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Kongshaug-nytt 

Oktober 2012 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

Endelig kom logesesongen i gang igjen, etter en sommer med noe vekslende vær – 

om man kan si det slik. 

I tillegg til de ukentlige gjøremålene embetsmenn og brødre jevnt og trutt arbei-

der med, har vi 2 store mål vi skal nå i dette logeåret. Landsaksjonen 2012/13, 

som skal samle inn 20 millioner kroner til noen av verdens fattigste barn, ved å 

finansiere en ny SOS barneby i Ngabu, Malawi. Vår loge har gjennom 

årets aktiviteter kommet godt i gang, og ved god hjelp av lo-

gens brødre, regner vi med å klare målet om å samle inn 

66 000,- kroner.  

Den andre store målet vi skal arbeide spesielt med i 

dette logeåret, er «styrkelse og ekspansjon». Skal 

Odd Fellow Ordenen i Norge ha en trygg, sikker og lang-

siktig utvikling, må det handlinger og tiltak til i hver en-

kelt loge. Takket være noen brødre, har vår loge hatt et 

jevnt tilsig av nye brødre. Dette må ikke være en aktivitet kun 

noen brødre tar ansvar for, vi må alle ta ansvar og jobbe aktivt for logens konti-

nuitet. Uten nye brødre stanser egentlig logen opp, idet innvielser og gradspasse-

ringer utgjør en stor del av vårt rituelle arbeid, og som igjen er kjernen i logear-

beidet. 

Bror overmester og embetskollegiet ser fram til å møte brødrene i tiden fram-

over, med både utfordringer og positivt samhold.  Dette gir grunnlag for egenut-

vikling og styrket vennskap. 

Vi håper at du og alle andre brødre møter så ofte som mulig. Et godt frammøte 

gjør at møtene blir mer givende og dermed til berikelse for hver enkelt bror. 

 

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Truls Erik Pettersen     

Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

08.10.12 

Klubbaften med damer 

10.10.12 

- + hos □ 48 Færder 

15.10.12 

25 Ve.Ju. Galla 

29.10.12 

Veteranaften 

05.10.12 

M; □  med □  nr. 48 Færder 

12.11.12 

Klba. Med damer 

19.11.12 

O + Galla 

03.12.12 

Arbm. Julemøte 
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

Søndag 17. mai var det åpent hus i våre nye selskapslokaler. Vår Loge hadde ansvar for 

pynting og gjennomføring av arrangementet. Bror undermester sammen med noen fra 

privatnevnden samt brødre og deres ledsagere har all grunn til å være stolt over et vel 

gjenomført arrangement som i tillegg bidro med en del kontanter til andre arrangemen-

ter i fremtiden. 

 

Lørdag 9. juni var ble vår tradisjonelle sommerfest gjennomført på Gokstad kystlag. 

Bror undermester, Svein Harald skriver: Jeg vil takke de brødre, med følge, som hadde 

anledning til å delta på sommeravslutningsfesten. 

Det ble en trivelig kveld, maten var god, musikken var etter min smak og lokalene kjen-

ner vi jo alle, men det var vi, menneskene som var der, som skapte den gode atmosfæ-

ren. Det var heller ingen som gikk i vannet i år. 

I forbindelse med sommerfesten ble det foretatt trekning av gevinster på vårt lotteri 

for Landsaken. Lotteriet var i regi av nevnd for SOS Barnebyer. Loddlister hver med 25 

lodd à 10 kr. ble delt ut til brødre som ville delta med salg tidligere i år. 

Man kan i den anledning trekke fram noen som hadde sørget for fine gevinster nemlig: 

Kirsti og Arne Lystad med særdeles fint utstyrt dukkevogn ; Per Næss med diverse as-

sorterte klesgjenstander ; og Christian Holte Nilssen  med diverse hageredskaper.  

Sigurd Vestly med hjelpere sørget for trekningen og benyttet anledningen til å fremhe-

ve dukkevognen som særdeles verdifull. Den ble vunnet av Ragnar Allum som dog ikke var 

tilstede. “Kanskje Allum ikke har bruk for denne til noen i familien” tenkte Sigurd. I så 

tilfelle kan vi jo prøve med en auksjon ! 

Det ble gjort under stor stemning som resulterte i at br. Svein Trollsås bød kr. 5 000,- 

dersom pengene kunne gå til SOS-barnebyer. Dette syntes Allum senere var et glimren-

de tiltak. 

Dermed ble innkomsten av hele lotteriet kr. 11 850,- + auksjonens tilskudd kr. 5 000,- 

tilsammen kr. 16 850,-.Hjertelig takk til alle som har bidratt til beste for saken ! 

 

Mandag 11. juni var vi 11 brødre som stilte opp med personbil for å ta med oss 30 fest-

stemte eldre på tur ut i det blå. Det ble et par avbud på formiddagen så en av sjåførene 

som stilte opp kunne dra hjem til sin egen kone igjen. Turen i år gikk til Horten  
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kulturhistoriske senter som holdt åpent bare for oss. Vi fikk servert karbonade og bløt-

kake av et trivelig personale og fikk omvisning i huset (museet)  av Odd Bjønnes, en sko-

lekamerat av vår bror Bjørn Harald Hørnes som hadde forarbeidet med denne turen. 

Odd fortalte en masse om Horten som vi aldri hadde hørt om før, så vi lærte litt denne 

dagen også. Været var på vår side med både sol og sommer, så det ble en flott opplevel-

se .En takk til alle dere som stilte opp som sjåfører og gjorde det trivelig for de eldste. 

Broderlig hilsen 

Svein Harald Sataslaatten 

UM. 

 

Mandag 27. august var det åpningsmøte i høstterminen. På ettermøtet var det intervju 

med bror Hugo Karlsen. Han ble intervjuet av bror Raymond Skoglund der Hugo fortalte 

om sin oppvekst og virke fra Kirkenes i nord og til han i dag som godt voksen bror opphol-

der seg i Sandefjord. I Kongshaugnytt desembernummer 2010 kan du lese mer om bror 

Hugos liv og virke. 

 

Mandag 3. september  ble bror Svein Arild Karlsen forfremmet til den Edle Kjærlighets 

Grad. Dette ble et meget fint møte med dyktige aktører og ettermøte med god mat og 

hyggelige samtaler mellom brødrene. 

 

Mandag 17 september  dro ti brødre på besøk til vår vennskapsloge nr. 69 Lennart 

Torstenson i Gøteborg. Dette ble et spesielt møte der to brødre ble forfremmet til den 

Høye Sannhets Grad. Vår OM Truls Erik Pettersen sendte et brev etter at vi kom hjem 

med følgende ordlyd: Loge nr. 15 Kongshaug vil med dette takke for en fantastisk fin 

mottakelse og et flott gjennomført logemøte, hvor vi fikk en helt ny opplevelse av en 

passering til Den Høye Sannhets Grad. 

Odd Fellow logene i Norge har et helt annet opplegg for gjennomføring av denne passe-

ringen. Derfor var det med stor undring og beundring vi fikk oppleve hvordan denne pas-

seringen utføres i Sverige. 

På vegne av de 10 brødrene som tok turen østover denne gang, fremsettes en hjertelig 

takk.  Selve møtet og forbrødringen av et slikt besøk betyr meget for et vennskap som 

har vart i mer enn 60 år.  Vi vet det har vært besøk og kommunikasjon også tidligere enn 

1946.  Det hadde vært fint om man kunne gjøre et dypdykk i arkivreolene for å finne 

dette ut.  Kanskje vi kunne utnytte dette til enda et jubileum. Møteplanen til loge nr. 15 

Kongshaug ligger på nettet på samme måte som deres møteplan, slik at dere ønskes hjer-

telig velkommen til våre møter i tiden fremover  

I håp om et gjenbesøk ønskes alle brødre i loge nr. 69 Lennart Torstenson et fint logeliv 

og nye utfordringer fremover   forts. 
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 På ettermøtet kom vår Storrepresentant Åge B. Eriksen med følgende tilbakeblikk: 

Vi skal tilbake i tiden: til 1946.  

Den 19. februar 1946 sendte Logen Nr 69 Lennart Torstenson et brev med invitasjon til vår loge: 
”Enl. uppdrag av min Loge har jag nöjet att innbjuda 10 à 15 st. av Edra medlemmer till vår årshög-
tidsdag den 18 mars kl 19:30. I gr kommer att givas i dramatisk form, veterantecken utdelelse”.  

Undertegnet Olsson Ø. M. 

 

25. mars sendes et brev tilbake fra vår loge: Våre 20 brødre kom godt og vel tilbake til Sande-
fjord onsdag efter en i alle deler vellykket tur til deres by. Samtlige har uttrykt sin største be-
geistring for turen, og jeg sender herved på Loge Kongshaugs og brødrenes vegne vår hjerteligste 
takk for all hygge, omsorg og gjestfrihet, og for at De og Deres brødre gjorde det mulig for oss å 
gjennomføre reisen. 

Vi fikk i Deres Loge overvære 1ste graden og ved vårt reisearrangement har vi nettopp tatt opp 
denne gamle Odd Fellow tanken. Våre brødre har knyttet nye gode vennskapsbånd til gjensidig 
glede og gavn for vår Orden. 

Vi ser nu med forventning frem til Deres gjenvisitt i Sandefjord og til på ny å møte våre nye 
Svenske venner, og håper like mange av Deres brødre vil finne veien hit når Deres tur blir virke-
lighet.  

Undertegnet vår OM. 

 

16. juli sendes det en offisiell invitasjon til et møte i Sandefjord den 2. september. ”Mandag af-
ten kl 19 blir der avholdt: 1. Gr. logemøte med innvielse av en ny bror.  

Vi regner med at våre Svenske venner gjør oppholdet i Sandefjord så langt at der blir anledning 
til å bese seg i byen og omegnen.  

Undertegnet O. M. 

 

I forbindelse med besøket den 2. september har våre Svenske venner med seg et dokument : 

Till Logen Nr 15 Kongshaug IOOF av Norge  

Till hugfãstande ock till ett minne av vårt besök hos Eder denna dag bedja vi få  överlãmna ett 

beløp Kr 500:-, vilket ãr ãmnat tillføres någon fond avsedd før ett Odd Fellow – ãndemål, hvilket 

Logen Nr 15 Kongshaug sjãlv ãger bestãmma. 

Gøteborg och Sandefjord den 2 sept 1946 

For Logen No 69 Lennart Torsenson IOOF Broderligen i V. K. & S. Olsson Ø. M. 

 

Deretter kommer et brev av 21. september fra Gøteborg: 

De representanter før Odd Fellow Logen n:o 69 Lennart Torstenson i Gøteborg som hadde nöyet 

få resa till Norge och besöka eder den 1-3 dennes bedja hãrmed att til såvãl Logen n:o 15 Kongs-

haug som ock till Logens enskilda medlemmer få framföra sitt hjerteligste tack før den øversval-

lande vãnlighet ock gæstfrihet som møtte dem under hela deras vistelse i Sandefjord. En alldeles 

særskild upplevelse var den anslående recepsjonen i Innvielsesgraden, vilken høgtidelighet gãr et 

bestående intryck som de sent skola glöma. 
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 Vi förena oss med dem i en innerlig önskan att Odd Fellow Logen n:o 15 Kongshaug måtte gå en 

lyckosam ock vãlsignelsesrik framtid till mötes i arbeidet før våra gemensamma ideal ock syfte-

mål, ock sãda Eder vår broderliga hãlsning.  

Undertegnet Olsson Ø. M.  

 

Året avsluttes med et brev den 20. desember fra Sverige: 

Då vi infør årskiftet blicka tillbaka på det nu snart tillãndaslupna året minnes vi med glãdje ock 

tilfredsstãllelse de tillfãllen vi haft nöjet sammentrãffa med våra kãra Norska Odd Fellow brø-

der från Sandefjord och då særskilt det oforglömliga minne vi ha från besøket hos Eder sistlid-

ne september månad. Vi tillönska hjãrtligst alla brødrena i n:o 15 Kongshaug en i allo angenem 

helg och Eder Loge lycka och framgang i sitt vãlsignelsebringande arbete i det godas tjãnst och 

før alla Odd Fellow gemensamma mål och sãnda Eder vår broderliga hãlsning.  

Undertegnet Olsson Ø. M. 

 

Det er helt utrolig at så like etter at krigen i Norge var avsluttet, dro 20 brødre på besøk til en 

vennskapsloge i Gøteborg. Men det fristet sikkert å dra ut av landet på lovlig vis, og ikke snike 

seg over grensen en mørk nattetime. 

Hvordan de reiste vet vi ikke mye om, likeså hvem som var med, men de fikk alle en opplevelse 

for livet. 

Gaven som vi fikk til sosialt formål var heller ikke snau, kr 500 var mange penger på den tiden. 

Hvordan den ble benyttet vet jeg ikke, men jeg skal prøve å finne ut av det etter hvert. 

 

 oo0oo — 

 

Hva skjer fremover? 

 

Mandag 1. oktober  har vi forfremmelse av en bror til den Høye Sannhets Grad.  

 

Mandag 8. oktober er det klubbaften med damer. Denne kvelden blir det guidet omvis-

ning på hvalfangstmuseet. Etter omvisningen returnerer vi til logehuset der det blir ser-

vert snitter med tilbehør. 

 

Mandag 10 oktober er det fellesmøte med Loge 48 Færder. Denne kvelden må vi sørge 

for at mange møter og vi får da et fint møte med etterfølgende brodermåltid. 
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-- oo0oo -- 

Mandag 15 oktober er det planlagt en 25 års veteranjuvel. Nærmere opplysninger kom-

mer senere. 

 

Mandag 29 oktober er det den tradisjonelle veteranaften med krabbe, reker og tilbe-

hør. Denne kvelden har i alle år vært en meget trivelig kveld med god mat, gode histori-

er  og avsluttes med utlodning. Husk å ta med en gevinst, møt opp og hygg deg sammen 

med gode brødre. 

 

Mandag 12 november er det klubbaften med damer. Denne kvelden blir det  foredrag 

av Mona Levin om jødenes hverdag  I den urolige del av vår verden kan det bli interes-

sant å få høre hvordan de lever og sameksistens med sine naboer. 

 

Mandag 19 november er det lagt opp til en innvielse og det er derfor ekstra viktig at 

det blir et godt fremmøte. 

 

Mandag 3. desember avsluttes høstterminen med årets julemøte. Tradisjonen tro blir 

det servert julemat med tilbehør. Kvelden avsluttes med lotteri så her må en ha med ge-

vinstgave til utlodningen. 

Høstterminens menyliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS Drikke til maten kommer i tillegg til oppgitte priser 

08.10 Klubbaften med damer  

Snitter Kr. 150 

29.10 veteranaften 

Krabber og reker kr. 200 

03.12 julemøte 

Tradisjonell julemat kr. 300 

10.10.—+ med 48 Færder 

Egen meny 

05.11 Minneloge 

Wienerbrød med kaffe kr. 50 

 

15.10 25 års veteranjuvel 

Biff av indrefilet kr. 200 

12.11 Innvielse 

Kokt torsk kr. 200 
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Vi gratulerer  

Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen 

på de siste sidene 

Frank Olav Eriksen   70 år  15. oktober 

Raymond Skoglund  75 år  16 november 

Det er mange som går inn for vår landsak.. På Veierland var det fire unge jenter 

som hadde basar til inntekt for SOS Barnebyer og vårt prosjekt med ny barneby i 

Malawi. 

Resultatet av deres innsats ble kr. 337 som er satt inn på Loge 15 Kongshaugs kon-

to og øremerket landsaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jentene er fra venstre Silje Elman, Nora Trollsås Jellum, Ju-

lie Elman og Mathilde Trollsås Jellum 

 

Innsendt av Svein Trollsås 
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Et ord er en pil som farer av sted 

(En tekst om sladder og rykter) 

I gamle dager, for en 50 – 60 år siden, var det mye annerledes enn nå. Det var den tiden 

da det var kristendomsundervisning og bibelhistorie på skolen og alle måtte delta.  I de 

timene måtte ungene lære salmevers, og helst utenat. Mange unger slet fælt med salme-

versene fordi å lære noe utenat krever høy innsats og mye terping før ordene sitter. 

Et av de salmeversene jeg måtte lære meg var: “Et ord er en pil som farer av sted med 

ustanselig il”. Verset har jeg aldri fått til å glemme, og jeg tror jeg vet hvorfor. Men 

før jeg sier mer, la oss ta en titt på salmeverset, og vi holder oss til det første verset: 

 

Et ord er en pil 

Som farer av sted med ustanselig il; 

Du vet ei hvorfra, og du vet ei hvorhen. 

Den såre kan fiende, den såre kan venn. 

Et ord er en gnist som titt tenner en brann 

Der slukkes ei kan. 

For en ung gutt var det nok ikke så lett å begripe innholdet umiddelbart, men kristen-

domslæreren visste råd. Først var det å få lært linjene utenat, så ville forståelsen kom-

me av seg selv. Og kom den ikke av seg selv, skulle han banke den inn i hodene på oss.  Og 

jeg tror han nådde målet sitt. 

Dette kunne være i midten av 1950-årene, og ordene har jeg altså ikke glemt. Verset er 

fullt av en så enkel visdom som at vi skal passe munnen vår. Vi skal alltid være forsiktige 

med det vi sier om andre, og særlig når de vi snakker om, ikke selv er til stede. Altså 

skal vi ikke sladre om andre og ikke baksnakke dem. Jeg husker det var dette læreren 

banket inn i hodene på de guttene som hadde tungt for å lære utenat. 

Vi kan minne oss selv om dette verset dersom vi faller for fristelsen til å omtale noen av 

våre medmennesker negativt. Når noe ufordelaktig og sladderaktig er sagt, er det utro-

lig hvor fort ordene kan spre seg, og et rykte er skapt. 

Sladder og ryktespredning skal vi holde oss for gode til å beskjeftige oss med. For slik 

heter det i neste vers: 

En løssluppen munn 

Sår mangfold ugress i redebon grunn. 

De syndige eder, den urene snakk, 
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Som giftige hvepser omkring seg de stakk; 

De satte sin brodd i det reneste blod, 

Så giftmerket stod. 

Ordene er sterke, men sanne, og salmedikteren bruker sterke språklige bilder for å få 

fram sitt budskap: pil, såre, gnist, brann, giftige vepser, giftmerke. Han legger ikke 

fingrene imellom. Selv om salmen er fra 1870, og språklig fremstår som noe gammeldags, 

er budskapet like klart. 

Men dersom du leter etter salmen i dagens salmebok, vil du lete forgjeves. Den er tatt 

ut. Men du vil finne den i Landstads reviderte salmebok som var i bruk fram til 1970-

årene.  

Selv om salmen er fra gamle dager, og ungene på skole slet med utenatlæringen, er den 

verd å tenke på dersom du klør i munnen etter å snakke ufordelaktig om andre. 

Jostein Selvikvåg 

 

 

— oo0oo — 

  

Noen betraktninger til ettertanke tilsendt fra Gunnar Kjøll 

 

Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. 

Vær oppmerksom på dine ord for de blir til dine handlinger. 

Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. 

Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir til din personlighet. 

Vær oppmerksom på din personlighet, for den blir din skjebne. 
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste 

Kongshaugnytt 

Willy Heimtoft fylte 70 år 

17 mai og brødrene i loge 15 

Kongshaug gratulerer han 

med den store dagen. 

Bård Steinar Hansen fylte  år 

80 1.juni og brødrene i loge 15 

Kongshaug gratulerer han med 

den store dagen 

Truls Erik Pettersen fylte 

70 år 8. juli og brødrene i 

loge 15 Kongshaug gratulerer 

han med den store dagen 

Ole Arne Lynum fylte 80 år 21. 

juli og brødrene i loge 15 Kongs-

haug gratulerer han med den 

store dagen 

Kåre Gudvangen fylte 85 år 

28. juli og brødrene i loge 15 

Kongshaug gratulerer han med 

den store dagen 
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Livets realitet 

 

En historie forteller om to venner som gikk i en ørken. På et tidspunkt i løpet av turen 
begynte de å krangle, og den ene vennen ga den andre en lusing. Han følte seg såret, men 

uten å si noe, skrev han i sanden: 

”I DAG GA MIN BESTE VENN MEG EN LUSING” 

 

De fortsatte å gå inntil de fant en oase, der de besluttet seg for å bade. Den vennen 
som hadde fått lusingen, holdt på å drukne, men ble reddet av den andre vennen. Da han 

var kommet seg, graverte han på en stein: 

”I DAG REDDET MIN BESTE VENN MITT LIV” 

 

Vennen som hadde gitt sin beste venn en lusing og reddet hans liv, spurte: ”Da jeg slo 
deg – skrev du i sanden, og nå graverer du i en stein.  – Hvorfor? 

 

Den andre vennen svarte: “Når noen gjør oss vondt, bør vi skrive det i sanden, der tilgi-
velsens vinder kan slette det. 

 

LÆR DEG Å SKRIVE DINE ”SÅR” I SANDEN OG GRAVERE DIN ”LYKKE” I STEIN. 

 

Man sier at det tar et minutt å møte et spesielt menneske. En time å sette pris på det. 
En dag å elske det. Men et HELT LIV å glemme det.  

 

 

— oo0oo — 

 

September begynder et sted i august, 

når bøgenes grønne får toner af rust, 

og lægger sit septer et sted i oktober, 

når bøgenes grønne er endt i zinober. 

          

        Kumbel  
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Storrepresentantens spalte: 

Sommeren har forløpt som normalt, ingen store nyheter på Loge-

fronten. I mai hadde vi et Storlogemøte på skriftlig grunnlag, dette 

betyr at vi var to som fikk utlevert forslag til revisjon av lover for 

Loger og Leire, en mer enhetlig utgave som skal oppfølges av for-

skrifter, dvs mer utdypende forklaring til den enkelte paragraf.  

Det har vært avholdt ett Distriksrådsmøte uten de store ”bølger”. 

En ny regel er at vikar for Storrepresentanten blir Eks Storrepre-

sentant og ikke som tidligere Fung. Eks OM. Dette grunnet at Fung 

Eks OM ikke innehar Storlogegraden før etter ca 4 måneder etter 

installasjon. 

Onsdag 12. september deltok noen av oss på en 50-års Veterantildeling i Loge nr 27 

Kong Sverre i Tønsberg. En hyggelig og stilfull seremoni. Den nye Veteranen hadde en 

god tale ved bordet med et resymé av sitt lange liv, han var fylt 89 år. 

Tirsdag 18. september skal det være et fellesmøte i Stockflethsgate 22 med Storre-

presentanter for både Odd Fellow og Rebekka loger og leire. Agenda blir referat fra 

Odd Fellow Akademiets seminar i Trondheim sist sommer. Mer om dette senere. 

V. K. og S. 

Åge B. Eriksen  

Storrepresentant 

 

Landsaksjonen 2011 – 2013: 

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 gir et bidrag til et me-

get 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 vårt arbeid for SOS-barnebyer. 

Vi har lagt bak oss sommerferien og høst-terminen er alt i gang for Logearbeidet og med det 

også vår innsats for SOS-barnebyer. Dog får vi først ta et lite resyme fra vårsesongen. 

17. mai. Forberedelsene med å klargjøre utstyret ble utført av SOS-nemndas medlemmer i god 

tid i lagerlokalet i kjelleren i Ordenshuset, hvor også arbeidsgjengen hadde fått plass med di-

verse redskap for sitt arbeid med Ordenshuset. Derfor ble det litt trangt for diverse forhold. 

Vi hadde i god tid fått tillatelse fra: Sandefjord Kommune til å benytte Tilfluktsrommet i 

Høstsgate til oppblåsing av ballongene, fra eiere av privat grunn langs ruten for Barnetoget samt 

fra Gleditsch- gården til ballongsalget 17. mai.  

Den gode værmeldingen for 17. mai slo dessverre ikke til hverken for barnetoget og vårt bal-

longsalg. Etter en fin begynnelse kom regnværet plutselig så barn og voksne ble klissvåte og der-

med var forholdene også for ballongsalg elendige. Vi fikk til rest 340 ballonger som vi naturlig 

nok ikke hadde lagerplass til, og de måtte derfor skrapes. Derfor ble nettobeløpet for ballong-

salget kun ca. kr. 43 000,-. 

16. mai stilte i alt 30 brødre til aksjon i Tilfluktsrommet og 17. mai var det 18 brødre som solgte 

ballonger. Vi håper at vi neste år kan stille med 22 selgere for da går salget raskere. Publikum 

har hvert år mange godord for den innsats vi gjør for saken for SOS-barnebyer. 

Vedsalg  Det er vedtatt i Nemnda at det ikke skal gjennomføres aksjon med salg av ved. Vi har i 

de siste 2 sesonger kjøpt inn ved fra leverandør i Kodal, men konkurransen har blitt så stor at 

man med de innkjøpsprisene man kan oppnå, ikke finner det forsvarlig å satse med den store inn-

satsen salget representerer. 

Vi kan dog komme med en gledelig melding fra Knut Bøvre som i mange år ga oss flott bjerkeved 

helt gratis som vi kunne pakke og selge til inntekt for SOS-barnebyer. På grunn av alder og syk-

dom kan han ikke selv hogge ved lenger, men han har siste sesong ansatt folk til å hogge til sitt 

eget bruk samt til noe salg til andre. Han tok kontakt med Birger Bugge Vabog for en samtale 

for å overrekke kr. 13 000,- til SOS-barnebyer for salg av den fine bjerkeveden som han hadde 

solgt. Disse pengene kunne da gå til landssaken vår. – Et slikt initiativ gir oss en betydelig inspi-

rasjon til vårt videre virke, og Knut har gjort dette i mange år. 

Forandring i SOS-nemnda.  Sigurd Vestly har dessverre funnet å trekke seg som formann og 

medlem av SOS-nemnda på grunn av andre gjøremål i Logen og privat. Øystein Mathisen har sagt 

seg villig til videre å fungere som formann. Nytt medlem i nemnda blir utnevnt så snart som mu-

lig.  

      Birger Bugge Vabog,  sekretær 
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Nytt fra huset 

Siste fase av oppussingsprosjektet er nå avsluttet. Våren og sommerens aktiviteter har 

bestått i å male sørveggen to strøk og viduene i 1. etasje samme side er pusset og påført 

flere strøk med benarolje.  

Vinduene i spisesalen, sekretærrommet, forværelset og begge oppgangene er skiftet, 

pusset og malt to strøk. I spisesalen er det også montert solavskjerming i alle vinduene. 

Vi kan vel alle nå si oss fornøyd med resultatet som er godt innenfor bevilgede midler. 

På taket er det innredet en uteplass for de som ønsker å tilbringe noe tid i det fri. Plas-

sen ble ferdig til 17. mai etter stor innsats fra brødre i Kongshaug og Færder. 

Etter arbeidet med vinduene i 3. etasje ble det foretatt en omfattende rengjøring av 

sekretærrom, forværelse og inngangen til logesalen. 

På grunn av godt finansielt arbeid i både prosjektet og styret ble det montert ny dør i 

hovedinngangen og ferdigstillelse her er under arbeid. 

Prosjekt 22 er nå avsluttet selv om en del oppgaver gjenstår. De gjenstående oppgavene 

blir tatt hånd om av forskjellige personer innen den opprinnelige prosjektgruppen. Dette 

gjelder steinsetting av bakgården, mindre malingsarbeider samt nye skap i sekretærrom-

met. 

Videre arbeider i huset 

 

Eierne (de fire logene) har ovenfor styret sagt at tre rom i 1. etasje skal pusses opp og 

benyttes som møterom og arkiv. 7 nye vinduer er bestilt til hele nordfasaden i 1. etasje 

med levering av de  første tre på senhøsten i år. 

Oppussingen vil starte , med håp om at flere brødre stiller til dugnad i løpet av høsten / 

vinteren. 

Når det gjelder utforming / innredning av rommene vil dette bli tatt opp med kollegiene i 

de fire logene samt alle arkivarene slik at behov blir avklart i løpet av høsten. 
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Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 03.12.2012 

Siste frist for materiell til det nummeret er 20 november 

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 :Birger Bugge Vabog 

Webansvarlig :Åge B. Eriksen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

Adressendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no eller 97594445 

 

 

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 angå-

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

 

Kontakt Rolf Sætre på 90866339 eller e-post  

rolf.satre@sandefjordbredband.net 
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Alt innen 

elektrisk installasjon 

Industri, landbruk og boliger 

 

 
 

Raveien 342  - 3220 SANDEFJORD 

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

 

V Å R  A N N O N S E S I D E  S K A L  G I  I N N T E K T E R  
 

til logens sosiale arbeide  

  Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering. 

  

FRANK O. ERIKSEN 

Krokemoveien 111 b, 

3244 Sandefjord 

Telefon Frank  91 38 43 09 

Telefon Stig 91 38 43 11 

Vi har utleie av: 

Minigravere. MinidumpereVibroplater 

 

 

 

 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 

Mobil. 905 95 107 

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no 

www.sigurd-vedlikehold.no 

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen maling, 

belistning, legging av parkett, snekring og 

renovering 

 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad 

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift 

Telf: 33464901, Mob: 92450777 

www.kjellmester.no,  kjellmester@c2i.net 

Løftespesialisten 

Ragnar Allum 

E-mail : ragnar.allum@sis-sandefjord.no 

Mobiltlf. : 90 93 00 35  -  Privat tlf. : 33 47 42 74 

Kontroll og sertifisering av : 

Kraner og løfteutstyr 

SIS-Sandefjord AS 

Raveien 191 B 

Postboks 2046,  3202 Sandefjord 

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

