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Kongshaug-nytt 

Desember 2012 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

Vi startet opp med logearbeidet tidlig i september, med nye flotte møter og 

utfordringer. Oppmøtet har tatt seg opp utover i terminen. Jeg tror alle 

synes det er hyggelig og spesielt alle på stolene. Det er også meget hyggelig 

at vi var nesten jevnbyrdige med loge nr. 48 Færder i forbindelse med pas-

seringen til Vennskapsgraden hos dem onsdag 10. oktober. 

Ellers må vi fokusere på lysmarkeringen "Tenn et Håp: 

Tenn Barnas Lys" den 15. desember, som er et samar-

beidsprosjekt mellom Odd Fellow Ordenen og SOS-

barnebyer. Vår bror, Birger B. Vabog, er som alltid 

vår selvskrevne primus motor når det gjelder SOS-

barnebyer. Jeg håper alle brødre vet å sette pris på 

hans innsats og å støtte opp om dette arrangementet, 

som er et fellesprosjekt mellom Rebekka og Odd Fellow 

logene i Sandefjord. Alle kom- muner i landet med Ordenshus, vil 15. 

desember samle kjente og ukjente til en stemningsfylt lysmarkering. Odd 

Fellow Ordenen ønsker å tenne lys for å minne om barns behov for et trygt 

hjem og tenne håp om at alle barn i hele verden skal få oppfylt retten til en 

oppvekst fylt av omsorg og kjærlighet. 

Bror overmester og embetskollegiet ønsker brødrene og deres familie en 

fredfylt og hyggelig jul og et godt nytt år. Vi håper at du og alle andre brød-

re møter så ofte som mulig. Et godt fremmøte gjør at møtene blir mer gi-

vende og dermed til berikelse for hver enkelt bror. 

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Truls Erik Pettersen     

Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

07.01.13 

40 års Ve. Ju Galla 

12.01.13 

Nyttårsfest med damer 

21.02.13 

O ≡ Rapp nevnder Regnsk./Budg. 

04.02.13 

+ Besøk fra  □ 48 Færder 

11.02.13 

Klba. Med damer 

18.02.13 

Arbm. Instruksjon 

04.03.13 

≡ + Galla 

11.03.13 

SOS Barnebyer Klubbaften  

18.03.13 

= + Logeantrekk 

15.04.13 

25 års Ve. Ju. Galla 

17.04.13 

-+ Besøk til □  nr. 17 Dag 
(onsdag) 

29.04.13 

O + Galla 
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

Mandag 1. oktober Dette møtet var viet til forfremmelse av Svein Trollsås til den Høye 

Sannhets Grad. Som vanlig en meget fin gjennomføring med mange opplesninger til etter-

tanke for alle som var til stede. Bror Eks OM Birger B. Vabog informerte om at den glade 

giver av bjørkeved gav sitt overskudd etter salg av ved kr. 16000 til vår landssak for 

SOS Barnebyer i Malawi.  

 

Mandag 08. oktober var det klubbaften med omvisning på Hvalfangstmuseet med etter-

følgende kaffe og kaker i selskapslokalene. Vi fikk en god og fyldig omvisning med infor-

masjon om dyrene i Sydishavet samt fangsten av hval langs norskekysten i tidligere tider. 

 

Onsdag 10 oktober Dette møtet var det tradisjonelle fellesmøte med Loge nr. 48 Fær-

der. Her ble våre brødre Per Nilsen, Tommy Evensen og Tor-Arne Johansen forfremmet 

til det Gode Vennskaps Grad sammen med tre brødre fra loge 48 Færder. Seremonien ble 

vel gjennomført. På ettermøtet var det middag med fårikål med tilbehør. Taler ved taffe-

let og prat i salongen gjorde dette til et minnerikt og koselig møte. 

 

Mandag 15 oktober var et arbeidsmøte der bror Svein Trollsås ble intervjuet av bror 

Bjørn Hørnes på ettermøtet.  

En meget aktiv bror forteller 

Svein Trollsås som er født 8. februar 1952 er en meget aktiv bror i vår 

loge. Han skaffet oss tre nye brødre før han selv fikk tredje grad og er 

deretter fadder for en bror til.  

Bror Svein er født på Søndre Trollsås som nummer tre i rekken av åtte søsken. Gården 

består av 200 mål jord og 1200 mål skog. På gården var det i hans oppvekst 20 kyr, 200 

høns i tillegg til ungdyr og hest. Faren døde da han var 14 år og det påvirket familien på 

mange felt.  Han har fire barn, en jente og tre gutter som alle har fått seg en bra utdan-

nelse. Svein var en liten tur til sjøs idet hvalfangsten sluttet og arbeidet deretter noen 

år i anleggsbransjen. I 1979 startet han som skogsentrepenør og var samtidig testkjører 

for Stihl i Tyskland. I 1987 begynte han hos Stihl Norge som selger og avanserte til 

salgsjef og senere som leder av samme. Han sluttet i 2003 etter en omsetningsvekst fra 

14 til 175 millioner. I 2004 startet han Hagia kjeden med 25 butikker med sete i Sande-

fjord. Kjeden solgte han i 2005 og stod da uten jobb.  
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I Sandefjords Blad leste han at det ble arbeidet med å bygge golfbane i Sandefjord. 

Med sin bakgrunn fra anleggsbransjen og kontakt med Carl C. Fon fikk de kontrakten og 

gikk i gang med utbyggingen som ble en suksess. Svein stoppet ikke med dette og startet 

så EURA as i 2006 som han nå driver sammen med en investor fra Oslo. 

Når bror Svein ser tilbake på oppveksten på gården i Kodal der faren ble revet bort i en 

alder av 41 år, mor og bestemor igjen alene med åtte barn og gården full av dyr. Både 

moren og bestemoren hadde et vilje til å drive både gård og stelle for sine barn. Svein 

sier at klærne var alltid rene og matpakke ferdigsmurt om morgenen både til skole og 

arbeid. Moren tok sertifikat ett år etter at mannen døde og var i arbeid både sent og 

tidlig utenom gårdsarbeid frem til hun fylte 73 år, men kjørte bil til hun var 85 år. Mo-

ren er i dag en oppegående jålete dame fra Drammen på 93 år! 

Bror Svein har stort sett bodd i Kodal hele sitt liv, men har også hus på Veierland. Han 

forteller at han var litt av en ”Emil i Lønneberget” i oppveksten og det manglet ikke på 

spik som utfordret omgivelsene. Når han forteller om sin oppvekst og arbeidserfaring er 

det tydelig at han har hentet mye av sitt pågangsmot og evnen til å se positivt på livet 

fra sin mor. 

 

 

Mandag 29. oktober var det igjen duket for årets veteranaften. Det var 37 brødre til-

stede denne kvelden. Bror Birger B. Vabog informerte at all tilgjengelig ved som vi har 

fått fra Knut Bøvre nå er solgt og har resultert i kr. 23000 til landssaken. Videre, etter 

et kort og greit arbeidsmøte oppe i logesalen, ble brødrene beordret til bords allerede 

før kl. 20.00. Under taffelet som ble ledet av UM, var det en meget god og munter stem-

ning. Kongshaugsangen ble sunget under akkompagnement av Birger B. Vabog og br. Frank 

Eriksen, og  br. Bjørn Solberg hadde gode historier å komme med. Vi koste oss med fers-

ke reker og fylte krabber med tilbehør, og stemningen steg. I salongen ble lodder solgt 

og gevinster delt ut og resultatet ble i år på kr. 7800.00. 

 

Mandag 12. november  Denne kvelden var det klubbaften med damer. Møtet startet  

med Mona Levin som holdt et foredrag om jødenes innvandring og deres liv generelt i 

Norge fra de kom fra østeuropa på 1800 tallet. Hun fortalte engasjert om livet før, un-

der og etter 2. verdenskrig. En spesiell sekvens ble viet jøders flukt fra Norge til Sveri-

ge under krigen der hun som barn var en av deltakerne. Et meget interessant foredrag 

som belyste jødenes tanker og syn på den integreringsprosess som har skjedd i Norge. 
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 Mandag 19 november  Var det innvielse av en ny bror. Bror Tim Espen Høj Jørgensen ble 

innviet i vår loge. Møtet ble ledet av vår undermester Svein Harald Sataslaatten i OM 

Truls Erik Pettersens feriefravær. Etter en meget fint gjennomført seremoni ledet av 

Sigurd Vestly fikk deltakerne ros for vel gjennomført seremoni av to storrepresentanter 

som ”overvåket” det hele. Kvelden ble avsluttet med vårt tradisjonelle taffel med fersk 

torsk på menyen. Mange gode taler, sang og koselige samtaler også i salongen gjorde det-

te til en fin kveld i logen. 

Bli kjent med den nye bror 

Espen er født og oppvokst i Sandefjord sentrum. Han bor for tiden på 

Vesterøya i Sandefjord, et steinkast unna Langeby stranden. 

Espen har tatt fagbrev som anleggsgartner i tidligere AS Grøntanlegg, nå 

Eura AS, og nylig tok han opp og besto videregående påbygging (generell 

studiekompetanse, noe som tisvarer artium). 

Han arbeider nå som anleggsgartner i Eura AS. 

Fritiden går mest vekk til å ta opp noen fag på BI innen økonomi og administrasjon. 

 

 — oo0oo — 

 Hva skjer fremover? 

Torsdag 27. desember er det juletrefest for Sukke. Still opp på denne tradisjonelle ju-

letrefesten kl. 18:00. Ta med smørbrød til dere selv og beregn også til to av gjestene. 

Fredag 28. desember er det juletrefest for barn. 

Mandag 7. januar er det tildeling av 40 års veteranjuvel. Antrekket er galla. Sett av 

denne kvelden og vær med å feire en bror som har 40 års fartstid i vår loge.  

Lørdag 12 januar er det nyttårsfest i logen. Festen starter kl. 18:00 og vi møter alle i 

pent antrekk, altså ikke galla. La oss feire loge 15 Kongshaug med en skikkelig fest. Se 

nærmere beskrivelse neste side i avisa. 

Mandag 14. januar er satt av til Infomøte. En av våre største utfordringer er å få innvi-

et flere nye brødre. Målsettingen er 6 nye brødre per år. Her ber vi den enkelte bror om 

å se etter egnede kandidater, inviter dem til dette informasjonsmøtet, og vi kan håpe på 

at vårt rekrutteringsmål blir nådd. 

Mandag 21. januar er satt av til rapport fra nevnder, regnskap 2012 og budsjett for 

2013 

Mandag 4. februar får vi besøk av brødre fra loge 48 Færder. Denne kvelden er satt av 

til forfremmelse til ”Det Gode Vennskaps Grad”. Som vanlig er det viktig at vi møter  
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 tallrike opp både på grunn av brødre som blir forfremmet og de gode samtalene under 

taffelet og i salongen. 

Mandag 11 februar er det klubbaften med damer. Denne kvelden blir det vinsmaking 

med noe attått. Torbjørn Ribe kommer til oss og skal under vinsmakingen fortelle oss om 

viner fra Rhondalen. Altså en smak av Frankrike. 

Mandag 18. februar er det arbeidsmøte satt av til Instruksjon ledet av DSS Dag Virik. 

Vi har alle noe å lære, så her er det bare å møte opp. Det planlegges også aktiviteter på 

ettermøte som sikkert blir av interesse. 

 

— oo0oo — 

 

Nyttårsfest 12 Januar 

 

Kl. 18:00 Vi møtes i baren til en aperitiff som er inkludert i prisen 

Kl. 19:00 vi går til bords og får servert en 3-retters middag 

MENY 

Forrett:   Parmaskinke med hvitvin 

Hovedrett: Kalvestek med 2 glass rødvin 

Dessert: Crėme Brϋlėe med kaffe 

 

Kl. 21:30 Levende musikk, Willy spiller til dans 

Kl. 24.00 Bløtkake og kaffe 

 

Antrekk: Pent 

Pris:  Alt dette for kroner 390,- per person 

 

Ta med et vennepar og meld deg på til: 

Svein:  svein@eura.no  Mob. 415 34 300 
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-- oo0oo -- 

Følgende dagsaktuelle artikkel ble skrevet i Norsk Odd-Fellow Blad 1. mars 1926. Forfatter var 

J. H. Vogt fra Lubbenes pr. Molde. Kopiert med godkjennelse av Storlogen. 

NOGEN ORD TIL DEM SOM IKKE ER FLITTIGE TIL AT MØTE I SIN LOGE 

Da mit navn staar under denne artikkel maa jeg forutskikke, at fremmøte i den loge jeg tilhører, 

saavidt jeg vet, ikke procentvis er daarligere end i andre loger. Men det er klart, at den samme 

procent ”ikke mødt” er mer merkbar i en liten loge end i en stor. Derfor ligger det nær for mig 

at resonere over saken. 

Lad mig da først faa si til dem, der tenker, at det ikke gjør noget om de er borte en gang i mel-

lem, at de savnes. Det er virkelig saa, og mon de ikke ogsaa, naar de tænker sig om, maa ærkjen-

de, at de har følt det. Lad da det være min kjære Odd Fellow bror, en spore til at gjøre et of-

fer, om det nogen gang føltes saa. 

Naturligvis: Ideelt set burde det være en trang og allerminst bør det føles som en tvang. Men vi 

er nu engang saadan, at en kan være mer eller mindre opplagt, mer eller mindre fristet til at la 

andre hensyn gaa foran. Lad mig da faa lov til at si, at mange av os har gjort den erfaring, at vi 

aldrig har angret paa at ha overvundet vor naturlige træghet, heller ikke om vi har gjort et lite 

offer ved at møte. Tvert imot. Naar en ser brr.s glæde over et godt fremmøte, og forstaar den 

stimulans dette er for de ledende, saa har en det straks mangedobbelt igjen. 

Paa den anden side: Gir en efter for trægheten en gang, to gange, flere ganger, saa blir det sta-

dig vanskeligere at overvinde den. Og den tid kan komme, da en føler sig fremmed i sin egen 

loge. Men omvendt de der stadig møter, føler sig mer og mer hjemme der og hver gang kommer 

hinanden nærmere.  

Tænk ogsaa paa ledelsen: Jeg har allerede nævnt hvor stimulerende et godt fremmøte virker, 

men tenk ogsaa paa hvor vanskelig det – særlig i en liten loge – er at planlægge noget, naar man 

ikke engang kan være sikker paa at embedsmennene møter, tænk ogsaa dem som yder noget til 

at gi logemøtene indhold og det broderlige samvær efterpaa det koselige og festlige præg, som 

vi alle ønsker. 

Jer tror at ellers gode Odd Fellows ofte ikke er klar over følgene av at resonere som saa ”Det 

er ikke saa farlig om jeg ikke møter i kveld, ingen vil savne mig, der møter nok likevel” 

Min kjære bror, du savnes, du gjør utbyttet mindre for dem der møter og i længden taper du 

selv paa det. 

Det var den side av saken. 

Men det er ogsaa en mer alvorlig side. 

Det er dem som ikke møter, fordi de er skuffet over hva møtene gir dem, ja over ordenen. ”Er 

det andet end en smuk ramme om et fattig innhold?” Slikt er blit sagt. Og selvsagt er det da 

galt fatt et eller andet sted. Det kan være hos dig selv. Der kan være lus paa en saadan uttalel-

se. Lus som kryper og leter efter en unskyldning for mindre god samvittiget. Kan hende du for-

langer formeget, ikke er taalmodig og overbærende nok. Det maa først nøie tænkes igjennem. 

Men er resultatet at der er en feil ved ledelsen, enkelte av brr. eller ved logen eller ordenen 

som ikke passer i rammen. Ja da er det virkelig fare paa ferde, og da blir det pinlig at møte. Fra 

passiv og negativ kritikk maa det gaas over til handling. Først og fremst ved eksemplets magt, 

dernæst ved positive forslag og aktivt arbeide. Jeg tror ingen  



 

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      7 

 
OM vil ta en kritikk ilde op, naar den er positiv og anviser botemiddel, det gjælder hva der fore-

gaar i logesalen eller under det broderlige samvær, naar logen er lukket. Meget kan hurtig rettes 

paa den maaten, endu mer kan bli forklaret saa kritikken forstummer, ofte kan der bli en saklig og 

interessant diskusjon av det. Men noget blir altid igjen, som man ikke synes svart til brorskaps-

ideen. Slaa ikke ut alt det for det bestes skyld. Har du ret, så vil din opfatning smaat om sen 

trænge igjennem: Sandhets sak, seirer gjennom nederlag. Og lad os ta til motto, det ord fra Pau-

lus: ”Ikke at jeg er fundkommen, men jeg jager derefter”. 

Har du lagt haanden paa plogen, det er: gaat ind i vor broderskap, saa se dig ikke tilbake, men pløy 

videre. Og til allersist: Ligger dine anlæg og dine interesser særlig for det kameratslige samvær, 

saa skal ikke det undervurderes: Vi trænger alle hvile for trætte sind fra dagens gjærning. Der 

kan bli formeget høitidelighet ogsaa. Møt frem: Krev det er din ret, yd det er din pligt.  

 

— ooOoo — 

Vi gratulerer  

Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen 

på de siste sidene 

Bjørn Eyvind L. Børgesen  65 år   07. januar 

Torbjørn Charles Wallum 85 år  15. januar 

Oskar Jørgensen   65 år  30 januar 

Arne Sørlie    80 år  08. februar 

Odd Helge Mathisen  80 år  10. februar 

Svend Vidar Nilsen  65 år  11. februar 

Edvard Eriksen   65 år  16. februar 

Gunnar Jensen   65 år  19. februar 

Einar Westbye   75 år  23. februar 

Ragnar Allum   75 år  26. februar 



 

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      8 
 

Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste 

Kongshaugnytt 

Vår tidligere Storrepresentant, bror Frank O. Eriksen, fylte 70 år 15.10. og vi slutter oss til rekken av gra-

tulanter. 

Bror Frank er en ekte Krokemoa gutt, han bor fortsatt i barndomshjemmet. 

Men siden det i 50 åra ikke fantes noe Krokemoa skole, var Haukerød skole den nærmeste.  Allerede som 3. 

eller 4. klassing startet bror Frank sitt over 60 år lange yrkesliv. Første jobb var som viser-

gutt på Fruktlageret som lå på nordsiden av Torget, under den berømte og kanskje også 

beryktede ”Prommen”. Her fikk han 5 kr. dagen, mot å holde sykkel selv. Det var først 

og fremst leveranser av frukt og grønn- saker til byens kafeer og restauranter, men 

også til byens ”fiff” – hos konsul Chris- tensen var det 3 kokker som daglig mottok 

friske grønnsaker fra Fruktlageret. 

Deretter ble det en kort periode hos Kvikk Kopi og Fredrik Friis Olsen. Han skulle 

sykle ut med regninger og kreve inn peng- er, men det var ikke lett for en ung ”torpedo”, 

så det ble dårlig med inntekter. Han skulle nemlig få prosenter av pengene han fikk inn…… 

Oppdraget varte bare noen uker. 

Som 11-12 åring jobbet han også hos flere bakere, og når det var som travlest kunne det skje at han tok 

varebilen og leverte brød og kaker. En kjapp test av bror Franks hukommelse, avslørte at han fremdeles 

husket prisene både på loff og franskbrød. 

Samtidig som han gikk på realskolen, jobbet han på bensinstasjon. 3kr. timen i 12 timer gav 36 kr på en lør-

dag eller søndag – mindre når det ”bare” ble 5 -6 timer en hverdag. 

Vel ferdig med realskolen, gjorde han som mang en Sandefjordsgutt – ut på hvalfangst som maskingutt på 

Thor Dahls ”Thorgeir”. Deretter et år på Odd 13 som fyrbøter. 

Neste sommer tok han maskinaspirantutdanning på dagtid og maskinistskole på kvelden. Mye arbeid, men et 

givende år. 

Så var det tid for militærtjeneste i Kystartilleriet. Først til Odderøya ved Kristiansand, deretter signal-

kurs i Bergen og stasjonering på Bolærne. Her var oppgaven å kontrollere skipsfarten ut og inn Oslofjorden. 

Ofte ble signallampa brukt til kontakt med skipene, og denne kunnskapen hadde han også glede av å kunne 

de 2 neste sesongene på ”Enern” på 905 tonn, den største hvalbåten som var bygd. 

 En episode som bror Frank fortsatt husker, var maskingutten som tok seg et bad. Han hadde for uvane å 

sette seg på rælingen, og en kveld de skulle gå av vakt kl.24., gikk det galt. Han mistet balansen og falt på 

havet. Heldigvis fikk de kastet en karbidbøye etter han, og denne var en slags selvlysende bøye.  Men det 

tok tid å stoppe og snu båten, mørkt var det, men etter en tid så de bøyen og gutten. De fikk han opp, og 

for å roe han, fikk han til og med et glass brennevin. Men det var ikke nødvendig: ”Nei, detta gikk greit, jeg 

skulle jo dusje etter vakta  alikevel…..” 

Da han kom hjem våren 1965, tok han seg en sjelden ferie etter strabasene på feltet, men snart var han i 

gang igjen. En bekjent fikk han til å jobbe i et steinbrudd i Tjølling, men så en dag ringte Arnt Liverød som 

drev BP-stasjonen på Haukerød. 1. september 1965 overtok bor Frank stasjonen på en 5 års leieavtale.  

Det ble en krevende 5 års periode. Med jobbing fra 7 om morgenen til 22 om kvelden, var det nok mer enn 

en gang at Frank syntes 5 år var lang tid…. 

I denne travle tiden, nærmere bestemt i 1966, ble det også bryllup med Larviksjenta Berit. Det har resul-

tert i en gutt og ei jente, samt 5 barnebarn. 2 av barnebarna bor forresten nå på hver sin  hybel hos Berit 

og Frank, og den stolte bestefaren er p.t. sjåførlærer for jentene. Under de siste årene av leieavtalen, 

bygde bror Frank et verksted ved hjemmet på Krokemoa. Her påtok han seg understellsbehandling og  
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lakkering. Det siste året av avtalen, i 1969, startet han også opp som brenselforhandler. Det startet i det 

små – han kjørte rundt og leverte fyringsolje fra en lastebil med løstank på lasteplanet. Etter hvert var 

det ikke så rent få av Sandefjords befolkning som fikk besøk av Franks brenselbiler. I en lang periode var 

det mange som la inn oljefyr, og veksten varte vel fram til starten av 70 åra, da vi fikk de første bilfrie 

helgene, og mang en nybygger måtte telle på knappene – oljefyr eller ikke… 

I 1973 overtok bror Frank Heimdals brenselsforretning i Skippergata. Her hadde han også kontor et par 

år, men etter hvert hadde han kontoret hjemme på Krokemoa. 

Ett skritt videre kom han i 1988, da han etablerte seg i nye lokaler på Skolmar, fortrinnsvis med leveran-

se av brensel og parafin. Dette tok helt slutt rundt 1994/95, da han autoriserte bilverkstedet og kon-

sentrerte mye av aktivitetene rundt eksosanlegg. I tillegg har han i 25 år operert med kranbil og noe se-

nere med utleie av lifter. 

Bror Frank har trappet ned noe, men kan ikke tenke seg å bli 100% pensjonist – det er da altfor tidlig! 

Han har ikke bare vært en aktiv næringsdrivende. En rekke foreninger og lag har nytt godt av hans store 

arbeidskapasitet. 

I 1976 ble han med i Sandefjord Sangforening, og han er fortsatt med. Det er vel heller ingen hemmelig-

het at han har fått med en rekke sangerbrødre i Odd Fellow. 

Glad i lyrikk er han også. Ikke minst har vi på ettermøter fått ta del i noen av de mange dikt han har lært 

seg. 

Han har spilt over 200 fotballkamper for Kodal, og senere vært med på old boys laget til Runar. 

Helt siden guttedagene har bror Frank vært bilinteressert. Dette har ført til at han i dag har flere vete-

ranbiler stasjonert både hjemme og andre steder. For tiden er han formann i Larvik og Sandefjord Vete-

ranvognklubb, med rundt 250 medlemmer. Klubben arrangerer flere veteranbilløp, blant annet 

”Greveløpet”, med start i Badeparken og mål på Kveldetunet, samt ”Gladløpet”, med start og mål i Sta-

vernleiren. 

I Odd Fellow har han hatt en rekke tillitsverv – fra Cermonimesters venstre assistent, via lysmester og 

Cermonimester til UM, OM, EksOM og Storrepresentant. 

Også i leiren har han hatt flere oppgaver. I 3 perioder har han vært 2. Høvedsmann, og det er det vel ing-

en som har gjort etter han. Bror Frank trives godt i leiren, med sine møter med mange brødre og stilfulle 

spill. 

Han kom med i Kongshaug i 1984, og opplevde å tre inn i en annen verden.  Vanligvis var mandag en travel 

dag på jobben, og det var en deilig avkobling å oppleve logens egenart, med sine spennende og tradisjonsri-

ke opplegg i logesalen. 

Som Storrepresentant opplevde han det som en sterk og stor opplevelse å være med på installasjoner. 

Men hvert embete har gitt gode opplevelser. Selv påstår han at han trives best på golvet i logesalen, og 

de som har opplevd bror Frank i ulike roller, vet at han har lagt ned et enormt arbeid i tekster og framfø-

ringer. Men undertegnede vil legge til at Frank på mangt et ettermøte har spredt ettertanke, glede og 

latter med dikt, taler og ikke minst gode historier.  

Vi ønsker lykke til, og håper å ha med oss en aktiv bror Frank i vår loge i fortsatt mange år. 

 

— oo0oo — 
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Nytt fra huset 

I forbindelse med oppussing av vårt sekretærrom i 2 etasje skal vi nå skifte ut alle ska-

pene i rommet. De nye skapene blir 1 meter brede og monteres på skinner slik at vi får en 

bedre plassutnyttelse enn vi har i dag. Bror Ove Jonassen i Loge 48 Færder har påtatt 

seg ansvaret for dette. Skifting av skap planlegges utført i romjulen. 

 

I første etasje pågår nå rivingsarbeider av gammel innredning. Bror Birger Bjørnstad har 

vært behjelpelig med utarbeidelse av tegninger som grunnlag for videre arbeider. Her 

blir det to møterom, kjøkkenløsning og toalett i tillegg til at det blir ”kontorplass” i møte-

rom 2. Logene har opp gjennom årene mottatt mange gaver ved forskjellige jubileer og 

besøk. Disse vil bli stilt ut i egnede montre på møterom 1. Nye vinduer er ankommet og vil 

bli montert i møterom 1 nå før jul dersom været tillater det. Ny inngang til det som skal 

bli møterom 1 er nå skåret ut i betongveggen inn til vår oppgang til logen. Tilbud på arkiv-

løsning, ny PC med separat tilgang for de forskjellige logene og selvfølgelig med back-

upløsning er under utarbeidelse. Vi håper det lenge etterlengtede møteromsbehovet skal 

bli løst i løpet av 2013. Det er behov for dugnadsinnsats både bygningsmessig, El og VVS 

for å få nye rom for en rimelig penge, da kostnadene til sist vil påvirke vår kontingent 

dersom vi må leie kompetanse i stor utstrekning. 

Bror Raymond Skoglund fylte 75 år den 16 november. Bror Raymond ble behørig inter-

vjuet i Kongshaugnytt i desembernum- meret årgang  2007 som du kan finne 

på vår internettside. Videre ble han behørig presentert i Sandefjords 

Blad på fødselsdagen. Ingen er vel i tvil om at han er en oppegående 

og engasjert pensjonist med stort engasjement for vår oppvoksen-

de slekts muligheter for fysisk ak- tivitet knyttet til skolen i Bugår-

den spesielt. Raymond er en sprek 75 åring som mosjonerer både 

sommer og vinter Han er ofte å treffe på sin vandring eller på sykkel i byen 

og i skiløypene vinterstid  

Vi slutter oss til gratulantene og ønsker ham mange gode år fremover. 

 

— oo0oo — 
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Storrepresentantens spalte: 

23. Okt. Distriktsrådsmøte  

Start i Sekretærrommet i logehuset kl 11. Gjennomgang av saksliste. 

DSS ga en kort instruksjon på gradstegn i logesalen. Gjennomgang av 

Storrepresentantens instruks. Deretter et foredrag av SDSS Ran-

dulf Meyer om kunnskapsnevnden. 

DSS inviterte på middag hjemme, før vi samles sammen med UM og 

OM fra logene i Distrikt 8. Dette ble holdt på Sandefjord Motor 

Hotell. Tema var Tilbakemeldingskultur. Her ble det dannet grupper 

hvor den enkelte fikk spørsmål om sin evne til å bla takle gode, og 

litt mindre gode signaler, samt vurdere sin reaksjonsmåte på forskjellige situasjoner. 

Nyttig for de fleste. 

Også her hadde SDDS Meyer innlegg om Kunnskapsnevnden og åpnet for diskusjon. 

Dagen ble avsluttet kl 21. 

12. nov.  Festloge. 

OM og Storrepr ble invitert til Festloge hos Loge nr 117 Oseberg i forbindelse med de-

res 25-års jubileum. Her måtte både OM, EksOM og UM melde forfall så da ble EksOM 

Olav Løvoll med, sammen med undertegnede.  

Tilstede som Storembedsmenn var Stor Sire Morten Buan, Eks Stor Sire Johan Krohn 

og DSS Dag Virik. 

Seremonien i logesalen ble utført med stil og verdighet. Etterpå var det jubileumsmåltid 

med flere taler. Bla fra besøkende fra Logene 108 ”Nordsøen” i Hjørring, Danmark og nr 

163 ”Tre Kungar” fra Kungelv i Sverige. Gaveoverrekkelse fra Storlogen, de besøkende 

fra Danmark og Sverige, samt logene i Vestfold. Vår loge var med på et spleiselag sam-

men med seks av logene på kr 500 pr loge. 

En meget hyggelig kveld i godt selskap. Glemte nesten at dagen også ble Eks SS Johan 

Krohns, han fylte 91 år og ble tilbørlig feiret for det. 

 

Videre program i år. Det planlegges et besøk til Storlogen den 27. november, med av-

sluttende møte på kvelden i en av logene.   

V. K. og S. 

Åge B. Eriksen  

Storrepresentant 
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Nytt fra vårt arbeid for SOS-barnebyer. 

Vi har lagt bak oss det meste av en meget travel høst-termin som i 

stor grad har handlet om Landssaken for SOS-barnebyer. Logene i 

Sandefjord har utpekt en representant hver som ansvarlig for 

gjennomføring av det resterende arbeid som er pålagt fra Storlo-

gen for Landssakens oppgaver. Representantene er: Rebekkalogene 

Verdande Marit Vike Hansen og Gaia Astri Henriksen, Odd Fellow 

Logene Færder Bjørn Stensrud og Kongshaug Birger Bugge Vabog. 

Disse 4 har jevnlige møter for avtaler og fordeling av oppgaver. Vår loge har jo også egen Nevnd 

for SOS-barnebyer som  trer støttende til for gjennomføring av oppgaver. 

Siden frammøte –prosenten til logemøtene har vært langt fra tilfredsstillende i høstterminen, 

finner vi det hensiktsmessig å legge fram noen økonomiske resultater fra virksomheten for 

landssaken i Loge Kongshaug. Vi har poster hvor tilskuddene har vært ønsket av giverne øremer-

ket til Landssaken,og disse beløp skal ikke stemmes over i logemøte. 

Øremerket Landssak gjelder: Loddsalget i vårterminen, salg av pins, vedsalg fra Knut Bøvre, 

beløp fra Dameklubben 1928, Gavebeløp fra brødre som har fylt år etc. har samlet resultert i 

kr. 59.000,-. 

Beløp som det skal stemmes over på møte 3. desember, gjelder: Salget av Lirekassa i 2011, 

Avsatt overskudd fra 2011, Netto resultat fra SOS-aften 2012, Netto resultat fra Ballongssalg 

2012, renter Huset og Bank 2012, minus avsetning forpliktelser 1. halvår 2013, har samlet re-

sultert i kr. 78.052,37 

Total overføring til Landssaken blir da kr. 137 052,37 når avstemming er foretatt med positivt 

resultat, og pengene skal da sendes inn omgående til Landssakens konto. Det vil selvfølgelig hittil 

være et meget godt resultat. 

Bli med på en hjertevarm og fin markering i adventstida i forbindelse 

med Landssaken SOS-barnebyer, lørdag 15. desember. 

Sammen for barn i Malawi, Lysmarkering 15. desember. 

Vi håper inderlig at brødrene vil benytte anledningen og ta med famili-

en, barnebarn etc. for å oppleve en sjelden anledning selv om det er 

midt i forberedelse til julehøytiden. Måtte vi bli velsignet med godt og 

tjenelig vær. 

Fortsettelse neste side 
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 Programmet for begivenheten er i skrivende stund som følger: 

Møt gjerne fram ved Logehuset kl. 16.30 for å sikre dere fakler som blir å kjøpe til kr. 10,- pr. 

stk. 

Kl. 16.45 avmarsj med Brassens musikanter i front til Byparken.          

Kl. 17.00  ønskes det velkommen og vi tenner mere lys. Appell  fremføres av Ordfører Bjørn Ole 

Gleditsch.   Så følger deklamasjon og sang. Allsang «Deilig er jorden» med tonefølge av Brassen, 

og deretter marsjerer vi med Brassen i spissen tilbake til Logehuset i Stockflethsgate. 

Der skal vi ha en hyggestund i salongen og varme oss etter en forhåpentligvis ikke altfor kald 

utestund. Man kan kose seg med varme pølser, kaffe og kakao til kr. 10,- pr. stk. Videre blir det 

vist filmen med den norske kreftsyke piken som samlet inn penger så lenge hun maktet, til barna 

i Malawi. Man avslutter senest kl. 20.00 slik at man rekker hjem til å overvære TV2s Artistgalla 

vedrørende Landssaken, Sammen om Malawi, som begynner kl. 21.40. 

 

Kan du tenke deg  som fadder for et SOS-barn eller en SOS-barneby.  Så gir du et barn 

et trygt hjem ! 

Som SOS-fadder bidrar du til å gi barn ikke bare et trygt hjem, men også en fremtid. Katastro-

fer, fattigdom, sykdom eller vanskelige familieforhold, frarøver mange barn en trygg oppvekst 

med gode barndomsminner. Sammen kan vi gi disse barna et trygt hjem og forebygge at flere 

barn blir alene. Du kan velge mellom to typer Fadderskap. 

BARNEBYFADDER I NGABU. 

Sammen for barn i Malawi er SOS-

barnebyer og Odd Fellow Ordenens 

samarbeidsprosjekt for å etablere en 

SOS-barneby i Ngabu, Malawi. Som 

barnebyfadder i Ngabu vil du bidra til 

byggingen av SOS-barnebyen, til SOS

-familieprogrammet som allerede har begynt arbeidet med å gi barn og familie i lokalsamfunnet 

et godt liv og en sikker fremtid. 

FADDER FOR ET BARN. 

SOS-barnebyer trenger faddere for barn andre steder i verden. 

Som fadder for et barn kan du følgefadderbarnet sitt på veien mot 

et selvstendig liv gjennom jevnlige oppdateringer. Du kan hjelpe sår-

bare barn ved å bli SOS-fadder. 
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SOM FADDER VIL DU MOTTA: 

Velkomstmappe med bilde av og informasjon om fadderbarnet ditt / barnebyen din.  

Brev med oppdatering om fadderskapet ditt. 

Magasinet SOS-barnebyer. 

Nyhetsbrev på e-post. 

Årsoppgave med skattefradrag. 

HVA ER EN SOS-barneby ? 

I en SOS-barneby får barn som har mistet eller ikke kan 

bo sammen med sin egen familie, et nytt hjem.  

Barna er en del av en familie, og bor i familiehus sammen med søsken og en SOS-mor som tar 

godt vare på dem. Alle barna får utdanning. 

Barnebyen er en integrert del av lokalsamfunnet, og inneholder programmer innen omsorg, ut-

danning og helse. 

En viktig del av arbeidet er å styrke vanskeligstilte familier slik at de kan gi barna sin omsorg. 

HVA GIR DU SOM SOS-FADDER ? 

Den eneste forpliktelsen du påtar deg som fadder, er betalingen av det faste fadderbidraget 

på 250 kroner i måneden.  

Fadderskapet har ingen bindingstid, men må sies opp når du ikke lenger har anledning til å bidra. 

Av fadderskapet går 85 prosent til barna, og kun 15 prosent til administrasjon. 

For ytterligere informasjon så kan du henvende deg til Logens SOS-nevnd  ved sekretær 

Birger Bugge Vabog, mob.tlf 416 23 685, så får du Fadder-handbok og innmeldingsmate-

riale. 
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07.01 O + Galla 

Biff kr. 180 

04.02 -+  Logeantrekk 

Gravlaks m/dillstuede poteter  

Kr. 160 

04.03 ≡ + Galla 

Helstekt indrefilet kr. 180 

12.01 Nyttårsfest Galla 

Egen meny 

11.02 Klubbaften 

Egen meny. 

11.03. Klubbaften SOS Barnebyer 

3 snitter og kaffe kr. 150 

21.01 O □ Rapport nevnder /

regnskap 

Kaffe og 3 snitter kr. 150 

18.02 O+ Arb. Instruksjon 

Kaffe og 2 snitter  kr. 100 

18.03. =+ Logeantrekk 

Salt kjøtt og flesk kr. 180 

Drikke kommer i tillegg 

Bror Åge fant også dette diktet i Odd Fellowbladet fra 1926 

”Vær Varsom”  

”Sur kritikk” 

 

Hvor mange gode tanker, 

hvor mange milde ord 

frøs ikke bort i spiren 

ved sur kritikk, min bror. 
 

Hvor mangen edel handling 

på nippet til å skje 

blev tause tanker kun, fordi 

vi gav oss til å le. 
 

Vær varsom med kritikken, 

men rask til gode ord 

og djerv i gode handlinger 

her på vår kolde jord. 
 

Br. Br. 
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Tur til Pyrenéene med Vestfold Odd Fellow. 
 

Tidlig, tidlig (eller midt på natten!) 22. september startet vi 51 deltagerne fra Vestfold til 

Gardermoen med Ribe reiser og Torbjørn Ribe. Vi ankom 

Bilbao og Hotel Ercilla i sentrum av byen, og dro straks på 

tur langs Biscaya-kysten og fikk oppleve det fantastiske 

kystlandskapet. Vi kjørte også gjennom Guernica, byen 

som ble fullstendig  utbombet den 26. april 1937 av tyske 

terrorbombefly. Denne hendelsen er udødeliggjort i male-

riet ”Guernica” av Pablo Picasso. Dagen etter var det be-

søk på Guggenheim-muséet, Bilbaos store severdighet, la-

get av arkitekten Frank Gehry.   

Neste stopp på turen var Covarrubias. I denne lille byen ligger prinsesse 

Kristina fra Tønsberg begravet. Hun som i 1572 dro fra Norge til Spania 

for å bli gift med kongens bror, og døde bare 4 år etter. Vi ble guidet av 

Øyvind Fossan som bor i Covarrubias og kjenner historien om Kristina. 

Han tok oss med til kapellet som ble oppført i fjor høst til minne om 

henne. Bygningen minnet oss fra utsiden mer om en bunker enn et kapell, 

men inne var det jo annerledes, med forskjellig treverk og mye symbo-

likk. 

Så gikk ferden videre til Rioja-

distriktet  og vinprodusenten Mar-

ques de Riscal, selvfølgelig med vinsmaking og shopping i bu-

tikken! Dette er et av de få gjenværende vinhusene som er 

privateid. De har bygd et hotell som er tegnet av Frank Gehry 

som også tegnet Guggenheim-muséet, og det ligner, og er er 

Riojas største landemerke. -  Neste dag til Olite, kalt Navar-

ras perle. Her spiste vi litt lett mat, med god vin til. Det gjor-

de jo at stemningen steg ”en smule”, og Torbjørn bemerket  da han kom inn i bussen at ”det var 

da et herrens liv”!!!  - Og så til Pamplona, der de berømte okseløpene foregår i juni. Vi ”gikk opp” 

løypa der oksene løper blant annet rundt rådhuset, og stanset ved tyrefek-

terarenaen der det slutter. Utenfor står det en byste av Ernest Heming-

way, kjent for blant annet romanen ”Og solen går sin gang” som har handling 

herfra. Neste dag var første stopp klosteret i San Juan de la Peña. Histo-

rien er at en mann red med hesten sin ut over en skrent, men hesten landet 

mykt og han berget livet. Han kom senere tilbake og bygde klosteret. Det 

sies at de en gang oppbevarte ”den hellige gral” her.  Et beger som skulle 

være en kopi av denne var utstilt.  Det sies også  at da maurerne kom til 

Spania ble gralen gjemt her og var her under hele maurertiden.  Okseløpet 

starter med skudd fra rådhuset som vises på bildet. 
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På veiene her så vi pilegrimsvandrere på vei til Santiago de Compostela. Etter at vi hadde for-

latt klosteret hadde vi en stopp med utendørs lunsj på en rasteplass.  Torbjørn hadde fått 

smurt baguetter og det var hvit og/eller rød vin til. Det var kjølig, men trivelig!  

Og så – Andorra. Her var det også kaldt, med minusgrader om natten.  Andorra er det land i 

verden der grensen ikke har vært endret, er beskyttet av Frankrike i nord og Spania i syd. Vi 

fikk vite at lønningene er lave, men så har de 4 % inntektskatt. De er ikke med i EU, men de har 

innført euro.  Vi bodde i Encamp, en liten by en busstur fra hovedstaden Andorra la Vella. Den-

ne virker som en eneste lang handlegate, og der ble det da også  handlet en del. Spesielt lønn-

somt var det for dem som kjøpte flotte kameraer, de sparte en tusenlapp i forhold til prisen 

hjemme. I løpet av turen holdt Torbjørn et av sine foredrag, det var om maleren Goya. Hans 

berømte maleri ”2. mai 1808” viser hvordan Napoleons soldater skjøt ned tusenvis av mennes-

ker.  

Etter Andorra bar det opp fjellsiden opp til det høyeste punktet på 2408 meter, på flotte veier 

i et utrolig flott landskap.  Turen gikk nå sydover, og det ble stopp ved klosteret i Montserrat, 

som ligger på toppen av en utrolig fjellformasjon.  Veien dit 

opp gikk på sikk-sakk vei opp den bratte fjellsiden, ikke ak-

kurat noe for folk med høydeskrekk! Men for de fleste var 

det en fantastisk utsikt. 

Og så Barcelona. På veien hit fikk vi et nytt foredrag, denne 

gang om den arkitekten til den berømte katedralen La 

Sagrada Familia, Antoni Gaudi. Dagen da vi skulle ha seigh-

seeing i Barcelona var alle himmelens sluser åpne. Vi så  på 

TV fra oversvømmelser og ødeleggelser lenger syd langs kysten,  så ille var det ikke her. Men 

vår dyktige guide tok oss med på rundtur, og vi fikk sett  bl. a. OL -stadion, nasjonalmuseet,  La 

Rambla m.m. Og er man i Spania må man også ha med seg flamenco-show, og det fikk vi med oss 

etter en deilig middag bestående av diverse spanske retter. Dagen derpå opprant med nydelig 

vær, og på egen hånd rakk vi både La Sagrada Familia og Basilica de 

Santa Maria del Mar, kjent fra romanen ”Havets katedral” . Og så – 

etter litt mer vandring og en god lunsj, var det tid for å dra til fly-

plassen og reise hjem! TAKK FOR TUREN og for hyggelig  samvær! 

 

 

Og neste år er den siste med Ribe reiser, da legger Torbjørn opp. 

Den turen kommer vi tilbake til over nyttår, men det kan røpes at 

den går til Provence ca. 28/29. september til ca. 6 oktober.  
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Presten Karsten Isaksen har skrevet dette stykket som heter 

 

”En huspostill for mennesker i vår tid” 

 

Vi behøver så inderlig godt julen. Denne herlige høytiden med all sin eim av tradisjon og atmo-

sfære i kjøkken og stuer, i butikker og gater, i kirken. Alle julens lys og farger. De på treet, de i 

barns øyne og på deres kinn. Bluss av forventning etter oktober og november. Måneder som sang 

sommeren ut og kom så selv til oss med sine kapper sydd av grå tåke. I hendene deres blyanter 

uten farge, de gjorde dagene hvite og grå, og nettene tegnet de ut allerede tidlig om ettermidda-

gen og gjorde dem svarte, november-nattsvarte. 

 

Vi behøver så inderlig godt julen. For dens egen skyld og fordi den gir oss advent på forskudd: 

Å vente på en glede er også en glede. 

 

I adventstiden ligger det en blå fløytetone i luften hver ettermiddag mellom klokken fire og fem. 

Det er den beste timen. Den har et lys som ingen annen time noen tid ellers.  

 

Hjemme hadde vi levende lys på bordet og lot ellers lyset utenfra stryke sin eventyrtone av blått 

over alt som var kjært her inne. Satt til bords etter endt måltid og kjente at vi levde og at vi 

hørte sammen. Sjelden å kjenne varme i et blått lys. Det kan bare adventsettermiddager formid-

le. Og jul er underveis. 

 

Så rart å eie forventninger til noe kjent. Vi vet jo alt om julen på forhånd. Nysgjerrige barn vet 

til og med hva julepapiret skjuler av gaver foreldrene har pønsket ut. Og vi vet hva som må kom-

me, av trafikk, stress, trivsel, ståk, mat, ribbe, white christmas, julepynt, slapseføre, stappfulle 

barneforestillinger i kirken. Hvor gamlepresten en gang lente seg en halvmeter lenger enn nor-

malt ut fra prekestolen og hadde et tent stearinlys i hvert brilleglass: ”Og vet dere barn, der var 

hyrdene og sauene, og okse og asen, og Maria og Josef, og hvem tror dere lå i den lille krybben? 

Der lå det lille Basusjernet!” 

 

På trappen til Ullern kirke i Oslo sa en liten gutt til sin mor på vei ut midt i trengselen etter jul-

aftens gudstjeneste:”Du mamma, hvor tror du de gjør av presten fram til neste jul?” 

 

Kanskje vi ligger i vatt i pappesker innerst i et høyt skap, ved siden av julenissen? 

PRIMSTAVEN sier: 

Desember 

grønn jul  -  hvit påske 
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3. Barbromesse etter St. Barbara som led martyrdøden år 306. Hun var beskyttet av 

 artilleriet.      

Nå skulle det tas fatt på spinningen. 

6. Nilsmesse etter St. Nikolaus (biskop), som ofret seg for de fattige. Herav kommer skikken 

 med julenissen (nissens fødselsdag). 

13. Lucianatten (Lucidøgra, Lucinatt): ble av mange regnet for den lengste natten  Etter 

 Lucianatten fulgte ”sterke døgn” med spøkeri og trollskap. 

 Minnedag for Lucia, som led martyrdøden på Sicilia år 304. 

 

     Lucinotte lange 

Intet være bange 

Gud beskytte gard og grunn, 

Fisk i vann og fugl i lund. 

Intet være bange. 

Lucinotte lange. 

 

21. Tomasmesse etter St. Tomas. 

 Juleølet skulle på tønnene. Ikke spinne lenger enn til denne dag. Juleveden måtte være 

 på plass og vedskjulet fullt, heter det fra Vestfold. 

 Snø i 3 uker, hvis snø denne dag. Fra denne dagen ventet man kakelinna. 

22. Vintersolverv. 

25. Juledag (joledag): årets viktigste merkedag. Ingen skulle gå på besøk, alle måtte holde 

 seg hjemme. 

 ”Juledag klår gir godt år.” 

 ”Om juledag i nyet mon komme, da får vi et godt år, oss til stor fromme.” 

26. Stefanusdagen. 

28. Barnedagen viser til de uskyldige barn som ble drept av kong Herodes.  
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Periodens billedgalleri 

Fellesmøte med loge 48 Færder 

På besøk hos loge 69 Lennart Torstenson Bror Svein Trollsås får sin høye sannhets grad 

Ovemester Ole Andre Horn 

Steindebakken kommer med 

mange godord. Fadder Svein 

Trollsås har her to brødre som 

har fått grad, Per Nilsen  tak-

ker for gradstildelingen 

Bror Svein Harald 

synger takk for ma-

tentalen. 
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Nyttårsønske: 

 

Måtte det nye året få bli 

Et år fylt av glede og harmoni. 

Måtte kriger og trusler finne sin død, 

Og fremgang seire over hevn og nød. 

Måtte alle mennesker på vår jord 

Se på hverandre som søster og bror! 

Det er mitt ønske, min tro og mitt håp, 

Når det nye året har fått sin dåp. 

 

En bror i Svenør.  

En ny bror innvies i vår loge 

Endelig kan bror Svein Trollsås hol-

de tale som fadder etter at han selv 

har fått 3. grad. Svein Harald fung-

erer som overmester i Truls Erik 

Pettersens feriefravær.   

Eks OM Haakon Henriksen fremfører diktet den lille 

nål. Bror Rolf Sætre takker for tradisjonell fersk 

torsk ved innvielse 
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Juletrefest for beboerne på Sukke døvehjem 

Tirsdag 27 desember (3.juledag)  kl 18.00  
arrangeres vår tradisjonelle juletrefest for beboerne på Sukke i våre 

logelokaler  

Nå nærmer julen seg og med den følger den tradisjonelle juletrefesten for beboerne 

på Sukke 3. juledag. 

Vi håper at flest mulig av logens brødre med ev. ledsager stiller opp denne kvelden. 

Husk klokkeslettet: 1800. Festen pleier å vare ca. 2 timer. 

Ta med smørbrød til dere selv og i tillegg smørbrød til 2 av gjestene. 

I fjor kom det ca. 70 stk. fra Sukke. Vel møtt. 

Men brødre!! 

Husk at:”Den største gleden man kan ha det er å gjøre andre glad” 

Møt opp og si gjerne fra på forhånd til Sukkekomiteen at dette vil dere være med på. 

Med hilsen for Sukke-komiteen 

Ola Fjeld 

Kollegiet og redaksjonen ønsker alle brødre og deres 

familie en fredelig jul og et godt nytt år 
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Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 18.03.2013 

Siste frist for materiell til det nummeret er 8. mars 

Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss. 

       ======================================================================= 

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold, e-mail arvwo@online.no 

Skribent: Truls Erik Pettersen 

Skribent: Bjørn Hørnes 

Skribent :Birger Bugge Vabog 

Webansvarlig :Åge B. Eriksen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

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

 

 
Vi sender en julehilsener til alle våre brødre som av forskjellige grunner ikke kan 

komme på møtene våre.  

Noen er på institusjon, andre er skrøpelige og kan ikke komme seg ut, og så har vi 

noen som bor andre steder i landet.  

Til dere som bor i vårt område, men som av forskjellige grunner ikke setter av tid 

til å komme i logen,  vi håper å se flere av dere på våre møter i det nye året. 

 

 

 

 

Nemnd for omsorg henstiller til brødrene om å kontakte leder for nemnden angåen-

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

 

Kontakt Rolf Sætre på 90866339 eller e-post  rolf.satre@sandefjordbredband.net 
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Alt innen 

elektrisk installasjon 

Industri, landbruk og boliger 

 

 
 

Raveien 342  - 3220 SANDEFJORD 

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

 

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

til logens sosiale arbeide  

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

  

FRANK O. ERIKSEN 

Krokemoveien 111 b, 

3244 Sandefjord 

Telefon Frank  91 38 43 09 

Telefon Stig 91 38 43 11 

Vi har utleie av: 

Minigravere. MinidumpereVibroplater 

 

 

 

 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 

Mobil. 905 95 107 

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no 

www.sigurd-vedlikehold.no 

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen maling, 

belistning, legging av parkett, snekring og 

renovering 

 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad 

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift 

Telf: 33464901, Mob: 92450777 

www.kjellmester.no,  kjellmester@c2i.net 

Løftespesialisten 

Ragnar Allum 

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

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

Kontroll og sertifisering av : 

Kraner og løfteutstyr 

SIS-Sandefjord AS 

Raveien 191 B 

Postboks 2046,  3202 Sandefjord 

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

