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Av innholdet denne gang: 
 
• Overmesters hilsen   side  2 

• Nytt fra Storlogen  side 2-3 

• Storrepr.  spalte  side  3 

• Kapellanens hilsen   side  4  

• Heroldens hjørne  side  5 

• Nytt fra huset   side  6 

• Siden sist    side 7-8  

• Rekevise     side  9 

• Embetsmenn/ n3evnder side  10  

• Vi gratulerer            side  11-12 

• NOFA seminar i Sfj.       side  12 

• Til minne     side  13 

• Eplegjeng og Napern side 14-15 

• Losjemeny   side16-17 

• Terminlise høst    side 18 

                                            
Kongshaugen på Gokstad 
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Gode Bror 

Når dette leses, er vi godt i gang med høstens program. 
Etter to magre år ble dette, og fortsatt blir det, en tra-
vel høst. 

Vi har hatt møter så å si hver mandag siden vi startet 
16.august. Det har vært mange fine møter, vi har hatt 
både innvielse, 25 års og 40 års veteranjuvel. Vi har 
mange flotte veteraner i Loge 15 Kongshaug, mange av de 
er blant logens mest aktive brødre. 

Jeg personlig har hatt mine første møter som leder av 
Logen, det er en veldig artig oppgave, den gir meg mye 

energi og jeg håper jeg kan smitte noe av dette over til mine brødre. 

Det heter så flott at Overmester er logens leder og har all makt. Det er nok riktig, 
men jeg gjør så godt jeg kan for å gjennomføre 100 % demokrati i både logesalen og 
ikke minst i Kollegiet.   

De som har vært i Logen i høst, har også hørt at jeg referer til kollegiemøter og saker 
vi jobber med, jeg ønsker at alle brødrene skal være orientert om hva som foregår i 
Kollegiet. 

Ogs å er vi i gang med Napern som hovedsamarbeidspartner i vårt sosiale arbeid utad. 
Rent konkret betyr det at vi f. eks er i gang med å plukke epler som de omdanner til 
eplesider. I fjor ble det eplesider til kr. 50 000.-. I år er det mye mer epler og jeg blir 
ikke overasket om at epleslangen kan omdannes til opp mot kr. 100 000.-. 

Jeg er så glad for alle ansikter jeg ser i logen på møtene, håper jeg kan se dere også i 
fortsettelsen, så skal vi på stolene og i spillene gjøre det beste vi kan. Hvis de brødre 
som er til stede er enige om at dette var et bra møte, håper jeg at dere fremsnakker 
møtene og logen generelt. Kanskje det kan bidra til at enda flere brødre ønsker å kom-
me i logen. 

OM  
Svein Trollsås 
________________________________________________________________ 
 
Nytt fra Storlogen, september 2021. 
  
Møteaktivitet i Ordenen                                                                                                                             
 
Fra 25. september kl. 16 er de fleste restriksjoner borte og vi kan gjennomføre 
logemøtene som normalt og meteren gjelder ikke lenger. Ved eventuelle ut-
brudd, må en følge de lokale råd en får. 
  
Vi må uansett ta nødvendige forholdsregler: 
 
1. Er du syk eller har symptomer på forkjølelse, hoste, feber eller lignende, skal du bli 
hjemme. Mistenker du å ha hatt kontakt med smittebærere, bli hjemme. 
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2.  Håndhygiene: Vask hendene ofte og grundig. Ved manglende tilgang til vann og såpe, 
kan hendene sprites med antibakterielle midler. 
 
Ut dette året kan loger samarbeide om tildeling av veteranjuveler og arrangere spesi-
elle møter for å få gjennomført utsatte tildelinger og gradspasseringer. 
  
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
  
Morten Buan 
Stor Sire 
_________________________________________________________________ 
 

Kjære brødre! 
Ja, endelig er det full fart i logearbeidet igjen, det var vel-
dig hyggelig å komme i logesalen, treffe brødre og samles 
nede i salongen til hyggelig sosialt samvær etter en lang tid 
med stengte saler.   

 Vi er inne i en hektisk høst med mye møteaktivitet for det 
er mye som har stått på vent i denne Coronatiden.                                                                               

I loge og leir har jeg som Storrepresentant vært med på å 
installere nye embedsmenn, spesielt hyggelig er det å få 
være med å installere nye embedsmenn i egen loge.                                                                               
Jeg har vært presiderende embedsmann i tildelingen av 25 
års veteranjuvel til brødrene Birger Bjørnstad, Kåre Jan 
Frednes og Kjell Moe, her var det logens Eks. Overmestere 
som besatte de øvrige stolene og Frank Eriksen var funge-
rende Stor Marsjall.                                                                                                                              

40 års veteranjuvel ble tildelt brødrene Karsten Ueland og 
Gunnar Jensen, her var det DSS som var presiderende og jeg var fungerende Stor Mar-
sjall og øvrige medlemmer av distriktsrådet besatte stolene. Begge seremoniene ble 
stilfullt og verdig og utført av dyktige storembedsmenn, vært med å tildele veteranju-
veler i andre loger i distriktet, alt dette er noe av det som er meget hyggelige oppgaver 
for en Storrepresentant.                                                                                  

 Distriktsrådet har distriktsrådsmøter ca. i gang pr. mnd. Saker som vi jobber med er 
forslag til storlogemøte 2022, det er viktig at brødre som har synspunkter på lover som 
bør forandres kommer med forslag. Forslag kan sendes til logen og det vil bli diskutert i 
Kollegiet og eventuelt sendt videre til Storlogen. 

Distrikt nr. 8 er et prøvedistrikt for bruk av stjernehimmel ved tildeling av veteranju-
veler. Stor Sire har etter søknad fra DSS forlenget dispensjonen som tillater bruk av 
stjernehimmelen ved tildelingen av veteranjuvelen. 

Da vill jeg som storrepresentant ønske alle brødre med familier en riktig god høst, og 
minne alle på at vi trenger flere brødre, vi må alle ta et felles ansvar. 
 
Med hilsen i V,K og S 
Fred Magne Olafsen                                                                                           
Storrepresentant 
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Kjære brødre 
 

Jeg har valgt å dele noen tanker om Vennskap med dere – 
sett i lys av våre ritualer.                                                                                                 
Et fundamentalt moment i vår Orden er for den enkelte 
bror «å lære å kjenne seg selv som samfunnsdeltaker». Det 
kan man i liten grad gjøre alene, men Ordenen tilbyr et fel-
lesskap som i aller høyeste grad muliggjør denne egenutvik-
lingen. Gjennom Vennskap. 

 For meg er vennskap mer enn noe annet «det å søke seg 
selv sammen med en annen» - slik en annen speiler meg, slik opplever jeg meg selv – på 
godt og vondt. Vennskap er ikke noe vi har rett til å kreve. Det er noe du får gjennom 
å by på deg selv. Vennskap er noe du gir og tilbyr. Og derfor er vennskap forpliktende 
og gjensidig. 

Vil du være en sann venn for andre, må du være glad i dem. Du må prøve å sette deg 
inn i hva de tenker, hva de føler og hva som eventuelt plager dem. Du må forsøke å 
forstå dem, deres angst, deres håp og deres lengsler. Vil du være en god venn, må du 
være et menneske man kan stole på i alle situasjoner og sammenhenger. 

 Vårt løfte som bror av det Gode Vennskap maner oss til dette, og til å verne om våre 
brødre. Å utøve vennskap er på sett og vis en demonstrasjon av indre styrke og mo-
ralsk holdning, omsatt i handling!                                                                                                              

DET ER Å VÆRE EN SANN ODD FELLOW! 

Avslutningsvis vil jeg minne om et lite dikt, skrevet av en ukjent forfatter. 

Jeg søkte min sjel, men min sjel var ikke å se.                                                                                                                   
Jeg søkte min Gud, men min Gud var for langt borte.                                                                          
Jeg søkte min bror - da fant jeg alle tre.   

Med dette ønsker jeg alle brødre en fin høst  

i Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Sigurd Vestly                                   

Kapellan                                                                                                         
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Heroldens hjørne 
 

Gode brødre. 

Så er vi endelig sluppet litt løs fra det åket som har ligget 
over oss siden mars 2020. Det er godt å igjen treffe brød-
re, snakke sammen om det som har vært, og det som kan 
komme i fremtiden.  

Vi i Nevnd for redaksjonelt arbeid, er kommet godt i gang, 
og det er en ivrig og fin gjeng som ønsker å få til god informasjon til dere. Undertegne-
de er leder og br. Arild Larsen er sekretær.  

Dette Kongshaug-nytt er det første i  høstterminen, og neste nummer vil bli julenum-
mer, som blir sluppet i første del av desember. Så får vi se hva neste år vil bringe, vi 
satser på fire nummer årlig som før korona. 

En ting som vi diskuterer, er om hvor mange av dere som leser bladet på nett.  Vi har jo 
redusert antall trykte nr. av kostnadsmessige årsaker, men hvis få leser bladet, så er 
mye arbeid forgjeves. Det samme gjelder for informasjonen på OF nettside, vi skal 
skjerpe oss og oppgradere sidene, så får vi finne en måte å skaffe oss kunnskap om hva 
dere foretrekker. 
 

Sjekk nyheter på nettsiden, du må være innlogget. Der er det lagt ut en artikkel om de 
to juveltildelingene som er foretatt i høst. 

Åge B. Eriksen 
Herold 

_________________________________________________________________ 
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Nytt fra huset 
 
Av. Eks. OM Kjell A. Olsen 
 
Det å drifte og vedlikeholde Ordenshuset vårt, er en  
stor jobb. 
 
Det ble spesielt utfordrende da vår kjære bror Arvid 
Wold, så sørgelig ble borte så raskt. Han hadde viten om 
absolutt alt som var viktig. 
 
Undertegnede tok kontakt med Arne Olav Nyland og Kåre 
Jahn Frednes, som hadde vært drivkraften i arbeidet på 
huset, sammen med Arvid. Jeg tilbød meg å ta ansvar for 
det administrative og kontakt med kontrollmyndigheter 
etc. De svarte ja til å fortsette,  og styret sa også  ja  
til denne løsningen. 
 
De største prosjektene er heldigvis allerede utført. Etter 
at museet ble helt ferdig, så hadde vi et rom igjen i under-

etasjen som ikke var renovert. Det er nå helt ferdigstilt, og brukes som lager for biblio-
tek og museum. 
 
Det er også fullført montering av automatiske brannmeldere i alle rom, hvor også utleie-
lokalene har fått det på plass. Videre er det montert og tilkoblet manuelle brann-
meldere, etter tilsyn fra brannvesenet. 
 
To rom i utleielokalene har fått nye gulv. Alle ledelys er også på plass. I salen er det nå 
lys som bare vil slås på når strømmen går. Det jobbes i disse dager med å få opp noen 
nødlys, som skal lyse opp trappeløp, etc. hvis strømmen blir borte. 
 
Det har vært litt utfordringer med lysmesterpulten, den er fra 1960. Elektrofirmaet 
klarte å finne nye deler, så den skal være i orden nå. 
 
Vi holder nå på å prosjektere faste mikrofoner på stolene i salen. Lyset på stolene har 
fått påmontert dimmere i disse dager. 
 
Høsten 2020 var det en stor vannlekkasje i kjelleren. Mange brødre stilte opp for å få 
opp vannet raskt. Det ble en stor skade på gulv, vegger etc. Hele skaden ble overlatt 
forsikringsselskapet. Alt ble tilbakeført på en perfekt måte. Vi unngikk skader på inven-
tar takket være innsatsen fra brødrene. Logehuset slapp egenandel takket være egen-
innsatsen som var nedlagt. 
 

Det ble i 2020 oppdaget skader på murveggen på huset mot bakgården. Murpuss ramlet 
av. Kåre Jan og Arne Olav dekket til taket, slik at det ikke skulle få skader. Styret mot-
tok et tilbud for å renovere hele veggen på kr. 600.000 –. Helge Petter Klavenes 
i husstyret og undertegnede, tok en ny befaring. Vi ble enige at det kunne utbedres på 
en annen måte. Det blir i disse dager utført ved hjelp av brødre på dugnad. Prisen blir 
kanskje kr.25000.- Dette er for materialer, maling til hele fasaden samt stillaser. 
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Siden sist 
 
16.08. X Arbm, Brannøvelse 
 
Dette var det første logemøte siden vi stengte ned i mars i fjor. 
Rundt 30 brødre fant veien og ble med på en lett modifisert utgave av et logemøte. 
Det ble avsluttet med brannøvelse og evakuering til statuen utenfor Sandefjord kirke 
som vanlig. Etter dette så samlet vi oss i salongen til kaffe og snitter. 
 
30.08. Dette møtet skulle vært en innvielse, men resipienden trakk seg, og det ble 
gjennomført et arbeidsmøte 
med det «gamle» kollegiet. På 
ettermøtet ble det servert 
karbonade og rekesmørbrød. 
 
06.09. EI Galla. 
Her ble det nye kollegiet insti-
tuert av DSS Andreassen og 
hans fungerende storembeds-
menn. Påtroppende OM Svein 
Trollsås utnevnte så de ut-
nevnte embedsmenn, noen 
brødre var ikke tilstede, og må 
innsettes ved en senere anled-
ning. Restauratøren serverte 
kokt ørret som smakte for-
treffelig. 
 
13.09. Den planlagte 
klubbaften med SOS Bar-
nebyer ble utsatt da dette 
kolliderte med valgdagen. 
 
20.09. 25 Ve.Ju. 
De tre brødrene Kåre J. Fred-
nes, Kjell F. Moe og Birger J. 
Bjørnstad ble tildelt juvel av 
Storrepr. Fred M. Olafsen med 
Eks. Storrepr. Frank Eriksen 
som Stor Marsjall, Eks. OM 
Lars Kristiansen som Kapellan, 
Eks. Storrepr. Bjørn Solberg 
som UM og Eks. Storrepr. Olav 
Løvoll som Eks. OM.  
De gjennomførte en stilig og 
fin seremoni. På ettermøtet 
ble det servert dampet torsk, 
som var helt perfekt.   
 
 Foran fra venstre: 
 Kåre J. Frednes, Birger Bjørnstad,   
OM Svein Trollsås, Storrepr. Fred M. Olafsen, Kjell F. Moe. 
Bak fra venstre: Eks Storrepr. Olav Løvoll, Eks Storrepr Frank Eriksen,  Eks Storrepr Bjørn Solberg 
og Eks OM Lars Kristiansen 

                           Det nye kollegiet 
Foran fra venstre: Eks OM Kjell A. Olsen, OM Svein Trollsås, Sto-
repr. Fred M. Olafsen. 
Bak fra venstre: UM Oddvar Myklebust, Sekr. Yngve Trydal, 
Skattm. Per Nilsen,  CM Helge P. Klavenes, Kap. Sigurd Vestly 
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  På møtet leste OM liste over utnevnte nevnder: 
 
Nevnd for utadrettet arbeid. 
Br. Hans Erik Thomsen, Br. Kjell Moe, Br. Finn Røyen, Eks. OM Svein H. Sataslaatten, 
Br. Ola Fjeld. Her ble det fra salen etterlyst navnet til Arild Larsen. OM sjekker saken. 
 
Nevnd for logens utvikling. 
UM Oddvar Myklebust, Br. Helge P. Klavenes, Eks. Storrepr Åge B. Eriksen, Eks OM Si-
gurd Vestly. 
 
Nevnd for Omsorg. 
Kapel. Sigurd Vestly, Eks OM Svein H. Sataslaatten, Br. Hans M. Skaatan, Br. Johannes 
Klepaker, Br. Finn Røyen. 
 
Nevnd for anskaffelse. 
Inspektør Per A. Marthinsen, Br. Kåre J. Frednes, Eks OM Sigurd Vestly, 
 
Nevnd for transport og reiser. 
Eks. OM Svein H. Sataslaatten, Br. Henry Dallager, Br. Edvard Eriksen 
 
Nevnd for redaksjonelt arbeid. 
Herold Åge B. Eriksen, Eks Stor-
repr. Olav Løvoll, Eks. OM Yngve 
Trydal, Eks. OM Christian Holte-
Nilssen, Br. Trond Gundersen, Br. 
Arild Larsen, Br. Rolf Sætre 
 
4. oktober. 40-Ve.Ju.  
Br. Karsten Ueland og Eks. OM 
Gunnar Jensen ble tildelt 40-års 
Veteranjuvel av DSS Bjørnar An-
dreassen, med fungerende Stor-
embedsmenn: Fred Magne Olavsen 
Stor Marsjall, Stor Kapellan Kjell 
Aas som Kapellan, Geir Ståle 
Aursnes som UM og Egil Lorang 
Karlsen som Eks. OM. 

Fungerende HP Aursnes i Leir nr. 8 Vestfold, 
overrakte «Jubilantene» hver sin flaske rødvin. 
Dette er en tradisjon som gis til jubilerende 
brødre som også er Patriarker. 
De to veteranene fikk tildelt diplom og juvel-
miniatyrer av br. OM Svein Trollsås, og så avslut-
tet det hele med kaffe og en god prat i salongen. 
Til brodermåltidet ble det servert kokt ørretko-
telett, agurksalat og poteter med Sandefjords-
mør, som smakte helt fortreffelig. 

 

 

Foran fra v: Gunnar Jensen, Svein Trollsås, Bjørnar 
Andreassen, Karsten Ueland, Fred Magne Olavsen. 
Bak fra v: Geir Ståle Aursnes, Kjell Aas, Egil Lorang 
Karlsen. 
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Valgte Nevnder for perioden 2021-2023. 
 
Nevnd for Styrkelse og ekspansjon 
Storrepr. Fred Magne Olafsen, Fung Eks.OM. Kjell A Olsen, Eks. Storrepr. Olav 
L. Løvoll, Bror Arild Larsen, Bror Trond O Gundersen, Bror Øystein Mathisen, 
Bror Helge Klavenes Vara: Eks.OM Christian Holte Nilssen,  
  
Nominasjonsnevnd. 
Fung Eks.OM. Kjell A Olsen, Eks.OM Christian Holte Nilssen, Eks.OM. Sigurd 
Vestly, Bror Arild Larsen, Bror Kaare A Mathisen, Bror Johan Martin Osmundsen, 
Vara: Eks.OM. Gunnar Jensen. 
 
Finansnevnd  
Eks.storrepr.Olav Lars Løvoll, Bror Bjørn Olav Olsen, Eks.OM. Bjørn Solberg, 
Bror Kåre Jan Frednes. 
 
Revisjonsnevnd. 
Bror Runar Bjørnerud, Bror Jens Tørnby, Bror Kjell Fredrik Moe. 
 
Nevnd for SOS Barnebyer. 
Eks.OM. Svein Harald Sataslaatten, Bror Runar Bjørnerud, Bror Bjørn Harald 
Hørnes, Bror Ola Fjeld, Eks.OM Yngve Trydal, Vara: Bror Johannes Klepaker, 
Bror Claus Petter Horntvedt. 
 
————————————————————————————————————————————- 

GRASROTANDELEN til Norsk tipping, et viktig bidrag til vår loge. 

Loge 15 Kongshaug har i likhet med de fleste norske Odd Fellow loger registrert seg med 
organisasjonsnummer hos Norsk Tipping. Det betyr at vi alle, medlemmer eller ikke, kan gi 
vår grasrotandel til Loge 15 Kongshaug. Da vil 7 % av din spilleinnsats gå til vår loge. 
Dette går ikke utover din spilleinnsats eller vinnersjanse. Du kan når som helst også endre 
din grasrotmottaker. 

Å registrere din grasrotmottaker gjøres enkelt hos tippekommisjonær ved bare å si at du 
ønsker å gi din andel til Loge 15 Kongshaug. Det kan også gjøres på nettet ved å gå til 
Norsk Tipping, www.norsk-tipping.no, og deretter logge deg inn med ditt fødselsnummer 
og den koden du får fra Norsk Tipping på SMS. Deretter trykker du på Grasrotandelen 
og skriver Loge 15 Kongshaug og ……. «dett var dett». 

I dag er det 16 grasrotgivere som gir sin del til oss, dette har generert ca. kr. 9.404,- 
kr hittil i 2021. Fjoråret ga oss ca. 19.500 kr. Dette er selvsagt verdifullt bidrag til vår 
drift. 

Valgte embetsmenn for perioden 2021-2023 
 

  OM.           Svein Trollsås 

  UM.           Oddvar Myklebust 

  Sekr.          Yngve Trydal 

  Skattm.      Per Nilsen 

  CM.           Helge Petter Klavenes 

  Kap.          Sigurd Vestly 

  Eks.OM    Kjell A. Olsen 

http://www.norsk-tipping.no
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Gratulerer! 

Trond O. Gundersen 70 år 

Trond ble av sin kone Claudia tatt med på en opplevelsestur i for-
bindelse med sin åremålsdag. Han fikk ikke vite noe før de var vel 
installert på Gardermoen, for utreise. Turen gikk først til Mûn-
chen, så videre Wien, hvor bursdagmiddagen selvsagt måtte bli 
wienerschnitzel. Turen gikk videre til Budapest før hjemreise, 
opplevelsesrik uke. 
Så litt om hans barndom og ungdom. Han vokste opp på Notodden. 
Familien drev  dagligvareforretning der han tidlig måtte delta i 
driften. Artig er det at den gang var det helt vanlig å kjøre varer 
hjem til kunder, slik som noen nettselskaper har begynt med i se-
nere år. På Notodden ble det folkeskole, realskole og gymnas og 
fritid med fotball i Snøgg, natur vinter og sommer. 
Han vokste opp i et Odd Fellow-miljø. Hans far ble etter hvert Loge nr. 15 Himingens 
Storrepresentant, og selvsagt med i leiren. Han husker at han var meget betatt av fa-
rens leirring, som skinte om kapp med solen. Han fikk også gratulasjonskort fra Logen 
til sin konfirmasjon, det er nokså uvanlig. 
Noe som sitter i hukommelsen er at det ble arrangert årlig rebusløp for brødre med 
familie, det var en samlende og morsom opplevelse. 
Førstegangstjenesten ble tilbragt på Mågerø i regi av Luftforsvaret, men noen mili-
tær karriere var ikke aktuell. 
Økonomi fenget mer, og det ble 3 år med studier til siviløkonom på BI fra 1971. Etter 
det ble det 5 år som markedskonsulent i annonseavdelingen i Aftenposten, Oslo. 
Skifte av arbeidsgiver til Norsk Viftefabrikk, Oslo som markedskoordinator i ca. tre 
år, videre markedssjef i Porsgrunn Dagblad i ett år. Så i firma Blunck Christiansen, 
Skien som var rørgrossist for Agder og Telemark, hvor han ble disponent for et dis-
triktslager. 
1985 ansatt i AS Thor Dahl, Sandefjord, som seksjonssjef for rederiets forretninger. 
Videre 1988 heldagsstudium i revisjon på BI, Bærum i ett år. Fikk registrert revisor-
kompetanse. Etter foreleseroppgaver ved Bis lokalavdeling i Sandefjord ved siden av 
studiet, ble det 4 års ansettelse som studieleder og foreleser ved denne avdelingen. 
Så ble det jobb som skatterevisor på Fylkesskattesjefens kontor på Lillehammer i ett 
år, før 4 år som spesialrevisor i Skattedirektoratet i Oslo. 
Det ble til dels slitsom pendling fra Sandefjord i de årene, men i -97 ble det jobb som 
ansvarlig kommunerevisor i Larvik og Lardal. Her ble han helt til han ble pensjonist i 
2013.  
Hobbyer: Han har likt å skru/mekke på båt, motorsykler og biler, og i tillegg å sparke 
fotball. Hans jakt på ballen fortsatte  til han ble ca. 45 år. Hatt motorsykkel siden 
1992, og fartet sammen med kompiser på turer rundt om i inn- og utland. 
Han liker seg også på sjøen. Har hatt båt siden -73,  nå en 21 fots daycruiser, 
«Skagerak». 
Han har to barn, en jente og en gutt, og to barnebarn. Den yngste på under ett år. Og 
så er der 2 bonusbarn og 3 bonusbarnebarn. 
Logeliv: Han ble innviet i loge Kongshaug 1988, med Paul Auby som fadder. Senere to 
perioder som Skattmester fra 2013-2017. Herold fra vinteren 2019 til august 2021. 
Han hadde nok fortsatt som Herold, men problemer med øynene satte en stopper for 
det. Han er også innviet i Leir nr. 8 Vestfold, og har fått bruk for sin kunnskap som 
medlem av revisjonsnevnden. Leirringen fikk han 05.10.2000 som ble en slags viderefø-
ring av hans fars leirring. 
Vel overstått 70-årsdag! 
ÅBE 
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Vi gratulerer også 

Fritz Fredriksen  70 år 03.10.21 

Hans Erik Thomsen  75 år 25.10.21 

Tormod Dingstad        102 år 30.11.21  

Intervjuer vil følge i senere nummer av Kongshaugnytt 

_______________________________________________________________________ 

NOFA seminar i Ordenshuset i Sandefjord. 

Lørdag 9. oktober arrangerte NOFA Vestfold et to avdelings seminar. 
Første del var bare for NOFA-medlemmer og var et utsatt årsmøte fra 
tidligere i år. 
Leder Turid Tuft ønsket velkommen og ga noen velvalgte minneord over 
Eks Stor Kapellan Dag Virik som gikk ut av tiden for nesten to uker siden. 
Valg av nye medlemmer til styret ble foretatt. Dag Virik skulle erstattes., 

Brita Leganger Johnsen og Inger H. Kvihaug valgte å takke for seg. Inn kom Greta Gjerde 
Christiansen, Karin Ann Hellerud og Ronald Cato Haaland. 
 

Så fulgte en god og solid lunch, før andre del: 
Cand. Theol/1. lektor ved universitet i Agder Levi Eidhamar brukte 
en time på å lære oss litt om hvordan vi kan trene våre empatiske 
muskler. Hans mening var at vi i Odd Fellow absolutt ville ha bruk for 
denne lærdom, etter som vi støtter oss på Troskap, Kjærlighet og 
Sannhet.  
 

Etter foredraget ble ordet gitt til de 55 tilhørerne som kunne 
bringe sine spørsmål og kommentarer til diskusjon.    

I salongen ventet kaffe og Napoleonskake som en søt avslutning. 

           

    En entusiastisk  

    Levi Eidhamar  

 

 
Sittende fra venstre:  

Greta Gjærde Christian-sen, Turid Tuft, 

Kari Ann Hellerud. 

 

Bak fra venstre: 

Ronald Cato Haaland, Bjørnar Andreassen 

og Michael Kimbell.  

 

ÅBE  
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Minneord over Bjørn Loland Børgesen 

 

Vår bror Bjørn Loland Børgesen er gått bort 73 år gammel. 
Han hadde sine siste 4 år på skjermet enhet på Ranvik og 
Nygård Sykehjem. Han døde på Nygård Sykehjem søndag 1. 
august. Hans yngre søster og mor bodde i Trondheim og 
døde i 2006 begge to. Hverken Bjørn eller søsteren hadde 
egne barn.  

Det var bisettelse i Sandar kirke tirsdag 10. august der 
mange venner og logebrødre deltok. 
 
Bror Bjørn ble innviet i loge Kongshaug 4.12.2006 og fikk mer enn 10 aktive år i logen. 
Som nevnt ovenfor så innhentet sykdommen han. 
 
De første 3 år av hans liv var i Fredrikstad sammen med mor og far som var yrkesmili-
tær i Marinen. Som 3 åring ble det flytting til Bergen og senere til Trondheim. Her gikk 
han på Lade barneskole. 
 
Etter ordinær skolegang, utdannet han seg til skipselektriker, men arbeidet aldri som 
det. Han begynte på Vinmonopolet og senere i samme bedrift Arctos. 
 
Han likte å sykle, og deltok i lange løp som Trondheim - Oslo og andre distanseløp.  
I 1988 traff han Signy fra Sandefjord som da var alene med 3 sønner. Det gikk ikke 
lenge før de giftet seg og ble boende i Gamle Ravei i Sandefjord. Bosted var i en to-
mannsbolig der Signys foreldre hadde den ene halvdelen, for øvrig Signys barndoms-
hjem. 
Her fra Sandefjord pendlet han med toget til Arctos i Oslo. Han fikk bytte arbeids-
sted fra Trondheim. 
 
I 2002 flyttet Bjørn og Signy til ny leilighet i Sportsvn. 41 og senere til leilighet i  
sentrum – Landstadsgt. 30. 
 
Bror Bjørn var en positiv bror i logen, stilte opp på de fleste møter, blid og hyggelig. 
Han og Signy deltok på flere av Thorbjørn Ribes reiser i Odd Fellow-sammenheng. De 
likte å reise. 
Men han var også frivillig ved å bringe mat til personer som ikke kunne komme til et 
senter for å spise – og da gjerne med en hyggelig prat. Gjennom dette ble han veldig 
godt kjent i byen. Likeledes var han med og gikk nattravn i sentrum i helgene. 
 
Vi savner hans alltid blide vesen i logen, han møtte så ofte. 
 

Vi minnes bror Bjørn i fred. 
 
Bjørn Solberg 
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«Eplegjeng på epleslang, eller.….?» 

Høsten 2020 satte daværende Undermester, Svein Trollsås, i gang et lite prosjekt 
overfor Ungdomshuset Napern1916. Tanken var å bidra til sårt trengte midler til drift 
av ungdomshuset, og det ble faktisk en suksess. Vi startet med at vi var 4-5 brødre som 
reiste rundt til ulike adresser som Ungdomshuset hadde inngått avtale med, og plukket 
nedfallsfrukt i form av epler og litt pærer. Eplene ble vasket, presset og pasteurisert 
av folk på huset, tappet på flasker og solgt. Resultatet ble faktisk en inntekt på kr 
50.000,- som vår innsats la grunnlaget til. 

Dette med plukking og pressing av epler var faktisk noe de hadde drevet med noen år, 
men i liten skala da de kun hadde begrenset utstyr. De presset eplene og fylte saften 
på plastkanner for å sende den bort for pasteurisering og tapping på flasker. Men dette 
kostet en del kroner så de satset og hadde fått kjøpt komplett utstyr selv. Så da vi 
kom inn i bildet var det første året de var «totalprodusent» av egenprodusert, nydelig 
eplesaft. 

I 2019 ble spørsmålet om å satse på å støtte Ungdomshuset Napern1916 lagt frem til 
avstemning på et logemøte. Forslaget ble enstemmig vedtatt og en «snøball» begynte 
langsomt å rulle. Men hva skulle vi gjøre for å få samlet inn et beløp som kunne monne? 
Vel, daværende UM Svein Trollsås kjente til at de drev med pressing av epler og hadde 
problemer med å få tak i råvarer til dette, så hvorfor ikke prøve det og satse på opp-
slutning av brødrene? 

Som sagt, så gjort. Vi begynte med 4-5 brødre som reiste «land og strand» rundt i 
nærområdet vårt. Det var et svært dårlig eple-år, men vi sto på og resultatet inspirer-
te til fortsatt innsats. Og at suksessen har blitt registrert i logen er det ingen tvil om, 
for i år har «eplegjengen» vokst til 10-11 brødre. Ikke alle er med hver gang for slik er 
det og skal det være, og det er jo litt av det som gjør dette morsomt, sosialt og inspi-
rerende. 

 
                                                                      
 

Til venstre: Litt av «Eplegjengen» i aksjon.  

Christian Holte-Nilssen, Svein Harald Sa-

taslaatten, Helge Petter Klavenes, Yngve 

Trydal og Per Nilsen, mens Svein Trollsås 

står bak kamera og Kjell A. Olsen med 

sønn Mathias V. Olsen akkurat har reist 

videre til ny avtale  
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Og brødre, dette går jo rett inn i hensikten med våre 
budord: 

«Hjelpe de trengende» er vårt andre budord, og det 
passer godt under dette fordi vi bidrar til å skaffe 
økonomiske midler til støtte og hjelp for at vanskelig 
stilt ungdom skal få det bedre. 

«Oppdra de foreldreløse» er vårt fjerde budord og 
det passer også godt på dette. Men disse ungdommene 
er da ikke foreldreløse, er litt naturlig å tenke. Jo, på 
en måte så er de det ved at de blir mye overlatt til seg 
selv og gjerne lite hjelp hjemmefra til «oppdragelse og 
utvikling». Og et gammelt ord som er svært aktuelt i 
dag, sier følgende: «Positive barn vil gi oss glede og 
nytte, mens negative barn vil gi oss bekymring og ut-
fordring». 

Disse ordene passer som «hånd i hanske» på opplegget 
til Napern1916. Glem ikke vårt påbud om at Den hjel-
per seg selv best, som hjelper andre. Og det er disse 
ungdommene som skal overta samfunnet når vi ikke or-
ker mer, men trenger hjelp selv……. 

Yngve Trydal 

__________________________________________________________________ 

Til høyre: Marius Kultorp, «saftsjef» 

på Napern og Svein Harald Sataslaat-

ten i full gang med eplepressing mens 

Yngve Trydal står bak kameraet 
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 MENY LOSJE  

Påsmurt: 

Karbonadesmørbrød m. stekt løk (M,E,G) 125,-  

- 3 snitter ass. pålegg (M,E,G)* 160,-  

- Nybakt foccacia m. kylling, mangosalsa og ramsløkaioli (M,E,G) 165,-  

- Club Sandwich m. kylling, bacon og ost, saltbakte poteter (M,E,G) 165,-  

- Roastbifftallerken m. potetsalat, eggerøre, salat, brød og husets remulade (M,E,G) 180,-  

 

Suppe:  

- Gang phed gai (thailandsk kyllingsuppe) (M,G) 165,-  

- Kremet fiskesuppe m. safran, rød og hvit fisk (M,G,F) 170,-  

 

Salater:  

- Cæsarsalat med kylling, bacon, krutonger og parmesan (M,E,G) 170,-  

- Rekesalat m. mango, dressing, brød og smør (M,E,G,Sk) 180,-  

 

 Pai:  

- Quiche Lorraine (ost, bacon, purre) m. brød og smør (M,E,G) 165,-  

Gryter:  

- Svin Korma m. epler, spinat og ris (N) 180,-  

- Ungarsk Gulasj 180,-  

- Peka (kroatisk kyllinggryte) m. brød og smør (G) 180,-  

- Finnbiff med kokte poteter og rørte tyttebær (M) 185,-  

- Lam Tarkari (lammegryte fra Nepal) m. ris (M) 185,-  

 

Fisk:  

- Kokt ørretkotelett, agurksalat, grønnsaker, poteter og sandefjordssmør (M,F) 190,-  

- Laks Teriaky m. grønnsaksbulgur (G,F,SO) 190,-  

- Posjert torskeloin m. sprø serranoskinke, ertepurre, gulrot og saltpotet 200,-  

- Dampet torsk, grønnsaker, kokte poteter, Sandefjordssmør (M,F) 200,-  

(Lever og rogn, kan leveres utifra sesong, tilkommer kr.50,- pr. kuvert)  

- Kveitekotelett m. kremet salat, småpotet og pepperrotsmør (M,F) 220,-  

  

Fjærkre:  

- Hønsefrikasse m. kokte poteter (M) 180,-  

- Coqa auvin m.kylling (SV) 180,-  

- Kylling Saltimbocca, parmesanpoteter og hvitvinsky (M,SV) 190,-  
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Kjøtt:  

- Gresk lam Kleftika m. gresk salat og tzatziki (M) 180,-  

- Røkt svinekam m. syltet rødkål, sennepssaus og potetmos (M,SN) 180,-  

- Koreansk biff-wok m. ris (SO) 180,-  

- Libanesisk lam m. banket agurksalat (M,N) 185,-  

- Grillmat fra Balkan m. brød og salat (M,E,G) 190,-  

- Klassisk biffsnadder m. bernaise og potetbåter (E) 190,-  

- Entrecoté med kryddersmør, grønnsaker og bakt potet (M) 200,-  

- Pepperbiff med stekte grønnsaker, peppersaus og fløtepoteter (M) 220,-  

- Oksefilét, grønnsaker, bernaise og saltbakte poteter (E) 220,-  

- Lammestek, grønnsaker, fløtepoteter, rødvinssaus (M,SV) 235,-  

Buffét:  

- Julebuffét (M,E,G,SN) 310,-  

Juletallerken:  

- Juletallerken ribbe, medisterkake, sossis og tilbehør (E) 210,-  

- Juletallerken pinnekjøtt med tilbehør (M) 240,-  

(dessert er ikke inkludert)  

Dessert:  

- Hjemmelaget karamellpudding (M,E), eller riskrem (M) med rødsaus 35,-  

Alle måltider er inkl. kaffe, oppdekking, rydding, renhold.  

BARMENY:  

− Kaffe (før møte, eller uten mat), gratis påfyll 25,-  

− Mineralvann / Alkoholfri øl 40,-  

− Alkoholfri vin: Rød og hvit 55,-  

− Lettøl: Ringnes 2.5% 45,-  

− Husets vin: Rød, Hvit og Rosé 75,-  

− Vin spesial: Rød, hvit og bobler 85,-  

− Øl: Carlsberg 55,-  

− Whisky: Blended, Irish / Single malt 65,- / 75,-  

− Cognac: V.S / X.O 65,- / 75,-  

− Likør: Baileys / Cointreau 65,- / 75,-  

− Aquavit 75,-  

− Drink 90,-  

Med forbehold om skrivefeil.  

Allergener: G=gluten, M=melk, E=egg, SN=sennep, SV=sulfitter, SK=skalldyr, B=bløtdyr, F=fisk, 
N=nøtter, SO=soyabønner *Kan inneholde: M=melk, E=egg, SK=skalldyr, B=bløtdyr, F=fisk, 

SN=sennep  
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                          Programmet for 2. termin  - 2021: 

                         □ NR. 15 KONGSHAUG 

Stockflethsgt. 22, 3210 Sandefjord- Tlf. 33 46 36 72.                                                                                     

Møte kl. 19:00 hver 1.,3. og event. 5 mandag i måneden.                                                                               

Alle møtene åpnes i troskapsgraden.                                                                                                       

Formiddagstreff Kl. 11:00-13:00. 13/9, 11/10, 08/11, 13/12. 

 

16.08   X Arbm. Br. Øvelse.                                                                                                                                                                                                                        

30.08   O + Galla.                                                                                                                                                 

06.09   EI Galla.                                                                                                                                                    

13.09   Klba. SOS Barnebyer.                                                                                                                             

20.09   25 Ve. Ju. (Kåre J Frednes, Kjell F Moe, Birger Bjørnstad) Galla                                                                 

 04.10   40 Ve. Ju. (Karsten B Ueland, Gunnar Jensen) Galla. Besøk fra  □ nr.17 Dag.                                                                      

13.10   X  ̶  + hos □ nr. 48 Færder                                                                                                                      

18.10   50 Ve.Ju. (Åge B Eriksen, Arne Lyatad) Galla                                                                                    

25.10   Klba. (Program blir ann. senere)                                                                                                           

01.11   Arbm, Instr. Venneaften                                                                                                                       

10.11   M □ hos □ Nr. 48 Færder                                                                                                                       

15.11   O + Galla                                                                                                                                                 

22.11  X Privatnemdas aften (Utloddning)                                                                                                    

29.11   40 Ve Ju. (Bjørn Solberg) Galla                                                                                                             

06.12   25 VE.Ju. (Hans E Thomsen)                                                                                                               

13.12   X Arbm. Julemøte (Utlodning)                                                                                                          

 27.12   Juletrefest for Stiftelsen Signo Andebu (mandag)                                                                                    

2022                                                                                                                                                                 

 03.01   Arbm. Br.øvelse                                                                                                                                     

17.01   Arbm. Rapport nevnder Ξ Regnskap/budsjett.   

 

 

 

 

OM Svein Trollsås                               UM Oddvar Myklebust                                                                                 

 Tlf. 41 53 43 00                                   Tlf. 47 88 53 32                                                                                      

Mail. of15om@oddfellow.no           Mail.  of15um@oddfellow.no 

 

Sekr. Yngve Trydal                               Storrepr. Fred Magne Olafsen                                                                                 

Tlf. 90 86 02 85                                    Tlf. 90 66 10 56                                                                                                         

Mail.  of15sekr@oddfellow.no         Mail.  of15storrepr@oddfellow.no 

mailto:of15om@oddfellow.no
mailto:of15um@oddfellow.no
mailto:of15sekr@oddfellow.no
mailto:of15storrepr@oddfellow.no
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Vi utfører oppdrag i Vestfold innen rehabili-

tering, snekring, belistning, legging av par-

kett, 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 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad    

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift                 

Tlf: 33464901, Mob: 92450777 

www.kjellmester.no,  post@kjellmester.no 

 
- Senteret for proffene og for 

deg som er oppratt av kvalitet! 

• Flis m./tilbehør 

• Maling, tapet og gulv 

m./tilbehør 

• Kvalitetsvask 

• Lister, terassegulv, søy-

ler m.m 

• Hågasletta 2, 3236 SandefjordTe-

lefon:3347777 

 

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 

 

 

 

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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I N N T E K T E N E  F R A  

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

 S O S I A L E  F O R M Å L !  

 

. . . O G  D E T  E R  P L A S S  T I L  
F L E R E  A N N O N S E R  ! !  

 

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 

I redaksjonen: 

Redaktør: Herold Åge B. Eriksen,,abe-eri@online.no 

Lay-out:Trond O. Gundersen, trogun@sfjbb.net/ Arild Larsen, 
arild.larsen@sfjbb.net 

Øvrige medlemmer i Nevnd for redaksjonelt arbeid:  Christian Holte-Nilssen, 
Yngve Trydal, Rolf Sætre , Olav Lars Løvoll 

Utgivelse 18.10.21 

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

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

