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   Kongshaug-nytt 

           

           Våren 2022      Nr. 1 Årgang 34 

  

Av innholdet denne gang: 

• Overmesters hilsen      side        2 

• Storrepr.  spalte     side        3 

• Nytt fra Storlogen    side        4 

• Kapellanens hilsen     side        5 

• Grasrotandelen NT    side      5  

• Heroldens hjørne     side      6 

• Nye (leie)beboere i ordenshuset  side        6 

• Kveldstur med «Color Hybrid» 16.03.22 side      7 

• Sommerhilsen fra DSS    side        8 

• Siden sist      side  9 —12 

• 17. Mai, Borgertoget og sommerfesten side       13 

•  Seminar for Den Edle Kjærlighets Grad side       14 

• Informasjonsmøte om Leirinstitusjonen side       15 

• Nytt fra Huset     side       15  

• NOFA Vestfolds Råd feirer 5 år  side        16 

• Tilbakeblikk på Kongshaug-nytt  side       17 

• Vi Gratulerer     side  18-19  

• Dødsfall      side      20 

• Avlyst juletrefest Signo      side      20 

• Vårens Nøtt eller Kongle   side       21 

• Odd Fellow Museum 17. Mai   side       21 

• Terminliste høsten 22    side       22 

                                            
Kongshaugen på Gokstad 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Gode brødre 
Mai er en vidunderlig tid, det spirer og gror, det kan ta 
helt pusten fra noen og enhver hvor vakkert det er. 
Jeg for min del er veldig glad i hage, jeg sitter på kvel-
dene og ser det gror, fuglene kvitrer, svarttrosten spil-
ler de mest fantastiske lyder. 

Hvor heldige vi er som bor i Norge, i mai har vi mange 
helligdager og mye å feire, spesielt 17. mai er en stor 
dag, spesielt for barna. Denne dagen er det åpent på 
vårt logehus, og alle er hjertelig velkomne til kaffe og 
kaker. 

Nå er det slik at ikke alle er like heldige som oss, jeg 
tenker på menneskene i Ukraina som er utsatt for de mest grusomme som kan hende 
oss mennesker. Vi i Odd Fellow har i samarbeid med Odd Fellow i Polen gjort tiltak inne 
i Ukraina. Det monner selvfølgelig lite, men hvis alle gjør noe, blir det til sammen noe 
stort. Vi får håpe dette snart tar slutt, vi tenker på dere kjære venner. 

Loge 15 Kongshaug skrev for et år siden en avtale med Ungdomshuset Napern, vi skal 
hjelpe dem med verdiskapning på huset. Napern er et ungdomshus i Sandefjord som er 
et uvurderlig tilskudd til å få ungdom på rett kjøl så de ikke havner i problemer. Det er 
ungdom mellom 13-18 år. Den mest sårbare tiden for dem, hvis vi kan bidra og oppfylle 
våre budord, mener jeg det er noe av det viktigste logen kan gjøre lokalt. Vi plukker 
epler som blir til eplesider som igjen blir til penger for Napern. Nå har vi et nytt pro-
sjekt på gang, vi skal bidra på to parseller ute hos Bonden på Helgerød. 

Der blir det produsert mat som havner på middagsbordet hos Napern. Mange av disse 
ungdommene har kanskje aldri spist en middag, det i seg selv kan være en stor opple-
velse for dem. Håper mange av brødrene ønsker å bidra i dette arbeidet, om ikke annet 
komme en tur til parsellen hos Bonden og ta en kopp kaffe. Hele prosjektet med Na-
pern skal være et vinn vinn samarbeid. Vi brødre trenger også møteplasser på utsiden 
av logen, for å skape et godt broderskap. 

Til slutt vil jeg ønske alle en flott 17. mai og håpe at dere stiller opp under fanen til lo-
gen i Borgertoget. 

 
 
Vennskap Kjærlighet og Sannhet 
OM 
Svein Trollsås  
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Kjære brødre! 
Våren har kommet for fullt og vi kan trygt si kom mai du 
skjønne milde. Våren er en hektisk tid med alt som skal gjø-
res, for meg står arbeidsoppgavene og venter i en stor ha-
ge, men det er verd arbeidet når vi ser at eple, morell, pæ-
re og plommetrær kommer med blomst. Likeså blomstrer 
det nå i de fleste bed. 

Sommeren står for dør, med den varmen som oftest følger 
med, og den har de fleste ventet på i lang tid, og vi får noen 
ukers ferie fra logearbeidet.   

Når dette leses har vi hatt vårt siste Logemøte i vårtermi-
nen 2022, og jeg som storrepresentant og medlem av dis-
triktsrådet, har vært med å tildele flere veteranjuveler.                                                     

02.05 var vårt siste møte i vårterminen, det var et meget flott møte og Bror Arne Sør-
lie ble tildelt 50 års veteranjuvel. Distriktsrådet sto for tildelingen og jeg var Stor 
Marsjall, noe som jeg syntes er litt stas. På dette møte ble det benyttet et nytt rituale 
og det syntes jeg var veldig fint, og det ble en verdig og høytidelig seremoni. 

21.02 var det Odd Mathisen som fikk 40 års veteranjuvel og distriktsrådet sto for til-
delingen, og undertegnede som Stor Marsjall, en høytidelig og verdig seremoni. 

09.03 Var jeg sammen med distriktsrådet i Loge 120 Colin Archer og tildelte Kjell Olav 
Karlsen 40 års veteranjuvel. 

Som storrepresentant er jeg også med på møter i distriktsrådet og i Logens kollegiemø-
te. 

Nevnes bør også at Eks. OM Kjell Arild Olsen fikk tildelt Storlogegraden 15. mars 2022 
i ordenshuset i Larvik og det var mange Eks. OM som var tilstede og fikk med seg den 
høytidelige og flotte seremonien. 

Antall  Odd Fellow medlemmer i distrikt 8 ( Vestfold) i perioden 2018-2022 er falt fra 
665 til 590, som er en nedgang på 75 brødre. På landsbasis er antall medlemmer falt fra 
11660 til 10510 medlemmer, som er en nedgang på 1150 brødre. 

Det 25. ordinære Storlogemøtet arrangeres 10.-12. juni 2022 og fra distrikt 8 møter 
storrepresentant Geir Ståle Aursnes fra Loge 26 Svenør og Storrepresentant Gunnar 
Orskaug fra Loge 117 Oseberg. Begge møter med ubundet mandat. Her vill det bli valg av 
ny store Sire og øvrige Storembedsmenn. 

Fremmøte i vår Loge er dessverre ikke av det beste, derfor er det viktig å møte så ofte 
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. 

Da vil jeg som Storrepresentant ønske alle brødre med familier en riktig god sommer.  

 
Med hilsen i V,K og S 
Fred Magne Olafsen                                                                                           
Storrepresentant 
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Nytt fra Storlogen 

 
 
 
 
 

      Til: Storrepresentant og Overmester                 Oslo 14. mars 2022 

      Kopi: DSS, Utnevnte Storembedsmenn, Sekretær, HM/HP 

 

Ukraina 

Den polske Odd Fellow Ordenen er nå i full gang med nødhjelpsendinger til Ukraina. Det 
er sendt toalettsaker, medisiner og klær. Det vil bli fulgt opp med pengeoverføringer 
samt finansiering av innkvartering og bistand til flyktninger fra Ukraina. Storlogens 
embedskollegium har bevilget kr. 250.000,- fra Storlogens Humanitære fond og så 
langt er det ca. 700.000 kr. som vil overføres den polske Storloge.  
 

     Søstre og brødre, loger og leire som ønsker å støtte hjelpearbeidet i forbindelse med 
    katastrofen i Ukraina bes overføre midler til Ordenes konto: 1203.43.05313 merket   
     Ukraina eller Vipps til 552743. 

 

Storlogemøtet 10 til 12 juni. 

Saksdokumentene til Storlogemøtet er i henhold til loven nå lagt tilgjengelig på oddfel-
low.no under OM/HP/HM/Storrepr fanen der alle Storrepresentanter har tilgang. 
Saksmappen er også sendt til trykking og DSS vil få tilsendt mapper til gjennomgang 
for delegater og øvrige Storrepresentanter på et distriktsrådsmøte før Storlogemø-
tet. 

          

 

             
 
 
 

 

 

 

Renée Baanrud Backer 

Stor Sekretær 

Jon Erik Holm 

 Stor Sekretær  

Med broderlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet 

Morten Buan 

Stor Sire 
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Kjære brødre 
BUDSKAP OM SANNHET. 

Sannheten er uforsonlig. Den lar deg ikke være i fred. Hele 
tiden sniker den seg inn på deg fra alle kanter — og avslører 
hva ting virkelig er. 

Løft blikket og gjør horisonten videre — utvid Dybdesynet!! 
Se mer i deg selv enn du tror det er å se. For det er mye, 
mye mer der !! Det er bare frykten som hindrer deg i å tro 
det. 

Se deg selv som den du er og tenk og handle etter din egen autoritet. Ikke utmatt deg 
selv ved å løpe fra din sannhet— Lytt til sannheten i din sjel. 

Se mer i andre enn de viser deg. For det er mye, mye mer der. Det er bare frykten som 
stopper dem fra å vise deg det. Se andre som hvem de virkelig er — og minn dem på det 
når de famler. 

Det er nettopp derfor DU ER HER.  

Nå er vårens møter historie og vi kan se og håpe på en god sommer. 

 

God sommer alle sammen 
Med hilsen i V,K og S 

Sigurd Vestly                                   

Kapellan                                                                                                         

_______________________________________________________________________ 

 

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 ik-
ke, kan gi vår grasrotandel til Loge 15 Kongshaug. 

Pr. dato har vår loge 17 grasrotgivere og det gir oss foreløpig 2.268 kr alt dette året. 

Alt grasrotandelen kan gi oss av ekstrainntekter er et verdifullt bidrag til vår drift. 
Oppfordringen er derfor å sende inn lottokupongen til Norsk tipping hvis en føler at 
man har råd til det, og husk det er vanskelig å få den store milliongevinsten uten å tip-
pe. 

CHN 
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Heroldens hjørne 
Heroldens oppgaver er etter Storlogens bestemmelser 
nokså forskjellige, men primært å være et bindeledd 
mellom OM v/kollegiet og brødrene. 
En ting som kom opp i vårt nevndmøte, var tanken om å 
be deg min bror om å gi oss av dine opplevelser i livet, 
det være seg av positiv eller også negativ karakter.  
Vi hadde i en periode intervju på ettermøtene med 
brødre om deres liv, og vi har alle våre opplevelser som 
kan være av interesse for andre. Derfor oppfordrer vi 

deg om å gi oss din historie, enten skriftlig for om mulig å bruke den i Kongshaug nytt, 
eller om du blir spurt på et ettermøte om saken, og selv kan fortelle oss hva du har er-
fart. 
Denne vinteren har vært meget spesiell. Først på nyåret var det mye pandemi og lite 
møtevirksomhet, så ble det i full fart i mars, selv om man måtte regne med Omnikron. 
Nå er vi tilnærmet i normal gjenge, de fleste har jo vært gjennom en eller annen form 
for influensa med feber og halsproblemer, men det går heldigvis over etter noen dager. 
Myndighetene mener at vi som har passert 80 bør ha en 4. sprøyte, javel, så tar vi den 
da. 
Jeg håper av all kraft at konflikten/krigen i Ukraina kan gå over, men har dessverre ik-
ke helt troen, noe er helt galt med hans innstilling som har makten i angripernens land. 
Man kan ikke miste håpet, og derfor ønsker jeg dere alle en riktig god sommer, og så ser 
vi frem til en ny Logesesong fra slutten av august måned på normal måte. 

 

Åge B. Eriksen 
Herold 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Nye (leie)beboere i Ordenshuset. 

Br. Svein Harald Sataslaatten er med i ordensgrup-
pa i huset, og sørger for vårpussen i toppetasjen. 
Han ble meget overrasket da han åpnet en luke i 
gulvet i baren.  
 

Her hadde hr. og fru Due laget sitt reir og fått to 
unger, som øyeblikkelig ble kaldt Rebekka og Odd 
Bar, selv om kjønn på de to små ikke er bekreftet. 
Fremtidig utleie vil ikke bli aktuelt, da dette med-
fører en del ekstra arbeide og liten inntekt.  
 

Vi ønsker alle fire lykke til videre i livet. 
 

ÅBE   
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Kveldstur med «Color Hybrid», onsdag 16. mars 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon arrangerte for første gang på to år, en 
kveldstur med servering av buffet på turen over til Strømstad, og med foredrag på 
hjemturen. 32 brødre og tre gjester deltok . 

 

På tilbaketuren til Sandefjord fikk vi gleden av å få høre Tor Nicolaysen fortelle om to 
av  tungtvannssabotørene, Claus Helberg og Jens Anton Poulsson. Foredraget heter 
«Fra Villaveien til kongens middag» og handler om disse barndomsvennene som vokste 
opp i Villaveien på Rjukan. Vi fikk ta del i krigsheltenes spennende liv, og Tor Nicolaysen 
har også funnet frem nye og ukjente opplysninger om dem. 

Etter krigen brukte Claus Helberg mye tid i Den Norske Turistforening og han var 
bl.a. fjellfører for både dronning Sonja og dronning Margrethe av Danmark. Jens Anton 
Poulsson gjorde karriere i militæret og var bl.a. sjef for H. M. Kongens Garde og senere 

også sjef for forsvaret i 
Nord Norge. 
 
Nicolaysens evner til å for-
telle er meget gode og hans 
stemme kunne høres av alle, 
selv uten mikrofon. Han har 
tidligere vært hos oss i lo-
gen og fortalt om selve 
Tungtvannsaksjonen, denne 
gang med litt andre og spen-
nende historier. 
 
ÅBE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre: Helge Petter Klavenes, Per Nilsen, Tor Nicolaysen, 

Svein Harald Sataslaatten, Bjørn Solberg, Olav Løvoll, Frits 

Fredriksen og Runar Bjørnerud.  
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Kjære brødre og patriarker 
Vi nærmer oss sommeren og med den håper vi på lysere 
tider både hva vær og føreforhold tilsier. Våren har 
heldigvis vært nesten fri for Corona, selv om noen enda 
har slitt med pandemien. Våre møter har igjen vært av-
holdt på tilnærmet vanlig måte. Det er godt å se igjen 
brødrene fra hele vårt distrikt. Det har straks gått et 
år siden vi hadde siste installasjon av nye embetsmenn 
og jeg har det inntrykket at alle har stått på for loge og 
leir og derved bidratt til gode loge -og leirmøter i vårt 
distrikt.  
Våre Herolder har sammen med Rebekka sine Herolder 
vært på kurs i Horten hvor pensjonert kansellimedar-
beider Kjell Bakken holdt et meget lærerikt kurs. Vi 

takker så mye for det. Distriktsrådet avholdt Storlogegradsmøte i mars hvor logenes 
Fung. Eks OM fikk tildelt Storlogegraden, en høytidelig og flott seremoni. 
 
Vi nærmer oss Storlogemøte som avholdes på Sundvollen i tiden 10-12 juni 2022. Dette 
er Odd Fellow sitt høyeste organ. Her skal ny Stor Sire velges sammen med øvrige Stor-
logens kollegiet. Vår nåværende Stor Sire Morten Buan sier takk for seg etter 12 år som 
Stor Sire. 
 
Et ordtak sier at det er en tid for alt. I den forbindelse vil min tid som DSS snart være 
historie. Vår nye Stor Sire vil utnevne min etterfølger etter Storlogemøte i juni. Min et-
terfølger vil bli innsatt i sitt embede på leierens første møte i september måned. Dersom 
min etterfølger kommer fra Nord Fylket vil innsettelsen bli i Leir 28 Oslofjord, kommer 
vedkommende fra Sør Fylket vil innsettelsen bli i Leir 8 Vestfold. 

 
Jeg vil med dette takke for meg i de 8 år jeg har vært så heldig å inneha dette meget 
viktige embede. Jeg takker hver enkelt for den gode samtale, det gode håndtrykk og det 
gode samarbeide. Ikke minst må jeg få lov til å takke Distriktsrådets medlemmer gjen-
nom 8 år og kollegier med OM/HP i spissen. 
 
Jeg ønsker selvfølgelig min etterfølger alt godt og lykke til i arbeidet for et godt Odd 
Fellow distrikt 8 Vestfold. 
Til slutt – en riktig god sommer til hver enkelt med familie. 

 

  

 

Med broderlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Bjørnar Andreassen 

Distrikt Stor Sire 
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Siden sist, vinteren 22 
7.02 Arbm. Regnsk./Budsjett.  

Dette ble årets første møte, da det hadde blitt litt lettel-

ser i restriksjonene for Pandemien. 32 embedsmenn og 

brødre var tilstede.  

På ettermøtet ble det ser-

vert et «høyt smørbrød», 

betegnelsen fikk det fordi 

den stekte løken på kar-

bonaden var plassert på 

toppen... Smaken var helt 

grei. 

Det ble loddet ut to flasker rødvin som var gitt av en bror. Inntekten ble kr. 3.200. 

 

21.02 40 Ve Ju Odd Helge Mathisen 

Odd Helge Mathisen er født 10. februar 1933. Han ble innviet i Loge Kongshaug 15. fe-
bruar 1982 med br. Haakon Henriksen som fadder. 

Det var 35 brødre tilstede i salen inklusiv fem Storrepresentanter fra Distrikt 8 med 
DSS Bjørnar Andreassen i spissen, som stod for tildelingen av Juvelen.  
Meny på ettermøtet var kokt ørretkotelett med grønnsaker og Sandefjordsmør. Taler 
ble tradisjonelt holdt av DSS og OM Trollsås. OM overrakte også blomster, diplom og  
juvélminiatyr. Det var også tale av br. Halvard Gade Johansen, de to hadde vært gode 

venner i mange år, siden de 
arbeidet sammen på Framnes 
verksted. 
 

 

Fra Leir nr. 8 Vestfold over-
rakte 2. HM Svein Harald 
Sataslaatten en flaske 
«Veteranrødvin», samt hil-
sen fra Hovedpatriark Geir 
Ståle Aursnes.  

 

 

 

 

 

Foran fra v: DSS Bjørnar Andreas-
sen, br. Odd Helge Mathisen, OM 
Svein Trollsås. Bak fra v: Storrepr. 
Morten Moen, Storrepr. Halvard 
Karlsen, Stor Kapellan Kjell Hendrik-
sen Aas og Storrepr. Fred Magne 
Olafsen  

Odd Helge Mathisen med blomster og  
diplom sammen med OM Svein Trollsås  



                                                         Kongshaug-nytt  Nr. 1 2022 Årgang 34                                                     10                                                

 

    

 7. mars - +  

 

Denne kvelden skulle vår bror Yngve Caroliussen motta Det 

Gode Vennskaps Grad. Etter anmodning fra Loge Ferder ble 

også deres bror Nils Otto Hansen tildelt graden. Hele 14 

brødre fra Loge Færder fulgte ham, slik at vi ble over 40 

brødre i salen. Veldig bra å se så mange tilstede i salen 

igjen. Seremonien gikk meget stilfullt og alle var fornøyde. 

Ved bordet ble det taler av begge logers overmestre, beg-

ge logenes sanger ble unisont fremført med stor kraft.   

Vennskap er jo et viktig tema i disse tiden med krigen i Uk-
raina. Det ble brukt av begge Overmestrene i sine taler. 

 

 

 

 

21. mars Arbm.  

Antall fremmøtte av brødrene var preget av at pandemien ikke er over enda. Bare 24 
brødre var med i salen denne gang 
til et noe avkortet arbeidsmøte. 
Storrepresentant Fred Magne 
Olavsen var forhindret fra å delta, 
så hans instruksjonsprogram måtte 
utsettes. Menyen denne mandag 
var fish and chips, den var god i 
smak, noen sa at det bare manglet 
en engelsk avis til innpakning. Kvel-
dens vinlotteri ble trukket, og to 
lykkelige brødre kunne gå hjem 
med noe godt i bagasjen.  
 

Så var det quiz. 20 spørsmål som i utgangspunktet var laget av undertegnede til båttu-
ren, men som det ikke ble tid til å ta. Det vinnende laget klarte å svare riktig på 17, da 
må vel vanskelighetsgraden være passelig. De som vant var Ola Fjeld, Bjørn Solberg, 
Hans M. Skaatan og Olav L. Løvoll. Vi gratulerer. 
 

ÅBE 

Yngve Corneliussen og OM Svein Trollsås 
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4. april. Arbm. Instr. 

 

28 brødre deltok til dette nest siste møtet i denne perio-
den. Storrepr. Fred Magne Olavsen gjennomførte instruk-
sjon om Troskapsgraden, etikk i salen og på ettermøtene.  
Br. Kapellan Sigurd Vestly fremførte etisk post som var 
til ettertanke for de fleste. 
Ettermøtets meny var karbonadesmørbrød, og br. UM 
Myklebust tok frem gitaren og stemte i med følgende pro-
gram: «Den alle største gjedda» av Øystein Sunde, «Fin 
frokost» og «Luse-Frantz» av Lillebjørn Nilsen. Som av-
slutning ble det «Har du fyr» av Ola Bremnes. Alt til god 
applaus fra brødrene. Kveldens utlodning innbrakte kr. 
3100.-.  

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

6. april Besøk til Loge nr. 17 Dag.  
Storrepr. Tormod Knudsen mottok 40 års veteranjuvél. 

Til sammen 9 brødre fra Kongshaug med Storrepr. Fred Magne Olavsen i spissen, tok 
turen til Porsgrunn for å hedre Br. Tormod på hans store dag. Han har vært en sann 
Kongshaug-venn og besøkt oss trofast, deltok også på vår sosiale tur med Color Hybrid i 
mars, med foredrag av Tor Nikolaysen. 
 I møtet mottok også br. Eirik Magnussen sin 40-års veteranjuvél. 

Seremonien var som vanlig høytidelig, og et godt fremmøte satte en ekstra spiss på da-
gen. Fra vår loge ble det taler av Eks Storrepr. Olav L. Løvoll, Br. Walter Nordahl og 
undertegnede. Menyen var Lammeskank m/grønnsaker, noe som undertegnede syntes 
meget godt om, ikke alle brødre var helt enige i min konklusjon... 
Etter det var det bløtkake og kaffe i salongen, samt en hyggelig prat med jubilanten. 
 

ÅBE 

          Br. UM trakterer også gitar. 

  Lyttende og avslappede brødre under konserten 
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2. MAI. 50 VeJu 

 

EksOM Arne Sørlie mottar 50 års Veteranjuvel. 
Det møtte trettiseks brødre, herav en gjest og fire fra Distrikt 8, med DSS Andreas-
sen i spissen. Br. Arne fikk tildelt ærestegnet på tradisjonell måte, og han ble fotogra-
fert sammen med de som sto for ritualet. 

Så var det samling i spisesa-
len til et velsmakende måltid 
med dampet torsk m/
tilbehør.  

Tradisjonelt holdt DSS An-
dreassen og OM Trollsås ta-
ler, og OM overrakte bloms-
ter, diplom og juvélens minia-
tyr. 
 

Så var det jubilantens tur. 
Han mimret litt over sine 
mange år i Ordenen, og tak-
ket for å ha fått lov til å del-
ta på så mye i disse årene.  
 

Hilsningstaler fra Eks Stor-
repr. Bjørn Solberg, br. Halv-
ard Gade Johansen og Eks. 
Storrepr. Åge B. Eriksen.  
 

Taffelet ble avsluttet med 
«takk for maten» tale av br. 
Lars Johannes Kristiansen. 
Som kronen på verket, ble det 
servert kaffe og marsipanka-
ke i salongen. Dette er en ny 
tradisjon til ære for veteran-
jubilanten besluttet av kolle-
giet, og smakte utmerket.  

Tekst ÅBE, foto Per Næss 

 

 

Foran fra venstre: DSS Bjørnar Andreassen, Eks OM Arne Sørlie, OM Svein Trollsås. 
 Bak fra venstre: Storrepr. Halvar Karlsen, Storrepr. Egil Lorang Karlsen, Stor Kapellan 
Kjell Aas og Storrepr. Fred Mggne Olafsen 

50-års veteran Arne Sørlie med blomsterbukett og plakett og OM Svein Trollsås  
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17. mai 

 

Etter et par år med liten aktivitet på vår nasjonaldag 
på grunn av koronapandemien, skal vi forsøke å finne 
tilbake til de faste ritualer. 
I år er det loge Kongshaug som står for tur til å sørge 
for et hyggelig innslag på dagen,  med salg av kaffe, te, 
kaker, vafler, brus og pølser i salongen/spisesalen, i 
perioden fra kl. 10 til ca. 14. 
Komiteen ønsker seg hjemmebakte kaker, de kan leve-
res i salongen mandag 16. mai fra kl. 17-19. 
 

 
 

Åpent Museum. 
I samme periode blir det anledning til å besøke vårt Odd Fellow Museum i underetasjen. 
Her er det fri adgang for alle, selv om de ikke er medlem av vår orden.  
 
Borgertoget kl. 17. 
Påmelding til kommunen fra de fire Odd Fellow Loger er på plass av søster Overmester i 
Loge Verdande Eidi H. Korsvoll. Anslått antall ca. 50-70 personer. Borgertoget starter 
fra Badeparken kl. 17, og her er det bare å møte opp før ca. kl. 16:40!  

 

Sommerfesten 

I år blir det igjen arrangert Sommerfest på Gokstad 
kystlag den 11. juni. «Spelemann» er bestilt fra «are 
sia ta fjorden», servering av lapskaus som hovedrett, 
det blir nok nattmat litt senere. Skjenkebevilling er 
innhentet, så da skulle den siden være i orden. 
Videre informasjon og påmelding kommer senere. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 
Hvis du gleder deg 

ved mangt, 
gjør du livet 
rikt og langt. 

 
Piet Hein 
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Seminar for Den Edle Kjærlighets Grad i Ordenshuset i 

Sandefjord 12. mars 2022.  
 

Brødre fra Logene 48 Færder og 15 Kongshaug hadde fått et revidert manuskript fra 
SDSS Kjell-Henrik Hendrichs, for dette rituale, og hadde samlet brødre for å gjen-
nomføre denne nye versjonen. Fremføringen skjedde i Logesalen i regi av Leir nr. 8 
Vestfold, med 35 gjester tilstede. Alle måtte ha mottatt denne grad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Både før og etter fremføringen ble det diskusjoner om 
endringene, og andre etiske spørsmål knyttet til spillet. 
Det som gjenstår er, om når dette blir godkjent av Stor-
logen for vanlig bruk, det blir for kort tid for å legge 
dette frem på årets Storlogemøte. 
Bildet til venstre viser SDSS Hendrichs som mottar en 
hyggelig erindring og takk av HP Geir Aursnes. 
 
Forfatteren Hendrichs høstet applaus for sitt arbeide, 
han står også for det reviderte rituale ved Minnestund og 
tildeling av Veteranjuveler.   
 
Hendrichs viste til et dikt av Søren Kierkegaard (1813-
55) som bla. gir grunnlag for hans betraktninger om gra-
dens budskap: 
 
«At man, naar i Sanhed skal lykkes En at føre et 
Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest 
maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og  
begynde der»                    
 

 

Fra venstre: SDSS Kjell-Hendrik Hendrichs, Halvar Karlsen, Rune Liverød, Helge Petter Klavenes, Yngve Trydal, Sigurd 
Vestly, Odd Håvard Bjørklund, Rolf Hjelmeland Johannessen, Svein Harald Sataslaatten 
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 31. mars. Informasjonsmøte om Leirinstitusjonen  
 

 
Storrepresentant Thormod Knudsen fra Loge 
17 Dag i Porsgrunn og Loge 15 Kongshaugs sek-
retær Yngve Trydal, arrangerte i regi av Leir 
Vestfold en informasjonskveld for brødre fra 
Distrikt 8, som har hatt Den Høye Sannhets 
Grad i tre år, og som er interessert i å starte i 
Leiren. 
Møtet ble åpnet av Storrepresentant Morten 
Moen fra Leir nr. 8 Vestfold som ønsket vel-
kommen, og introduserte de to instruktører. HP Hans-Erik Røneid-Hansen fra Leir nr. 
28 Oslofjord hilste fra sin leir, og ønsket velkommen til de som ville finne veien til 
dem.  
13 brødre, derav to fra vår loge var tilstede og fulgte interessert med i undervisning-
en. Presentasjonen var en oppdatert versjon av Storlogens «Et ørkenliv for Patriar-
ker», som gir et bilde av hva som er essensen i det å være en patriark. 

Som en avslutning ble brødrene invitert til en omvisning i Odd Fellow Museum av under-
tegnede, som falt i god jord med applaus som takk. 

 
ÅBE  

 
________________________________________________________________ 
 
 

Nytt fra huset 

Br. Arne Olav Nyland som en av de aktive dugnadsmenn, har følgende å berette om ut-
førte oppdrag i vinter/vårsesongen: 

Han har skiftet gulvbelegg i 1. etasje i utleiedelen, samt malt venterommet for samme.   

Det er også montert rør for utlufting i kjellernedgang, problemer med dårlig luft fra 
avfallsbeholder. Det er viktig at kommunen vasker kontainerne som blir levert etter 
tømming. Hvis ikke dette fungerer, må det legges rør med større dimensjon for utluf-
ting til bakgården.  

Flere ting er på gang som har blitt satt på vent grunnet Corona, dette kommer vi tilba-
ke på ved en senere anledning. 

Til slutt en liten honnør til br. Arne Olav, han er en type som ikke gjør så mye vesen av 
det han gjør på dugnad. Vi bøyer oss i takknemlighet over hans innsats. 
 

ÅBE 
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NOFA Vestfolds Råd feirer 5 år 

NOFA Vestfold ble stiftet 18. mars 2017, og kan dermed feire sine første 5 år. Dette 
ble foretatt på Ordenshuset i Sandefjord lørdag 19. mars. 
All organisering på forhånd ble foretatt av leder Turid Tuft, som dessverre testet posi-
tiv på Covid noen dager i forveien og måtte holde seg hjemme. Som reserve ble innkalt 
DSS Greta Gjerde Christiansen som klarte lederoppgaven meget bra.  
Salen ble oppsatt av brødre fra Loge Færder med Eks OM Arild Kvam i spissen, alt vel 
her også. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To 
Foredragsholdere var innbudt. Stor Sire Morten Buan kåserte om ledelsesfilosofi i en 
verdibærende Orden og andre aktuelle saker. Han fortalte om personlige opplevelser un-
der «hetskampanjen» som har versert på Facebook i noen tid. Det er utrolig hva Ordens
-medlemmer kan få seg til å skrive om andre. Så videre litt om forberedelsene til neste 
årsmøte i NOFA, som skal være i Tønsberg 2-4. juni 2023. Str. Dep Stor Sire Selle Ma-
rie Horntvedt tok opp refleksjoner om HÅP.  
 

Begge kåsørene hadde viktige momenter til ettertanke hos de ca. ett hundre ordenssøs-
ken som var tilstede. 
Som avslutning var det allsang av NOFA Vestfolds sanger, før og etter servering av kar-
bonadesmørbrød og wienerbrød i salongen. 

Fra venstre: Stor Sire Morten Buan, DSS Greta Gjerde Christiansen og Str. Dep Stor Sire Selle Marie Horntvedt 
Foto: Bent Jarle Lundeby  
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 Tilbakeblikk på Kongshaug – Nytt.  

Det første Kongshaug -  Nytt  ble utgitt i september  1989. Det ble utgitt tre nummer 
det året; september,  oktober og desember. Birger B. Vabog var bladets første redaktør. 
Kollegiet i 1989 - 1991: Eks OM Lars Kristiansen,  OM Birger Bugge Vabog, UM Arne Sør-
lie, Sekr. Anders G.Vik,  Skattm. Bjørn Solberg,  Kass. Einar Westbye 
 
   Ord For Dagen 
  
   I dag vil jeg velge de ord 
   som tenner et smil på et kinn 
   som fyller med sol 
   et sinn hvor gråheten bor. 
 
   I dag vil jeg tie med alt 
   Som ikke er kjærlig og godt, 
   med alt som er surt og smått 
   og kulten og kaldt. 
 
   I dag vil jeg bruke de ord 
   som varmer og bare gjør vel 
   som bærer bort fra meg selv 
   og gjør meg til bror. 
    
 Fra « Livspoeng» av Andreas Borch Sandsdalen. 
 
Kongshaug – Nytt har vært en nyttig informasjonskilde. om det som har skjedd i Logen, 
og det som skal skje i framtiden. De skriver om de samme tingene som vi gjør i dag. 
 
En Spesiell Hilsen Til Dere Som Sjelden Eller Aldri Møter. 
 
Vi håper at de informasjonene som Kongshaug – Nytt bringer, etter hvert kan gi dere lyst 
til igjen kan møte fram til våre sammenkomster. Det er så mange vi savner, og vi vil bli 
veldig glade for å se dere igjen. Grunner tll fravær kan være så mange, men graver du 
fram positive grunner til å møte, finner du nok veien til logen igjen for gode impulser til 
glede og gavn for deg og dine medmennesker. 
VEL MØTT! 
 
Alle våre gamle Kongshaug -Nytt er lagt inn på Loge nr.15 Kongshaugs hjemmesider. 
Dersom noen av brødrene er interessert i å lese dem, kan en gå inn på hjemmesiden  
uten bruk av passord. Gå inn på loge info, der finnes alle gamle Kongshaug -Nytt, lagt 
inn i kronologisk rekkefølge – lykke til. 
 
Kongshaug -Nytt har vært en nyttig og god informasjons kilde i snart 33 år, vi får håpe 
bladet fortsetter å gi oss god og nyttig informasjon i mange år framover. 
OLL        
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Vi gratulerer 
Arne Olav Nyland 80 år 

Arne Olav Nyland ble født 30. januar 1942 i Børselv i Finn-
mark. Han var eldst av en søskenflokk på syv, fem gutter og 
to jenter. 
Allerede før han fylte to år, ble det evakuering bestemt av 
de tyske invasjonsstyrkene som ville at hele befolkningen 
skulle flytte vestover, og så skulle alle hus brennes og dyr 
slaktes. Grunnen var at den russiske hæren var i helene på 
dem, og da måtte alt gjøres for å hindre dem å kunne over-
leve denne vinteren. Historien viser at russerne ikke kom 
lengre enn Tana bru, da snudde de østover og hjem. 
Det var mange av de fastboende som ikke ville evakuere, 
men flyktet, enten til fjellhuler ute på kysten, eller innover 
på vidda og bygde seg gammer av torv. Dette gjorde Arne 
Olavs familie. Nå skal det sies at naturen var litt nådig med 
flyktningene denne høsten. Høsten 1944 var ikke så kald og 
snørik som tidligere år, men de som flyktet var hardføre 

mennesker, vant med liten luksus og klarte seg som regel bra. 
De som hadde vært fastboende kom etter hvert tilbake til «hjemmet» sitt, i mange til-
felle bare en ruin med en kjellermur og en ovn med pipe. Dette blir en helt annen histo-
rie. 
Arnes mor var født i Porsanger, og hennes slekt innvandret fra Finland sammen med 
andre som ville søke lykken og bedre kår i Norge på 1800-tallet. Disse innvandrerne ble 
kaldt kvener. Hun giftet seg etter hvert med Arnes far som kom fra Honningsvåg. 
Arne Olav begynte på barneskolen, gikk framhaldsskole, og ble så konfirmert i den opp-
bygde kirken i Børselv 1957. Han husker at han var ofte trøtt i undervisningen, grunnen 
var mye «rangling» nattestid med bruk av fiskestanga i elva etter laks og ørret. 
Han måtte så ut i arbeidslivet, og begynte i malerlære. Var litt uheldig med at malersje-
fen var nokså tørst, så det ble så som så med opplæringen. 
Førstegangstjenesten ble på Porsangmoen, før dette hadde han jobbet på mekanisk 
verksted, så da var veien kort til transportkompani og verksted. Mye arbeid ble utført 
på nyrenoverte Banak flyplass etter tyskerne. 
Han tok videreutdannelse i sveising og platearbeid, og fikk jobb på Marinens Hovedverft 
i Horten, i ca. 10 år fra 1963. Han stiftet familie, bosatte seg i Horten og fikk tre barn. 
I 1974 ble det flytting til Porsgrunn og jobb på Hydro. Etter dette jobb hos Wiliam 
Knudsens verksteder på Skjedsmokorset som reisereparatør til 1989. 
Da ble nesa vendt sydover og jobb på Nord-Slep i Sandefjord. Her arbeidet han til han 
ble pensjonist som 62-åring. 
 

Han ble innviet i Loge Kongshaug 15. mars 1993 med br. Jan Løkkevol som fadder. Han 
har hatt mange «stoler» under reisen, C.M VA, Lysmester, Inspektør i to perioder, Ar-
kivar i flere perioder, og er nå også OM HA. 
Han har satt dype spor etter seg i Logehuset, og da gjerne sammen med avdøde br. Ar-
vid Wold og Kåre Jahn Frednes. Disse brødrene kan notere seg for tusenvis av dug-
nadstimer fra tak til kjeller gjennom de siste 15 år. En kjempestor takk for innsatsen. 
Aldri nei i deres munn til å ta et tak. 
Vi ønsker vel overstått åremålsdag, og god reise i årene som kommer. 
ÅBE 
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Vår fungerende Overmester runder 70 år 

Svein Trollsås ble født i Sandefjord på Sandefjord Fødehjem 
den 8. februar 1952. Dette var like før hjemmet ble nedlagt og 
fødeavdelingen overført til sykehuset. 
Han vokste opp i Kodal som nr. tre i rekken av åtte søsken, fire 
jenter og fire gutter. I 1966 var han ferdig med Prestbyen 
barneskole, og samme år mistet han sin far. 
Han begynte på realskole, men fant seg ikke til rette der og 
sluttet etter halvannet år. Han ville heller kjøre gravemaskin 
og gjøre praktiske oppgaver. Fikk jobb hos Oscar og Tormod 
Wike som drev i den bransjen. 
 

I 1977 startet han som skogsentreprenør i eget firma, samt 
tok forskjellige kurs innen skogbruk som var av stor interesse.   
Han fikk kontrakt på å bli testkjører for Stihl motorsager, 
testet nye modeller. Da Stihl i 1987 skulle starte eget datter-
selskap i Norge, ble han tilbudt jobb som selger. I 1990 ble han salgssjef og i 1994 tok 
han over som daglig leder av selskapet i Norge. Stihl hadde 20 arbeidsplasser og 250 
forhandlere i Norge. Dette ble hans arbeidsplass til 2005, da var han sliten etter hard-
kjøret, og valgte å trekke seg. 
 

Han tok kontakt med firma Carl C. Fon AS, for i samarbeid med dem ønsket han å bygge 
den planlagte 18-hulls golfbanen i Sandefjord. Planene ble realisert og Sandefjord Golf-
bane ble overlevert tre og et halvt år senere. I denne perioden startet han også firma 
Eura AS som han skulle drive som anleggsgartner. Dette gikk frem til 2014 hvor det ik-
ke gikk så bra, og firmaet ble solgt til Håkonsen og Sukke AS i 2005. 
 

Noe måtte han ha og gjøre, og da ble han med på starten av Norlog AS sin avdeling i 
Sandefjord, som driver med sagbruk og skogsutstyr generelt.   
Her har han vært hele den siste tiden, og selv om han egentlig er pensjonist, så er han i 
full sving hver dag. 
Familiært har han fire barn, alle født på syttitallet, en jente og fire gutter, pluss et 
bonusbarn. Hans hobbyer er hagestell, fiskedam, veldig glad i byggeprosjekter, og ikke 
minst familie. 
Svein ble tatt opp i Loge Kongshaug 21. mars 2011, og hans fadder var Sigurd Vestly. 
Han kom tidlig med «på stolene», først som CM HA i en periode, og CM i to perioder, så 
begynte «stigen» som UM i en periode og nå fra høsten 2021 som fungerende Overmes-
ter. 
Vi gratulerer med vel overstått 70-års dag, og ønsker alt vel videre på Odd Fellow-
veien. 
ÅBE 
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Dødsfall 

 

Bror Einar Samuelsen ble født 28. mars 1932, og døde den 15. mars, 
nesten 90 år gammel. Han ble innviet i Loge Kongshaug 2. oktober 
1972 med fadder Sverre Hovland. 
 

Han ble begravet fra Sandefjord kirke den 1. april. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Tradisjonell juletrefest for Signo Vivo ble avlyst 

 
Men Odd Fellow loge 15 Kongshaug gjennomfører likevel en alternativ 
gaveutdeling i år som i fjor. I mer enn 70 år har denne juletrefesten for 
beboerne på Signo Vivo blitt avviklet 3dje juledag. Pandemi til tross – beboerne  
skal få sine julegaver, men festen på logehuset må de stå over. Gaver til 
mer enn 30 beboere er kjøpt inn og blir her overrakt av logebrødrene Hans Erik Thomsen 
og Svein Harald Sataslaatten. Sonja Helmersen tok imot gavene på vegne av Signo Vivo.  

Følgende takk ble mottatt på mail etter nyttår: 
 
Hei og Godt Nytt år!  
Jeg sender deg noen bil-
der av overrekkelse av 
gavene, kan dessverre 
ikke sende bilder med 
beboere på her på pga 
personvernet. Synd jule-
trefesten ikke ble noe av, 
men den gaven ble en 
nydelig avslutning på 
det hele likevel 
 
Tusen takk fra alle oss i 
Signo Vivo.  
 
Sonja Helmersen 
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Vårens nøtt eller kongle 
 
Løsning på ligningen sendes til:  

90019578 merket KONGLE – LØSNINGSORD 
innen 1. juni.  
 

Premie er en flaske FJOR’N rødvin som tildeles 
på første ettermøte til høsten.  
Hvis det er flere løsninger blir det loddtrek-
ning. 
 

ÅBE 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

ODD FELLOW MUSEUM 

STOCKFLETHSGATE 22 «UNDERETASJE» 

 

Vi holder åpent på 17. mai fra kl. 11 til 14.  
 

Fra Logesalen tar du heien ned i 1. etg. og går videre 
ned i underetasjen, ta første dør til venstre og du er 
inne i gangen. 
 

Omvisningen er gratis, og det er mulighet også for 
den som ikke er medlem av Odd Fellow til å komme på 
besøk. 
 

Vi kan vise nesten 1000 Odd Fellow-relaterte ting, 
merker medaljer, flagg, drakter oa. fra Norge, Sveri-
ge, Danmark, England, Tyskland, USA, Australia og 
Afrika. 

 

Velkommen 
Svein Heggem og Åge B. Eriksen 
tlf. 90019578 
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                                  □ NR. 15 KONGSHAUG 

Stockflethsgt. 22, 3210 Sandefjord 

      Formiddagstreff Kl. 11:00-13:00. 12/9, 10/10, 14/11, 12/12. 

                                               

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

 Alle møtene åpnes i troskapsgraden.                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

 22.08  «Ut i det blå» tur for eldre                                                                                                                                                                            

 29.08  Arbm. Br. Øvelse                                                                                                                                                  

  05.09   25 Ve. Ju.( Hagen Larsen)                                                                                                                                                                             

 12.09   Klba. SOS Barnebyer.                                                                                                                                                                                                                                 

 19.09   Venneaften                                                                                                                                                                           

  03.10   O + Galla                                                                                                                                                                 

 12.10   -+ hos □ 48 Færder (onsdag)                                                                                                                                                                            

 17.10   = + med □ Nr. 17 Dag                                                                                                                                  

 21.10   Klba. med □ Nr. 48 Færder (fredag)                                                                                                                                      

 31.10   Arbm. Instr.                                                                                                                                                                     

 07.11   M □ med □ Nr. 48 Færder                                                                                                                                                                        

 14.11   X Privatnemdas aften (Utloddning)                                                                                                                                                  

 21.11   O + Galla                                                                                                                                                                                                                                            

 05.12   40 VE.Ju. (Cato Wendt, Einar Westby,Halvar Gade Johansen)                                                                                                               

 12.12   X Arbm. Julemøte (Utloddning)                                                                                                           

 27.12   Juletrefest for Stiftelsen Signo Andebu (mandag)                                                                                                                                                                                                     

 02.01   Arbm. Br. Øvelse                                                                                                                                     

 16.01   Arbm. Rapport nevnder ≡ Regnskap/budsjett.   

 

 OM Svein Trollsås                                Oddvar Myklebust                                                                                  

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

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

 

 Sekr. Yngve Trydal                                Storrepr. Fred Magne Olafsen                                                                                 

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

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

        

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

snekring, belistning, legging av parkett, maling 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 

Tel. 21423650/90595107 

E-post: post@vestlyvedlikehold.no 

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

Lay-out:Trond O. Gundersen, trogun@sfjbb.net/ Arild Larsen, 
arild.larsen@sfjbb.net 
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Yngve Trydal, Rolf Sætre , Olav Lars Løvoll 
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