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Kjære Brødre. 
                                                                              

Nå er det snart midtsommer, og det nærmer seg åpning 
av losjen. 

Covid 19 har blitt mye større enn noen kunne drømme om. 

Vi ser at viruset er på retur, og vaksineringen i Norge 
pågår for fullt. 

Dere savner sikkert losjen like mye som meg. Det skal bli 
fint å treffe brødrene igjen. 

Kollegiet er i rute med alle administrative saker. 

Det kommer til å bli en travel høst termin, men det går 
nok fint. Jeg gleder meg veldig. Jeg håper at brødrene 
vil møte så ofte dere kan. Vi får jo ny overmester, og han trenger støtte fra dere al-
le sammen. 

Brødrene må gjerne ta kontakt med meg i  alle sammenhenger. 

Mitt telefonnr. er 92450777 

Jeg ønsker hver og ev dere en riktig god sommer  ! 

 

Med broderlig hilsen 

Kjell A. Olsen 

Overmester  
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   SOMMERHILSEN FRA DSS 
 
Kjære brødre og patriarker. 
 
Vi nærmer oss sommeren og med den håper vi på lysere tider 
både hva vær og føreforhold tilsier og ikke minst venter vi på at 
våre myndigheter igjen skal gi oss tillatelse til gjenåpning av 
våre sammenkomster med loge og leirmøter. Slik det ser ut i 
øyeblikket foreligger det gode prognoser for en gjenåpning av 
samfunnet på ettersommeren. Det betyr, så langt jeg kan opp-
fatte det, at vi åpner for normal møtevirksomhet annen halvdel 
av august måned.. Forhåpentligvis vil denne høsten bringe oss 
sammen igjen som brødre og patriarker på våre møter. Jeg tror 
vi alle savner våre loger og leire.  
 

I disse koronatider har min kollega DSS for Rebekka i Vestfold, Greta Gjerde Christi-
ansen og jeg, benyttet tiden til skrive «Distrikt 8 Vestfolds historie». Det har vært 
mye arbeide, men utrolig interessant. Vi ble delvis ferdig med prosjektet i desember 
måned 2020, og fikk prosjektet godkjent av NOFA sentralt samme måned. Da gjensto 
hvorledes vi skulle få distribuert dette slik at søstre og brødre kunne få del i vårt dis-
trikts historie. Vi sammenkalte til et møte med distriktets Hoved patriarker og Hoved 
matriarker i Horten. Der la vi frem en plan om de fire leirene kunne sponse prosjektet 
med kr. 10.000,- pr. leir for trykking. Dette ville medføre at alle matriarker og patri-
arker skulle få et eksemplar gratis. Denne tanken vakte begeistring hos våre HP/HM. 
I skrivende stund har vi trykket og distribuert 1265 stykker av historien. Det er im-
ponerende den interesse loge og leire har vist for prosjektet. Tusen takk til dere alle. 
 
Det er igjen tid for installasjoner i loge og leire. Distriktsrådet skal foreta ti installa-
sjoner og jeg ønsker alle embetsmenn som skal ta på seg nye oppdrag for vår Orden – 
lykke til. Bruk gjerne litt av sommeren til forberedelser. Nye kurshefter til embets-
mennene vil ankomme i midten av juni måned. Til dere som går av som embetsmenn – 
tusen takk for vel utført arbeide. Vi får også en travel høst med etterslep av grads-
passeringer og tildeling av veteranjuveler. Sammen med logene og leirene er det laget 
terminlister som ivaretar disse utfordringene. 
 
Jeg vil allerede nå minne nye embetsmenn på kurs som avholdes lørdag 16. oktober i 
Horten og Sandefjord. Nærmere info. kommer fra din OM/HP. 
 
Med dette vil jeg ønske alle patriarker i Vestfold en riktig god sommer – så sees vi 
igjen til høsten med godt oppladede batterier og godt humør. 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Bjørnar Andreassen 
DSS 
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     Kjære brødre! 

Vi er svært mange som savner våre logemøter, mulighetene 
til å få godt påfyll til vår hektiske hverdag både etisk og 
åndelig. I tillegg savner vi selvsagt den sosiale delen av 
våre møter- blikkene, håndtrykkene, måltidene, de gode 
samtalene og mye mer. Men det ser ut som at det går mot 
bedre tider, mange er vaksinerte og smitten er på vei ned, 
vi for håpe at vi går mot en god logehøst. Siden siste 
Kongshaug-nytt har distriktsrådet ikke tildelt noen vete-
ranjuveler eller vært engasjert på annen måte i distrikt 8 
men vi har distriktsrådsmøte en gang pr. måned som har blitt avholdt på nett. For-
håpentligvis åpner vi logen til høsten og da blir det en hektisk høst for det er em-
bedsmannsinstallasjon i alle loger, samt at det er mange veteranjuveltildelinger i vår 
loge og som Storrepresentant er man også med ut i distriktet for å være med og 
tildele juveler. 

Som de flest har fått med seg har det vært storlogemøte på skriftlig grunnlag, det-
te har blitt diskutert i distriktsrådet og i distrikt 8 var det to storrepresentanter 
som avga stemme med ubundet mandat. Resultatet av avstemmingen kommer lenger 
ned i innlegget. 

 

Nytt fra Storlogen, juni 2021. 

Storlogemøte på skriftlig grunnlag. 

Resultatet av Storlogemøtet på skriftlig grunnlag er nå gjennomgått av stemmesty-
ret. De fleste av sakene ble vedtatt med god margin. Det mest prinsipielle vedtaket 
med demokratisering av Ordenen og innføring av flertallsvedtak ble vedtatt, likeså å 
dele dagens Stor Sire funksjon i to med ansettelse av en kansellisjef. Forslaget om 
at kun nåværende og tidligere Storembedsmenn kunne velges til Stor Sire fikk ikke 
2/3 flertall og heller ikke at Eks Stor Sire skulle inngå i embedskollegiet. 

Nå starter prosessen med videreføring av de prinsipielle vedtakene til også å gjelde 
organisering i loge og leir. Dette er saker som vil bli behandlet på det ordinære 
Storlogemøtet neste år. 

 

Lovendringer våren 2021 

 

LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE 

SAK NR 1 § 2-1 Medlemmer av Storlogen 

 

Forslag:  Ny siste setning 1. ledd: Som Stor Sire kan bare velges nåværende eller 
tidligere valgte Storembedsmenn. 

55 ja stemmer, 49 nei stemmer, forslaget ikke vedtatt. 
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SAK NR 3 § 5-1 – punkt 6 Stor Sire 

 
Forslag:  
Punktet utgår. Begrunnelse: Det foreslås ansatt kansellisjef. 
84 ja stemmer, 20 nei stemmer, forslaget vedtatt. 
 
SAK NR 4 § 5-5 Godtgjørelse 
 
Forslag:  
Første setning endres til: Stor Sire embedet lønnes som en deltidsstilling. Lønn, 
godtgjørelse og stillingsprosent avtales mellom den eller de aktuelle nominerte og det 
sittende kollegiet før Storlogemøtet. Lønnen fastsettes ut fra at 100 % stilling ut-
gjør 10G. 
83 ja stemmer, 21 nei stemmer, forslaget vedtatt 
 
SAK NR 5 § 5-7 Ansatte i Ordenskanselliet 
 
Forslag:  
Ny siste setning: Kanselliet ledes av en kansellisjef som rapporterer til Storlogens 
embedskollegium via Stor Sire. Kansellisjefen får fastsatt sin lønn etter forhandling-
er med Stor Sire eller den hun/han utpeker. De øvrige ansatte i Ordenskanselliet får 
avtalt sin lønn med kansellisjefen. 
85 ja stemmer, 19 nei stemmer, forslaget vedtatt 
 
SAK NR 6 § 5-8 Embedsbegrensninger 
 
Forslag:                                                                                                                       
Ny siste setning: Ingen kan inneha samme valgembede i mer enn to perioder. 
99 ja stemmer, 5 nei stemmer, forslaget vedtatt 
 
SAK NR 7 Ny § 6-3 Fungerende Eks Stor Sire 
 
Ny bestemmelse: Fungerende Eks Stor Sire er medlem av Storlogens embedskolle-
gium. 
64 ja stemmer, 40 nei stemmer, forslaget ikke vedtatt.   
                                                                                  
Møteaktivitet i Ordenen 
Det ser ut til at pandemien og smitteutviklingen samt at de aller fleste av våre med-
lemmer vil være vaksinert til høsten, gjør at vi har håp om å starte normal møtevirk-
somhet etter sommeren. Vi må fortsatt hensyn ta sentrale og lokale smitteverns-
restriksjoner og er det lokale utbrudd, må en følge de lokale råd en får. 
Da vil jeg som Storrepresentant ønske alle brødre med familier en riktig god som-
mer. 
 
 
Med broderlig hilsen i V.K.og S 
Fred Magne Olafsen 
Storrepresentant 
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Kapellanens sommerhilsen 
2021 
Sommeren står for dør og forhåpentlig blir den noe enklere i år 
enn det fjoråret var!  De fleste brødrene har vel etter hvert 
fått sin vaksine nr to og livet vender smått om senn tilbake til 
det mer normale.  Logesamfunnet har dessverre stått på vent i 
alt for lang tid, men «det er lys i tunellen» - og den kommende 
høstterminen ser ut til å kunne bli en tid for et aktivt logesam-
vær igjen! 

Selv om logesamfunnet har stått på vent, er det grunn til å minne hverandre om at livet 
som en Odd Fellow bror alltid skal være et liv i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, hvor 
kjærligheten må dyrkes i oss hver dag, i hvert øyeblikk!   

Jeg har i et tidligere innlegg i Kongshaugnytt nevnt at jeg hver dag forsøker å minne 
meg selv om at OF er et fellesskap grunnlagt på Vennskap – Kjærlighet og Sannhet – 
symbolisert gjennom, De Tre Kjedeledd og hvor senter av kjeden er selve kjærligheten.  
Verdier vi kontinuerlig skal arbeide med å utvikle hos oss selv og – kanskje det viktigste 
- å omsette i praksis! Ingen pandemi skal behøve å bremse etterlevelse av disse verdie-
ne! 

Jeg sakser igjen noen ord fra 200-års jubileumsspillet, hvor Thomas Wildey uttrykker 
følgende: «…  Det jeg håper og drømmer om, er at Ordenen skal gi oss muligheter til å 
vokse som mennesker, at vi hele livet kan arbeide på oss selv slik at vi blir bedre. Vi skal 
ikke bli bedre enn andre, men vi skal bli bedre enn det vi var i går»! 

Sløs med omsorg, kjærlighet og tilgivelse gjennom denne sommeren- en god Odd Fellow 
skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer enn bare 
teori! 

Lær og lev Den Gyldne Leveregel – «Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg og dine, 
skal også du gjøre mot dem».  Det er Nestekjærlighet - å føle medansvar for andre. 

Min henstilling til oss alle er da, at vi gjennom sommeren og i påvente av høstterminens 
oppstart, bruker tiden til å reflektere over hvorfor vi ble med i Logen og alt det positi-
ve du og jeg tenker at vi kan bidra med ved vårt engasjement i Logens arbeid fremover!  

MØT SÅ OFTE DU KAN!  Aktiv deltakelse bidrar til egen utvikling og styrker følelsen 
av samhold og broderskap.   

Gå sommeren i møte med kjærlighet i hjertet!  En riktig god sommer til dere alle! 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

 

Helge Petter Klavenes 

Kapellan 
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Nytt fra Storlogen, mai 
2021  
 

Møteaktivitet i Ordenen  

Hensyntatt sentrale og lokale smittevernsrestriksjoner og i samråd med og etter tilla-
telse fra DSS i distriktet kan møter og samlinger gjennomføres. På grunn av situasjo-
nen under pandemien, åpnes det for at loger kan samarbeide om tildeling av veteranju-
veler og arrangere spesielle møter for å få gjennomført utsatte tildelinger og grad-
passeringer. 

Storlogemøte på skriftlig grunnlag.  

Storlogemøte på skriftlig grunnlag med forslag til demokratisering og endring i Storlo-
gens og kanselliets organisering gjennomføres nå med svarfrist 1.juni.  

Norsk Odd Fellow Akademi – Symposiet i Bodø Symposiet i Bodø 

 den 20. - 22. august 2021 er fulltegnet så de som nå melder seg på vil måtte stå på 
venteliste.  

Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren som følge av covid-19-utbruddet. 

 Lotteri og stiftelsestilsynet har bevilget 1,7 millioner til Odd Fellow Ordenen for å 
stimulere til ekstra aktivitet etter pandemien. Midlene vil bli sendt til ordenshusene, 
logene, leirene, Sirius og andre utadrettede aktiviteter etter samme mal som ved 
moms-kompensasjonen. Storlogen oppfordrer de loger som har mulighet til å støtte ut-
adrettede tiltak i sitt nærområde for spesielt utsatte grupper.  

Kurs nye embedsmenn i loge og leir  

Kunnskapsnevnden har revidert kursheftet for opplæring av nye embedsmenn i loge og 
leir. Heftet vil bli trykket og utsendt i juni. På grunn av smittevernsbegrensninger vil 
det i vår ikke bli gjennomført sentralt kurs for Hovedmatriarker og Hovedpatriarker. 
Embedsmenn i leirene oppfordres til å delta på distriktenes kurs.  

Kanselliet  

Kansellimedarbeider Kjell Bakken har gått av med pensjon etter snart 15 år i kansel-
liet. Tom-Erik Pettersen vil overta mange av hans oppgaver. Kjell vil fortsatt, på frivil-
lig basis, være kontakt for Heroldene, bistå NOFA samt være webmaster for Den Eu-
ropeiske Storloge.  

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

                                                           Morten Buan 

                                                              Stor Sire 

            Jon Erik Holm                                                                 Renée Baanrud Backer  

           Stor Sekretær                                                                       Stor Sekretær  



                                                         Kongshaug-nytt  Nr. 1 2021 Årgang 33                                                      8                                                

 

 

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. 
 
Finans Nevnd  
Eks.storrepr.Olav Lars Løvoll, Bror Bjørn Olav Olsen, Eks.OM. Bjørn Solberg, 
Bror Kåre Jan Frednes. 
 
Revisjonsnevnd. 
Bror Helge Petter Klavenes, 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 organisa-
sjonsnummer 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. 5.233 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.          Svein Harald Sataslaatten 

  Eks.OM     Kjell Olsen 

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

Fung. Eks OM Sigurd Vestly 70 år. 

 

Sigurd ble født på Sandefjord sykehus den 19. april 
1951. Han vokste opp hos sine foreldre i Kodal, og 
gikk etter hvert på Prestbøen skole. 
Så ble det framhaldsskole og yrkesskole på mekanisk 
linje i Sandefjord. 
I 1967 fikk han læreguttjobb på mekanisk fabrikk 
CMV i Nybyen.  
Ble innkalt til førstegangstjeneste i Marinen på Mad-
la, men ble etter en kort tid fritatt for videre tje-
neste. 
Sjølivet fristet ham som så mange unge på den tid, 
og han fikk hyre i rederiet Herlofsen som smører i 
maskinen. Pådro seg skade som førte til at han ble lagt inn på sykehus i Las Pal-
mas. Skuta fortsatte videre og han måtte reise hjem. 
Ny jobb i Thor Dahls rederi på M/S Thorstream, fortsatt i maskinen. 
1971 ville han ta en jobb på land, og begynte på Jotun i malingsproduksjon. Her 
var han i tre år. 
Samme år ble det giftemål med Reidun, og de flyttet sammen i leid enebolig i 
Soleveien i 12 måneder. Flyttet deretter til Dølabakken.   
Trangen til sjøen var ikke helt slukket, og i 1974 da han fikk et tilbud fra rede-
riet  I/S  Pallebåter, om å mønstre som matros. 9 uker i sjøen og 3 på land, og 
brukbar lønn. 
Litt mer skolegang måtte til, og det ble ett år på styrmannsskole i Tønsberg. Ut 
igjen i 1978 på M/S Follum Supplier tilhørende Sea Trans i Bergen som 
1.styrmann. 
En ting han aldri ble kurert for var sjøsyke, spesielt etter en periode på land. 
1979 ble han tilbudt jobb som 1. styrmann på et nybygg fra Finland, M/S Trans 
Fennia  
Etter 9 år hadde han fått nok av sjølivet. Kom hjem til Sandefjord og startet 
eget selskap med vask av nybygg, og innvendig og utvendig av passasjerfly på 
Torp. Navnet ble Vestfalk Flyservice, og han drev med dette til Widerøe Flysel-
skap overtok Norsk Air i 1995. 
Så ble det Vestly Vedlikehold, med mye variert snekkerarbeid og kontrakter. Fir-
maet ble utvidet til et Aksjeselskap i 2003, og solgt i 2018, og ham selv ble med 
på lasset, nå i 50% stilling. 
Reidun og han har tre barn, Anette, Cecilie og Kjetil og 7 barnebarn. 
Han ble innviet i Loge 15 Kongshaug 3. april 2006 med br. Arild Larsen som fad-
der. 
Han har vært Inspektør Assistent og Seremonimester, før han i 2015 ble Under-
mester, videre Overmester og så Fung. Eks Overmester i siste periode. 
Han har siden 1989 leid en hytte i Rukkedalen, Nesbyen. Kontrakt på 21 år. Ett 
år før kontrakten var over, kjøpte han en annen hytte i nærheten. Konklusjonen 
er at den bare blir brukt så altfor lite. 
Vi ønsker Sigurd vel overstått med 70-årsdagen, og lykke til videre i den tiden 
som kommer. 
ÅBE  
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Yngve Trydal 75 år. 

Eks OM Yngve Trydal er født den 18. mars 1946 i Tønsberg. Han tok Artium på Tønsberg 
Videregående Allmennskole. 
Begynte I sikkerhetsselskapet Secturias i 1985, og ble der til 
han ble pensjonist 2017.  
Han har også et eget innlegg i dette Kongshaugnytt, hvor han 
skriver om sitt møte med vår Loge på godt og vondt, etter å ha 
vært medlem i Loge nr. 17 Dag i Porsgrunn siden 1999. 
Innviet den 3. november 1999 med br. Ketil Lønne som fadder. 
 

Han likte å være i Privatnevnda, og ble med der i over fem år. 
Av embeter, ble han OM HA, og hadde to perioder som sekre-
tær og ett år som kapellan. 
I 2013 begynte han på «stigen» som UM, videre OM og så Eks 
OM fra 2017-19. 
Han ble tatt opp i Leir Klippen i 2007, og der har han hatt em-

beter som sekretær og 2. vakt. 
 

Br. Yngve har sagt seg villig til å gå inn i stillingen som sekretær i vår loge, for perioden 
2021-23. 
 

Vi ønsker vel overstått åremålsdag, og håper du får ta igjen en god feiring når det måtte 
passe med pandemien. Samtidig vil vi ønske deg hjertelig velkommen til loge nr. 15. Kongs-
haug, og håper at du vil trives blant dine nye brødre. 
ÅBE 

 

Vi gratulerer også 

Johannes Klepaker    75 år     20.06. 

Jostein Selvikvåg     75 år     21.08. 
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Jeg er ny i logen!  
Vel, ikke ny i Odd Fellow Ordenen, men ny i Loge 15 Kongshaug. Og hvordan har det 
seg? 

Min kone er fra Sandefjord og jeg flyttet til henne i 1988 etter et halvt års kjenn-
skap. Jeg var ansatt i Securitas og jobbet i Vestfold. Men som følge av en ned-
gangsperiode i de oppdragene jeg jobbet med, flyttet jeg over til vår avdeling i Telemark. Og 
det endte med at jeg fikk fast stilling der og etter hvert ble sjef for hele avdelingen. 

I november 1999 ble jeg innviet i Loge 17 Dag i Porsgrunn, etter forespørsel fra en kollega. 
Dette passet meg bra, både det å bli med i Odd Fellow og at det skjedde i Porsgrunn. Jeg kjen-
te jo atskillig flere der gjennom jobben og etter hvert også logen, enn jeg gjorde i Sandefjord. 
Det hadde bakgrunn i at jeg aldri har hatt arbeidssted i byen vår og har derfor svært få kjen-
te utenom vår lille vennekrets. 

Vi flyttet etter hvert til Mosserød der vi bodde i godt over 20 år, før vi som pensjonister flyt-
tet ned til byen i 2017. Da begynte tankene om å slippe å kjøre bil til logemøtene å komme, og 
jeg bestemte meg for å gå på besøk til logene i Sandefjord med tanke på mulig overgang. Men 
hvem skulle jeg velge? Hadde jeg overhodet noe kjennskap til logene her og noen av brødrene? 

Vel, Loge 17 Dag hadde innledet et samarbeid om en felles grads passering med Loge 15 Kongs-
haug et par-tre år før så jeg hadde fått god kontakt med Svein Harald Sataslaatten og Olav 
Lars Løvold. Så jeg hadde jo to kjente i Loge 15 Kongshaug, og de hadde kanskje også større 
behov for et nytt medlem enn deres broderloge. Så jeg begynte å møte der…… 

Jeg ble meget godt tatt imot av Overmester Sigurd Vestly og et par-tre andre, men stort sett 
følte jeg meg overflødig og usett. Når jeg satte med ned blant brødrene i salongen før møtet, 
var det som jeg ikke var til stede. Alle hilste og nikket da jeg gikk rundt, men ingen snakket til 
meg eller «så meg» etterpå. Så jeg tenkte etter 3-4 møter «Skal jeg gidde dette? Kanskje det 
er bedre å kjøre 4,5 mil hver vei til Loge 17 Dag’s logemøte likevel?». Men jeg kan være litt sta 
og «tykkhudet», så jeg ble enig med meg selv om å prøve litt til. Og etter hvert begynte det «å 
løsne» og jeg oppdaget utrolig mange flotte brødre i Loge 15 Kongshaug. Så her ville jeg bli og 
jeg søkte overgang. 

En kveld kom jeg i snakk med Åge B. Eriksen om problemene med rekruttering og det å beholde 
nye brødre. Jeg hadde lenge tenkt at det kanskje skjer for lite i logen, særlig for yngre med-
lemmer. Noe som kan binde brødrene mer sammen utenfor selve logemøtene, for vi har en helt 
annen type «konkurranse» om medlemmer i dag enn vi hadde for bare noen få ti-talls år siden. 
Hvorfor har ikke Ordenen mye mer fokus på budordene våre som egentlig er like aktuelle i dag 
som for 200 år siden, og som kan engasjere oss på enkle måter i lokalsamfunnet vårt. 

Åge B Eriksen ga meg et materiale han hadde begynt på, sammen med en utfordring: «Gå gjen-
nom dette og se om du kan lage et PowerPoint opplegg som kan presenteres i logen». Utford-
ringen var stor og tok mye tid, men resultatet ble godt mottatt av Åge B og tre andre ved pre-
sentasjon. Faktisk så godt at leder for NOFA Vestfold, Turid Tuft, oppfordret meg til å lage 
det om til et NOFA-prosjekt. Prosjektets manus måtte presenteres for og godkjennes av Kjell-
Henrik Hendrichs, fikk en fantastisk omtale av ham og har blitt trykket opp i tilsammen 350 
eksemplarer. Av disse er foreløpig 250 stk solgt til medlemmer og loger rundt om i Norge. 

Til slutt vil jeg avrunde med at bekreftelsen på at jeg virkelig er tatt «inn i varmen», kom da 
jeg ble spurt om å stille til valg som logens sekretær. Og med bakgrunn i hvordan jeg etter 
hvert har opplevd brødrene og logen, hadde jeg ingen betenkeligheter med å svare: «Ja, det 
gjør jeg gjerne». Og nå er jeg også valgt. 

Ha en riktig god sommer alle sammen, og så satser vi på å møtes igjen til høsten. 

Med broderlig hilsen i V., K. og S. 
Yngve Trydal, Eks OM og påtroppende Sekretær 



                                                         Kongshaug-nytt  Nr. 1 2021 Årgang 33                                                      12                                                

 

  
Historien om hvordan vi fikk et OF Museum i Sandefjord Ordensbyggs 
underetasje. En dugnadsinnsats uten sidestykke? 

 
Historien starter i 2016 i forbindelse med at vi under ti-
den fikk etablert et OF Bibliotek i et lokale i undereta-
sjen, som i byggets barndom på 1960-tallet hadde vært 
benyttet av Frimurerne. De flyttet ut 1972, da de fikk 
overta et bygg i Peder Bogensgate. 
Loge nr. 15 Kongshaug ble instituert som første Odd Fel-
low loge i Vestfold 1926.  
 
I skuffer og skap i bygget, var det lagret mye litteratur, 
jubileumshefter, regler, og annen informasjon fra Den 
Uavhengige Storloge. Gaver til logene gjennom nesten 100 
år, og annet interessant stoff. 
 
Så kom Eks DSS Dag Virik fra loge nr. 48 Færder på ba-
nen, han kjøpte mye Engelsk og Amerikansk OF-stoff på 
E-Bay, og ga det videre til Storlogens Museum. Loge nr. 
15 Kongshaugs Eks OM Haakon Henriksen, samlet også og 
oppbevarte alt hjemme.                                                                                                       
B 
egge ble informert om våre planer om å lage et Museum, 
og de ville støtte dette. Det samme gjorde br. Kjell A. 

Olsen som var leder for Husstyret fra 2011 til 2020. Han har en stor del av æren 
for at vår sak fikk en god reise, med økonomisk bistand fra Styret. 
 
Så må vi ikke glemme all dugnad som er blitt utført underveis. Det er noen av 
brødrene som nesten har bodd i underetasjen i de siste årene, stor takk til dem, 
og like stor takk til deres fruer som nesten ikke har sett sin ektemann på flere år! 
 
Korridor og de to gamle «bomberommene», er selvsagt ikke til å kjenne igjen. Vi 
mener selv at det har blitt gull av gråstein. 
 
Det siste året har gått for sakte maskin grunnet Pandemien, men noe har kommet 
til, og ordnet seg under marsjen. Vi har ikke hatt en offisiell åpning av Museet, 
men håper å gjøre det i løpet av høsten. 
 
Noen av punktene må nevnes. Flott inngangsskilt, verdenskart med markering av 
hvor Odd Fellow har virksomhet nå, utstillingskasse for «følsomme» utenlandske 
regalier og inn-glassing av de tre Rebekkadukker med drakter fra Leirens spill. 
Vi ønsker alle Rebekkasøstre og Odd Fellowbrødre velkommen til å ta en titt på 
det som er utstilt, alt er katalogisert og har sin historie. Ta kontakt med den som 
er representant for din Loge og avtal et besøk. 
 
Engelsk og Amerikanske OF medaljer, postkort, regalier, aviser. Lokale artikler fra 
våre Loger og Leire, Storlogen, Odd Fellow Akademiet samt litt fra våre naboland. 
Til sammen med det som er i Biblioteket, har vi mer enn 1000 artikler.   
 
Husk at vi så langt har Odd Fellow Museum nr. 2 i Skandinavia, etter Museet i 
Ordensbygget i Oslo. 
Vel møtt! 
 
Åge B. Eriksen 
Leder  
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Matriarkene er nå 
beskyttet av glass-
vegger og en solid 
Odd Fellow vakt.  

Foran fra venstre: 
 
Mette Sundve, Gunn Wold, 
Turid Braavold Johansen,  
Ellen Friele. 
 
Bak fra venstre:  
Arvid K. Wold,  
Svein Heggem, Dag Virik og 
Åge B. Eriksen 

Amerikanske og Engelske Odd Fellow 
medaljer, mynter og merker  

 
      VELKOMMEN TIL OSS! 

Amerikansk Odd Fellow   
Manchester Unity  
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I Norsk Odd Fellow Blad nr. 5, 1950, finner vi denne artikkelen som bladet igjen har 
hentet fra Dansk Odd Fellow Blad, skrevet av L.P.J. som vil forklare hva ordene «Odd 
Fellow» betyr. 
 
Vi gjengir så gjerne artikkelen som hadde undertittelen «Løjerlige fyrer». 
Så er denne artikkelen sakset fra OF-bladet «For Almuen» nr. 3 – 2006 for Loge Henrik 
Wergeland, Trondheim, denne gang litt forkortet. 
Hvis det virkelig finnes noen som er glad for å bli kalt en løyerlig fyr, skal man selvfølge-
lig ikke ta fra den gleden for ham – spesielt hvis han selv synes at han er en løyerlig fyr. 
Men tror man virkelig at Thomas Wildey lot seg betegne på denne merkelige måten? El-
ler tror man at det var noe selsomt ved de andre stifterne? 
Betydningen og verdien av ordet fyr er absolutt ikke den samme i dag som for hundre år 
siden, da kunne man si: «Han er en god fyr» i betydning av at han var en god kamerat. 
Sier vi i dag: «Han er en løyerlig fyr», så smaker det straks noe helt annet. 
 
Ordene devalueres 
Vi skal vokte oss for å la oss fange av ordenes makt. Verdien av skifter, som moten skif-
ter. De devalueres. Har man i visse kretser – særlig utenfor Odd Fellow Ordenen – og 
spesielt i brede kretser i USA ved starten av vår Orden utlagt eller populært 
«oversatte» ordet Odd Fellow til Løyerlig fyr, så har det vært på grensen av det vi kal-
ler slang, og de betydningen har ordet aldri hatt på engelsk, der man kjente til ordet ad-
skillig tidligere enn man oppdaget at det var noe som het amerika. 
Det hender ofte at ord lånes inn i et fremmed språk, og hvor det kanskje omformes og i 
ny skikkelse sendes tilbake til moderlandet.  
Slik har det blitt med ordet Odd Fellow. Vi tror vel i alminnelighet at dette ordet er et 
engelsk ord, og så er den virkelige sannheten at det er et helt igjennom norsk-dansk ord! 
Et ord som ikke har eksistert i engelsk før det i middelalderen ble lånt fra Danene 
(altså noe før Amerikas oppdagelse). 
Ny-engelsk fellow er utviklet av det eldre engelske felaghe som er lånt fra gammel-
nordisk felagi, som egentlig betyr: den som har fæ-lag, eiendomsfellesskap, med andre. 
Felagi er bevart i eldre dansk fælge og i moderne dansk og norsk felle – kamerat. 
Første ledd odd er lånt fra nordisk oddi = ulike. Denne betydningen har så mye og si oss: 
at vi som er av ulike folk vil forsøke å danne en helhet – en retning som vil det samme.  
 
Uavhengig, fristilt felle 
Ennå kan man i det nordlige Jylland høre: par om par og en odd. En odd kniv betyr her en 
kniv uten gaffel, en odd tresko er en umake tresko. På den samme måte betyr det eng-
elske «odd or even», ulike eller like. Fra betydningen umake har den overførte betyd-
ningen «uavhengig, særstående» utviklet seg. 
Odd Fellow betyr altså en uavhengig, fristilt felle – kamerat. Å oversette ordet med løy-
erlig fyr  innebærer noe hovmodig, overlegent.  
Vi vet godt at vi ikke er bedre enn andre, men vil likevel føle oss annerledes. Hvorfor 
det? Det er ingen ting som gjør oss berettiget til det. Derimot kan vi si: Vi vil gjøre noe 
annet enn andre. 
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Ordet «odd» kan bety, som vi skrev, ulike. Det kan også bety; overskytende, overtallig, 
og her finner vi sikkert grunnen til ordet odd. Det passer inn i forholdene på den tid Tho-
mas Wildey startet- 
En ting kan det aldri bety: løyerlig!  
 
I nordisk fikk odda madr = odd-mann, betydningen overskytende mann i en tvist hvor 
stemmene sto like, og derfra stammer ordet oppmann. 
 

Etymologisk er ordet odde det samme som det norske odde; dvs. noe som stikker frem. 
I tillegg til at Odd Fellow har fått ordet tilbake til dansk/norsk, benyttes også odds ved 
totalisatorer. I det hele har ordet odd i engelsk, i motsetning til i nordisk vist stor fro-
dighet i betydningsutvikling og orddannelse. 
 

Når Danernes språk i så vid utstrekning trengte inn i dagligtalen, skyldes dette delvis at 
språkforskjellen mellom angelsaksisk og nordisk ikke var særlig følbar. I den Islandske 
Gunnlaugsaga heter det, at det var samme tunge i England, Danmark og Norge, inntil Vil-
helm Erobreren vant riket. 
Løyerlig kan ordet odd bare bety i forbindelse med f.eks fish. An odd fish betyr en be-
synderlig snile. 
Den norske redaktøren har en liten kommentar. På norsk bruker vi ikke løyerlig fyr, men 
snodige eller snurrige karer. 
ÅBE 

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

Medlemsmatrikkel 2021-2023 
Gode Bror.  

Til høsten får vi et nytt kollegium og nye embetsmenn. Tradisjonen tro får vi også en ny 
medlemsmatrikkel.  

For to år siden ble det gjort en formidabel jobb med å redigere matrikkelen, men på to 
år har helt sikkert noen av oss fått nye persondata.  Dette er det viktig å fange opp. 
Bror Per Næss er som sist godt i gang med denne redigeringen, men trenger hjelp fra 
oss andre for å fange opp nye persondata.  

Er du usikker på hvile data som ligger lagret på deg kan du sjekke dette i FOCUS. FO-
CUS er Odd Fellow sin medlemsdatabase og vedlikeholdes av vår sekretær.  

For å sjekke ditt kartotekkort må du gå inn på oddfellow.no og logge deg inn på din side. 

Innlogging skjer øverst i høyre hjørne på knappen – «Logg inn for medlemmer». Har du 
ikke logget deg inn tidligere, må du trykke på «Glemt Passord» og skrive den e-
mailadressen som er registrert i FOCUS. Da vil du få en mulighet til å endre passordet. 
Deretter logger du deg på med dette nye passordet og ditt medlemsnummer (i storlo-
gen). 

Stemmer alt i «Medlemsmatrikkelen 2019-2021» trenger du ikke å gjøre noe. 

Er dette litt uklart så ta kontakt med undertegnede. 

Eks.OM Christian Holte-Nilssen. 
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Kollegiet har gjennomført en kampanje mot alle våre brødre, ved at et medlem skulle 
komme på besøk med en gave og hilsen fra Logen.  
Denne informasjonen skulle fulgt bildet på forsiden, men måtte av plasshensyn settes 
her. 
Honnør til Kollegiet for et positivt tiltak i denne tiden, hvor en ikke har så mange besøk. 
ÅBE 

Kongshaugs-nytts forside 

————————————————————————————————————————————————————
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Vi minnes 

 

Eks OM. Birger Bugge Vabog  

 

Birger ble født 24. april 1931 i Sandefjord, og døde 17. 
januar 2021 på Kamfjordhjemmet etter noen tids syke-
leie. 
Birger ble innviet i Loge nr. 15 Kongshaug 17.02.1964 
med br. Haakon Kjeraas som fadder og fikk nesten 60 
års medlemskap i vår Orden. 
Han er blitt tilbørlig presentert i KONGSHAUG-NYTT 
ved flere anledninger, et Medlemsblad han startet 1989. 
Han mottok Storlogens Hederstegn 2002 for sitt enga-
sjement for sos-barnebyer. 
KONGSHAUG-NYTT mai 2006. Da han fylte 75 år. 
KONGSHAUG-NYTT april 2011. Da han fylte 80 år. Et 
fyldig intervju gjort av br. Bjørn Hørnes om hans Logeliv 
og engasjement for sos-barnebyer.  
KONGSHAUG-NYTT august 2016. Da han fylte 85 år. 

HISTORIEN OM ODD FELLOW LOGE NR 15 KONGSHAUG’S STØTTE TIL SOS-
BARNEBYER 1975-2018. Br. Birger må sies å være «krumtappen» i dette arbeidet, og 
han la ned mange timer med tilrettelegging spesielt for salg av gassballonger på 17. 
mai. Dette salget ble det slutt på av miljøhensyn fra bla. Sandefjord kommune 2018.  

En hedersmann har forlatt oss, og vi lyser fred over Birger Bugge Vabogs minne. 

ÅBE. 

—————————————————————————————————————————————————————
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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  ! !  

 

 

 

 

 

 

        Redaksjonen ønsker deg og dine  

                en riktig god sommer  !!! 

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 Trond O. Gundersen, trogun@sfjbb.net/ Arild Larsen, 
arild.larsen@sfjbb.net 

Øvrige medlemmer i Nevnd for redaksjonelt arbeid: Åge B. Eriksen, Christian 
Holte-Nilssen, Yngve Trydal, Rolf Sætre , Arild Larsen 

 

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

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

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

