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Kjære lesere av Kongshaugnytt.
Nå er høsten snart over og det har blitt kaldere i været.
Det er en særdeles vanskelig tid for alle sammen. Spesielt for
dere som ikke har så mange rundt dere. Husk at dere kan ta
kontakt med meg til alle tider. Ikke vær redd for å be om
hjelp. Det er nettopp derfor dere har så mange brødre.
Jeg prøver å se det positive i alt. Ingen brødre meg bekjent
er smittet. Når det er mørkt, så kan det bare bli lysere…
Kollegiet og meg selv har mange administrative oppgaver som
vi utfører eller følger opp.
Nemndene utfører også sine oppgaver. En spesiell takk til dere.
Vi har jo en lang tradisjon med Signo. Som dere forstår så kan
vi ikke arrangere juletrefest som vi pleier. Nemnden har imidlertid mottatt ønskeliste fra beboerne og alle vil få julegaver som vanlig. Da har vi ikke brutt den tradisjonen.
Mange brødrene sliter med sykdom. Vi prøver å holde kontakt med de som ønsker
det. Det er viktig at også dere stiller opp for de som trenger det.
Jeg savner logen veldig, og det gjør nok de fleste av dere.

Kollegiet har satt opp terminliste for vårtermin 2021. Vi håper at vi kan følge den.
Smittetrykket er lavere nå og det er mange positive nyheter om flere vaksiner. Jeg
håper virkelig at vi kan begynne med møter på nyåret.
Vi er nå i en annerledes førjulstid. Julefeiringen blir et høydepunkt for de aller fleste i denne vanskelige tiden. Det å få være sammen med sine nærmeste og familie er
bestandig et stort høydepunkt.
Jeg skal selv prøve å holde juletradisjonene vedlike. Er ikke noe opptatt av gaver. Synes vel at det er vel mye fokus på det hos mange.. Jeg ønsker meg aldri noe, og gir
bare gaver til barna mine.
Å samles med gode venner å spise god tradisjonsmat er noe jeg gleder meg veldig til.

Jeg vil med dette ønske alle enker og brødre med familie en riktig god jul.
Kjell A. Olsen
Overmester
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Vi trenger optimisme og lojalitet.
Kjære brødre!
Det viser seg i tider, når vi settes på prøve, da blir det synlig hva vi står for og hva
som kjennetegner oss. For alle oss som er glad i losjen og møter der som en del av vår
livsstil, er Corona-pausen en utfordring.
Odd Fellow Ordenen er en verdiskapende aktivitet med åndelig innhold, den klarer ikke
en pandemi å ta knekken på, viss vi selv sørger for regelmessig påfyll av verdier. Uten
møter blir også dette savnet merkbart. Husk at åndelige verdier aldri vil bli betydningsløse.
Bladet De Tre Kjedeledd er et godt supplement og det anbefales og leses.
I disse tider som logen er stengt ned er det spesielt viktig å holde kontakten på annen
måte, gjerne pr. telefon.
Denne pandemien varer ikke evig, så vi møtes forhåpentligvis snart i logen, men i ventetiden er det viktig å være tålmodige, følge råd og lover som myndighetene kommer
med.
Også for en storrepresentant er det forholdsvis lite møteaktivitet, men kollegiemøter
og distriktsrådsmøter går som normalt, men det er forholdsvis få saker på agendaen.

Siden siste Kongshaug-nytt har distriktsrådet ikke tildelt noen veteranjuveler eller
vært engasjert på annen måte i distrikt 8.
Alle OM og Storrepresentanter fra Distrikt 8 var invitert til Instituering av den nye
logesalen i Larvik, men på grunn av Covid 19 så ble dette store arrangementet dessverre avlyst, og institueringen av logesalen ble utført med kun få brødre fra loger i
Larvik og Storlogen, og det var Stor Sire Morten Buan som utførte den høytidelige institueringen.
Året 2020 har vært et spesielt loge-år, kun noen få møter på vårparten ble gjennomført før pandemien satte en stopper for all møteaktivitet, det betyr at vi ikke har
fått tildelt veteranjuveler til de brødre som er gjort seg fortjent til det, og i Kongshaug begynner det nå å hope seg opp med juveltildelinger, så det kommer til å bli hektisk når vi endelig kommer i gang.
Jeg sender de beste hilsener for julen og det nye året. Det er
mitt ønske at hver og en av dere må få oppleve en julehøytid
sammen med deres nærmeste i fredens og fordragelighetens
tegn.

Med hilsen i v.k.og s.
Fred Magne Olafsen
Storrepresentant
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Kapellanens julehilsen 2020
Gode brødre! Igjen står julen for dør og det etter en heller
merkelig og krevende vår, sommer og høst! All møtevirksomhet
har vært satt på hold det meste av dette året og det er mange
med meg som sårt har savnet brødresamværene, de gode samtalene og de hyggelige brødremåltidene og ettermøtene.
Kollegiet har gjennom denne svært så krevende tiden forsøkt å
nå alle brødrene med en eller flere telefonsamtaler, men dette
blir liksom ikke helt det samme som å føle den nærheten vi opplever gjennom fysisk å kunne treffes! Vi må fremdeles være
forsiktige, hvilket betyr at årets julefeiring vil bli litt annerledes enn hva vi kanskje tidligere har vært vant med. Det er likeledes usikkert når vi kan starte opp med regulær møtevirksomhet igjen, men mist ikke
motet eller håpet!
"Håp er viktig fordi det kan gjøre dette øyeblikket lettere å bære. Hvis vi tror at
morgendagen blir bedre, kan vi lettere bære dagens motgang." (vietnamesisk buddhistmunk og fredsaktivist).
Vårt fellesskap er grunnlagt på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet – symbolisert gjennom
De Tre Kjedeledd og hvor senter av kjeden er selve kjærligheten. Dette er verdier vi
arbeider med å utvikle hos oss selv og som vi skal omsette i praksis. Det er nestekjærlighet å føle medansvar for andre – å være mot andre som du vil at andre skal være mot
deg!
Disse verdiene har vært satt på skikkelig prøve gjennom dette året i «pandemiens
tegn». Selv er jeg lei meg for at jeg ikke har fått snakket med alle brødrene, fått tatt
alle de telefonsamtalene jeg så gjerne skulle ønsket jeg fikk tatt – og for dette så ber
jeg ydmykest om tilgivelse!
I teksten fra «En hverdagsengel» har jeg selv funnet mange ord til ettertanke rundt
det å være en bror. Dette ønsker jeg å dele med dere nå i førjulstiden:

«En bror er en som letter og beriker hverdagen vår. Kanskje en som kan lytte
uten å dømme, viser oss omsorg og som også kan gi oss en skulder å gråte på når
hverdagen blir tung og kanskje alt for oppslukende. En bror vil gå ved siden av oss
som et ekko av våre egne fotspor - uten å føre, bare lede oss på veien, trøster
oss og trekker oss på fast grunn når vi har gått vill. En bror vil le med oss og
gråte med oss, men også rettlede oss varsomt når vi trenger det. En bror trenger
ikke alltid å si eller gjøre noe – noen ganger er det nok å bare være til. En bror
vil dele vår glede over suksess, men også dele vår sorg over motgang. En bror kan
også bare være nær oss med stille omsorg som beriker hjertet vårt og får det til
å vokse av kjærlighet».
Vi må aldri være oss selv nok, men dele troen og håpet om en bedre verden hvor Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet rår! Tro, Håp og Kjærlighet og størst av alt er Kjærligheten!
Med broderlig hilsen og ønsker om en fredfull jul i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet!
Helge P. Klavenes
Kapellan
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Det skjedde i de dager
at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle
innskrives i manntall. Denne
første innskrivningen ble
holdt mens Kvirinius var
landshøvding i Syria. Og alle
dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til
Davids by Betlehem, siden
han var av Davids hus og
ætt, for å la seg innskrive
sammen med Maria, som var
lovet bort til ham, og som
ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun
fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe,
for det var ikke husrom for dem.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt
nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og
Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en
glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by;
han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne
et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har
hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av
sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de
fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt
og sett; alt var slik som det var sagt dem.
(Luk.2.1-20)
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Julehilsen fra Distriktsdeputert Storsire

Julen nærmer seg med raske skritt. Jeg vil med dette
lille brev takke dere alle for godt samarbeid og hyggelige
møter i vårt gode distrikt 8 Vestfold.
Året 2019 har vært et annerledes år. Korona pandemien har herjet
over det ganske land. Det har resultert i at våre møter ikke har kunnet finne sted som normalt. Det er vårt håp om at det nye året bringer muligheter for våre kjære loger til igjen å
innby til møter. Vi brødre, har savnet de mellom menneskelige relasjonene oss i mellom.
Takk for alle de få, men gode samtalene som vi har hatt i året som nå svinner hen. Jeg gleder meg til å se dere igjen når tiden er moden for det. Takk også for gode møter ved de få
VeJuv. tildelinger det var mulig å gjennomføre. Året
som ligger foran oss vil i stor grad bli preget av at det
er mange veteraner som venter på sin tildeling, enten
det er 25, 40 eller 50 års medlemskap.Jeg har tro på
at våre Veteraner setter stor pris på at brødrene møter
frem slik at det skapes høytid for veteranen på hans
store dag. Sammen skal vi etter beste evne møte så ofte
vi kan slik at våre møter blir en berikelse for den enkelte i en ellers så travel hverdag.

Jeg ønsker dere alle med familie en riktig god og fredfull jul og et godt fremgangsrikt nytt
år i god ”Odd Fellow” ånd.
De beste hilsener i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Bjørnar Andreassen
DSS
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Nå har vi vaske golvet ...

og vi har børi ved,
og vi har sett opp fuggelband og vi har pynte tre’.
Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund,
imens je rugge vogna, så bror din får en blund.
Dra krakken bortått glaset, så sett vi øss og ser,
og prøve finne leia der julestjerna er,
den blankeste ta alle, hu er så klar og stor
– du ser a over taket der Jordmor-Matja
bor.
Hun er så snill den stjerna, hu blonke’, kan
du sjå?
– og nå skal je fortælja og du skal høre på.
Den fyrste gong hu skinte så lage hu ei bru
imilla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku.
I krubba låg ein liten gutt så fresk og rein
og go’,
og mor hans dreiv og stelte’n og far hass
sto og lo,
og gjetergutta deromkring dom kute tel

og frå
og bar med seg små lam-onger som gutten skulle få.
Og tel og med tre vise menn – dom rei i flere da’r
og ingen visste vegen og itte ‘hen det bar,
men stjerna sto og blonke på himmelhvelven blå
så ingen ta dom gikk bort seg og alle tre fekk sjå.
Ja, det var fyrste gongen som julestjerna brann,
men sea har a brønni i alle verdens land,
og såmmå å som hende er stjerna like stor
– du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.
Alf Prøysen
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Gode brødre.

Julen 2020

Menneskeslekten har til alle tider blir utsatt for trusler og påkjenninger. Det hører med til det å
være menneske. Påkjenninger kan ha to motsatte virkninger. Enten bryter de oss ned, eller så bygger de oss opp. Vi kan også legge til at enten lærer vi noe nytt av dem, eller så lærer vi ikke noe.
Det har vært mange pandemier og naturkatastrofer opp gjennom historien. Så sent som omkring
1920 hadde vi i Norge Spanskesyken hvor nærmere 20.000 nordmenn døde.
Også i Odd Fellow historien dukker pandemier og naturkatastrofer opp. Møtene i Lodge Washington måtte stoppe opp på våren og sommeren 1819 fordi det brøt ut «Gul feber» i Baltimore.
Det som er interessant med dette utbruddet er at sykdommen skapte vekst i den nye logen. Det var
måten den nye Odd Fellow logen løste utfordringene som sykdommen førte med seg, som vakte
oppsikt. Logebrødrene var for det første forsiktige med ikke å være smittespredere. Og for det annet hjalp de både logens egne brødre, og andre som hadde det vanskelig. Det altruistiske sinnelaget skapte et positivt omdømme i Baltimores omgivelser som tidligere heller hadde vært skeptiske
til Odd Fellow Ordenen.
Da Chicago brant nesten ned til grunnen ved den voldsomme bybrannen i 1871, var Odd Fellow
Ordenen en av de første og største deltakere i hjelpearbeidet og gjenoppbyggingen. Brannens
voldsomhet og omfang gjør at den sammenlignes med bybrannen i London i 1666. Hundrevis av
mennesker omkom og nærmere 100.000 ble husløse i løpet av et par dager. Odd Fellow Ordenens
søstre og brødre ble berømmet for sin vilje og evne til å hjelpe med det de hadde. Den hjelpen
som ble gitt, gav Odd Fellow Ordenen et enda bedre omdømme.
Nå har vi hatt vår egen pandemi gående siden mars måned. Lenge så vi bare mørke og ikke noe
lys i tunellen. Nå tror vi at effektive vaksiner er ganske rett rundt hjørnet. Det skal vi glede oss
hjertelig over.
Men hva vil vi si når pandemien er over? Har vi erfart at det Odd Fellow Ordenen alltid har hevdet at gode intensjoner er mer enn ord? Pandemien har, ifølge regjeringen, medført omfattende
ensomhet. Hvordan har vi som Orden løst den utfordringen? Vi har utallige fortellinger om hva
embedsmenn gjør for logenes medlemmer. Det er både flott og riktig. Men skal vi virkelig bekjempe ensomhet, må hver enkelt av oss gjøre noe. Hva om vi hver dag tok kontakt med et medmenneske? Det ville i løpet av ett døgn skape 22.000 kontakter. I løpet av en uke vil det skape
154.000 kontakter og kontaktene bør gå til dem som trenger det mest.
Jeg maner vanligvis ved juletider søstre og brødre om å vise det altruistiske hjertelag som er noe
av livsnerven og det karakteristiske trekk i vår Orden. Som vi strakte vår hjelp til alle ved den gule feber i 1819, og som vi hjalp alle som ble rammet av brannkatastrofen i 1871, er det vår utfordring nå ved slutten av 2020 å hjelpe til der vi kan. Kan det finnes noen bedre måte å feire jul på?
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire
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Blir det juletrefest for Signo i år?
Svaret på det spørsmålet er dessverre nei. Men brødrene i Kongshaug har ikke gitt opp
helt likevel selv om de rådende omstendigheter gjør den tradisjonelle juletrefesten
umulig. Som et plaster på såret for våre venner i Signo (tidligere Sukke), har kollegiet
bestemt at Loge Kongshaug kjøper inn gaver og sørger for å få brakt dem til Signo. 10.
november mottok vi ønskeliste med navn og ønsker fra 42 beboere. Som vanlig er det
mange forskjellige ønsker, klær, hobbyting, leker og toalettartikler er nok det vanligste. De fleste navnene på ønskelista går igjen fra år til annet, så det er svært hyggelig
at vi kan gi beboerne en oppmerksomhet til jul også i år, slik de er vant med fra Odd
Fellow. Brødrene i nemd for utadvendt arbeid kjøper inn gaver, og i god tid før jul dukker julenissen opp med gavene hos Signo. Så får vi håpe at dette blir en engangsforetelse, og at vi neste år kan gjenoppta vår tradisjon med juletrefesten 3.dje juledag.
Ola Fjeld

———————————————————————————

SOS-barnebyer
Kjære alle lesere av Kongshaug-nytt.
Som leder av nemnd for SOS-Barnebyer er jeg blitt forespurt om å fortelle litt om
ståa i nemnda. Nemnden består av ;
Leder: Svein Harald Sataslaatten, Sekretær: Yngve Trydal, Kasserer: Runar Bjørnerud. Medlemmer Oddvar Myklebust og Ola Fjeld, Varamedlemmer Johannes Klepaker
og Claus Petter Horntvedt.
For tiden har vi ansvaret for 3 fadderbarn.
Ronald Alexander, født 22.12.2006. fra El Salvador.
Jefry Ezequiel , født 29.05.2007 også han fra El Salvador.
Ivan, født 24.12.2007 i Estland.
Vi har en årlig forpliktelse for våre fadderbarn med kr. 15.600,00, noe vi tidligere
ikke hadde noe problem med å dekke inn med ballongsalg 17. mai. Nå må vi alle legge
våre hoder i bløt for å finne andre måter å samle inn penger på.
Vi har i Kongshaug samlet inn og sendt til SOS-Barnebyer kr 1.905.575.00 siden vår
engasjerte bror Birger B. Vabog startet nevnd for SOS-Barnebyer i 1975.
Svein Harald Sataslaatten
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Gratulerer!
6. juli Olav Lars Løvoll 75 år.
I september nummeret av Kongshaug nytt
2015 side 13, ble Olav sin livshistorie presentert av Bjørn Hørnes, da han var nyvalgt
Storrepresentant i vår Loge.
Han var på den tiden midt oppe i pakkekasser
og «styr», for å flytte fra Framnes, til nyinnkjøpt hus på Verningen i Larvik.
Her bor Toril og han med tre katter, de har
slått seg til ro, og har det bra «på haugen».
Det spirer og gror lystelig i hagen, takket
være Toril som er «en dame med grønne
fingre».
Olav er fortsatt meget opptatt av vår Loges
«gjøren og laven», og er mer enn vanlig interessert i hvilke saker som er til det beste
for vår Loges arbeide.
Vi stiller oss i køen for å gratulere med vel overstått jubileum, og ønsker deg riktig
gode dager i de kommende år. ÅBE

Arild Larssen fylte 70 år den 10.juli
Arild er Sandefjordgutt, født 10. juli 1950 og vokste opp på Verningen i Larvik. Har
ble skoletrøtt før han var ferdig med Realskolen, men tok senere Handelskolen i Sandefjord på kveldskurs, og Skole for Jern og Metall i Larvik.
Han dro til sjøs som 17 åring med en 64000 tonns tankbåt T/T POLARVIK, fra rederiet Melsom og Melsom i Larvik. Farten gikk mellom Den Persiske Gulf og Europa, en grei opplevelse. Vanligvis ble det
litt kjedelige dager ute på reia, men også verkstedopphold i
noen uker i Napoli.
Så ble det militærtjeneste med Rekruttskole på Gardermoen, utdannelse på Kongsberg som radaroperatør og videre
tjeneste på radarskopet nede i bunkeren på Luftforsvarets
stasjon på Mågerø. Som så mange andre ble det Heimevernet etter plikttjeneste, hvor han fungerte som troppssjef
de siste årene.
Fikk jobb i fargehandelen til Odd Gleditsch etter militærtjenesten fram til 1977 og videre derfra til Rich. Thjømøes
Jernvareforretning i Larvik fram til 1982 med ansvar for
skogsutstyr. Gjennom denne jobben kom han i kontakt med
Olav Antonsen fra Stokke som hadde begynt for seg selv med skogsutstyr. Sammen
stiftet de firma i 1982 i denne bransjen.
Han traff Mary Ann tidligere, allerede rett etter han kom tilbake fra sjøen i 1968 og
det ble et varmt forhold. De giftet seg i 1973. Etter hvert ble det familieforøkelse,
en jente i 1977 og en gutt i 1982. Stor var sorgen da Mary Ann gikk bort så alt for tidlig 2013, bare 61 år.
I 1986 overtok han sammen med Mary Ann, småbruket på Rønn på Helgerød og drev
hovedsakelig med eggproduksjon. Nye restriksjoner om høns i bur gjorde at driften

Kongshaug-nytt Nr. 2 2020 Årgang 32

10

måtte endres til frittgående. Dette ville ha medført store omkostninger og han valgte
å avslutte driften i 1994 og leide ut sine lokaler til bla. Luftforsvaret på Torp.
Samtidig som Arild drev med eggproduksjon, lette han etter attåtnæring til eggproduksjonen. Dette førte til at han tok kurs på Teknologisk Institutt for å lære seg
plastsveising, og drev litt med det, men var stadig på utkikk etter en tilleggsjobb. Var
med på et prosjekt med å sikre avfallsplasser mot måker og andre fugler i Telemark.
En dag kom det telefon fra firmaet Anticimex med spørsmål om han ville overta avdelingen i Vestfold/Telemark. Dette hørtes spennende ut, og han slo til, etablerte kontorer på gården, og overtok avdelingen med to ansatte. Opp gjennom tiden ble firmaet
flyttet til Verningen i 2000, og videre til Skolmar hos Frank Eriksen i 2005.Han solgte
firmaet tilbake til Anticimex i 2001, og ble ansatt som daglig leder fram til 2009 da
han ga seg som leder og ble vanlig ansatt. Han fortsatte som vanlig ansatt fram til
2017 og fylte 67 år. Firmaet var da inne i en rasjonaliseringsprosess og da fikk Arild
tilbud om sluttpakke som han aksepterte. I mars 2018 døde plutselig en yngre leder,
og tilbudet kom om å fortsette. Løsningen ble å etablere eget firma og som ennå utfører oppdrag for Anticimex og andre interesserte. Han liker å arbeide, og fortsetter
nok med dette noen år til.
Han fikk opp gjennom tiden flere tilbud om å søke medlemskap i Odd Fellow Ordenen,
og bestemte seg etter å ha fått god informasjon i 2002, spesielt om Logens engasjement for SOS-barnebyer. Hans fadder ble Kjell Krohn Riege. Han har hatt embeter
som CM HA, kasserer og skattmester i to perioder.
Vi gratulerer Arild med vel overstått 70-årsdag, og ønsker lykke til med videre arbeidsdager.
ÅBE
_______________________________

Karsten Bernhard Ueland 85 år.
Bror Karsten har blitt intervjuet flere ganger av Kongshaug nytt opp gjennom årene. Siste gang var i anledning
sin 80-års dag i 2015.
Et fyldigere «bilde» ble inntatt i bladet i desember
2010, da han fylte 75 år. Dette kan leses på OF’s nettside under Loge nr. 15 Kongshaug.
Nå var det på tide med et nytt innslag. Han har en aktiv
pensjonisttilværelse, med eldretrim på Ranvik tirsdag og
torsdag, sammen med noen andre veteraner.
I disse tider er det belagt med restriksjoner, du får din
tildelte plass, ingen løping og knuffing med de andre. Så
langt er det heldigvis ingen smitte som har rammet.
Han er fortsatt ivrig med i foreningen Civitan, og deltar aktivt i finanskomiteen.
Han savner møtene i Logen, samværet og den gode praten med andre brødre, og han
er selvsagt spent på når dette kan starte opp igjen, på god gammel måte.
Fødselsdagen lørdag 21. november, var planlagt med fest for familie og venner på hotell Atlantic, til sammen 27 personer, men det ble midlertidig utsatt, og erstattet av
en hyggelig middag i leiligheten med nærmeste familie. Blomsterhilsen fra Logen og
gratulasjoner fra brødre varmet også i høstmørket. En annen seremoni som er utsatt,
er tildeling av 40 års veteranjuvel, en fortjent oppmerksomhet for langt og trofast
medlemskap i Odd Fellow Ordenen. Dette blir vel gjennomført til neste år.
Vi gratulerer med vel overstått fødselsdag, og ønsker alt vel for fremtiden.
ÅBE.
—————————————————-
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Tormod Dingstad fylte 101 år den 30. november.
Det har ikke vært vanlig å hylle en bror som ikke har rundt
tall elle 5-år, men så er det ikke hvert år at vi har i vår midte
en som har rundet etthundreogett leveår.
Han sier i en telefonsamtale at han ikke gjør så mye ut av
fødselsdagen, men har hatt besøk av sine to sønner. Koronaen
skal man passe seg for. Han nevner også at han følger med på
at vår Loge er stengt, men har håp om at dette kan endres
tidlig i 2021. Han sliter litt med balansen, men hodet er med,
og kryssord i Sandefjord Blad blir løst.
Vi ønsker hjertelig gratulerer med vel overstått dag, og tar
med en hilsen om gledelig jul og koronafritt nyttår!
ÅBE

Vi gratulerer også
Gunnar Jensen som har vært medlem i 40 år den 01.12.
_____________________________________________________
Vi minnes
Raymond Birger Skoglund.
Raymond ble født på Andøya i Nordland 16. november 1937,
og døde 21. juni 2020.
Han gikk på gymnas på Finnsnes, hvor han traff Randi som
ble hans kone i alle år. Videre fortsatte begge på lærerskolen i Tromsø. De hadde da rukket å gifte seg.
Raymond fortsatte utdannelsen på Statens Gymnastikkskole og tok fagene tysk og pedagogikk i tillegg. Han startet
sin lærergjerning i nord, i Tromsø og Harstad. Deretter
gikk turen til Lunde i Telemark. Men Nord-Norge hentet
han tilbake – og igjen var det Målselv. Først som pedagogisk konsulent, og fra 1973 som skolesjef.
I 1986 ble han skolesjef i Sandefjord, og denne stillingen
hadde han til han pensjonerte seg i 2003.
Fritiden har vært preget av tre interesser: Politikk, Lions
og idrett. I de siste 10 årene ble han også en flittig bror i vår Loge.
Han har vært kommunestyremedlem både i Harstad, Nome, Målselv og Sandefjord,
medlem av Troms fylkesting og varamann til Stortinget.
Men kombinasjonen krevende arbeid og politikk ble i meste laget, så han trakk seg etter
hvert ut av politikken.
En av de mest givende oppgavene han har hatt som politiker, var at han i en 10 - års periode satt i Hovedstyret for Radiumhospitalet. Styrets oppgaver var blant annet tilrettelegging av økonomien, virksomhetsplanlegging og generelle utviklingsplaner for hospitalet.
I 1971 ble han medlem av Lions, og her har han også hatt en rekke verv. Vi nevner kort
diverse verv på klubbnivå, distriktsguvernør i Nordligste distrikt, leder av Guvernørrådet på landsplan og leder på landsplan av Lions PR – arbeid.
Han ble innviet i Odd Fellow Ordenen 5. desember 1985 i Loge nr. 110 Istindkjeden på
Bardufoss, med Øistein Trulsen som fadder. Denne logen var helt ny, stiftet 31. august
samme år. Han ble overført til Loge nr. 15 Kongshaug året etter.
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I Loge 15 Kongshaug, ble han utnevnt til UM HA fra 2009-2011 og kasserer fra 2011
-2013.
De siste årene var han plaget av alvorlig sykdom, hadde operasjoner og plager.
Raymond vil bli husket som en omsorgsfull og medfølende bror, og vi lyser fred over
hans minne.
ÅBE.
Arvid Kraukle Wolds liv som Odd Fellow.
Åge B. Eriksens tale på minnestund til Arvid.
Mitt navn er Åge Eriksen, og jeg er Eks Stor-representant i
Loge 15 Kongshaug, samt leder for Prosjekt Bibliotek og Museum. Jeg har vært medlem av Odd Fellow Ordenen i mer
enn 49 år.
Arvid ble innviet i Loge nr. 15 Kongshaug for ca. 22 år siden,
den 30. mars 1998, med Eks DDSS Rolf Ellingsen som fadder. Rolf satte gode spor etter seg i sin Odd Fellow gjerning,
og det var nok en spore til Arvid om å følge dette opp, om
enn på en litt annen måte.
Han døde torsdag 17. september på Ullevål sykehus, etter en
ulykke i hjemmet.
I fjor vinter hadde jeg på et ettermøte gleden av å intervjue Arvid om hans liv fra han ble født i Hammerfest 1942, under krigen, evakuering til Østfold i 1944, tilbake til Hammerfest etter frigjøringen, oppvekst, utdannelse, jobb og til slutt flytting til Sandefjord. Vi kom hverandre litt nærmere inn på livet
ved den anledningen, han var litt som meg selv, en ganske følsom person.
Etter intervjuet bla Arvid tildelt en gave av OM Sigurd Vestly, for sitt utmerkede arbeid for Logen.
I 2005 overtok han redaktørjobben med Kongshaugnytt etter Eks OM Svein Harald
Sataslåtten, og hadde den til 2019. Han skrev selv at han hadde fått til 48 nummer av
bladet.
Påtroppende redaktør Herold Trond Gundersen, takket han av som redaktør, journalist, skribent, fotograf og pådriver. Han ble også med i den nye Nevnd for redaksjonelt
arbeid i 2019.
Fotografering var en av hans interesser. I de siste 20 år er det ikke mange brødre i 15
Kongshaug, som ikke er blitt fotografert av ham, samt kollegier, jubilanter og de som
har mottatt Veteranjuveler. Et av hans siste prosjekter var sammen med en bror i Loge Færder, å legge til rette for et mer profesjonelt fotostudio i Ordenshuset.
Sammen med Arne Olav Nyland fikk Arvid diplom som Årets bror 2013, og fikk samme
pris året etter med Nyland og Kåre Jahn Frednes. De tre har vært et utmerket team,
noe som OM vil fortelle mer om.
Arvid og Gunn har vært glade i å reise, de var bla tilstede i Malawi i Afrika under åpningen av SOS-barnebyer i Odd Fellow regi. Her nevnes husene Kongshaug og Gaia.
De har også deltatt på OF Akademiets årsmøter i bla Kristiansand, Gjøvik og Stavanger. Reportasjer fra disse møtene er så blitt grundig presentert i Kongshaug nytt. Han
sa heller ikke nei til å ta et tak når Akademiet skulle ha et arrangement her på huset.
Arvid var skattmester i 15 Kongshaug, i to perioder fra 2005 til 2009, OM HA 2019 2020. Han var fjerde Leirvakt i to perioder i Leir 8 Vestfold fra 2013-2017 og andre
Leirvakt fra 2017-2020.
Hovedpatriark Halvard Karlsen har bedt meg å overbringe dyp hilsen og kondolanse, fra
ham og kollegiet i Leir nr. 8 Vestfold.
Vi har mistet en god Odd Fellow bror, og lyser fred over Arvid Kraukle Wolds minne.
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Til minne om Eks OM Leif Nyberg, Brødreloge nr. 69 Lennart Torstenson
Den 19.februar 2020 gikk Leif Nyberg bort etter kort tids sykeleie. Han ble 100 år
29.10 2019.
Leif Nyberg vokste opp i Gøteborg og bodde der hele livet sitt. Nyberg var utdannet
elektriker og tjenestegjore i den svenske
marine under krigen som skipselektriker.
Etter krigen bodde han en stund i USA før
han flyttet hjem igjen. Nyberg startet flere elektriske firmaer i sitt yrkesaktive liv
og hadde bl.a. ansvaret for alt det elektriske på Liseberg i en lang periode.
Innvielse 18. november 2013. Eks OM Leif Nyberg

holdt tale om vennskap mellom brødre og mellom lo-

Leif Nyberg var en stor Norgesvenn og
ger.
reiste på kryss og tvers i vårt land. Han
var spesielt glad i Sandefjord og besøkte byen og vår loge en rekke ganger. Hans siste
tur til vår loge var i 18. november 2013.
CHN

————————————————————————————————————

Kongshaug plukket epler til Naper’n
Naper’n er en ungdomsklubb som holder til i Kongensgate, gamle kinoen (1917). Dit
kommer flere hundre ungdommer flere ganger i uken etter skoletid og her kan de
drive med musikk, sang, mat, presse epler, systue osv. Foruten at kommunen er driver
med to ansatte, som sørger for en høy kvalitet på prosjektet, er det mange frivillige
voksne som jobber på de forskjellige avdelingene, som en slags mentor.
I september startet noen brødre i Kongshaug å plukke epler til Naper’n. De har en
flott eplepresse hvor de produserer eplejuice, som de kaller Njut’n. Nydelig eplesaft som kan kjøpes hos Naper’n i Kongensgate.
Vi var fire til fem brødre som plukket epler over fem til seks uker, vi plukket epler
som ble omdannet til juice for kr.50 000.-.
Det er penger som kommer godt med i en
slik klubb.

Ungdommer samlet utenfor Naper’n sammen
med tre epleplukkere fra Kongshaug, fra høyre Yngve
Trydal, Helge Petter Klavenes og Svein Trollsås

Kollegiet har enstemmig gått inn for at vi skal inngå et samarbeid med Naper’n om å
hjelpe til med plukking av epler hver høst. Det kommer til behandling i logen så fort vi
åpner. Da kan vi oppfylle et av våre budord, om å hjelpe de trengende …
UM
Svein Trollsås
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Betlehemsstjernen
Betlehemsstjernen var den nye stjernen som ifølge Matteusevangeliet i Det nye testamentet ledet noen vise menn fra Østen til Jesu fødested. Man har forsøkt å finne et astronomisk grunnlag
for beretningen.
Betlehemsstjernen i Matteusevangeliet
Hvorvidt forfatteren av Matteusevangeliet gjengir historiske hendelser i beretningen om Jesu fødsel
er omdiskutert. Hans fortelling skiller seg fra fremstillingen i Lukasevangeliet, og begge fødselshistoriene har blitt problematisert av historikere. Matteusevangeliet forteller for eksempel at kong Herodes
den store fikk gjennomført en massakre på nyfødte guttebarn i Betlehem, og det er høyst tvilsomt at
denne fant sted. Den nevnes ikke av Josefus, den viktigste kilden til kunnskap om Herodes den stores
regjeringstid. Det er derfor mulig å avskrive fortellingen som en legende. Gjennom tidene har imidlertid mange astronomer latt seg fascinere av fortellingen og forsøkt å finne ut hva slags himmelfenomen
det kan ha vært, gitt at Matteusevangeliets beretning er historisk korrekt.
De sentrale versene i Matteusevangeliet er:
Kapittel 2, vers 1:
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til
Jerusalem og spurte "Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er
kommet for å hylle ham."
Kapittel 2, vers 9:
Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de
hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet
der barnet var.
I følge teksten må altså Betlehemsstjernen vært et himmelfenomen
som på en eller annen måte kunne forbindes spesielt med jødene
og Judea, og det må ha ledet vismennene videre fra Jerusalem til Betlehem. I tillegg må det ha funnet sted i regjeringstiden til Herodes
den store, som døde i år 4 fvt.
Samstilling av planeter
En populær teori er at Betlehemsstjernen var en samstilling
av Jupiter og Saturn i stjernebildet Fiskene. Ved en samstilling av to
planeter befinner de seg ved samme lengdegrad på himmelen. Fordi
planetbanene heller lite i forhold til hverandre, vil de også ha ganske
like høyder over horisonten, og derfor stå nær hverandre på himmelen.
I år 7 fvt. fant en slik samstilling av Jupiter og Saturn sted hele tre
ganger. En babylonsk almanakk fra denne tiden bekrefter at fenomenet ble observert, men indikerer ikke at det ble tillagt noen spesiell
betydning. Teorien sier videre at Jupiter var kongenes planet, og at
Fiskene var knyttet til jødene, men denne astrologiske forbindelsen
mellom stjernebildet Fiskene og jødene finnes ikke i noen kilder før
1400-tallet. Planetene beveger seg dessuten ikke slik teksten beskriver at stjernen gjorde.
Komet eller nova
Kinesiske og koreanske kilder forteller om et fenomen som enten var en komet eller en nova som var
synlig i mer enn 70 dager i år 5 fvt. Et problem med kometteorien er at kometer generelt ble ansett å
bringe dårlige nyheter. Hverken kometer eller novaer beveger seg på den rette måten, og igjen er det
vanskelig å se forbindelsen mellom himmelfenomenet og det jødiske kongehuset.
Supernova
Et annet forslag hevder at det dreide seg om en supernova i stjernebildet Ørnen i år 4 fvt. Denne er
beskrevet i flere kilder, men heller ikke dette forslaget stemmer med beskrivelsen i teksten, og det er
også her vanskelig å se noen grunn til at noen ville knytte fenomenet til hendelser i Judea.
Professor Øystein Elgarøy/ UiO
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Logens aktiviteter planlegges som om intet har skjedd siden 12. mars. Usikkerheten er
derimot stor, som vi alle vet, om og når virksomheten kan starte opp igjen. Men programmet er klart for 1. termin - 21:
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NYTT FRA HUSET.
v/Åge B. Eriksen

Delen av Museet med Bridgeklubben

Tre måneder er gått siden vannet en fredag ettermiddag
møtte meg i korridoren i underetasjen, etter å ha oversvømt nesten hele arealet over dørtersklene. Bare de litt
høyere områdene i Museet unnslapp, der var det lagt
fem tonn med avrettingsmasse og matter med varmekabler.
Firmaet fra Drammen som har hatt arbeidet med uttørking og reparasjon, begynner å bli ferdige. Bilder og plakater i korridor er på plass. I tillegg har br. Svein Heggem
montert et verdenskart og markert hvor det er, eller har
vært Odd Fellow aktivitet. Tror at dette er ganske enestående!
Vi har hatt besøk fra Sandefjord Bridgeklubb, og vist frem
hva vi har samlet fra Bridgeklubben Hvalen (Kongshaug
1940-47). De har lånt oss likørglass med kortsymboler,
Bridgelærebok fra 1943, meldekort og regnskapsskjema.
Eks OM Christian Holte-Nilssen har funnet på loftet en
sigaretteske fra H. Petterøe og fyrstikkeske i finèr fra den
tiden. Spør om vi er stolte.
Vi ser virkelig frem til å kunne ha en offisiell åpning med
litt pomp og prakt, når bare denne pandemien er over.

Br. Svein Heggem i loge Færder ved verdenskartet og markering av OF virksomhet.
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Julekveld i skogen
Det var julekveld i skogen. Fjernt fra verdens ståk og larm
lå en rødmalt liten stue, heller fattigslig og arm
Der i stuen, som var dekket av den hvite julesnø
der lå gamlemor og gumlet på sitt siste stykke brød
Gjennom sprukne, frosne ruter titter julestjerner inn
på de salte juletårer på den gamles gamle kinn
og ved gruen, der det ulmet i den siste tyriflis
satt han gamlefar og drømte om en fordums julegris.
Bare armod var å spore på de gamles julebord
All den julemat de eide var en muggen fleskesvor
Og i taket glødet lampen som Myklerisk rubin
der den brente deres siste dråper juleparafin
Alt som hørtes denne julekveld av julelyd og låt
var de gamles såre julehulk samt julesukk og gråt
Over skogen ruget freden kun en dompapp satt og
svor
i et julenek som viste seg å være fra i fjor
Da med ett av domme bjellers klang blir julefreden
brutt
De blir dommere og dommere, men tier så til slutt
Og på stien opp til stuen høres glade juletrinn
Derpå dunker det på døren, det er noen som vil inn.
Men det var nok ikke julenissen, slik en skulle tro
Der i døren full av juleøl og julestemning stod:
en person med pels, Amerika-koffert, briller og sigar
Samt en juleklump i halsen, mens han hvisket: Mor
og far!
Det var eldste sønn i huset og familiens sorte får
han som ingen hadde hørt ifra på fir'ogtyve år.
Men nå stod han der og julesang en julemelodi
mens han åpnet julekofferten med julegaver i.
Det var juletre med julelys og julegrøt med fett
og de gamle åt og koste seg og gråt en juleskvett
Og de før omtalte juletårer silte gang på gang
da de begge to fikk nye sett med tenner i presang
Stillhet senket seg i stuen, brutt av julerap og -stønn
fra de juleglade gamle og den julesendte sønn
Men da fram på julebordet sattes juledram og røyk
gjorde gamlemor et hallingkast så sengehalmen føyk

Dog mens julenatten senker seg med trollskap og mystikk
over juleglede, julestas og juleromantikk
lar vi julesangen slutte, for de gamles julekveld
ble jo nettopp slik vi ventet: Det ble jul alikevel!
Tekst: Astow Ericson
Melodi: Otto Nilsen
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Vi utfører oppdrag i Vestfold innen rehabilitering, snekring, belistning, legging av parkett, maling
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107
E– post sigvestly@gmail.com

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

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

ALT I MALERARBEID

m./tilbehør
• Kvalitetsvask

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

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

• Lister, terassegulv, søy-

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

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

Ragnar Allum
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

ANNONSENE GÅR TIL
GODE
SOSIALE FORMÅL!
...OG DET ER PLASS TIL
FLERE ANNONSER !!

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

I redaksjonen:
Redaktør: Herold Trond O. Gundersen, trogun@sfjbb.net
Øvrige medlemmer i Nevnd for redaksjonelt arbeid: Åge B. Eriksen, Christian
Holte-Nilssen, Yngve Trydal, Rolf Sætre
——————————————————————————————————————————————————

Redaksjonen ønsker deg
og dine en gledelig jul og
et riktig godt nytt år !!
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