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Kjære lesere av Kongshaug-nytt.
Vi er nå i ferd med å avslutte vårterminen 2012, med utsikt til sommer, sol og varme. Vi gleder oss over at 5 nye brødre har styrket
vår loge i de to siste terminer, mens tre av våre trofaste brødre
beklageligvis har gått bort.
Ett av Ordenens hovedmål dette logeåret har vært
styrkelse og ekspansjon. Med god bistand fra
aktive brødre, har vi
klart å oppnå en trygg og
sikker langsiktig
utvikling ved god rekruttering. Konkret betyr
det at vi også fremover i
hver termin må ha
et tilstrekkelig antall innvielser og gradspasseringer. En aktiv nevnd for
Styrkelse og ekspansjon er viktig for godt driv i
arbeidet. Likeså viktig
er at hver bror er aktive som
faddere og ser etter mulige
medlemmer i sin familie, omgangskrets eller i jobbsituasjonen. Kjære brødre, vi trenger dere som
fadder for å sikre en god utvikling av logen vår.
Bror overmester og embetskollegiet ønsker brødrene og deres familie til lykke med Nasjonaldagen og en deilig ferietid med sol og
varme. Vi håper du og alle brødre får ladet batteriene, slik at vi møtes med nytt engasjement når logeåret tar til igjen i august. Et godt
fremmøte gjør at møtene blir mer givende og dermed til berikelse
for hver enkelt bror.
God sommer
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Truls Erik Pettersen
Overmester
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Mandag 12. mars var det klubbaften der SOS Barnebyer stod i høysetet
Vi hadde den glede å kunne invitere brødre og gjester til en fin aften som vi åpnet i Logesalen
møblert til Trekkspill-konsert med Varden Trekkspill Orkester bestående av 12 opplagte musikkanter og sangsolist-dame. Publikum koste seg med mange liflige toner og tekster som virkelig
ga inspirasjon så det kriblet i «husker - du- stemning». Formannen i SOS-nemnda Sigurd Vestly,
kunne derfor takke orkesteret for en særdeles god framføring og for at de stilte gratis opp til
støtte for det gode formål som SOS-barnebyer er.– Etter konserten fylte vi spisesalen med i
alt 65 brødre, gjester og orkestermedlemmer.

Varden trekkspillorkester med vår Bror Ivar M. Belstad er en av musikantene
SOS-barnebyer har en egen representant som kontaktperson i Vestfold-distrikt og hun var til
stede med en egen avdeling for å informere om utvikling for SOS-barnebyen i Bergen som har
vært i drift gjennom de siste 2 år. Foredraget ble ledsaget av lysbilder som ga en fin bakgrunn
på det store lerret som vi nå har i salongen. Virksomheten i Bergen er basert på at barn som
kommer i en slik situasjon at det er behov for Fosterforeldre, blir plassert i Barnebyen uten at
barna blir skilt fra sine eventuelle biologiske søsken. Fosterforeldrene er mann og kone som har
fått spesialutdannelse for denne gjerning, og systemet fungerer meget godt. Det er derfor seriøse planer for ny SOS-by et sted på Østlandet, og i tillegg er det kommet forespørsler om lignende fra andre kanter av Norge fordi behovet er stort for at fosterbarn kan komme til gode
fosterhjem som kan gi en tryggere tilværelse.
Som bakgrunn i at Storlogen har satt i gang en Landssak for å samle inn penger for å bygge et
nytt kompleks med SOS-barneby og Sosialsenter i Malavi i Øst-Afrika, hadde Birger Bugge Vabog med kone gjestet den lignende barnebyen i El Salvador som tidligere ble bygget med midler
fra Odd Fellow Logene i Norge rundt 2002-2003. Fra besøket som fant sted på etteråret 2007
ved en privatreise, hadde Vabog laget en film som gir et instruktivt og godt inntrykk av
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forholdende. Derfor kan slik framvisning være med å gi et talende bilde på at det nytter når man
er med til å følge Ordenens Budord om å «Oppdra de foreldreløse» samt som vi synger i Logesangen vår «La oss dra i verden ut som en from samaritan».
Selvfølgelig hadde vi også vår vanlige muntre utlodning slik at det økonomiske resultat av kvelden
ble på kr. 7.646. - Til slutt kunne Vabog ønske alle vel hjem til sangen «De nære ting»
Birger Bugge Vabog
Sekretær

Mandag 19. mars var et tradisjonsrikt møte i Det Gode Vennskaps grad med besøk av
24 brødre fra Loge 48 Færder. Sammen med våre brødre ble det en meget god stemning
både i logesal og på ettermøte. Vår bror Svein Arild Karlsen ble forfremmet sammen
med Kenneth Styrvold fra Loge 48 Færder. Et stemningsfullt brodermåltid med gode taler og sang gjorde dette til en minnerik kveld.

Onsdag 21. mars dro 15 brødre fra vår loge på besøk til Loge 17 Dag i Porsgrunn. Der
var det forfremmelse av brødre til det Gode Vennskaps grad. Etter en fint gjennomført
gradspassering var det middag i spisesalen med etterfølgende kaffe i salongen. En minnerik kveld med mange gode samtaler.

Vi ønsker en ny bror hjertelig velkommen til loge nr. 15 Kongshaug.
Mandag 16. april ble Arnfinn Hotvedt innviet i vår loge.
Arnfinn er født 17. mars 1950 og har bodd i Kodal hele oppveksten. Han har to
barn, Wibezke og Andre. Videre har han fem barnebarn.
Etter realskole og murerlinja på Larvik yrkesskole startet han som murmester i
1974.
I voksen alder har han bodd 1 år i Drammen, 10 år i Kjerringvik og 2,5 år på Kilen Brygge. Etter dette flyttet han til Korsvikveien 10 der han nå bor. Han drev
murermesterfirmaet ”Ragnar og Arnfinn Hotvedt AS” sammen med sin far. Videre startet han to butikker for Nordfloor AS et i Sandefjord og et i Skien. I perioden fra
1995 og til 2002 arbeidet han også for Mapei Spa – import og distribusjon av deres produkter i
Norge. Etter dette drev han murmestervirksomhet i perioden 2002 til 2010 for deretter å ta
jobb hos EURA fra 2011.
I fritiden har han vært opptatt med idrett og da særlig fotball og ski samt politikk i Andebu
Høyre. Ungdomsarbeide har også opptatt han blant annet som formann i Kodal ungdomslag.
Arnfinns hobbyer er i særlig grad ski, golf og båtliv.
Vi ønsker Arnfinn velkommen i vår loge.
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En bror har gått bort i vår
Det er tungt å akseptere at en bror er gått ut av tiden
Nedenfor følger en nær venns minneord over bror Ulf Aune
Vår bror, Ulf Aune ble født 26.06.1940 og ble medlem av ordenen 2. oktober 2000.
Vi mistet alle en god bror da min gode venn Ulf forlot denne verden, brått
og uventet.
Jeg traff Ulf for 17 år siden på sykehuset i Vestfold da han skulle få sitt
femte barn og jeg skulle ha mitt første. Den gang var Ulf full av spillopper,
humor og hadde alltid en munter replikk til damene som delte rom på barselavdelingen.
”God aften skjønne jomfruer” var en replikk jeg husker veldig godt han kom
med, skjønt det passet vel litt dårlig inn når han ankom rommet til fem damer
som var klare til å føde.
Ulf var innflytter fra Tromsø og en strandet styrmann, og jeg var også innflytter til Vestfold av samme grunn som Ulf. Vi fant våre Damer her.
Vi fant fort tonen og ble meget gode venner og etter hvert fikk jeg Ulf med meg inn i Logen og
han ble mitt første ”fadderbarn”. Ulf var i begynnelsen en ivrig logebror og var ofte å se på våre
møter, han var lett å komme i kontakt med og var meget sosial og alltid blid, positiv og hyggelig.
Med sitt nordnorske lynne, dialekt og fandenivoldske uttrykk kan vi vel kalle ham en fargerik person. Etter at Ulf hadde gjennomgått en hjerteoperasjon, en skilsmisse og et par dårlige økonomiske innvesteringer mistet han nok litt av gløden. Han ble sittende mye foran TV-skjermen og formen ble gradvis dårligere. Han mistet også mye av logelivets glød, men vi var stadig på harryturer.
For fire uker siden hadde han sin siste tur, og da forstod jeg også at det var på dårlig stell med
Ulf, han orket ikke engang å gå i taxfributikken å handle. De to siste årene ble det en vane for
meg å ta en tur innom Ulf, det skjedde nesten daglig, og det satte han veldig stor pris på. For meg
var Ulf en sann venn og bror. Ærlig, raus, full av empati og i stadig kamp på de svakes side, og det
er slik jeg kommer til å huske ham.
Mine tanker går til de som stod Ulf nær. Hans to døtre som bor her i Sandefjord og som har mistet en far som alltid stilte opp. Jeg vil til sist på vegne av Ulf Morten, Ulfs eldste sønn, takke alle
brødrene i Loge 15. Kongshaug som var tilstede under Ulfs bisettelse.
Jeg lyser fred over bror Ulf Aunes minne.
Svein Harald Sataslaatten

— oo0oo —
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Hva skjer fremover?
Mandag 14. mai er det Generalforsamlingen i Stockflethsgate 22.
Her kan alle møte for å få informasjon om husets drift, planer fremover samt økonomisk resultat. Videre er det bespisning på husets regning. Drikke fås kjøpt av de utmerkede servitører.

Tur til Gøteborg
Mandag den 17. september 2012 har vår loge terminfestet et besøk til broderloge nr.
69 Lennart Torstenson, Vasagatan 9, Gøteborg. Vi er allerede av OM Per-Arne Molander
ønsket hjertelig velkommen. De skal denne kvelden ha en passering til 3. grad, og de benytter da vanlig logeantrekk.
Vi ble invitert til deres 90 års dag i 2009, men siden de også har møtene stort sett på
samme dag som oss, har det vært vanskelig å få til et slikt besøk. Vi har i år ikke terminfestet et møte hos oss denne mandagen, slik at forholdene nå ligger bedre tilrette
for et besøk.
Noen brødre har allerede sagt seg villige til å styre bilen både til og fra Gøteborg på
mandag den 17. september. Hjemkomsten til Sandefjord blir nok tidlig tirsdag morgen,
siden veien tilbake nok går om Oslo. Tunnelen Drøbak/Holmsbu er pt stengt om natten,
men vi håper den åpnes igjen, slik at hjemturen blir litt kortere. Mot Gøteborg kan vi
benytte både Color Line og Fosen.
Det er selvfølgelig opp til hver enkelt å planlegge turen. Man kan kjøre selv og kombinere besøket med overnatting og andre aktiviteter.
Men, UM må ha beskjed om hvem som kommer, slik at de får vite hvor mange de må sette av plass til i salen og bestille mat til.
UM kommer tilbake til frist for påmelding.

Sett av denne helgen og bli med til Göteborg

— oo0oo —
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Vi gratulerer
Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen
på de siste sidene
Willy Andreas Heimtoft

70 år

17. mai

Hans Magne Skaatan

60 år

30. mai

Bård Steinar Hansen

80 år

1. juni

Truls Erik Pettersen

70 år

8. juli

Ole Arne Lynum

80 år

21. juli

Kåre Gudvangen

85 år

28. juli

En stor takk til Dameklubben 1928
Dameklubben 1928 har meddelt Loge 15 kongshaug at de har bevilget kr. 5000 til Odd
Fellow landssak 2011—2013 for SOS Barnebyer i Malawi Afrika.
Vi er svært takknemmelig for bidraget fra Dameklubben som bidrar til vårt sosiale
arbeider for barn som trenger et hjem og sosial omsorg i et av verdens fattigste
land.

”SÅ DET GODE”
Du skal høste det du sår. Så ut det gode du får.
Sår du blomster, vil blomster spire. Sår du ugress vil ugresset gro.
Sår du godhet, vil kjærlighet spire. Sår du ondskap, vil ondskapen gro.
Sår du tillit, vil tryggheten spire. Sår du tvilen, vil rotløsheten gro.
Sår du sannhet, vil sannheten spire. Sår du falskhet, vil løgnen få gro.
Du skal høste det du sår. Så ut det gode du får.
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Dameklubben 1928 er en forening for koner/enker og samboere til medlemmer i losje Kongshaug. Den ble stiftet i
november 1928. Vi møtes en gang i måneden, den fjerde
mandagen og vi holder til i Stockfletshsgt. 22. Noen ganger
har vi program med en foredragsholder eller film- eller bildeframvisning og noen ganger bare prater og koser vi oss
sammen. Vi hygger oss også med deilige smørbrød på møtene. På vårt siste møte hadde vi mannekengoppvisning og da
hadde vi bedt med oss venner. Da var vi hele 44 damer til
stede og vi hadde en fin kveld sammen. Ellers pleier vi å
være rundt 20 stk., men vi vil gjerne ha flere medlemmer.
På hvert møte har vi med oss en gevinst og har utlodning.
Det er slik vi får inn penger så vi kan gi noe til Kongshaug av og til. Vi bruker
også litt penger på oss selv. En gang i året drar vi på en dagstur og da sponser vi
en del av turens kostnad. I år skal vi til Blaafarveverket.
Foreningen ble dannet for at partnerne til losjebrødrene skulle bli kjent med
hverandre. Det vil da gjøre det lettere å delta på klubbaftener og arrangementer der ledsager blir invitert med.
Nå har vi bare turen igjen før vi tar sommerferie, men det første møte etter
ferien blir 24.september, og møtene starter alltid kl. 19.00. Da hadde det vært
veldig koselig om vi fikk besøk av noen nye damer.
På grunn av bestilling av smørbrødene vil vi gjerne ha påmelding til møtene, men
skulle noen ha lyst til å komme uten å ha meldt seg på er de hjertelig velkommen.
Signy Løberg Børgesen, leder

Å være sterk..
Å være sterk er ikke

Å være sterk er å

å løpe raskest

se lyset når det er som mørkest

å hoppe lengst eller løfte tyngst

sloss for noe man tror på

Å være sterk er ikke
alltid å vinne
alltid å ha rett eller
alltid å vite best

selv om man ikke har flere krefter igjen
se sannheten i øynene
selv om den
er hard
(ukjent)
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Vi gratulerer en bror med 40 års Veteranjuvel
Bror Arne Sørlie ble tildelt 40 års veteranjuvel 30. april 2012 Her følger et utdrag av
hans tale ved taffelet.
Bror DSS, br.OM, kjære brødre.
Først vil jeg rette en hjertelig takk til DSS og OM for en fin og helt spesiell
opplevelse for meg oppe i logesalen.
I Ordenens etikkhefte heter det at talene skal være korte, da blir de gjerne
også best. Det å gjøre 40 år lang historie kort er ikke lett, den får heller bli
mindre god. Hold ut!
Min fadder var Rolf Eriksen , min sjef, og en av Anders Jahres betydelige
høyrehender. Jeg ble kalt inn på kontoret med lukket dør, og skjønte at noe
alvorlig var på gang. Jeg var overrasket, følte meg beæret, men takket ja ut fra de opplyninger
som ble gitt. Vår loge var og er spesiell, med et stort aktivitetsnivå på alle plan. For spøk sa man
at logen var vårt annet hjem, noe som for meg ble en realitet – ut fra tre grunnleggende forhold.
1.

Først og fremst loge- og ordensarbeidet. Fra første stund kom vi inn i festkomiteen, dekket og ryddet bord. Spiste ofte på kjøkkenet,mens vi serverte de øvrige brødre. Vi ble
engasjert i alle arrangementer, selskaper og møtevirksomheten. Vi lærte navn og fikk god
kontakt med alle brødrene. Her var mange av byens besteborgere, alvorlige menn trodde
jeg, men stemningen var munter og glad, og vi følte oss virkelig velkomne. Jeg fikk treffe
brødre fra logens stiftelse, - fra før og etter krigen - og etter hvert samtidige og nye
medlemmer. Mange personligheter, dyktige og respekterte fra arbeidsliv, og for øvrig
bare positive og gode bekjentskaper, og venner. Det har vært en opplevelse å overvære
uendelig mange møter, spill og seremonier. Ikke å forglemme ettermøtene, med gode taler
og høy stemning. Våre klubbaftener har hatt et rikholdig innhold, med bedriftsbesøk.
bridge, foredrag og sosialt arbeid. Nevnes må også årviss dugnad og rehabilitering av
Solstua på Sukke Døvehjem. Med bygg av to svømmebasseng m.m.m.

2.

Etter hvert ble det arbeid i nevnder, sosiale komiteer, og embeder helt til topps i logen.
Jeg er takknemlig for den tillit som ble vist, og for de interessante og uhyre lærerike år.
Alle gruppemøter ble avholdt privat på omgang, noe som etter min oppfatning styrker vennskap og kjennskap på en bedre måte enn i et møterom. Et mer spesielt forhold for meg har
vært aksjeselskapet, og logebygget. Rolf Eriksen var den sentrale kraft i byggeplaner, finansiering og drift, og skjøttet alt. Han overdro tidlig oppgaver til meg, og jeg drev i samme spor i rundt 30 år. Jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg var her 4-5 ganger i uka, til
samtaler og samarbeid med restauratørene, og med små og store vedlikeholds- arbeider.
Regnskaper, avtaler med leietagere, ikke minst de mange parkeringsplasser i nabogården,
all korrespondanse, skademeldinger, håndverkere og skjemaer. For ikke å snakke om de årlige dugnadstiltak. Mye tid er medgått. Jeg ser det som mitt bidrag til ordensarbeidet,
har hatt glede av innsatsen, og ikke minst fått mye kunnskap og erfaring. Det ga meg også
en unik mulighet til å bli svært godt kjent med brødre fra begge Loger, og jeg kan ikke nok
få fullrost den villighet og dugnadsånd brødrene har utvist i alle år.

3

Det tredje forhold som jeg ikke kommer utenom er den sosiale del. Møte hver eneste mandag bare unntaksvis med damer Men i september hvert år ble det arrangert week-end tur
til fjells. Over 20 turer fikk jeg med, og med tilslutning på det meste av 83 personer.
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I oktober var det stilig festlosje i salen, med ball nede. Nyttårsball i januar, og vårfest i mars.
Dagstur til Sukke vår og høst. I tillegg har Logen vært i Stockholm i en årrekke, for meg 4x ,+
3 x til Haderslev og 2x til Gøteborg. Alle disse arrangementer med damer,
og imponerende oppslutning. Vi var som en stor familie, der alle kjente alle.
Som konklusjon må jeg si at medlemskapet i Kongshaug har vært fantastisk for min del. En berikelse for meg og min kone med mange nære omgangsvenner, samvær og opplevelser fra reiser og
tilstelninger.
Tidene forandrer seg, og mange av de tiltak som vi har hatt er ikke lenger populære. Tilbake
står logen og losjearbeidet like sentralt. Jeg håper de nye brødrene også i femtiden vil finne
passende rammer for fortsatt varmende brorskap, miljø og fremgang. I logesalen får man felles
opplevelser. Vennskap skapes på ettermøter og i aktiviteter. Ved å delta og gi av seg selv, får
du alltid mer tilbake.
Helt til sist et lite vers jeg fant i Drofnums logeblad for mange år
siden, som jeg synes passer godt for en OF holdning:
Jeg drømte at livet var glede.
Jeg våknet og fant at livet var å tjene.
Jeg tjente, og fant at tjeneste var glede.
Takk til dere kjære brødre for mine gode 40 år i Kongshaug!
Bror Arne Sørlie
Mer informasjon om Arne Sørlie kan dere finnes i Kongshaugnytt desember 2005

Storrepresentantene som tildelte 40 års veteranjuvel
Bak til venstre: Bjørnar Andreassen, nr 120 Colin Archer,, Åge B. Eriksen, nr. 15 Kongshaug, Per M. Hansen-Just og
Odd Dagfinn Grønlid, nr 27 Kong Sverre
Foran og til høyre: DSS Dag Virik nr. 48 Færder, Arne Sørlie nr 15 Kongshaug og Truls E. Pettersen nr. 15 Kongshaug
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Vi gratulerer en bror med 50 års Veteranjuvel
Bror John A. Kristiansen fikk tildelt 50 års veteranjuvel ved en tilstelning i hans hjem
den 26. april. Av helsemessige årsaker valgte han tideling hjemme, og
ikke på et logemøte. Det ble en hyggelig tilstelning der Storrepresentant, overmester, sekretær og redaktør deltok. En god prat rundt
kaffebordet, der også hans sønn Anders fra Loge nr. 48 Færder deltok. John har vært en meget hyppig deltaker på logemøter, mang en
klubbaften og turer arrangert av logen. Mange av oss husker vel kvelden
på et

ettermøte, der Frank Eriksen intervjuet John, som kunne fortelle mye om

sitt virke som urmaker i Sandefjord. I tillegg til urmakerfaget tok han utdanning som
optiker i Kongsberg. John var den første bror som ble tatt opp i vårt nåværende logehus for 50 år siden. Tilfeldigheter og valgmuligheter er sikkert mange i livets løp, og for
John var ett av valgene etter urmakerutdanning i Oslo enten start i Hammerfest eller
Sandefjord, noe hele familien nå er glade for at valget falt på Sandefjord. John har i
alle år vært en aktiv orienteringsløper helt frem til de siste år, da sykdom har satt en
begrensning på hans tidligere aktive liv.

Jubilanten flankert av
Overmester Truls E. Pettersen og Storrepresentant Åge B. Eriksen
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Historien om froskeungene
Det var en gang en gjeng med froskeunger, som skulle arrangere en løpekonkurranse.
Målet var å nå toppen av et høyt tårn. Mange mennesker hadde samlet seg for å følge
med løpet og heie på utøverne... Så gikk starten.
Ærlig talt: ingen av tilskuerne trodde virkelig på at froskeungene skulle klare å nå opp
til toppen på tårnet. Man hørte bare slike uttalelser som: ”Åh, så krevende!!! De kommer

sikkert ALDRI til å nå frem.! Eller:”Ikke en sjanse til å lykkes, tårnet er altfor høyt!”

Froskeungene begynte å avbryte, én etter én... Unntatt én, som raskt klatret alt høyere...
Folkemengden fortsatte å rope: ”Det er altfor krevende!!! Ingen vil klare det!”
Alt flere froskeunger ble trøtte og ga opp... ...Men én bare fortsatte alt høyere
opp...HAN ville rett og slett ikke gi opp!
Til slutt hadde alle andre gitt opp klatringa, unntatt den ene frosken, som etter stor
innsats nådde toppen som den eneste!
Nå ville naturlig nok de andre utøverne vite hvordan han egentlig klarte det!
En utøver spurte frosken hvordan han hadde klart å utføre en slik prestasjon og nådd
målet.
Det viste seg at ......Vinneren var DØV!!!
Og lærdommen av denne fortellingen er: Lytt aldri til folk som har en tendens til alltid å
være negative og pessimister...
fordi de tar fra Deg Dine vakreste drømmer og ønsker, som du bærer i ditt hjerte!
Tenk alltid over ordenes kraft, fordi alt du hører og leser påvirker Dine handlinger!

Derfor:
Vær alltid POSITIV! Og fremfor alt: vær rett og slett DØV når noen sier til Deg
at Du ikke kan fullføre Dine drømmer! Tenk alltid:

Også DU kan klare det!

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Storrepresentantens spalte:
I vinter har jeg deltatt på to Distriktsrådsmøter, samt tildeling av
40 års juvel til to brødre i Horten.
Distriktsstorlogemøtet hvor vår Eks OM Gunnar Jensen ble tildelt
Storlogegraden ble holdt under meget høytidelige former i Horten.
Fra vår loge deltok åtte Eks OM.
26. april skal vi hjem til John Kristiansen for å tildele ham 40 års
veteranjuvel. Som kjent ble det ikke noe av en tildeling i logen på
grunn av hans helsetilstand.
30. april skal vi tildele vår bror Arne Sørlie 40 års juvel. Det håper vi blir en høytidelig
og fin seremoni.
14. mai er tildeling av en 40 års juvel til en bror i loge nr 26 Svenør i Larvik. Så er det et
Distriktsrådsmøte den 15.mai. Her skal det bla behandles saker for Storlogemøte på
skriftlig grunnlag. Storrepr. Odd D. Grønlund fra Loge nr 27 Kong Sverre og undertegnede, er valgt til å representere DR 8.
Det er tatt opp igjen diskusjon om deling av Leir nr 8 Vestfold. Distriktsrådet er enstemmig for å starte en Leirforrening, for dermed å kunne se på muligheten for en deling. Er det mulig å få besatt de posisjoner som skal til? Dette og andre praktiske spørsmål er aktuelle, bla tidspunkt for en eventuell oppstart. Da leir nr 8 Vestfold endelig ble
stiftet, var det gått hele 24 år.
Nå er også Distriktsrådets handlingsplan for 2011 – 2013 vedtatt.
DSS har fremlagt planer for å arrangere Distriktsstorlogemøte hvert år som er forsøk
– eventuelt knyttet til et utviklingsarbeide under Det Norske Odd Fellow Akademi. Forslaget er lagt frem for Stor Sire som har gitt grønt lys for videre arbeide. DSS har
stor tro på at det er mye utmerket kunnskap om logearbeidet hos de Eks OM som er i
distriktet, og de vil få aktuelle oppgaver å arbeide med på dette møtet.
Jeg vil til slutt ønske alle brødre en riktig god og varm sommer, i tråd med det været
som vi har hatt sist vinter.
V. K. og S.
Åge B. Eriksen
Storrepresentant
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Nytt fra vårt arbeid for SOS-barnebyer.
Ja vi i nemnd for SOS-barnebyer må alltid ha blikket framover for nye oppgaver, så
derfor benytter vi anledningen til å minne brødrene om at deres innsats er sterkt ønsket både 16. og ikke minst 17. mai. – 16. mai er i år på en onsdag og da er det klargjøring
av ballonger i Tilfluktsrommet i Høstsgate hele dagen i to økter, fra kl. 09.30 – 13.30 og
kl. 14.00 – 18.00.

17. mai er på en torsdag (Kr. Himmelfarts dag), og salget fo-

regår fra Gleditsch-gården med fremmøte ca. 09.30 så man rekker å gå til sine poster
langs ruten for barnetoget og får da anledning til å se barnetoget passerer. Avslutning
av salget regner man vil være ferdig senest 13.30.
Det er heldigvis brødre som allerede har meldt seg på til innsats, men vi vil gjerne opplyse om at ved denne 17. mai har Logen ansvaret for arrangementet i Selskaps-lokalet i
Ordenshuset. Dette legger da også beslag på arbeidskraft, og det gjør at noen av brødrene ikke kan makte å jobbe 2 steder på samme tid. Det er et problem vi har hvert 4.
år ! Finner du anledning til å melde deg på til innsats, så ta kontakt med Vabog på tlf.
416 23 685.
Vi er selvfølgelig avhengig av at brødrene med familiens velsignelse, kan få anledning til
en hjertelig innsats. Vennligst benytt tiden til å tenke gjennom saken med familie og
barnebarn, og ikke minst går du ikke glipp av å oppleve barnetoget. Vi har godkjente
salgsposter langs ruten for toget, og vi håper at mange stiller seg til disposisjon slik at
det kan være 2 selgere på hver post. Det vil si at vi i alt trenger 24 villige salgs-brødre!
Da er det særdeles hyggelig når vi i tidligere år har hørt fra selgerne: Dette var GØY ! !

Bilder fra tidligere 17. mai. Vi håper på stor deltakelse også i år.

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Medlemmene i SOS-nemnda er i god gjenge med klargjøring av alt materiell, og programmet går ut på at vi skal selge 1040 ballonger + at 17. mai komiteen i Kodal har bestilt 80
ballonger. På bakgrunn av at ruten for Barnetoget ble forandret i fjor, har vi funnet ut
at vi trekker 1 av salgspostene fra Hvidts plass og ned til Sperre Gårdsplassen mot
Kongensgate. Og da er det bare å håpe at værgudene vil være barmhjertig å varte opp
med gunstige værforhold. Regn og kaldt vær er ikke gunstig for ballongsalg !!

Det blir en grønn vår og vi håper på varm 17. mai
Sigurd Vestly

Birger Bugge Vabog

Formann SOS-nemnd

Sekretær

-- oo0oo --

Landsaksjonen 2011 – 2013:
Aktiviteter knyttet til landsaken foregår kontinuerlig. Aktivitetene styres i Loge 15
Kongshaug av nevnd for SOS Barnebyer. Nevnden har salg av lodd der det er mange fine
gevinster der loddene koster kr. 10 per stykk. Støtt opp om landsaken og henvend deg til
nevndens deltaker for kjøp. Trekningen foretas på sommerfesten som er 9. juni på kystlaget.
Nevnd for SOS Barnebyer selger også solsikkepins til inntekt for landsaken. Denne pins
kan brukes på galla og eller mørk dress i hele landsaksperioden Pinsen kan også benyttes
på klær i daglig bruk. Pinsen koster kr. 100 per stykk. Henvend deg til en av medlemmene
i nevnd SOS barnebyer. Støtt opp om Landsaken og vis alle at du er gir et bidrag til et
meget godt formål.
Henvend deg til en av disse:
Sigurd Vestly

telefon: 90595107,

Øystein Mathisen

telefon: 95223142,

Arild Larsen

telefon: 98219800,

Bjørn L. Børgesen

telefon: 45663150,

Birger Bugge Vabog telefon: 41623685
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Nytt fra huset
Siden vi tok logehuset i bruk høsten 2011 har flere av våre brødre og søstre vært engasjert i oppussingsarbeider rundt i huset. Kjelleren har fått nytt flisegulv, gangen fra
kjeller opp kjøkkeninngangen og opp til 4. etasje er malt både vegger, tak og trapper.
Gulvbelegg er lagt i kjøkkeninngang, heisutgang i 3. og 4. etasje. Toalettet for betjeningen i 3. etasje er pusset opp. I selskapslokalene er det montert nytt lyd og bildeanlegg
samt fortrekk slik at foredragsholdere ikke forstyrres dersom oppgaver utføres i spisesalen. Ny takterrasse er under ferdigstillelse. Her blir det mulighet for sitte ned rundt
utemøbler under tak for en hyggelig prat eller ta seg en røyk for de som føler for det.
Det er utført 500 dugnadstimer siden utgangen av januar 2012. Dette står det respekt
av spesielt sett i lys av få deltakere med intenst arbeide. Våre to vaktmestere hører til i
denne gruppen.
Fase to er nå startet når det gjelder oppussing av vårt logehus. Årets aktiviteter er vasking, pussing av skader på veggen utvendig på spisesalsiden. Her er stillas satt opp og vasking av veggen pågår. Murer skal foreta reparasjon av murpuss der veggen er skadet. Når
veggen er tørket skal veggen grunnes og males to strøk. Alle vinduene i spisesalen skal
skiftes, belistes. Til dette arbeidet skal et eksternt firma bistå. Skifting av vinduer kan
ikke startes før tidligst uke 23 på grunn av at servitøren har avtalt selskaper i store deler av mai måned.
Videre skal vinduene i 1. etasje på spisesal– og gateside pusses og settes inn med Benarolje.
I denne fasen vil det være behov for dugnadsinnsats både med pussing, maling, skifting
av vinduer, rydding samt riving av stillas.
Styret har fått ny leietaker i 1. etasje. De har nå henvendt seg til alle logene med forespørsel om de er interessert i å ta to ledige rom i bruk som møterom og arkiv. I tillegg til
de to rommene er det også et kjøkken som kan kombineres med arkivskap om nødvendig.
Når svar fra logene er mottatt vil styret se på hva som skal gjøres med lokalene.
Styret arbeider nå med forberedelser til generalforsamlingen som er 14.05.2012

-- oo0oo -I år er Loge 15 Kongshaug ansvarlig for serveringen 17. mai samt og salg av balonger.
Dette betyr stort behov for brødrenes deltakelse både 16. og 17. mai.
Meld deg på til Svein Harald Sataslaatten eller Sigurd Vestly for deltakelse.
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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INVITERER BRØDRE I LOGE NR. 15
KONGSHAUG TIL SOMMERAVSLUTNING
PÅ GOGSTAD STLAG

Loge 15.
Kongshaug
Dato: 9.juni 2012
Klokkeslett: 1900
Loge nr. 15 Kongshaug,
Stockflethsgate 22,
3210 Sandefjord

Fung. EksOM
Gunnar Jensen
Overmester
Truls Erik Pettersen
Undermester
Svein H. Sataslaatten
Mobil: 41459105
Privatnevnda
Svein Trollsås
Mobil:41534300
PÅMELDING:
INNEN 03.06.2012 til
svein@sataslaatten.no
svein@eura.no

Gogstad kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord ble etablert i 1990
som et kystkultursenter. De har for tiden 360 medlemmer, og fordeler
seg på 7 arbeidslag i forskjellige disipliner, som Verkstedlaget, Fartøy–
og kultur, Modellbåtlaget, Svennerlaget(Svenner fyr mellom Sandefjord
og Larvik), Brygge– og seilas, Infolaget og koret Nordre Skur & ballast.
Vikingeskipet Gaia, som er en kopi av Gogstadskipet, ble bygget i
1989/1990 og har sin base ved siden av kystlaget. Orginalen ble gravet
ut av Kongshaugen/Gogstadhaugen i 1880. Kongshaugen med Olav
Geirstadalv Gudrødsson, har gitt navn til vår loge. Det sies at Olav
grunnla Dublin sammen med Ivar Beinlaus Lodbroksson i år 861.
Program for brødre, både med og uten ledsager.


Vi ankommer Gogstad kystlag, Framnesveien 5,




klokken 1900.

Der bys på en coktail, mens vi gjør oss klar til å gå til bords. Det blir
rømmegrøt og spekemat, med en øl og akevitt. Kaffe, kanskje en
kakebit og avec til dessert. Pølse med lompe til nattmat.



Ellers tar du som vanlig med det du selv ønsker å drikke utenom det
som blir servert. PRIS kr. 300,- pp.




Det spilles opp til dans på brygga med Willy Gelleins enmannsorkester.
ANTREKK: Siden vi skal være ved sjøen og nyte en forsommernatt
utendørs på brygga, vil antrekket være av uformell karakter. Gjerne
en varm jakke for kvelden. Vi satser på fint vær.



Det blir kanskje ikke polonese ut på brygga i år.
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Periodens billedgalleri

Varden trekkspill orkester underholdt i Logesalen. De stilte med egen vokalist

Etterpå var det bespisning og tradisjonen tro utlodning

Innvielse av ny bror

Overmester Truls E. Pettersen og fadder Sigurd Vestly ønsker den nye bror velkommen
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Periodens billedgalleri

Den nye bror Arnfinn Hotvedt takker
for fin seremoni og ser frem til videre
deltakelse i vår loge.

Frank Eriksen har alltid noen velvalgte ord til
en lydhør forsamling.

Feiring av 40 års veteran
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Alle brødre vil heretter få Kongshaugnytt på sin e-postadresse De brødrene som
vil ha papirutgaven av Kongshaugnytt må gi beskjed til redaktøren på e-post arvwo@online.no
Dersom brødre som ikke kan delta på våre møter på grunn av helse kan disse få
en omvisning i vårt nyoppussede hus. Ta kontakt med Nevnd for omsorg og vi
ordner dette sammen med dere.
Nemnd for omsorg henstiller til brødrene om å kontakte leder for nemnden angående brødre som vi alle bør ta vare på enten per telefon eller besøk.
Kontakt Rolf Sætre på 90866339 eller e-post
rolf.satre@sandefjordbredband.net

Kongshaugnytt finner du også på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt
Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 01.10.2012
Siste frist for materiell til det nummeret er 16 september
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
=======================================================================

Redaktør og layout: Arvid K. Wold, e-mail arvwo@online.no
Skribent: Truls Erik Pettersen
Skribent: Bjørn Hørnes
Skribent :Birger Bugge Vabog
Webansvarlig :Åge B. Eriksen
Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten
Trykk : Konica Minolta
Adressendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no eller 97594445
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FRANK O. ERIKSEN
Krokemoveien 111 b,
3244 Sandefjord

ALT I MALERARBEID

Telefon Frank 91 38 43 09
Telefon Stig 91 38 43 11

Totalrenovering av bad
Flislegging, Gulvavretting, Godkjent

Vi har utleie av:

våtromsbedrift

Minigravere. MinidumpereVibroplater

Telf: 33464901, Mob: 92450777
www.kjellmester.no, kjellmester@c2i.net

Alt innen
elektrisk installasjon
Industri, landbruk og boliger
Vi utfører oppdrag i Vestfold innen maling,
belistning, legging av parkett, snekring og
renovering
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107

Raveien 342 - 3220 SANDEFJORD

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no

Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210

www.sigurd-vedlikehold.no

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
til logens sosiale arbeide
Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering.
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