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Gode brødre 
Når dette leses, er vi ferdige med en flott logehøst, 
med mange møter og mange fine logekvelder. 

Vi har på grunn av nedstenging i forbindelse med Covid 
19 måtte arrangere møter nesten hver mandag. Vi har 
hatt både innvielse, gradspassering og mange juveltilde-
linger. Vi har jo også denne høsten nye brødre på alle 
stolene, noe som alltid er spennende, men jeg synes em-
betsmennene har utført sine oppgaver glimrende.  

Hvis jeg skulle ha et juleønske til logebrødre, måtte 
det være at vi alle klarer å skaffe noen nye brødre. Vi 
har på 10 år mistet 40 brødre bare i Loge 15 Kongs-

haug. Dette er en trend i mange loger og denne utviklingen må endres. 

Jeg vet at det er ikke er noen lett oppgave å skaffe nye brødre, vi har prøvd lenge. 
Når vi tillegg ikke får noe drahjelp fra Storlogen, i form av endringer, som kan hjelpe 
oss å tiltrekke oss nye brødre, blir oppgaven vanskelig. 

Vi skal allikevel feire jul og nyttår og håper at vi greier, på nyåret, å klekke ut noen 
nye ideer. Vi har et prosjekt med alle fire logene i Sandefjord -og vi har stor tro på 
at dette kan gi resultater. 

Etter en aktiv høst, håper jeg at alle brødre tar juleferie med god samvittighet. Jeg 
vil takke alle sammen for en fin logehøst, hvor alle har gjort en kjempeinnsats. Håper 
at alle går inn i julen med senkede skuldrer og tar et godt tak rundt familien, og lar 
julen synke inn. 

Jeg vil også spesielt ønske våre venner i Napern, Signo og fadderbarn en riktig god 
jul. Vi gleder oss til juletrefest med Signo den tredje juledag, alltid en stor flott 
fest. 

Måtte julen gi dere den beste avslutning på året, og bane vei for en ny start på det 
nye året. 
 
De aller beste ønsker om en fantastisk juletid fra meg. 
 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet 
OM 
Svein Trollsås  
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Kjære brødre! 
Det nærmer seg jul, og de fleste av oss løper rundt oss 
selv for å rekke alt vi skal ha gjort, sørge for at vi får 
gjort alt vi pleier å gjøre av forberedelser for å få akku-
rat den julen vi ønsker og pleier å ha.                                                                        
 
Men hvorfor vi feirer jul eller jol? Hvilke tradisjoner vi 
har og hva vi spiser på julaften er helt opp til hver enkelt 
av oss. For de fleste er jul en tradisjon, en tid for å sam-
les, vise hverandre omsorg og kjærlighet, spise mat vi ik-
ke spiser resten av året, og en unnskyldning for å få et 
avbrekk i hverdagen. For andre står det religiøse budska-
pet sterkt i deres feiring. 
Det er flott å bo i et land der fagforeningene har sikret 
oss alle julefri, slik at vi kan nyte den akkurat slik vi selv 
vil. 
Jeg vil oppfordre til å vise raushet med hverandre, og gled dere over mangfoldet av 
tradisjoner og skikker som ligger i julefeiringen over hele landet. Ikke la uenighet i 
sak eller politikk føre til personangrep og ufine kommentarer. Jeg ønsker dere alle en 
riktig fin julefeiring uansett hvordan og hvorfor du feirer! 
 
I egen loge har vi tildelt Åge B. Eriksen og Arne Lystad 50 års veteranjuvel. Det ble 
en verdig og stilfull seremoni og utført av distriktsrådet med DSS som presiderende 
embedsmann, og jeg fikk gleden av å være fungerende Stor Marsjall.                                               
 
29.11 var det Bjørn Solberg som fikk sin 40 års veteranjuvel og 6.12 var det Hans Erik 
Thomsens som fikk sin  25 års Veteranjuvel.  
 
Da vil jeg som Storrepresentant, ønske alle brødre med familier en riktig god jul, og 
minne alle på at vi trenger flere brødre, vi må alle ta et felles ansvar. 
 
 
Med hilsen i V,K og S 
Fred Magne Olafsen                                                                                           
Storrepresentant 
 
 

Fra distriktsrådet 
 
19.10.21 var det et utvidet distriktsrådsmøte hvor alle Storrepresentanter, Overmes-
tere, Undermestere, Hovedpatriarker og 1.Høvedsmenn var innbudt. Møtet ble avholdt 
i det nye logehuset i Larvik. Det ble en kort omvisning i huset før vi gikk over på da-
gens agenda og møtet ble avsluttet med nydelig lapskaus og kaffe/ karamellpudding. 
Tirsdag 16.11.2021 var jeg så heldig å fikk være med distriktsrådet på besøk til Stor-
logen. Vi hadde en lang samtale med Stor Sire hvor også Storlogens handlingsplan for 
de neste årene ble diskutert.  Noen av deltakerne tok opp om det var aktuelt å lette 
litt på antrekket og for eksempel gå vekk fra livkjole, men det var det ingen planer om. 
Nå skal det også sies at det ble konkludert med at om du ikke var i stand til å kle på 
deg livkjole kan du møte i vanlig losjeantrekk. Det ble også tid til lunsj med Stor Sire 
og de øvrige som var på stamhuset denne dagen. Til slutt fikk vi en flott omvisning i 
huset og ble vist rundt i alle saler og det flotte museet. 
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22.11.21 var det siste møtet i distriktsrådet. Dette var et fellesmøte med storrepre-
sentanter fra Odd Fellow og Rebekka, og det var Stor Sekretær Jon Erik Holm som 
orienterte om de mange forslag til lovendringer som er kommet inn og som vil bli be-
handlet på Storlogemøtet til sommeren 2022,  Møtet ble avsluttet med en meget god 
Bacalao. 
 
Fremmøte i vår Loge er dessverre ikke av det beste, derfor er det viktig å møte så of-
te som du kan, et godt fremmøte styrker Logen og samholdet mellom brødrene, husk 
også at vi alle har et felles ansvar for rekrutering til vår orden, uten nye brødre kan 
det fort stoppe opp. 

 
Med hilsen i V,K og S 
Fred Magne Olafsen                                                                                           
Storrepresentant 
_________________________________________________________________  
Nytt fra Storlogen 
Nytt fra Storlogen november 2021. Informasjon til logene. 
Dessverre opplever vi på nytt at pandemien sprer seg og stadig flere smittetilfeller re-
gistreres daglig. Det er derfor helt nødvendig at møtevirksomheten i loger og leire av-
vikles i tråd med lokale smittevernstiltak. Sjekk ut med kommunelege og ta beslut-
ninger i samråd med DSS. Vi minner fortsatt om følgende: 

 
• Føler du deg syk, har feber, hoste eller forkjølelse, da skal du holde deg hjemme. 
• Har noen i din nærmeste omgangskrets fått konstatert covid, skal du holde deg 

hjemme. 
• Pass på god håndhygiene. Vaske hendene eller bruk hånddesinfeksjon. Det er frivillig 

å håndhilse på søstre eller brødre. 
 

Storembedsmannsmøtet ble avviklet helgen 29.-31.oktober. Utkast til ny langtidsplan er 
nå oversendt DSS for behandling i distriktsrådene.  Lovnevden vil nå gå gjennom alle 
forslag til endringer i lovene som er kommet inn til behandling. Deres innstilling vil bli 
presentert i mars når sakspapirene for Storlogemøtet sendes ut. Storlogemøtet avhol-
des 10- 12 juni på Sundvollen. 

 
Geir Småvik, Loge nr.3 Eystein, Trondheim ble nominert til ny Stor Sire. Geir Småvik er 
61 år og hans nåværende embede i Storlogen er Deputert Store Sire                                                            
 
Ritualnevnden har jobbet med revisjon og endringer av arbeidsritualet, minneloge og 
VeJu tildelinger. Utkast til reviderte ritualer prøves nå ut og vil bli ferdigstilt for be-
handling på Storlogemøtet i 2022. 
 
Kunnskapsnevnden har utarbeidet et utviklingsprogram for alle grader i loge og leir. Det 
er en powerpoint presentasjon for gjennomgang etter at gradpasseringene er gjennom-
ført. Dette er ment som et hjelpemiddel for Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon. 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Morten Buan 
Stor Sire 
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Kjære brødre 
Året 2021 er snart historie, og da er det for meg naturlig å 
tenke på hva har skjedd og hva har vi oppnådd i dette året 
som snart ebber ut. Logen var stengt for møter på vårtermi-
nen, og mange tenkte kanskje at hvor lenge skal vi i Logen 
være uten sosial kontakt. Kontakt ble gjort via telefon og 
teams, men det var stort sett bare kollegiet og forskjellige 
nemnder som hadde kontakt. Kollegiet besluttet at det skulle 
leveres en sommerhilsen til alle brødre. Hver og en i kollegiet 
tok oppgaven med å besøke brødre med en sommerhilsen i 
form av en flaske med eplesider fra lokale produsenter. Det 
har nok sneket inn noen tanker for noen av oss, at vi ikke 
helt har strukket til. 

Ja 2021 har vært et vanskelig år, med hele tiden å følge med på myndighetens råd og 
formaninger. Året er snart over, og refleksjonene må være hva vi kan bli bedre på i 
2022. 

Ved årsskiftet tenker jeg at det er grunnlag for å stanse opp å tenke gjennom hvilke 
behov vi har som kan gjøre livet vårt godt og meningsfullt og få oss til å føle oss vel. 
Hva kommer øverst på ønskelista over ting jeg trenger i 2022? «Ønske om nærhet fra 
de jeg er glad i, omsorg, tilstedeværelse, og å gjøre en tjeneste for en som trenger 
det». Jeg er ganske sikker på at det er mange brødre som kjenner seg igjen med denne 
ønskelista og som føler at en ikke strekker nok til. Da må mottoet være at man gjør så 
godt man kan. 

God jul og et godt nytt Logeår ønskes dere. 
Med hilsen i V,K og S 

Sigurd Vestly                                   

Kapellan                                                                                                         

______________________________________________________________________ 

 

En spesiell gratulasjon 
 

Det er vanlig å gratulere brødre med runde tall etter fylte 60, 
men redaksjonen finner det på sin plass å gratulere bror Tormod 
Dingstad med fylte 102 år. 

Tormod Dingstad fylte 102 år på tirsdag 30.11.21 Eks Storrepr. 
Bjørn Solberg overrakte ham blomster og hilsen fra Logen på da-
gen. Det skulle vært flere fra oss til stede, men jubilanten følte 
seg ikke helt bra så det ble avlyst. 

ÅBE 
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   Julehilsen 
Julen for meg er perioden fra 1. desember/ 1. søndag i 
advent og frem til rett over nyttår. 

Jeg vet godt, at forretningene sender ut julekataloger 
og annet brosjyrematriell allerede i oktober, men det 
kan ikke endre på min juleperiode. 

Det er faktisk en artig tanke, hvis vi sier, at 
juleperioden er fra 1. desember til 6. januar, så er 
nesten 10 % av vår tid opptatt av julen og dens høytid. 
Blir vi 80 år, vil det si, at vi sammenlagt er opptatt av 
julehøytiden i 8 år, og det er enten man liker jul eller 
ikke. Så kjære brødre/patriarker la oss flyte med i 
julestrømmen og nyte denne søte juletid.  

Jeg har lest litt om våre vikinger, og deres 
juletradisjoner. En gang var den norske kongen ”Harald 
Hårfagre”  på julebesøk hos de danske vikingene. De 

drakk julen inn. Det vil si, at begrepet jul har eksisteret lenge før det var noen i de 
nordiske land, som kjente til Kristendommen. Det var først på 700 - 800 tallet, man 
hørte litt om Kristendommen, og som vi jo vet, var det Olav den Hellige, som kristnet 
Norge. 

Kanskje er det nordboerne, som har funnet på ordet jul. I sin opprinnelse har ordet jul 
ikke noe med kristendommen å gjøre. Ordet er rent hedensk, og betyder ”festene” – 
ikke festen - men nettopp flere fester. Det var gilder og offerfester man holdt på den 
tiden.  

Disse offerfestene holdt man, først og fremst i de enkelte hjem. Deretter fortsatte 
man sammen med naboer, venner og bekjente i tempelhusene under ledelse av en 
hedensk prest. Disse fester kunne vare i flere dager. Man ofret til gudene, man drakk 
til sine guders ære – alt sammen for at sikre seg et godt utbytte neste år. Det var 
gudene  Odin, Njord og Frøj man ofret til. Alt tyder på, at det var julefestene i 
hjemmene, som var julens høydepunkt, og at det er her man finner starten på det vi i 
dag kjenner som våre julefester.  

Da kristendommen ble innført, så man velvillig på disse hedenske hjemmene – og 
familiefestene, - når man henla denne festen til kvelden den 24. desember, og så lot 
man være å drikke til gudenes ære, det skulle derimot drikkes Jesu Kristi og jomfru 
Marias skål og for fred og et godt år. Kirkens menn var av politiske grunner meget 
tolerange. 

Samlingene i tempelhusene ble erstattet av gudstjenestene i kirkene. De kristnes 
forsøk på at erstatte ordet Jul med Kristmesse mislykkes totalt i Norden.  

Men i England lykkedes det: Christmas, som betyr jul, kommer nettopp av ordet Christ- 
mass, som betyr Kristmesse. 

Til julen er det knyttet mange historier og traditioner, ja man kan fristes til å si 
overtro. 

Mange av de gamle skikkene ble  med over i den kristne jul, hvor det blev drukket, og 
slossing hørte med tradisjonen. Dette var en så vanskelig situasjon, at man i de eldre 
kirkelovene bestemte, at det i julehelgen skulle være fred. 

Det ble vedtatt, at enhver form for voldelige handlinger skulle bli straffet betydelig 
hardere, enn de ellers ville blitt. I juletiden var det ikke rom for brudd på den 
alminnelige rettsoppfatning. Dette ble sett på som et brudd på gudsfreden. 
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Med dette er det en stor glede for meg å overbringe de beste ønsker til dere og 
deres familie om en gledelig jul og et godt og lykkebringende nytt år. La så 
høytiden være over oss, la oss nyte julen og nyttåret i fred, fordragelighet og 
velbehag. 

 

 Med broderlig hilsen i  

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 Bjørnar Andreassen 

 Distrikt Stor Sire 

________________________________________________________________ 

 Gode søstre og brødre Julen 2021 

Årvisst kommer vår variant av julen til oss som den har gjort i to tusen 
år. Spørsmålet om hvordan den skal feires og oppleves vil for mange be-
svares med sitatet fra sketsjen om grevinnen og hovmesteren som vi 
alle kjenner: «Same procedure as every year!» Vi mennesker trenger 
tradisjoner og ritualer, det som skaper en forutsigbarhet og gjenkjen-
nelighet i tilværelsen. Ikke minst de yngste av oss synes å ha en ekstra 
glede over «the same procedure». 

Nå er julen over oss med sitt lys, sin varme, de gode sammenkomster, vennlige smil, de 
mange små og store gaver. De som er eldre kan la minnene strømme på fra en svunnen 
tid. Mange er dem som lar tankene gli tilbake til en tid som ikke er, og som tenker på 
kjære som nå er gått ut av tiden. 
Alle julefeiringer er i grunnen annerledes. Det er noe som alltid er i bevegelse med små 
forandringer som vi først ser tydelig når det blir mange år mellom sammenliknings-
punktene. Julen feires annerledes i 1921 enn den gjør i 2021.  
Men i 2021 er det også andre forandringer som ingen kunne ha ventet seg, nemlig spo-
rene etter en voldsom pandemi som vi ikke har hatt make til siden Spanskesyken på be-
gynnelsen av forrige århundre.  
Og sporene etter pandemier kjenner vi mye til.  
En ting er de mange smittede, de mange syke, de mange døde; altså de rent helsemes-
sige konsekvenser. Mindre oppmerksomme er vi kanskje på de dramatiske konsekvense-
ne som følger av arbeidsløshet, oppsigelser, permitteringer, redusert arbeidstid, tapt 
inntekt, betalingsproblemer og store økonomiske utfordringer.  
«Når krybben er tom, bites hestene» heter det i et gammelt ordtak.    Det forteller 
oss at våre sosiale liv kan bli belastet og truet når «de onde tider kommer». Det kan 
true familieliv, samboerskap og fellesskap i det hele tatt. Da er det noen som faller 
utenfor, og noen som faller utenfor uten evne til å kunne reise seg selv. Dette gjelder 
både i våre loger og i det lokalmiljøet enhver av oss lever i. 
Et viktig verdimessige spørsmål er: «Hva ville du ha ønsket deg om du var en av 
dem som er blitt rammet av pandemiens svøpe?» 
Mitt svar nå ved juletiden er at jeg ville ha vært glad over å treffe et medmenneske 
som hadde som leveregel: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også 
dere gjøre mot dem.» 
I hvert eneste logemøte innprentes vi menneskehetens grunnleggende, etiske regel.  
Nå er det vår utfordring å ta den i ekstra omhyggelig bruk. De som er rammet, viser 
ikke sine sår. De forsøker heller å skjule dem, og noen gjemmer seg bort. La oss som 
Odd Fellows denne julen se ekstra nøye om det er noen vi kan hjelpe. La oss anstrenge 
oss for ikke å overse noen. Da kan vi med rette ønske hverandre en velsignet julefest 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Morten Buan 
Stor Sire 
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Julen 2021  

Gode medlemmer i NOFA 
Vestfold. 

Vedlagt følger vår årsrapport for 2021, som er preget av pandemien. Våre vedtekter er 
også våre revidert og er godkjent av NOFAs Råd sentralt, 
tidligere statuetter slettes  

Tiden vi lever i nå er spennende med nye smittetall hver dag. 
Det er viktig å beholde håpet om en bedring og så må vi være 
flinke til å følge myndighetenes råd og å ta vare på hverand-
re.   

Rådet i Det Regionale Akademiet, NOFA Vestfold, sender 
dere alle våre beste ønsker om en fredelig julehøytid med deres nære og kjære og et 
fremgangsrikt nytt år i Ordenens tjeneste. 

Vi håper å se mange av dere på vårt vårseminar i Sandefjord 19. mars 2022 

Med matriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet 

 

for NOFA Vestfold 

Turid Tuft 

leder  

 
 

Årsrapport 
2021 

Regionalt Odd Fellow Akademi Vestfold (NOFA Vestfold) 
 

Rådsmedlemmer i NOFA Vestfold for perioden 2019 – 2025 
Leder:  Eks Storrepr. Turid Tuft (2019 - 2023)  
  
Sekretær:    Storrepr. Ronald Cato Haaland (2021 – 2025) 
   
Kasserer:  DSS Bjørnar Andreassen (2019 - 2023) 
Rådsmedlemmer:   DSS Greta Gjerde Christiansen (2021 – 2025)  
 Storrepr. Karin Ann Hellerud (2021 – 2025) 
 Bror Michael Kimbell (2021 – 2025) 

Rådsmøter  
Det har vært avholdt 1 rådsmøte i juni 2021 i Odd Fellow Gården i Tønsberg, de øvrige 
planlagte rådsmøter ble avlyst på grunn av pandemien. 
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Seminarer 
Høstseminar i Sandefjord den 9. oktober. «Hvordan trene vår empatiske muskulatur?» 
ved 1. amanuensis Levi Eidhamar fra Universitetet i Agder. 
Utsendelser til medlemmer 
Det har vært sendt ut fem mailer til medlemmene i perioden: 
januar 2021, mars 2021, juni 2021, august 2021, desember 2021 
Nye prosjekt 
Prosjekt 3 – 2021 Loge nr. 120 Colin Archer sin historie v/Eks Storrepr. Carl-Otto Ras-
mussen og Eks OM Thor Snørsvald  
Prosjekt 4 – 2021 Rebekkaloge nr. 67 Cordelia sin historie v/Tone Sagvik og Eks OM 
HildeOlsen 
Prosjekt 10 – 2021 FNs Bærekraftsmål og Odd Fellow – framtida er nå. v/Eks OM Lise-
lotte Aune Lee. Prosjektet er fullført og godkjent av NOFA. 
 
Neste årsmøte vil finne sted i februar/mars 2023 
 
Antall medlemmer: 37 stk. pr.des, 2021  
Beholdning: i bank pr. 2. desember 2021 kr. 16.575,98 
 

Tønsberg desember 2021 
NOFA Vestfold 

      Turid Tuft (leder)                                                   Ronald Cato Haaland (sekretær) 

 

Heroldens hjørne 
Gode brødre og enker. 

Gode brødre og enker. 
I aller siste øyeblikk kom meldingen, som har lagt som en truende sky i horisonten. All 
Loge- og Leirvirksomhet skal settes på vent, fordi smittetall i hele landet går over 
stokk og stein.  
Vi må selvsagt følge nasjonale og lokale bestemmelser, men det er et lite lys i tunellen. 
Denne gang har vi tenkt å gjøre som i «gamle dager», og trykke bladet for de som vil ha 
det på papir, ikke bare elektronisk.  
Jeg mener også at vi ikke må glemme våre avdøde brødres enker, men la også de få an-
ledning til å følge litt med i det vi holder på med, hvis det er ønskelig. I hovedsak skulle 
bladet blitt levert på adresse av brødre som møtte på 
julemøtet den 13.12, men nå vil de fleste få det i pos-
ten.  
Det er en personlig glede for oss som skriver og lager 
Kongshaug nytt, at så mange som mulig leser det, vi gjør 
dette ikke bare for oss selv. 
På vegne av oss i redaksjonen, vil jeg ønske alle våre le-
sere en riktig god og fredfull jul.  
Et nytt år venter rundt neste sving, ingen vet hva det 
vil bringe. Vel møtt til dere som kan, og ta vare på hver-
andre!  
 
Åge B. Eriksen 
Herold 
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Siden sist 
 

    18.10 50 Ve.Ju. 

Mandag 18. oktober ble det i Loge nr. 15 
Kongshaug, tildelt 50 års juvel til br. Ar-
ne Lystad og Eks Storrepr. Åge B. Erik-
sen av DSS Bjørnar Andreassen og hans 
fung. Storembedsmenn.  

 

 

 

 

 

 

 

Etter brodermåltidet med over 40 brødre, som besto av 
biffsnadder, bernaise og potetbåter, var det taler av 
DSS Andreassen med bla. hilsen fra Stor Sire Morten 
Buan, og OM SveinTrollsås som etter sin tale overrakte 
blomster og diplom.  Eks Storrepr. Åge B.Eriksen takket 
alle som var med i seremonien, og fortalte litt om sin vei 
gjennom 50 år av Logelivet. Eks. OM Svein H. Sataslaat-
ten hilste fra Leir nr. 8 Vestfold, og overrakte de jubile-
rende den tradisjonelle flasken med «Leirrødvin». Skm. 
Per Nilsen avsluttet taffelet med «takk for maten» tale. 

Til høyre de to Veteranene som er preget av stundens 
alvor. Kransekake, medbragt av Eks Stor Kapellan Arvid 
Fjære, ble sammen med kaffe eller te, servert i salongen 
som siste post på programmet.  
TOG 

 
 
 
 
 
 
 

Foran fra venstre: Storrepr. Fred Magne 
Olafsen, Eks. Storrepr. Åge B. Eriksen, DSS 
Bjørnar Andreassen, Br.  Arne Lystad og 
OM Svein Trollsås.  
Stående fra Venstre: Storrepr. Halvard 
Karlsen, Stor Kapellan Kjell Henriksen Aas 
og Storrepr. Morten Moen. 

Fra brodermåltidet. Mange brød-
re hadde møtt opp for å hedre 
veteranene 
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 01.11. Arbm. 
 
Dette møtet var fra tidligere planlagt som Venneaften, 
men da det ikke var mulig å finne noen utenfra som ville 
delta, så ble det endret til Arbeidsmøte. 
Møtet med 25 brødre, ble avsluttet med at br. Kapellan 
Sigurd Vestly holdt et etisk foredrag om Vennskap, 
Kjærlighet og Sannhet, som manet til ettertenksomhet 
for den enkelte. 
På ettermøtet var br. Eks OM Tor Bjørge fra 48 Fær-
der, bedt om å forelese om appen Spond, som er tenkt 
benyttet for påmelding til våre møter for vår UM. 
Så underholdt br. UM Myklebust oss med fire nummer av 
amerikanske «svisker», nesten slik at taket løftet seg. 
Stor applaus! 
Etter karbonadesmørbrødet var det utlodning av Fjorden 
rødvin. To lykkelige vinnere gikk hjem med et lunt smil om 
munnen.  

 

 

 

 

 

10.11 Minneloge hos 48 Færder 

Til vanlig skriver vi ikke så mye om andre logers arrangementer, men denne gang fikk vi 
en 1. gangs fremførelse av rituale for Minneloge av Kjell-Henrik Hendrichs. Det nye 
ritualet skal eventuelt godkjennes på Storlogemøte 2022.  
Opplevelsen var meget positiv, selvsagt kan vi ikke røpe noe, men det var med en god 
følelse at vi samlet oss med en kopp kaffe og et wienerbrød i salongen.  
Vi krysser fingrene for at det blir godkjent. 
ÅBE 

 

15.11.  ≡  + Galla 

Etter en del endringer av terminlisten, ble det denne gang tildeling av 
Den Høye Sannhets Grad til Oddar Arnvid Guvaag. Det var til sam-
men 26 brødre i logesalen. 
 

Restauratøren serverte pepperbiff og dessert etter Guvaags ønske, 
ikke noe rart at han smilte fra øre til øre sammen med fungerende 
OM Christian Holte-Nilssen. 

ÅBE 
Foto: Per Næss 

UM Myklebust trakterer pianoet. I forgrunnen 
en smilende br. Einar Westbye. 

Helge P. Klavenes overleverer 
gevinst til Cato Wendt. 
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22.11 X Arbm. Privatnevndas aften. 

 
25 brødre møtte på dette ekstramøtet som var et 
kort arbeidsmøte, og deretter samling i spisesalen 
til krabbe og reker m/tilbehør. Dette har vært en 
årlig høsttradisjon i regi av våre veteraner, men 
som ble overtatt av Privatnevnda for en tid tilba-
ke. Etter måltidet var det utlodning av medbragte 

gevinster, 
som ga inn-
tekt på over 
5000 kroner. 

 
Hvor en gevinste-
ne?  
 
 
 
 

 
 
 
 

ÅBE 

26.11 Black Friday. Salg av Eplejuice for Napern.  

Logen hadde tatt på seg å selge den eplejuicen som har blitt presset av Napern etter 
innsamlingen av epler tidligere i høst. De hadde fått stand på Hvaltorget denne spesi-
elle fredagen. Salgsstanden var utstyrt med roll-up fra både Napern og Odd Fellow. 
Flaskene ble solgt for kr. 75.- pr stk. i regi av de tre Eks. OM’er Sigurd Vestly, Yngve 

Trydal og Svein Harald Sataslaatten. 
Brødrene hadde pyntet seg i hvite gen-
sere med Napern’s merke og de Tre 
Kjedeledd.  

Salget av flasker kunne vært bedre, og 
noe er blitt usolgt. Det vil bli tatt med 
til logen på vårt julemøte for salg.  

 

 

 

Eks OM Sigurd Vestly kan levere så lenge beholdningen 
rekker. Han kan nås på tlf. 90595107, og du kan betale 
med vipps eller kort.  

NJUT’N EPLEKJEKK I GODT JULESELSKAP 

ÅBE 

Her vifter UM med de siste årene. 
Garanterte vinnerlodd. Eks OM 
Kjell A. Olsen tar hånd om dem. 

Til venstre sitter en god «Kongshaug-venn» Storrepr. 
Tormod Knudsen, fra 17 Dag, sammen med Eks. Stor-
representantene Løvoll og Solberg. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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06.12 25 Ve Ju 

 

Denne kvelden var det br. Hans Erik Thomsen sin tur til å motta Veteranjuvel for 25 
års medlemskap i Ordenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storrepresentant Fred Magne Olafsen hadde med seg Eks Storrepresentant Olav Lars 
Løvoll som fungerte som Stor Marshall. Eks OM Lars Kristiansen som kapellan, Eks 
Storrepresentant Bjørn Solberg som Undermester og Eks OM Christian Holte- Nilssen 
som eks OM. De gjennomførte en høytidelig og stilfull seremoni. 
 

Den nye veteranen hadde fått bestemme menyen, og det ble kokt torsk. OM Trollsås 
talte for Veteranen og overrakte gave og diplom. Eks OM Svein Harald Sataslaatten 
hilste fra Leir nr. 8 Vestfold ved/HP Aursnes, og overrakte «Veteranvin». 
Til kaffen var det bløtkake fra br. Fritz Fredriksen i Akers Bakeri, som baker kom han 
ikke fri til å bli med denne gang. 
ÅBE  

 

 

 

Foran fra venstre:  Br. Hans Erik Thomsen, OM 
Svein Trollsås, Storr. Fred Magne Olafsen.  

Fra venstre bak: Eks Storr. Bjørn Solberg,     
Eks Storr. Olav Lars Løvoll, Eks OM Lars Kristiansen 
og Eks OM Christian Holte-Nilssen 

Veteranen har mottatt Diplom av OM 
Svein Trollsås 
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Vi gratulerer 
Fritz Fredriksen 70 år den 3.10.2021. 

 

Fritz er Hitraværing, og bodde hele ungdommen på denne øya. Det var folkeskole og 
konfirmasjon, før han begynte i bakerlære. Han 
ble utlært baker i samme år som han avtjente 
førstegangstjenesten på Sætermoen, ikke på 
kjøkkenet som en skulle tro, men som sjåfør. Og 
ikke mindre enn sjåfør for bataljonsjefen, en fin 
og avslappende tid. 
Etter tjenesten ble det tilbake til Hitra, men han 
hadde en søster som bodde i Sandefjord, og det 
ble fristende å prøve seg i arbeidslivet der. Han 
fikk napp på Sæter på Sem. Der ble han i hele 20 
år. Da han begynte i 1993, var arbeidsstokken på 
tre personer, og da han gav seg var de over 120 
ansatte. 
I 1995 ble Alfheim bakeri i Sandefjord til salgs. 
Håkon Aker kjøpte det og Fritz av ham igjen. Da 
het det Akers bakeri, og det navnet har bakeriet 
fortsatt. 
Han hadde på det meste 5 utsalg, Haukerød, 
OBS, Museumsgt., Kongensgt., Rosenvoldsgt. Med 
13 ansatte, men alt gikk ikke slik han ønsket, og 
disse filialene ble etter hvert nedlagt.  
Han er i utgangspunktet pensjonist og ønsker å 
selge bedriten, men den rette kjøper har ikke 
banket på enda. 
Han har to etterkommere, en gutt og en pike, 
som til sammen  har fire barn, og bor ikke så 

langt unna. 
Fritz ble opptatt i Loge Kongshaug 1. desember 2003 med Frank O. Eriksen som fadder. 
Han har selvsagt grunnet sitt arbeide ikke fått så mye tid til Logebesøk, men hvem vet 
hva fremtiden vil bringe, noe må en finne på når arbeidsdagen går på hell. 
Litt hobbyvirksomhet hører jo med tross lange arbeidsdager, han er med ukentlig sam-
men med en makker og spiller kurong. 

Vi gratulerer Fritz med vel overstått 70-årsdag, og vil gjerne ha besøk av deg i logen 
når tingene faller på plass. 
ÅBE 
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Hans Erik Thomsen 75 år den 25.oktober. 

 
Hans Erik eller «Hasse» som han heter blant venner, 
er født i Klarup utenfor Aalborg i Danmark. Her voks-
te han opp, gikk på skole og ble konfirmert. 
Han begynte i bakerlære, og ble etter hvert utlært 
baker. 
Etter hvert flyttet han til Göteborg og jobbet i bake-
ri sammen med 70 bakere og konditorer.  
Han fikk lyst til å prøve noe annet, og begynte å kjøre 
for Wasa knekkebrød og fikk etter hvert sertifikat 
for stor lastebil/buss. 
I 1973 ble det flytting til Sandefjord. Fikk kjørejobb 
hos Ødegaard, og etter det hos Kåre Klinestad, videre 
hos Akerholdt med til sammen 8 års varetransport på 
det Europeiske kontinent. 
1981 ble det jobb hos Bjørn Nordvik på Brandbu, vide-
re for Th. Lien, Hokksund med kjøring av buss. Sluttet i 1989. Fikk jobb som trafikk-
betjent her i Sandefjord, med videreutdannelse. Dette ble hans arbeidsplass til han 
ble pensjonert i 2011. 
Så til hobby. Han begynte i Sandefjord Sangforening i 1991, og er fortsatt med. Her 
ble han medlem av styret i elleve år samt ett år som varamann, og fem år som for-
mann. 
Han mistet sin kjære kone Torunn for 6 år siden. De fikk tre barn, to gutter og en 
jente, samt fem barnebarn, alle jenter. 
Hans Erik ble innviet i Loge Kongshaug 1996, med Harald Hegdal som fadder. Han har 
hatt mange verv gjennom årene, OM HA, Inspektør, Kasserer i to perioder, Indre 
Vakt og er Musikkansvarlig i andre periode. Han mottok sin 25 års veteranjuvel den 6. 
desember. 
Vi ønsker vel overstått 75-årsdag, og gratulerer som Veteran! 

ÅBE.  

 

 

Vi gratulerer også 

Arne Olav Nyland  80 år 30.01.22 

Sven Trollsås   70 år 08.02.22 

Einar Samuelsen         90 år 28.03.22  

Hans Magne Skaatan 70 år 30.05.22 
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Jul hos Signo i Andebu 

 

Julen 2020 ble den første siden 1988 
at det ikke ble arrangert juletrefest 
for beboerne på Signo Vivo, tidligere 
Hjemmet for døve. Årsaken var selv-
sagt pandemien, men beboerne fikk 
sine julegaver likevel. 
 

I 2021 er vi mer optimistisk, og plan-
legger å komme tilbake til den gamle 
ordningen med gang rundt juletreet, 
spise god mat som er levert av brød-
rene, og få besøk av julenissen med 
sin sekk med gaver. 
 

Gavene er innkjøpt av komiteen etter 
mottatt ønskeliste. Det er ingen tvil 
at våre gjester ser frem til denne 
kvelden, en tradisjon som vi ønsker å 
holde fast på i mange år fremover. 

 

Vi ønsker våre gjester en riktig god 
jul, og hjertelig velkommen på 3. jule-
dag!   

 

Vi ønsker også lykke til med arrange-
mentet til Nevnd for Utadrettet Ar-
beide. 
ÅBE 
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Nytt Odd Fellow Museum i Sandefjord åpnet med «tre bank i gulvet». 
 

 

Brødre og søstre fra Odd Fellow Ordenen var fredag 
den 22. oktober samlet i Ordenshuset i Sandefjord for 
å offisielt åpne et nytt Odd Fellow Museum.  Bror Åge B. 
Eriksen åpnet møtet, og hilste alle fremmøtte søstre og 
brødre velkommen. Han fremhevet prosjektkomiteens 
arbeide og spesielt innsatsen til to av brødrene som 
dessverre var gått bort under prosjektets gang, bror 
Arvid K. Wold og Eks Stor Kapellan Dag Virik. Begge 
brødrene nedla en betydelig innsats for at Museet skulle 
kunne la seg realisere, og deres innsats og brennende 
iver vil bli minnet med glede! Vi lyser fred over deres 
minne. 

Historien om Museets tilblivelse startet i 2016.  Loge nr. 
15 Kongshaugs Eks OM Haakon Henriksen som hadde 
samlet en mengde OF-materiell hjemme hos seg selv, ble 
informert om museumsplanene og ville støtte dette. Det 
samme gjorde br. Kjell A. Olsen som var leder for Hus-
styret i Sandefjord fra 2011 til 2020. Han har en stor 
del av æren for at saken fikk en god reise, med økonomisk bistand fra Husstyret.  Glem-
mes skal heller ikke dugnadsgjengen i Sandefjord, som nedla et enormt arbeide med lo-
kalene til Museet underveis. Stor takk til dem, og en like stor takk til deres ektefeller 
som nesten ikke hadde sett sine ektemenn på flere år, mens byggeprosessen pågikk! 

 

Så, med en klubbe fra 1898 som en gang tilhørte 
Loge nr. 1 Noreg i Stavanger, banket med bravur 
Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann tre ganger i 
gulvet for Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, for 
på denne måten å erklære Odd Fellow Museet i 
Sandefjord for offisielt åpnet.  En flott og emo-
sjonell åpning, med engasjerte søstre og brødre fra 
Odd Fellow til stede  

Wickmann holdt deretter en tale til ettertanke og 
minnet på at Odd Fellow Ordenens museer gjennom 
fornying, forskning, formidling og forvaltning av sam-
lingene sine, skal bringe til veie kunnskap og forstå-
else for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og 
historiske tradisjoner. Han overbrakte likeledes en 
hilsen fra bror Stor Sire Morten Buan, som ønsket 
Museet lykke til med arbeidet, i årene som kommer. 

 

Av Helge P. Klavenes.  

Foto: Per Næss 

Velkommen av Åge B. Eriksen 

Stor Arkivar Wickmann slår tre slag 



                                                         Kongshaug-nytt  Nr. 3 2021 Årgang 33                                                      18                                                

 

 

Deretter talte og uttrykte Museumsbe-
styrer for Odd Fellow Ordenens Nasjo-
nale Museum og Bibliotek, bror Jan Ar-
ne Flattun, hvor imponert han var over 
den innsatsen som var nedlagt og alt 
som søstre og brødre av Odd Fellow 
Museet i Sandefjord hadde fått til!   

Han uttrykte en spesiell og emosjonell 
takk til bror fra Loge 15 Kongshaug, 
Åge Bernhard Eriksen - som har vært 
primus motor for at museumsplanene 
har latt seg gjennomføre, og for at mu-
seet fremstår som i dag.  Uten bror 
Åge B.´s brennende engasjement og ut-
rettelige timers arbeide, i tett og godt 
samarbeide med Storlogens Museums-
bestyrer, hadde det nok tatt enda noen 
år før museet i Sandefjord hadde kun-
net åpnet dørene! 

 Museumsbestyrer Flattun overbrakte 
likeledes en varm hilsen og gratulasjoner 
fra Venneforeningen for Odd Fellow Or-
denens Museum, hvorpå han deretter 
overrakte flere fine gaver fra Storlogen 
til Museet samt også en generøs pengega-
ve på kr 3 000,- fra Venneforeningen.  
Sistnevnte gave var gitt under forutset-
ning av at denne ble benyttet til å kjøpe 
inn en gjenstand/gjenstander til Museet   
til minne om bror Dag Virik. En flott gest 
til minne om en hedersmann og avdød 
bror! (Redaksjonen har i etterkant fått 
vite at det mest sannsynlig vil bli laget 
en flott minneplakett som skal henges i 
Museet).  

Rebekkasøstre og Hoved Matriarker Kari 
Fiskaa og Anne Sjuls Fjeld var invitert 
til åpningen, og representerte hver sin 
Rebekka leir.  Sistnevnte holdt en svært 
emosjonell og varm tale,                                                                                                     
og det var nok noen og enhver som felte 
en tåre under denne talen.   

En flott gave ble overrakt, og denne vil 
få sin permanente plass i museet. Gaven bestod av en Rebekka-leir ring og en leir nål som 
Matriark Ellen Flakstad hadde båret frem til sin død 8.oktober d.å. Begravelsen fant 
sted samme dag som museet åpnet, så de to førstnevnte Matriarkene var selvsagt pre-
get av dette.  Vi lyser også fred over Ellen Flakstads minne.  

 

Eriksen mottar gaver fra Museumsdirektør Jan Arne 
Flattun 

    Det tidligere styret i Venneforeningen  

Fra venstre: Rigmor Holm Værnes, Mette Sundve, An-
ne Sjuls Fjeld og Gunn Wold 
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Ellen Flakstad var gift med bror SDSS 
Jens Flakstad, og han var den første 
bror som var tilstede på leirforeningen 
19.sept. 1983. Han var med på å utarbei-
de planene for Rebekkaleir-arbeidet i 
Norge. 

Det hele ble avrundet med gode snitter, 
samt omvisning i museet.  Alt i alt en 
flott, verdig og minnerik begivenhet for 
alle de fremmøtte! Vi gratulerer med 
nytt Odd Fellow Museum Sandefjord og 
ønsker søstre og brødre over det 
ganske land velkommen til Museet! 

       

__________________________________________________________________ 

 

Humor i Logen 

Dette med humor er et vanskelig tema. Jeg lese en gang en bok som skulle fortelle om 
humor i Vestfold. Den forsto jeg ikke, og i alle fall ble det ikke noe latter av den. Kom-
mer det av at min oppvekst var nord i landet, og med en helt annen form for humor.  
Jeg har lest flere jubileumshefter fra Loge og Leir, og i disse har humor vært helt fra-
værende, bortsett fra en fra en Loge i Ringkøping i Danmark. Her hadde de tatt med 
små episoder som hadde hendt både inne i lokalene og på turer i området. 
Jeg tar sjansen på å presentere noen få, og hvis de skulle virke mot sin hensikt, så bare 
si fra! 
En av historiene er hentet fra Dansk Loge nr. 17 Steen Blicher sitt 125 års jubileums-
hefte:  

Den hyggelige ældre broder 
Én af vore ældre brødre kunne i al fredsommelighed godt lide at få en ekstra dram, ja-
somme tider èn mere. En aften var der en yngre broder, der holdt en lille tale for den 
eldre broder og sagde blant annet: «Det er lige meget, men du er nu så hyggelig at have 
med, så jeg vil foreslå, at når du engang forlader denne verden, så vil vi gjerne have lov 
til at lade dig udstoppe, og så skal du sidde nede på klaveret, så kan vi skåle med dig 
hver tirsdag». 

 

Lille Hans 
Det var en mor som var på handletur i byen med lille Hans på 7 år. Han hadde oppført 
seg helt fint, men maste en del om å få ny sykkel. Moren sa at det hadde hun ikke råd til 
nå, så han fikk vente med det. 
Etter å ha kommet hjem syntes mora at Hans hadde vært så snill og flink, at de kunne 
finne på en lek eller noe. Ja, Hansemann hadde et forslag: Nå kan du gå opp i senga di og 
legger deg naken, så får vi se. Mora syntes dette var en litt rar lek, men valgte å følge 
ordren. 
Etter en stund trampet det i trappa, opp gikk døra til soverommet, og det sto gutten 
med fars hatt og frakk og sa: Få på deg fillene, kjerring, og kom ned litt faderlig fort, 
for nå skal vi til byen å kjøpe sykkel tel guttongen.  
ÅBE 

 

Fra venstre: Arne Olav Nyland, Knut Auby, Svein 
Heggem og Kåre J. Frednes 
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13.oktober Logegutta i på tur i «villmarken» 

 

Denne onsdagen var 5 brødre på tur i 
Andebu`s dype skoger. Per Næss har 
vært drivkraft og inspirator til denne 
turen. Han er også godt kjent i dette 
området og trygg guide.   

Det er godt å komme seg ut i naturen 
og særdeles trivelig når man kommer 
fram til en fin plass hvor bål og pølser 
på spidd smaker bedre enn det flot-
teste gourmetmatmåltid. Til overmål 
så hadde Trond O. Gundersen med 
spesialimporterte pølser direkte fra 
Tyskland. Arild Larsen uttrykte; «Jeg 
har aldri smakt bedre pølser» (kan 
være at både selskapet og omgivelsene 
påvirket opplevelsen), men Trond O. 
Gundersen ble sterkt anmodet om å gå 
til større innkjøp ved neste   

                     Tysklandstur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En flott dag med gode samtaler g trivelig lag.  Det er mye å glede 
seg over i nærområdet og utallige muligheter til å oppdage mange 
perler ute i naturen, man behøver ikke alltid  «å gå over bekken 
etter vann» når «vannet» ligger rett foran oss 

Tekst og foto; 

Per Næss og Arild Larsen 

 

Fra venstre: Trond O. Gundersen, Per Nilsen, Arild Lar-
sen og Fred Magne Olafsen 

Gutta på broen, mange flotte partier 
Fra venstre: Per Næss, Per Nilsen, Fred Magne Olafsen og 
Trond O. Gundersen 
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Penger spart er veldig smart 

I møterommet innenfor forværelset i 3. etasje, er det et skap som bl.a. inneholder no-
en små safe’er. Hver av OF-logene, Rebekka-logene og leirene har sin egen safe, altså 6 
safe’er til sammen. 

På toppen står en safe merket Kongshaug og min forgjenger ga meg nøkkelen og koden 
til den, åpnet den og viste meg en liten eske og en stor konvolutt. Esken skulle innehol-
de noen nye Veteranjuveler og noen som var gamle og ubrukelige, mens posens innhold 
skulle være et regalie. Med andre ord en blanding av nytt og verdifullt sammen med 
gammelt, godt brukt og ubrukelig. 

Det gikk et par uker før jeg åpnet safe’en igjen for å se hva som var i esken og om det 
var noe å ta vare på. I esken fant jeg riktig nok noen nye Veteranjuveler og Mini-
juveler, men det var ikke alt. Det lå også en større pose som kunne se ut til å inneholde 
gamle, brukte Veteranjuveler, og det stemte. Det var; 

• 11 stk 25-års Veteranjuveler –  

• 1 stk Mini Veteranjuvel      

• 4 stk 40-års Veteranjuveler – 4 stk Mini Veteranjuveler      

• 2 stk «Tre Kjedeledd» til dressjakke         

• 3 stk ødelagte 25-års Juveler 

Alt sammen var oksydert, mørkt og stygt, og måtte være gamle Juveler som hadde 
blitt levert inn fra brødre som hadde blitt borte, og lagt til side og glemt. Men hvorfor 
var de blitt tatt vare på når de var ubrukelige og ikke kunne leveres videre? 

Jeg logget meg inn på Oddfellow.no, gikk inn på sidene for logeutstyr og summerte pri-
sene på de 15 Veteranjuvelene, de 4 Mini-juvelene og de 2 «Tre Kjedeledd» som jeg 
hadde funnet. Jeg endte opp med en verdi ifølge dagens priser på kr. 27.272,-. Og da 
er det ikke tatt høyde for porto ved bestilling av 1-2 stk av gangen ved fremtidig be-
hov. Jeg ble sittende å se på juvelene, vurdere dem og tenke. Emaljen var hel og som ny 
på alle sammen, det var metallet som gjorde dem ubrukelig. Skulle jeg sende dem til 
Opro AS (vår leverandør i Oslo) med spørsmål om det var mulig å pusse dem opp uten å 
ødelegge emaljen, eller kunne det være en annen løsning? Det var for ille å skulle kaste 
så store verdier sånn helt uten videre! 

Uten å spørre om tillatelse, pakket jeg dem inn og gikk ned til Gullsmed Gunnar Bergtun 
i nedkant av torvet. Spenningen var stor da jeg la dem på disken, men enda større ble 
gleden over ordene han sa etter å ha sett nøye på dem: «Ikke noe problem. De kan jeg 
pusse opp og emaljen vil være like hel og fin. Men det vil jo koste en del». 

Og han fortsatte: «Jeg har akkurat pusset opp samme tingene for en loge som het 
Færder, men det var adskillig færre enn dette. Så du må nok regne med 2.000 kr for 
dem». Jeg svarte vel nesten før han fikk snakket ferdig; «Det er greit, sett i gang!». 
Og jeg gikk ut med et smil om munnen og tenkte at hva er vel 
kr. 2.000,- opp mot kr. 27.000,- de neste årene? Da jeg had-
de hentet juvelene og pakket dem ut, ble jeg skikkelig be-
geistret. Jeg synes de var nesten finere enn de nye vi har. Så 
nå kan Loge 15 Kongshaug satse på miljø og gjenbruk frem-
over! Og derfor vil jeg avslutte med samme ord som jeg åpnet 
med: PENGER SPART ER VELDIG SMART! 

Yngve Trydal, Sekretær 
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Programmet for 1. termin  - 2022: 

                         □ 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. 10/1 - 14/2 - 14/3 - 9/5                                                                                                                              

03.01 Arbm. Brannøvelse  

17.01 Arbm. Rap. nevnder.  Regnskap 

31.01 –+ med □ nr. 48 Færder 

07.02 Venneaften 

21.02 40 Ve.Ju. (Odd Helge Mathisen) Galla 

02.03 =+ Besøk til Loge 17 Dag, Porsgrunn (Eks OM dag) 

07.03 Arbm. 

21.03 Arbm. Instruksjon 

04.04 O+ Galla 

02.05 50 Ve.Ju. (Arne Sørlie) Galla 

17.05 17. mai. Borgertog. Åpent hus. (tirsdag)  
 

 

 

    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 

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

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

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

I dag er det 16 grasrotgivere som gir sin del til oss, dette har generert ca. kr.11.048,-
hittil i 2021. Fjoråret ga oss ca. 19.500 kr. Dette er selvsagt verdifullt bidrag til vår 
drift. 

CHN 

_______________________________________________________________________ 

mailto:of15om@oddfellow.no
mailto:of15um@oddfellow.no
mailto:of15sekr@oddfellow.no
mailto:of15storrepr@oddfellow.no
http://www.norsk-tipping.no
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Vi utfører oppdrag i Vestfold innen rehabili-

tering, snekring, belistning, legging av par-

kett, maling 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 

Mobil. 905 95 107 

E– post sigvestly@gmail.com 

Vi utfører alt innen 

Vann, Varme, Sanitær, Nybygg,  

Reparasjoner og Service 

Telefon: 975 86 486 / 913 00 628 

E-post post@sfj-ror.no 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad    

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift                 

Tlf: 33464901, Mob: 92450777 

www.kjellmester.no,  post@kjellmester.no 

 
- Senteret for proffene og for 

deg som er oppratt av kvalitet! 

• Flis m./tilbehør 

• Maling, tapet og gulv 

m./tilbehør 

• Kvalitetsvask 

• Lister, terassegulv, søy-

ler m.m 

• Hågasletta 2, 3236 SandefjordTe-

lefon:3347777 

 

Kontakt oss for oppdrag innen: 

Utvendig og innvendig maling, 

Våtromsarbeider og legging av 

gulvbelegg. 

Adresse: Nordre Kullerød 17 C , 3241 SANDEFJORD 

Telefon: 33 47 91 10, e-post: oesten@bjorvik-haugen.no 

 

 

 

Vi utfører alt innen VVS arbeider. 

Vår spesialitet er rehab av bad. 

Besøk vår  butikk i Stokke.            

Kontakt rørleggermester Erling  
Brekke på     telefon: 93021155  

eller mail; 

erling@stokkerorhandel.no 
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I N N T E K T E N E  F R A  

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

 S O S I A L E  F O R M Å L !  

 

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

 

Løftespesialisten 

Ragnar Allum 

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

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

Kontroll og sertifisering av : 

Kraner og løfteutstyr 

SIS-Sandefjord AS 

Raveien 191 B 

Postboks 2046,  3202 Sandefjord 

I redaksjonen: 

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

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

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

Utgivelse 13.12.21 

Redaksjonen ønsker alle brødre og enker 
med familier en Riktig God og Fredelig Jul  

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

