltak som gjorde oss stolte av å tilhøre loge Kongshaug. 

XII REFERANSER 
Kongshaug nytt 1989 – 2018 

Odd Fellow Bladet nr. 4 1999 

ODD FELLOW LOGE Nr. 15 KONGSHAUG Jubileumsskrift 75 år 

ODD FELLOW LOGE NR 15 KONGSHAUGS HISTORIE GJENNOM 90 ÅR 

SOS-barnebyer, Norge 

Protokoller og bilag fra Nevnd for SOS-barnebyer 

Loge nr. 15 Kongshaugs regnskaper 

Odd Fellow Bibliotek, Sandefjord 

ODD FELLOW ORDENENS HISTORIE Bind II av Kjell-Henrik Hendrichs 
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NORSK ODD FELLOW AKADEMI 

 

 

 

Prosjekt 16-2018 
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