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Kjære lesere av Kongshaugnytt.
Det nye året har vært innholdsrikt selv om bare to måneder har
passert. Før det har vi feiret den fine julehøytiden. For meg har
det vært en helt tradisjonell jul med alle barn, og vi har kost oss
med samvær og god mat.
I logen har vi hatt både 25 og 40 års juvel. Vi har også fått en
søknad om opptakelse i vår loge. Det betyr at vi får en innvielse og
gradspasseringer fremover, noe som garanterer for fine møter i
fremtiden.
Vi har også andre interesserte som det jobbes med, så jeg ser en
positiv utvikling for logen vår i fremtiden.
Vi er nå i brytningen mellom vinter og vår og vårfornemmelsen er
ofte til stede. Imidlertid så kan plutselig vinteren vise seg igjen,
det har vi erfart mange ganger.
Hverdagen ble imidlertid plutselig endret for oss alle da koronaviruset gjorde sitt inntog i landet vårt. Logen ble stengt, og ny informasjon fra Storlogen sier at
den blir stengt til 15 august i første omgang…. Jeg merker det på mange måter, og har allerede
begynt å savne brødrene og møtene våre. Besøk på bursdager som jeg synes er veldig hyggelig
er nå redusert til overrekkelse av blomster. Jeg oppfordrer alle brødre til å følge de råd som
kommer fra myndighetene. Bare på denne måte kan vi få kontroll på viruset.
Er det noen av brødrene som har blitt smittet, eller er i karantene så vil jeg gjerne få vite om
det. Skulle noen trenge hjelp til noe, eller bare ønske å prate så ta kontakt med meg.
Jeg vil med dette ønske brødrene en best mulig hverdag. Jeg håper som dere at dette snart er
over. Håper at vi kan ha møte i august.
Jeg ønsker brødrene med familie en god påske.
Med broderlig hilsen
Kjell A. Olsen
Overmester

Storrepresentantens spalte
Alle har forhåpentligvis fått med seg at Store Sire i samråd
med Storlogens embedskollegium har besluttet at all aktivitet og
møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører frem til 15 August.
Storlogens embedskollegium arbeider etter en fremdriftsplan for å
vurdere organisering, demokratisering og justering av inntaksprosedyrene. Storembedsmannsmøtet 2019 ga sin enstemmige tilslutning
til denne framdriftsplanen. Storlogen sendte ut en spørreundersøkelse til storrepresentantene om vi støttet fremdriftsplanen og et
storlogemøte på skriftlig grunnlag.
Det var en klar tilbakemelding på spørreundersøkelsen som var
sendt til samtlige Storrepresentanter. 68,8% gav sin tilslutning til
planen, mens 9,7% stemte nei. 21,5% har ikke svart på undersøkelsen. Det betyr at over 2/3 av alle Storrepresentanter stiller seg
bak fremdriftsplanen. Fremdriftsplanen innebærer at det vil bli
gjennomført et storlogemøte på skriftlig grunnlag i november 2020
og det er lagt opp til saksforberedelser med tanke på en grundig
involvering av distriktsrådene.
Saker rundt demokratisering og inntak sendes for diskusjon i distriktsrådene i mars-april. Etter dette vil lovnevnden starte sitt arbeid og et grunnlag for lovendring vil bli fremlagt på Storembedsmannsmøte i august. Med bakgrunn i behandlingen på møtet vil lovnevnden og kollegiet
arbeide med konkrete lovendringsforslag for et Storlogemøte på skriftlig grunnlag som gjennomføres i november 2020. Alle andre saker behandles på det ordinære Storlogemøte i 2022.
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Ekstraordinære Storlogemøter på skriftlig grunnlag
Hvis Stor Sire med tilslutning av de øvrige valgte Storembedsmenn finner det nødvendig å behandle og beslutte lovendringer eller fremme andre saker som er undergitt et Storlogemøtes
myndighetsområde, kan dette skje ved ekstraordinært Storlogemøte på skriftlig grunnlag.
Storrepresentantene får tilsendt forslagene med begrunnelse og eventuell uttalelse fra den
av Storlogens nevnder som saken tilhører, samt stemmemateriell og orientering om bruken av
dette. Stemmeberettigede medlemmer er som ved ordinære Storlogemøter.
På siste distriktsrådsmøte ble det diskutert fremmøte i Loge/ Leir. Flere Loger kunne berette
om at fremmøteprosenten var økende, men at det må arbeides kontinuerlig med å rekruttere
nye brødre.
Distriktsrådet arbeider nå med å få på plass muligheten til å avholde distriktsrådsmøter via
nettet, for eksempel Skype. De samme planene er det også for vår Loge’s kollegium.
Tirsdag 11.02 var jeg med distriktsrådet på besøk i Storlogen, og vi hadde en lang samtale med
Br. Stor Sire om aktuelle temaer.
Vi fikk en flott omvisning i huset og ble vist rundt i alle saler og mørkegangen som var lang og
den var virkelig mørk.
Det ble også tid til lunsj med Br. Stor Sire og de øvrige som var i Stamhuset denne dagen.
Til slutt fikk vi en grundig gjennomgang i Storlogens museum og her var det mange rariteter
fra mange land og utstyr som var fra 1800 tallet.
Fra egen Loge kan nevnes at undertegnede fikk tildelt 25 års veteranjuvel 06.01.2020, og det
var Bror Distrikts Stor Sire sammen med distriktsrådet som tildelte juvelen, en høytidelig og
minnerik aften for meg.
03.02 ble Bror Jan Løkkevol tildelt veteranjuvel for 40 års medlemskap, Distriktsrådet med
Bror Distrikts Stor Sire som presiderende embedsmann og undertegnede var så heldig å få
være Fungerende Stor Masjall, og det ble en verdig og høytidelig seremoni oppe i logesalen
etterfulgt av et flott og hyggelig brodermåltid.
Vi kan vel nå si at våren nærmer seg med stormskritt, eller har den vært her i lang tid, for en
ordentlig vinter har det ikke vært.
Med våren kommer blomstene sprettende opp av marken, blåveis og hestehov og hvitveis er
faktisk kommet, her hjemme hos meg blomstrer krokus og påskeliljene er på god vei. Dagene
blir lengre, lysere og varmere, det er en herlig tid vi går i møte, vi må bare ta oss tid til å nyte
den.
Til slutt vill jeg ønske alle brødre med familier en riktig flott vår og sommer.
Med broderlig hilsen i V. K. og S
Fred Magne Olafsen
Storrepresentant
——————————————————————————————————————————————-

Hyggelig
besøk
på Ranvik
forleden ….
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Kapellanens spalte
Et liv i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, hvor kjærligheten må
dyrkes i oss hver dag, i hvert øyeblikk.
Jeg forsøker hver dag å minne meg selv om at OF er et fellesskap
grunnlagt på Vennskap – Kjærlighet og Sannhet – symbolisert gjennom
De Tre Kjedeledd og hvor senter av kjeden er selve kjærligheten.
Verdier vi kontinuerlig skal arbeide med å utvikle hos oss selv og –
kanskje det viktigste - å omsette i praksis!
Jeg sakser noen ord fra fjorårets 200-års jubileumsspill, hvor Thomas Wildey uttrykker følgende:
«Det jeg håper og drømmer om, er at Ordenen skal gi oss muligheter til å vokse som mennesker, at vi hele livet kan arbeide på
oss selv slik at vi blir bedre. Vi skal ikke bli bedre enn andre,
men vi skal bli bedre enn det vi var i går»!
Vi bør derfor hele tiden arbeide med oss selv slik at vi blir bedre, at vi lærer oss å sløse med
omsorg, kjærlighet og tilgivelse - en god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet,
og vise at Ordenens etikk er mer enn bare teori!
Målet kommer også til uttrykk i det påbud Ordenen har gitt medlemmene helt fra starten i
1819; de fire grunnpilarene å besøke de syke, å hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra
de foreldreløse – alt båret frem på kjærlighetens vinger.
Ritualene lærer oss å fremme harmoni, godvilje, fred og broderkjærlighet. Vi skal møte alle
mennesker med broderlig toleranse og vilje til forståelse og må derfor ha vilje til å forstå og
likeledes et åpent, og mottakelig sinn.
Lær og lev Den Gyldne Leveregel – «Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg og dine, skal
også du gjøre mot dem». Det er Nestekjærlighet - å føle medansvar for andre.
Og husk at ord alene altså ikke er nok – alt vi lærer må omsettes i handling!
Nestekjærlighet
STREKK UT DIN HÅND OG SE TIL ALLE DEM SOM INGEN GLEDE FIKK OG IKKE HAR ET
HJEM.
STREKK UT DIN HÅND FRA OVERFLODENS MAKT OG GI TIL DEM SOM IKKE VAR PÅ VAKT.
STREKK UT DIN HÅND TIL LITEN OG TIL STOR OG LA DE FAVNE DEG EN STUND PÅ DENNE JORD.
STREKK UT DIN HÅND FOR HVA ER LIVET VERD, HVIS IKKE DU KAN GI
LITT LYKKE HER TIL LIVETS POESI……..
Min henstilling til oss alle er da, at vi bruker tiden til å reflektere over hvorfor vi ble med i Logen og alt det positive du og jeg tenker at vi kan bidra med ved vårt engasjement i Logens arbeid fremover!
MØT SÅ OFTE DU KAN! Aktiv deltakelse bidrar til egen utvikling og styrker følelsen av samhold og broderskap.
Gå våren i møte med kjærlighet i hjertet – la det spire og gro!
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Helge P. Klavenes
Kapellan
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaug-nytt
28. november Besøk til Loge 85 De Tre Holmer. Ξ + Galla.

Fra venstre OM Bjørn-Arne Conolly br. Birger Axel Waldemar Abel, br. Claus Petter
Horntvedt og OM Kjell A. Olsen.

Fem av våre brødre med OM Kjell A. Olsen i spissen, fulgte br. Claus Petter
Horntvedt til Loge nr. 85 De Tre Holmer i Holmestrand, for at han skulle få Den
Høye Sannhets Grad. Horntvedt er etter hvert blitt godt kjent i Holmestrand
Ordenshus, han fikk sin 2. grad der den 28. mars i fjor.
Hans arbeidssituasjon
som sjøkaptein, gjør at
det ikke alltid passer for
ham, å følge vår loges
program.
Kongshaugbrødrene kunne ikke fullrose
vertskapet nok, for vennlighet og god
oppdekning. Dette er et godt eksempel på
utmerket forbrødring.
Vi gratulerer br. Claus Petter Horntvedt
med å ha mottatt Den Høye Sannhets
Grad! Og husk at vi trenger flere gode
sjøfolk i vår Loge.
ÅBE
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30. november fylte Bror Tormod Dingstad 100
Den store dagen ble feiret privat hos sønnen på gården Goli, med et
femtitalls gjester.
Fra vår loge deltok Eks Storrepr. Bjørn Solberg m/frue, Eks OM
Arne Sørlie m/frue og bror Gunnar Kjøll m/samb.
Gratulanten var i sitt ess, og holdt en god tale med omtale av sitt
lange liv.
ÅBE
——————————————————————————————————————————————————————

2. desember Arbm. Julemøte
Etter at arbeidsmøtet var avsluttet, leste Eks OM Gunnar
Jensen Juleevangeliet. Eks OM Svein Harald Sataslaatten
sang «O Helga Natt», og det hele ble avsluttet med fellessang «Deilig er jorden». Så var det samling med ca. 40
brødre rundt småbord i spisesalen til deilig julemat. Ribbe,
pinnekjøtt og lutefisk samt dessert sto på menyen. Det hele
ble avsluttet med en utlodning som innbrakte kr. 7.200.

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

9. desember 100-års jubileumsfest for Tormod Dingstad.
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De over tretti brødre og damer som kom til Ordenshusets salong denne mandagskvelden for å hylle vår kjære jubilant, fikk en riktig hyggelig kveld
med variert program. Som toastmaster fungerte
br. UM Svein Trollsås, han ledet programmet på en
grei måte.
Etter å ha ønsket velkommen, introduserte han to
unge damer fra Musikklinjen på SVGS, som fremførte tre sanger med tonefølge på gitar.
Jubilanten ble intervjuet om sitt lange liv av
Br. Bjørn Hørnes. Klar og direkte, redegjorde han for store og små episoder og spesiell
var hans fortelling om bryllupsreisen til et
overnattingssted langt oppe i «Dalom». Buss,
tog og lastebil i snøføyka, forbi «Helvete og
Likholmen», før de ankom Hotellet. Ble plassert i dobbeltrom med to enkle senger som
var spikret fast til veggen på hver side av
rommet. «Men vi fant jo en løsning» sa Tormod med et glimt i øyet.
Så ble det bedt til bords med servering av
nydelig indrefilet med tilbehør, og en dertil
eksklusiv rødvin.
OM Kjell A. Olsen holdt tale til jubilanten, og bemerket at
det var neppe mange av gjestene som hadde fått delta i en
hundreårsbursdag tidligere. Han overrakte som gave en
flaske med «druedrikke», som var produsert samme år
som jubilanten ble født, 1919. Meget spesielt.
E’ks OM Christian Holte-Nilssen fortalte
om sitt møte med Tormods Goli Gård.
Hans far hadde et godt forhold til Tormod, gjennom medlemskap i Loge Kongshaug. Christian beskrev livet på gården som ren idyll, med masse dyr, jordbær
og bringebær. Han hadde mange gode barndomsminner, som en variasjon fra
stress og mas i bakeriet, som hans far drev i byen. Han hadde også med en hilsen fra br. Leif Nyberg i Loge 69 Lennart Torstenson i Göteborg. Br. Leif som
fylte 100 år tidligere i høst, er en Norgesvenn, og deltok på mange turer som
ble arrangert av Logene på 1970 og 1980-tallet.
Som avslutning på taffelet, takket Br. Kapellan Helge Klavenes for maten på en spirituell og god
måte.
Etterpå var det bløtkake og kaffe i salongen. Kaken kom fra
vår bror Fritz Fredriksen og smakte fortreffelig.
Som et apropos til en eldre herres hukommelse, må nevnes at
han vant kryssordkonkurransen i Sandefjord Blad uke 4 2020.
Gratulerer!
ÅBE
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11. desember
Utdeling av gaver i forbindelse md Ordenens 200 års jubileum.
Odd Fellow Ordenen feiret 26. april sine 200 år siden stiftelsen av «vår» gren i Baltimore,
Amerika 1819.
I den forbindelse ble det nedsatt en komite med deltagere fra de fire Logene i Ordensbygget,
som vedtok å gi kr. 25.000 som jubileumsgave fra hver Loge, til et godt sosialt formål i nærmiljøet. Representanter fra de foreninger/lag som var foreslått, ble invitert til en samling
denne onsdags-kvelden, samt journalist fra Sandefjords Blad.
Loge Kongshaug hadde bestemt at Dakota-Norway
på Torp, skulle få
vårt tilskudd for
bruk på det årlige
arrangement for
kreftsyke barn. Her
får barna bli med
gratis på flytur over
og rundt byen, et
meget populært tiltak.

De to Rebekka logene, Verdande og Gaia, støttet opp for
samme kandidat; ungdomsklubben for ungdom med nedsatt funksjonsevne, som holder til på Naper’n. De mottok
kr. 50.000.

Sandefjord Frivillighetssentral fikk kr. 25.000 av Loge
Færder. Det var fyldig innslag om saken i Sandefjords
Blad lørdag 14. des. Så får vi bære over med at våre
Overmestre ble titulert som Hovmestre.
ÅBE
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27. desember Juletrefest for Stiftelsen Signo fra Andebu
Tradisjonen tro avholdt Nevnd for Utadvendt arbeide sin juletrefest nr. 70, for beboere på
stiftelsen Signo i Andebu.
Forberedelsene for festen var nøye planlagt og 35 julegaver var innkjøpt. Hans Erik Thomsens
datter Lone, hadde pakket inn alle gavene og satt på tydelige navnelapper for å gjøre nissens
oppgave så lett som mulig. Det var sendt ut melding til brødrene i Kongshaug at smørbrødfat
kunne leveres på huset etter kl. 15.00. Kl. 16.00 var nervene på topp angående mangel på matfat, dermed satte to av nemndas medlemmer (Bjørn Leif Solberg og Kjell Fredrik Moe) i gang
med brødsmøring. Noen telefoner senere med positive tilbakemeldinger var alt under kontroll
og kvelden var reddet.
Nemndas medlemmer hadde dekket bord for 72 gjester. Da alle gjestene var på plass ble de
ønsket velkommen og vertskapet ble overrasket over å få overrakt en gave fra alle de fremmøtte, et flott fotografi av Andebu kirke, pent rammet inn. Artikkel om gaven til Logen finnes
et annet sted i bladet.
Etter at snittene var fortært ble det som vanlig servert nydelig bløtkake fra Frits Fredriksen.
Ryddingen gikk unna i en fei og julegrana ble installert slik at alle fikk være med på gangen
rundt treet og julesangene runget i lokalet akkompagnert av pianospill med Oddvar Myklebust
ved tangentene. Så dukket julenissen opp og kveldens hyggelige høydepunkt med utdeling av
gavene gikk helt etter planen. Etter hvert som gavene ble delt ut så forsvant de glade gjestene
ut i julenatten og oppryddingen gikk unna med Steinar Bredesen i oppvasken.
Det rettes en stor takk til de fremmøtte brødre og de som kom med smørbrødfat og ikke
minst til nemndas leder, Hans Erik Thomsen, som hadde med seg nesten hele familien for å
hjelpe til med årets juletrefest. De to fatene med snitter som ble til overs ble levert på drosjesentralen til stor glede for de sjåførene som var på vakt.
—————————————————————————————————————————————————————

6. januar 25 Veteranjuvèl
Tildelt Storrepresentant Fred M. Olafsen
Denne kvelden ble spesiell. For det første ble det rokering av posisjoner på stolene. Vår OM var på ferie i Østen og Fungerende OM ble UM Svein Trollsås. Som UM
fungerte Eks OM Svein Harald Sataslaatten. Først ble
Eks OM Yngve Trydal høytidelig mottatt fra Loge nr. 17
Dag som medlem av vår loge. Deretter overtok DSS
Bjørnar Andreassen og hans mannskap fra Distrikt 8
stolene, og tildelte Storrepr. Fred Magne Olafsen 25års veteranjuvel. Eks OM Svein Harald Sataslaatten
sang velkomstsang til veteranen.
37 brødre og 1 gjest, samt teamet fra Distrikt 8 på 5
Storembedsmenn var tilstede.

Foran fra venstre: DSS Bjørnar Andreassen,
Veteran Fred Magne Olafsen, fung. OM Svein
Trollsås, bak fra v. Storrepr. Carl-Otto Rasmussen, Storrepr. Geir Ståle Aursnes, Stor
Kapellan Kjell Hendriksen Aas, Storrepr. Brynjar Herland.

Vår restauratør vartet opp med flesk og duppe, en skipsrett som visst ikke har vært servert i Logen tidligere. Den
kan gjentas, smakte godt og fikk god kritikk.
Den nye veteran fikk mange gode ord med seg under taffelet, både fra DSS Andreassen, fungerende OM Trollsås og sin fadder Eks Storrepr. Frank
Eriksen, som også takket for maten. Olafsen takket for mange gode ord, han syntes visst at
det ble i meste laget, men ros smaker jo bra. I tillegg fikk Yngve Trydal velkomstønsker, gode
ord og blomster fra fung. OM, som nytt medlem i vår Loge.
ÅBE
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20. januar Arbm. Regnsk/Budsjett. Rapp Nevnder
I OM sitt fravær, fungerte Svein Trollsås og Christian Holte-Nilsen som UM.
38 brødre kom til det årlige møtet med fremlegging av rapporter fra Nevnder, Revisjonsrapport, regnskap og budsjett, for godkjenning. Nytt av året er at det nå er tillatt for brødrene å ta med seg kopier av regnskap og budsjett hjem, for en mer nøyaktig granskning i ro
og fred.
Økning av kontingent ble godkjent og vil bli på kr. 2.200,- for 2020.
Til ettermøtet ble det servert skogs-soppsuppe med baconterninger, noe som smakte utmerket. Kvelden ble avsluttet med utlodning som innbrakte kr 3500.-.
ÅBE
——————————————————————————————————————————————————————

3. februar. X 40 års Veteranjuvél

Tildeling av 40 års Veteranjuvel til Jan Agnar Løkkevol.
Seremonien ble høytidelig og verdig gjennomført av DSS Bjørnar Andreassen og hans representanter fra Distrikt 8, hvor Storrepresentant Fred Magne Olafsen fungerte som Stor Marsjall. Eks OM Svein Harald Sataslaaten sang: «Nå har du fått din juvel» til den nye 40 års veteran. To gjester tilstede, HP i Leir Vestfold Halvard Karlsen og UM Ole Henrik Pettersen i
Loge Færder.
Taffelet besto av indrefilet med tilbehør, meget smakelig.
Br. Løkkevol fikk mange gode ord fra DSS og Fung. OM Svein
Trollsås, som også overrakte blomster og plakett. HP Karlsen
overrakte Veteranvin fra Leiren, og hadde også med en flaske til Storrepr. Olafsen som var glemt utlevert til hans tildeling av 25 års Juvel. Br. Løkkevol takket for blomster, gode ord og stemningsfull seremoni. Takk for maten tale ble
spirituelt utført av UM Ole Henrik Pettersen.

Jan Agnar Løkkevol
Han ble født i Oslo på Sankthanshaugen, den 6. oktober
1933. Han begynte på Ila skole i 1940, men tyskerne okkuperte skolen, slik at undervisningen måtte foregå på diverse
bedehus, og hvor det var mulighet for plass. Etter krigen i
1945, flyttet familien til Asker. Så fulgte Realskole i to år,
men han ble skoletrøtt og begynte som læregutt på Oslo Lysverker.
1952 så han en reklamefilm hvor Sjømilitære Korps søkte
etter nye kadetter, han fulgte opp og ble der i seks år som
radarmekaniker, stort sett hele tiden på sjøtjeneste.
Videre utdannelse var ønskelig, og det ble tre år på Stockholms Tekniska Institut, linje for
sterkstrøm og svakstrøm. Han fikk jobb i Sandefjord på Kamfjordværven som elektriker. Da
ble det en mulighet for jobb som elektriker på en hvalbåt, og tur til Sydishavet.
Han hadde også tid til å bli godt kjent med Veslemøy, et bekjentskap som førte til giftemål,
og som varer enda etter så mange år.
Deretter jobb hos radioforretningen «Bingen» som radioreparatør. Søkte, og fikk jobb hos
Robert Borsch i Oslo, og ble der i 7-8 år.
Så kom svigerfar i Sandefjord på banen, og ville ha dem tilbake til byen, og overta huset. Da
var det bare å adlyde, og få jobb i Larvik på E-verket, en jobb som skulle vare yrkeslivet ut.
Jan ble spurt av Per Olav Johansen om å bli med i Odd Fellow, og ble innviet i Loge 15 Kongshaug i 1980. Han var jo ikke fra byen, og hadde ikke et vennenettverk, dette kunne han skaffe
seg innen Ordenen. Han har vært meget aktiv i logen, og har hatt følgende verv: UM VA, Kasserer, Inspektør, CM, Kapellan og Fører som han er fortsatt.
Gratulerer med 40-års Juvelen, gode bror!
ÅBE
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10. februar X ≡ + Galla.

Tildeling av Den Høye Sannhets Grad til Johan
Martin Osmundsen. 25 brødre møtte denne
kvelden til br. Osmundsens tildeling av graden.
Han slipper nå å bli ført ut av Logesalen når
diverse viktige beslutninger skal gjøres. Nå kan
han være fadder for nye brødre, og har andre
fordeler, men han har en lang Ordensvei foran
seg, som vil inneholde mye interessant i tiden
som kommer.
Sykdom preget vårt Kollegium, som UM fungerte Eks Storrepr. Olav Løvoll og CM Eks. OM
Svein Harald Sataslaatten.
På ettermøtet fikk han gode ord fra br. OM og
sin fadder Kapellan Klavenes. Storrepr. Olafsen
hilste fra Leiren, og overrakte en brosjyre om
hva som er Leirens budskap. ÅBE
—————————————————————————————————————————————————

17. februar Arbm. Venneaften.

Etter et kort arbeidsmøte ble en gjest ført inn i salen og gitt en høytidelig undervisning av OM

Kjell A. Olsen og fung. UM Svein Harald Sataslaaten om lokaler og Ordenens hovedpunkter. Det
hele ble avsluttet med et musikkstykke. Så ble alle ført ut av salen og ned i selskapslokalene for
å spise karbonadesmørbrød. Det var påmeldt tre interesserte, men bare en møtte frem. En mulig
årsak var at det var skoleferie, og mange hadde andre gjøremål.
ÅBE
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4. mars Besøk til Loge nr. 17 Dag.

Logene nr. 15 Kongshaug og nr. 17 Dag i Porsgrunn, har en samarbeidsavtale om felles møter to
ganger i året i Den Edle Kjærlighets Grad. Om høsten hos Kongshaug og om vinteren hos Loge
Dag.
Denne marsdagen var det Loge Dags tur, og de skulle tildele en av sine brødre graden. 15 av våre
brødre med fung. OM Kjell A. Olsen i spissen hadde funnet veien denne snøløse vinterkvelden,
men ble dessverre møtt av at det sto legebil og ambulanse foran logehuset. Det viste seg at fung.
CM hadde fått et illebefinnende, og måtte fraktes til sykehus. Kollegiet bestemte seg for å avlyse møtet, men brødrene ble samlet i spisesalen til et velsmakende lapskausmåltid. Den gode samtalen ble benyttet til fulle, og da det kom gode nyheter fra sykehuset om pasientens tilstand, ble
det gitt applaus og ønsket god bedring. Møtet blir søkt avviklet på et senere tidspunkt
ÅBE.
———————————————————————————————————————————————————————

11. mars. Fergetur med Color Hybrid

Den årlige utflukten til Strømstad med Colorline ble også i år gjennomført. Corona hadde ennå
ikke satt en stopper for den slags aktivitet. Det var jo fint å få ta det nye «hybridvidunderet» i
nærmere øyensyn—
og det var det god
anledning til da det
var temmelig glissent
blant passasjerene,
og det var kanskje
bra tatt i betraktning det meget omtalte coronaviruset.
Antallet brødre som
deltok var 27, noe
lavere enn det har vært foregående år, men igjen, Corona får skylden.
For de brødrene som allikevel deltok så var det god mat med godt
drikke i buffeen. Som alltid var det et hyggelig treff og bror Helge
Petter Klavenes hadde tatt på seg å holde et foredrag om vin generelt
og Cognac spesielt, et område hvor han har solide kunnskaper og vi fikk
en omfattende innføring i de edle dråpers bakgrunn og produksjon og
de forskjellige kvaliteter. Det er hevet over tvil at dette temaet kunne fylt tiden både på tur og retur og kanskje mere til. Uansett et interessant tema som også omfatter geografi og historie.
Etter foredraget var det duket for Quiz — et populært innslag som
alltid. AL

Kongshaug-nytt Nr. 1 2020 Årgang 32

12

Gratulerer!
Gunnar Kjøll 80 år den 3. mars

Jubilanten og noen av gjestene. Fra venstre: Gunnar,
Solveig, Anne -Lise og fadder Bjørn Solberg. Mellom
dem står Svein H. Sataslaatten.

Gunnar Kjøll rundet den 3. mars 80 år. Han
mottok for ca. to år siden Veteranjuvel for
25 år i Ordenens tjeneste. Dette er omtalt i
Kongshaug nytts desembernummer 2018.
Da han rundet 70 år hadde Kongshaug nytt
(mars 2010) en lengere artikkel om hans liv.
Oppvekst, utvikling og yrkesvalg. Han har
vært en litt urolig sjel, sier selv at han nok
fant på en del «hyss» i sin barndom, men slik
skal jo gutta være.
Han ble også omtalt i bladet (mars 2015) da
han ble 75 år, mange ønsket å hylle ham. Under besøk hos ham på bursdagen, ble han til
stadighet avbrutt av telefonens sang, det var
gode venner som ville gratulere og ønske alt
vel.
Denne gang hadde hans kjære Solveig bestemt at telefonen skulle settes på lydløs,
gjestene skulle få spise og drikke i fred og
ro, og bare hygge seg med jubilanten.

OM Kjell A. Olsen overrakte blomster fra Logen, som ble plassert på velfylt gavebord. Vi som
fikk være gjester denne gang, vil takke for en riktig hyggelig stund rundt kaffebordet, og
ønske deg alt godt for fremtiden.
ÅBE

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

Knut Bjarne Bakkeli 90 år den 18. mars.
Knut ville gjerne feire den store dag med ca. 30 medlemmer av familie og venner. Dette ble
ikke mulig i disse coronasmitte-tider, men en mindre tilstelning i hjemmet ble planlagt. Da dagen opprant, ble det bare to
gjester av forskjellige grunner. Hans kjære Ingrid sa det slik:
«Dette er verre enn under andre verdenskrig, da sto alle sammen, nå blir vi tvunget til å holde avstand til hverandre».
Knut er født den 18. mars 1930 i Sandefjord. Hans vita er
godt beskrevet av Eks OM Birger Vabog i Kongshaug nytt for
mai 2010, da han rundet 80 år.
Videre ble han tildelt 40 års Veteranjuvel 2016, etter at han
ble innviet 18.10.1976 med fadder Kristian Gunnerud.
Han ble Intervjuet i desembernummeret av Kongshaug nytt
2016 i den anledning. Begge intervjuer kan leses på Oddfellow.no sin nettside for vår loge nr. 15 Kongshaug.
Vi gratulerer og ønsker br. Knut alt hell og lykke i livet videre,
og bare beklage at situasjonen i landet vårt ikke tillot at vi
fikk hylle deg slik du fortjener!
ÅBE
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Rolf Magnus Jemtland 75 år den 25. mars
Rolf Magnus ble født i gamle Gjerpen kommune som nå er Skien kommune. Han ble den
yngste av to gutter. Etternavnet Jemtland hadde hans besteforeldre med seg fra en gård
på Toten, da de flyttet til Brevik i Telemark.
Han vokste opp i Skien, og gjennomførte Realskole og Gymnas lokalt. Etter russetiden ble det et år som studentlærer på Klyve
skole. Dette yrket syntes han var greit, han søkte og gjennomførte lærerskole på Notodden.
Det ble praksis på Hudø sommerleir, som lærer for de ungene
som var der. Her møtte han Birgit, som etter hvert ble hans kone.
Militærtjenesten ble gjennomført hos Nordkommandoen til NATO i fjellet på Kolsås, han fikk jobb med å tegne bevegelser av
fly etc. på en pleksiglass-tavle, og måtte skrive observasjoner i
speilskrift på baksiden av tavla.
I 1971 var det tid for å finne seg skolejobb. De lyktes i Sandefjord, Birgit ble lærer på Haukerød og han på Krokemoa.
Det ble ingen egne barn, men de søkte i 1976 etter et barn i Guatemala. Det ble en jente som dessverre gikk bort i 2005. En gutt
ble adoptert i 1985 fra samme land, han er fortsatt i Sandefjord, og har gitt Birgit og Rolf
tre barnebarn.
Rolf har et par «store» hobbyer: Den ene er en 40 ft. seilbåt som krever sin skipper og ikke
minst vedlikeholdsarbeider hver vår, med vask og rens, påsmøring av bunnstoff og hundre
andre ting. Han har vært på flere seilaser til Læsø og Skagen i Danmark, samt nedover
Svenskekysten. Han påstår at han kan seile skuta alene..
Som ikke dette er nok, har han selvbygget hytte på fjellet i Tinn fra 1975-80. Her kreves
det også noe egeninnsats, må vite.
Han ble innviet i Odd Fellow Ordenen 30.11.2009 med br. Ola Fjeld som fadder. Han har
vært UMHA i en periode, og har 9 år i Husstyret Stockflethsgate 22 AS. Han forlater denne posten i mai, og vi ønsker vel blåst. Styret skal ha all ære for alt de har fått utført på
Ordensbygget i denne perioden. Vi har et hus vi kan være meget stolte av.
Vel overstått 75-årsdag, bror Rolf. ÅBE.
——————————————————————————————————————————————-

Eks Storrepresentant Bjørn Leif Solberg 80 år den 27. mars

Bjørn Leif Solberg fylte 80 år den 27. mars. Han ble opptatt i
vår orden og Loge Kongshaug den 16.11.81 – fadder var Theodor
Gustav Rove.
Da han fylte 70 år ble han intervjuet i Kongshaug nytt
mai 2010. Mai-nummeret for 2015 markerte at Bjørn fylte 75
år. Dette samt at han fikk 25 års Veteran Juvel i mai 2006,
kan leses på vår nettside under Oddfellow.no.
Bjørn hadde tenkt å feire dagen sammen med slekt og venner i
Logens lokaler, men coronaviruset satte bom for disse planene.
Bjørns egen tanker kom godt frem i 2010:
Åtte øyne i hverandre, fire munner rundt et bord, fire
vegger kring en lykke, Vesla, Påsan, Far og Mor. Åtte hender hektet sammen til en ring av stort og smått. Herregud
- om hele vide verden hadde det så godt.
Vi brukte telefon og internett til å hylle deg på dagen, det må komme en senere anledning
til å ønske deg mer personlig alt vel, i årene som kommer.
ÅBE
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Vi gratulerer også
Cato Wendt fyller 70 år den 30. mars
Oddar Arnvid Guvaag fyller 80 år den 7. mai
Kjell Eriksen fyller 85 år den 24. mai.
Gunnar Bertin Gustavsen fyller 80 år den 24. juni.
Olav Lars Løvoll fyller 75 år den 6. juli.
Arild Larsen fyller 70 år den 10. juli.
Kjell Fredrik Moe fyller 75 år den 30. juli.
Jens Tørnby fyller 80 år 26. august.

Veteranjuvel 25 år
03.04. Kåre Jan Frednes

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

En liten solskinnshistorie
Under ferieopphold i syden i jula, mottok jeg en e-post fra sekretær i Loge nr. 100 Olav Haraldson i Sarpsborg, med informasjon om at et «fadderbarn» av meg ville motta 40 års Veteranjuvel
14. januar.
Det hadde blitt fraktet mye vann både i Glomma og Numedalslågen siden vi så hverandre sist,
det må ha vært i 1979 på Myre i Vesterålen.
Vi snakke vel og lenge sammen, husker du den og den! Godt at telefonutgiftene mellom Norge og
Kanariøyene er redusert, hvis ikke hadde feriebudsjettet fått seg en kraftig knekk.
Selvsagt hadde det vært hyggelig å være med på dette, men av familiære grunner ble det ikke
noen tur. Han skulle få juvelen sammen med en annen bror, som hadde en posisjon som tilsa at
Storlogen skulle stå for tildelingen.
Jeg gikk i tenkeboksen, og kom frem til at jeg ville lage en liten tale til mitt fadderbarn, og sende det til hans OM med forespørsel om mulighet for å få den fremført. Som tenkt så gjort og
br. OM svarte kontant at det skulle han personlig ta seg av.
Etter møtet ringte en meget oppstemt og fornøyd «juvelant». Dette hadde vært en minnerik
kveld, og ikke minst at br. OM tok mitt innslag som sin tale nr. to. Jeg mener derfor at dette må
være en mulig reserveløsning, for å hedre en bror/søster, ved en gitt anledning.
ÅBE
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Gave til Logen fra Stiftelsen Signo.

Asbjørn Bakka foran Andebu kirke

«Mange takk for all hygge, forventning og julestemning dere gir med juletrefesten hvert år og
har gjort i 70 år.»
Takk! Fra Signo Vivo
Asbjørn Bakka ble født i Bergen i 1956, men flyttet til Hjemmet for Døve i Andebu, Vestfold i
1966. Asbjørn er en døv mann med autistiske trekk. Til tross for dette elsker han virkelig livet
og er full av villighet til å delta i ulike aktiviteter. I en alder av 47 år begynte han å male. Han
hadde 6 egne utstillinger i Andebu og Bergen i 2004 – 2016. Nå er han veldig glad i fotografering og filming så i 2018 deltok han i et kunstnerisk prosjekt. Dette prosjektet innebærer fotografering av kirker i Vestfold og fotoutstillinger etterpå.
I samtale med tidligere leder av Signo Ken Davidsen, har vi forsøkt å finne flere detaljer om
hvordan disse juletrefestene har vært arrangert.
Han sier at i 1987 ble det bestemt at de personer som var på statlige institusjoner skulle overføres til sin hjemkommune for stell og tilsyn. Dette ble ikke aktuelt for beboerne på Døvehjemmet, da de hadde behov for spesielle tjenester stort sett hele døgnet.
Forhistorien var at fra starten av juletrefestsamarbeidet i 1949, så reiste brødrene fra Kongshaug med sine familier opp til Andebu på 3. juledag, og hadde med seg mat, kaker og gaver, hygget seg, og spiste sammen med beboerne.
I følge Kongshaug nytt for desember 1993, ble det en endring samme år. Da ble beboere og
pleiere invitert til Logehuset til servering og gang rundt juletreet, besøk av nissen som delte ut
gaver, som var ønsket av beboerne. Denne ordning er blitt et fast innslag hvert år etterpå.
ÅBE.
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Til minne
Eks OM Willy Andreas Heimtoft døde 8. februar, etter en tids
sykdom.
Han ble født 17. mai 1942 på Måsøy i Finnmark og vokste opp i
Tromsø. Har hatt sitt arbeide innen bankvesenet og Distriktenes Utbyggingsfond, og bodde i Målselv, Kirkenes, Vardø og
Halden, før han som pensjonist bosatte seg i Tjodalyng.
Han ble innviet i Loge nr. 55 Varanger i Kirkenes
5. april 1988 og hadde følgende embeter: Seremonimester,
Skattmester, Undermester, Overmester og Eks Overmester.
Innviet i Leir nr. 15 Finnmark 1995, overført til Leir nr. 8
Vestfold og utmeldt pga. sykdom 2018.
I april 2006 hadde jeg gleden av å ønske ham offisielt velkommen til Loge Kongshaug.

Til minne
En tidligere bror av vår loge, Bjørn Harald Kjønnø, er gått bort.
Bjørn Harald Kjønnø ble født 12. juni 1943 i Sandefjord og ble
tatt opp i Ordenen 2004 med br. Bjørn Auby som fadder.
Han arbeidet med data og medvirket til å lage et nytt dataprogram for å avspille musikk til seremoniene i Logen, og han fargesatte vår logo og utførte andre oppgaver for Ordenen.
I 2012 flyttet familien til Spikkestad i Røyken, og han søkte
overgang til Loge nr. 91 Skaugum i Asker.
Bjørn døde 17. februar på Spikkestad, og ble begravet i Røyken
kirke 3. mars. Vi lyser fred over Bjørn Harald Kjønnøs minne.
ÅBE

DØDSANNONSER
I. O. O. F.

Den Norske Storloge har i den senere tid mottatt flere henvendelser vedrørende bruk av De Tre Kjedeledd i
dødsannonser for Ordensmedlemmer. Vi vil med dette gjøre oppmerksom på at kjedeleddene nå tillates
benyttet under følgende betingelser:
Det er muligens liten kjennskap for tillatt bruk av de tre kjedeledd i dødsannonser m. m.

•

Kjedeleddene som benyttes skal være i henhold til Profilhåndboken.

•

Kjedeleddene kan ikke kombineres med ateistiske eller humanetiske symboler.

•

Dersom kjedeleddene ønskes benyttet på sanger eller annet i forbindelse med begravelser, skal fargen
om mulig være rød (PMS 185)

•

Om ønskelig kan bokstavene I. O. O. F. kombineres med kjedeleddene når de plasseres under disse.

De Tre Kjedeledd tillates brukt på gravstøtter.
Emblemet forefinnes i elektronisk format for både PC og MAC, og kan bestilles i Ordenskanselliet pr. brev,
faks eller e-post (oddfellow@oddfellow.no).
Begravelsesbyråenes Forum – Norge er gjort kjent med ovenstående informasjoner.
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Nytt fra Huset
Museet i underetasjen
Etter at vi leide inn ett firma til å sage ut større åpninger i vegger i underetasjen ble betongelementene fjernet
fra underetasjen av brødre fra Loge 48 Færder og 15
Kongshaug. Dette er beskrevet tidligere.
Nå måtte vegger og tak vaskes ned for å få bort betongrester og støv fra vegger og tak. Gulvet i museet ble påført matter med gulvvarme noe som Loge 48 Færder
stod for. Det viste seg at det var store høydeforskjeller
på gulvet. Gulvene ble nivellert og påført over 5 tonn flytemasse for å rette opp alle skjevheter.
Nå ble vegger påført gipsplater og en skillevegg ble
montert av brødre fra Loge 15 Kongshaug. Brødre
fra Loge 48 Færder monterte nytt ventilasjonsanlegg i museet. Etter dette ble vegger og tak sparklet, pusset og sprøytemalt.
Nytt ventilasjonsanlegg ble montert under trappen
opp til 2. etasje.
Firma Kjell A. Olsen har levert og montert gulvbelegg i gangen inn til museet. Gulvbelegget i museet blir lagt så snart EL anlegget er ferdig.
Brannslukningsanlegg i huset
Etter pålegg fra Sandefjord Brannvesen måtte
vi foreta en del endringer i vårt anlegg. Dette
betyr at alle dører som er utstyrt med dørpumpe
ikke er lovlig å kile under døren for å holde den
åpen. Døren inn til forværelse blir nå utstyrt
med magnetkontakt tilsluttet brannanlegget. Videre blir det montert brannmelder i logesalen.
Montering av brannmeldere, vær forsiktig bruk
munnbind.

Siste finpuss, gulvbelegg er lagt, gulvlister og
kantbeskyttere er under montering.
AKW
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Vi utfører oppdrag i Vestfold innen rehabilitering, snekring, belistning, legging av parkett, maling
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107
E– post sigvestly@gmail.com

Vi utfører alt innen
Vann, Varme, Sanitær, Nybygg,
Reparasjoner og Service
Telefon: 975 86 486 / 913 00 628
E-post post@sfj-ror.no

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

ALT I MALERARBEID

m./tilbehør
• Kvalitetsvask

Totalrenovering av bad
Flislegging, Gulvavretting, Godkjent
våtromsbedrift
Tlf: 33464901, Mob: 92450777
www.kjellmester.no, post@kjellmester.no

Kontakt oss for oppdrag innen:
Utvendig og innvendig maling,
Våtromsarbeider og legging av
gulvbelegg.
Adresse: Nordre Kullerød 17 C , 3241 SANDEFJORD
Telefon: 33 47 91 10, e-post: oesten@bjorvik-haugen.no

• Lister, terassegulv, søy-

ler m.m
• Hågasletta 2, 3236 SandefjordTelefon:3347777

Vi utfører alt innen VVS arbeider.
Vår spesialitet er rehab av bad.
Besøk vår butikk i Stokke.
Kontakt rørleggermester Erling
Brekke på telefon: 93021155
eller mail;
erling@stokkerorhandel.no
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Løftespesialisten
INNTEKTENE FRA

Ragnar Allum

ANNONSENE GÅR TIL
GODE

E-mail : ragnar.allum@sis-sandefjord.no
Mobiltlf. : 90 93 00 35 - Privat tlf. : 33 47 42 74

Kontroll og sertifisering av :

SOSIALE FORMÅL!

Kraner og løfteutstyr

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

...OG DET ER PLASS TIL
FLERE ANNONSER !!

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

Neste utgave av

Kongshaug-nytt

All møtevirksomhet er som kjent stanset foreløpig fram til 15. august.
Aktivitetene i logen blir nødvendigvis begrenset og det er ikke planlagt
noen utgivelse før til høsten.
Om det er informasjon som skal formidles til brødrene i tiden som kommer, vil det bli sendt ut

Kort innpå….

eller annen form.

Ta kontakt med Herold Trond O. Gundersen, 90998984/
trogun@sfjbb.net
I redaksjonen:
Redaktører: Arild Larsen/ Trond O. Gundersen
Foto og tekst: Åge B. Eriksen, Per Næss, Arvid K. Wold, Christian Holte-Nilssen
Ta gjerne kontakt for kommentarer og tips til neste utgave !!!!
——————————————————————————————————————————————————

Redaksjonen ønsker deg
og dine en god påske,
en trivelig vår og
en fin sommer. !!!!
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