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Til ettertanke 
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Kjære brødre! 
 
 

Tiden går så alt for fort, sommeren er forbi og vi har tatt 
fatt på en ny årstid. 
 
For mange er høsten den beste årstiden, særlig om du liker 
å plukke bær eller sopp, eller du er en som liker å snike 
rundt i skogen med børse i håp om å få ei steik til jul. 
                                                                                                                                                                  
Selv om det har vært sommer, har det vært aktivitet. Fra 
10. til og med 12. juni 2022, ble det 25. ordinære Storloge-
møte avholdt på Sundvolden Hotell. Her kommer et enkelt 
referat fra Storlogemøte: 
 
Stor Sire Morten Buan åpnet Storlogemøtet i en flott logesal som var rigget for anled-
ningen.         
 
Bror Stor Sire holdt en velkomsttale til Storlogemøtet, og ønsket spesielt våre uten-
landske gjester velkommen, deretter ble en hilsen fra Kong Harald til representantene 
på Storlogemøte referert, deretter gjennomgikk han vesentlig historikk og milepæler i 
vår Orden. Videre vektla han at Storlogemøtet skal trekke opp retningen for Ordenens 
videre arbeide.                                                                                                                                                                     
 

Forhandlingene startet i møtesalen fredag 10.06 kl. 14.30. 
Forhandlingsmøtene ble innledet med valg av to ordstyrere hhv Arild Kristensen Distr. 1 
og Sissel Brygger Distr. 3. Dagsorden var i henhold til Lov for Den Uavhængige Norske 
Storloge av Odd Fellow § 4-5. 
 

Det ble så gjennomført opprop av stemmeberettigete delegater. Det var 103 delegater 
til stede. Alle distrikter var dermed representert.  
 

Møtet fortsatte med gjennomgang av beretninger som var angitt i saksmappen. Først 
Stor Sire og Storembedsmennenes beretning 2018-2022. Denne ble godkjent enstemmig 
med tilføyelse om Covid 19 under pkt. 4-5, Utfordringer i perioden, etter forslag fra 
distr. 8 Vestfold. Ellers ble alle beretninger vedtatt enstemmig uten merknader. 
 

Neste post på dagsorden var regnskap og revisjonsberetning, som ble gjennomgått av 
Stor Skm Paal Østmoe. Aktivitesregnskapet inkl. fond, viser et underskudd, men aktivi-
tetsregnskapet viste årlig driftsoverskudd i fire-års perioden. Det fremlagte regnska-
pet manglet Noter. Dette ble etterlyst av Distr. 8 Vestfold og ble lovet inntatt ved 
fremleggelse av neste perioderegnskap. Det var ingen merknader i revisjonsberetninge-
ne.  
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Fullstendig regnskap med Noter er tilgjengelig i Brønnøysundregisteret. Regnskap og re-
visjonsberetning ble enstemmig godkjent. 
 
Etter en kort pause i forhandlingene ble kontingent for kommende periode behandlet. Et-
ter forslag fra Finansnevnden ble det enstemmig vedtatt å øke kontingenten i kommende 
fireårs-periode med kr. 10,- pr år. Det tilsvarer en årlig økning på 2,6%, som samsvarer 
med forventet kostnadsutvikling. 
 
Forhandlingene fortsatte med Valg. 
Nominasjonsnevndens innstilling ble gjennomgått av nemndens leder Torbjørn Strand. 
Det ble så gjennomført valg med følgende resultat. Alle navn på bakgrunn av innstilling. 
 
Stor Sire          Deputert Stor Sire Geir Småvik     Valgt  
Dep. Stor Sire Rebekka            Eks OM Anna Birgitte Bore            Valgt  
Dep. Stor Sire Odd Fellow        Stor Sekr Jon Erik Holm                 Valgt        
Stor Sekr. Rebekka                   Sekretær Renee Baanrud Backer  Valgt                           
Stor Sekr. Odd Fellow        Eks DSS Atle Wøllo           Valgt                                                   
Stor Skattm. Rebekka               DSS Ann-Helen T. Pedersen           Valgt   
Stor Skattm. Odd Fellow          Eks DSS Ove Gloppen                     Valgt                                    
 
Det var ingen blanke stemmer. 

 
Man begynte så på behandling av Lovendringer. Det forelå til sammen 95 forslag, de vik-
tigste er referert her.     

Logens embetskollegium fatter beslutning ved flertallsavgjørelser og OM har dobbelts-
temme ved stemmelikhet. Lovnevndens innstilling ble vedtatt og det er nå flertallsavgjø-
relser i kollegiet som gjelder. 

Likeledes nevnes at §2-1 Lov for Leire ble vedtatt. Forslag om at resipienter til Leiren 
skal nå ha hatt den Høye Sannhets Grad i kun ett år, ha gjennomført utviklingsprogram-
met og vært aktiv, for å kunne tas opp i Leiren. Dette ble vedtatt. 

Forslag om endring av §2-5 i Lov for Loger, ble vedtatt. Søkere kan nå innvies tidligst 2 
uker etter at søknaden er referert i Logen.    

Møtedeltagerne fikk demonstrasjon av nytt Rituale for Minneloge. Det nye Rituale for 
Minneloge ble enstemmig vedtatt.                     

Etter dette behandlet møtet nytt Rituale for Veteranjuvel tildeling. Det nye Rituale for 
Veteranjuvel ble enstemmig vedtatt.                                

Nytt Arbeidsrituale ble så behandlet.  

Ritualet ble benyttet (demonstrert) ved åpning av Storembedsmannsmøte fredag. Av 
endringene i Ritualet nevnes at Alterlampen blir stående (slukket) på Alteret etter at ly-
sene er tent og tennes igjen (av lysene) og bringes tilbake til Overstolen ved lukking av 
Logen.     

Nytt Arbeidsrituale ble enstemmig vedtatt. Nye Ritualer vil bli trykket og forhåpentlig 
sendt ut til Logene før høstsemesteret. Arbeidsritualene for Rebekka og Odd Fellow er 
nå like. Begge bruker ensartede ritualer. 
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Møtet var derved ferdig med forhandlingene og man fortsatte i Logesalen med Rituell in-
stallasjon av ny valgt Stor Sire Geir Småvik og de nye valgte Storembedsmenn. Storloge-
møte nr. 25, 10 – 12.06 2022 ble avsluttet søndag 12.06 kl. 12.00.                                   

Møtedeltagerne ble ønsket vel hjem. 

Da vil jeg som storrepresentant ønske alle brødre med familier en riktig fin høst 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 

___________________________________________________________________ 

 

 

Kjære brødre 
 

Vi må få frem det beste i hverandre. 
 

Vi kan alle vår hverdag forandre, spre litt glede med små 
enkle ord. La oss tenke litt mer på andre, for vi lever så kort 
tid på denne jord.  

Vi må få frem det beste i hverandre, for da lever vi bedre 
dag for dag. Vi må få frem det beste i hverandre, for da 
gjør vi oss selv og andre glad. Nei vi må ikke klage og kland-
re, alle tar jo feil en gang iblant. Det er bedre og rose hverandre, for den varme og god-
het vi fant. 

Ja ta vare på tiden du lever, si no` godt til din søster og bror. Det er mange som sliter og 
strever, alle trenger et smil og gode ord. 

Vi må få frem det beste i hverandre, for da lever vi bedre dag for dag. Vi må få frem det 
beste i hverandre, for da gjør vi oss selv og andre glad. 

 

Med Broderlig Hilsen 

I Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Sigurd Vestly 

Kapellan 
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Heroldens hjørne 
Etter en varm og nedbørfattig sommer går vi løs på lo-
gearbeidet i årets siste måneder.  
Redaksjonsnevnden har planer om å sende ut/trykke 
det tredje nummer av Kongshaug nytt til julemøtet 12. 
desember. I fjor ble bladet trykket i 120 eks. og delt 
ut til alle brødre inklusive enker etter våre avdøde. Hva 
vi gjør denne gang vil bli bestemt senere. 
 

På Storlogemøtet i juni ble ca. ett hundre lovforslag 
behandlet, mange ble ikke vedtatt, men noen kan trek-
kes frem. Tiden som skal gå fra en bror får sin tredje 
grad og til han kan bli invitert til Leiren, er endret fra 
tre år til ett. Referat og lovendringer finnes på Ordens 
nettsider. 
 

En annen truende sky i horisonten for vår loge, er 
mangel på nye medlemmer. Det blir i hovedsak opp til 
Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon å finne løs-
ninger. Vi har allerede endret terminlisten med utset-
telse av Vennskapsmøte, som er ment å være informa-

sjonsporten til vår Orden. 
Det er kommet dårlige signaler fra Loge nr. 91 Skaugum i Asker, at de nok blir nedlagt 
ved nyttår. Rebekkaloge Tilla Valstad fra samme sted ble nedlagt i fjor. Forskjellige 
grunner til nedleggelse er kommet for dagen, som mangel på nye medlemmer og stadig 
høyere husleie. Har vi hørt disse toner her i byen?    
 

Jeg kommer vel ikke utenom krigen i Ukraina, i disse dager avdekkes fellesgraver med 
avdøde som ser ut til å være både bastet og bundet før avrettelsen. Krig er grusomt, og 
det er alltid noen som får utløp for sine syke ønsker. Måtte denne ufreden endelig ta 
slutt! 

Åge B. Eriksen 
Herold 

__________________________________________________________________ 

Vi støttes av GRASROTANDELEN til Norsk tipping. 

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 grasrotstøtte gjøres enkelt hos tippekommisjonær ved bare å si at du 
ønsker å gi din andel til Loge 15 Kongshaug. Det kan også veldig enkelt gjøres på nettet 
ved å gå til Norsk Tipping, www.norsk-tipping.no, og deretter logge deg inn med ditt fød-
selsnummer 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, september 2022, er det 17 spillere som er registrert som bidragsyter til vår loge. 
Det har generert en inntekt hittil i år på 5.384 kr  
CHN 

http://www.norsk-tipping.no
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Nytt fra Museet 
Minneplate over Eks DSS og Eks Stor Kapellan Dag Virik. 

Ved den offisielle åpningen av Odd 
Fellow Museum Sandefjord den 22. 
okt. i fjor, overleverte Museumsle-
der Flattun et gavebrev på kr. 3000 
fra Venneforeningen for Odd Fellow 
Ordenens Museum.  
 

Beløpet skulle dedikeres til minne 
om Dag Virik og hans arbeide både i 
Venneforeningen, og med å få etab-
lert et Odd Fellow Museum i Sande-
fjord. 
 

Firma Gravstein 24 AS, Oslo, har 
laget en plate i stein, satt på bilde 
og tekst. Dette er nå montert i Mu-
seets inngangsparti. 
ÅBE                                                    Minneplaten montert i Museet. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Distrikt 8 har fått ny DSS. 

 

 

Onsdag 7. september ble Gunnar Jarle Orskaug inn-
satt som ny Distrikt Stor Sire i vårt distrikt for de 
neste fire år. Han etterfølger Bjørnar Andreassen 
som har sittet som DSS i to perioder, altså åtte år. 
Seremonien ble foretatt i Leir Nr. 28 Oslofjords lo-
kaler i Horten. Tilstede var 48 patriarker derav 13 
fra Leir nr. 8 Vestfold, med HP Geir Aursnes i spis-
sen. 
Orskaug kommer fra Tønsberg og er medlem i Loge 
nr. 117 Oseberg og Leir nr. 28 Oslofjord. Han fylte 
70 år i april og var pt. Storrepresentant for sin loge. 
En mer fyldig orientering om hans vita vil komme på 
et senere tidspunkt. 

 

ÅBE 
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MØTER SIDEN SIST: 

29. august: 
Arbm. Brannøvelse. 

Det har pågått mye arbeide i og utenpå logen i sommer. Først har sydveggen blitt repa-
rert og malt. Varmeovner i salen er skiftet ut, og lys og lydsystemene er samlet i et PC-
program. Programmet fikk sin ilddåp under møtet og fungerte upåklagelig. 

 

Etter møtet ble det gitt informasjon om hva 
som skjer ved en brann, og hvordan man evaku-
erer og så samles til opprop ved statuen uten-
for Sandefjord kirke. 
Kveldens meny var 3 stk. snitter. 
Jarle Hem fortalte og viste lysbilder fra livet 
på Napern 1916.  
 

Førstkommende klubbaften den 12.09, blir endret fra kveld for SOS -barnebyer til besøk 
i Naperns lokaler. 

ÅBE 

5. sept.: 

25 Vèteran Juvel 

Denne kvelden ble 25 års veteranjuvel tildelt John Rolf 
Hangen-Larsen av Storrepresentant Fred Magne Olaf-
sen og tidligere Overmestre. Eks. Storrepr.  Olav Lars 
Løvoll fungerte som Stor Marsjall, Eks. OM Lars Kristi-
ansen som kapellan, Eks. Storrepr. Bjørn Solberg som 
Undermester og Eks. Storrepr. Åge B. Eriksen  som Eks 
OM. 
Oddvar Myklebust var fungerende OM, og Svein Harald 
Sataslaatten fungerende UM. Sistnevnte fremførte 
sangen «Nå har du fått din juvel, vær nå litt stolt av 
deg selv», til Hagen-Larsen ved avslutningen av møtet.  

 

 

Menyen på ettermøtet var pepperbiff med stek-
te grønnsaker og peppersaus. Fungerende OM 
Myklebust overrakte juvel, diplom og blomster til 
jubilanten, og Sataslaatten «Veteranvin» og hil-
sen fra Leir Vestfold ved HP Aursnes. 

ÅBE, foto: Per Næss 

Foran fra v: Storrepr. Fred Magne Olavsen, John Rolf Hagen-
Larsen, fung. OM Oddvar Myklebust. Bak fra v: Eks Storrepr. 
Olav Lars Løvoll, Eks Storrepr. Åge B. Eriksen, Eks OM Lars Kris-
tiansen, Eks Storrepr. Bjørn Solberg 

Fung. OM Oddvar Myklebust og 25 års veteran John Rolf 
Hagen-Larsen. 
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19. september 
Arbm. 
 

Dette møtet ble endret fra Venneaften til Arbeidsmøte, med 27 brødre til stede. 
Før ettermøtet presenterte undertegnede minneplaten av Eks DSS og Eks Stor Kapellan 
Dag Virik, som skal plasseres i Museets inngang. Tilbakemeldingen fra brødrene var at den 
er meget presentabel. 
 

Meny på ettermøtet var Fish’n chips som smakte godt, og fung. UM Sataslaaten fikk brød-
rene til å stemme i på to sanger. OM Trollsås var ganske kort i sin tale, det ble bare 
«Takk for maten». 
 

Det er et spørsmål om det ikke kunne vært litt mer «underholdning» på et arbeidsmøte, 
forslag er Etisk post av Kapellanen i salen og vinlotteri etter måltidet, ja hva med et lite 
kåseri eller intervju av en bror? Alle har noe å fortelle av almen interesse. 
Som vanlig var det avslutning med kaffe og «godprat» i salongen. 
ÅBE 

 

21. september 

Tur til Loge nr. 17 Dag i Porsgrunn. 

 

Vår sekretær Yngve Trydal som er tidligere medlem av Loge Dag, ville gjerne en tur til sin 
gamle loge, da de hadde innvielse på programmet. Han fikk med seg Eks. Storrepr Olav L. 
Løvoll og undertegnede.  
Vi hadde en hyggelig kveld, undertegnede hilste fra vår OM og Loge, og ønsket velkommen 
til vårt programmerte møte den 17. oktober. OM takket for hilsningen og lovet å samle 
troppene til turen. 
Menyen på ettermøtet var svinefilet med kremsaus, saltstekte poteter og tilbehør. Meget 
godt. Det hele ble avsluttet med kaffe i salongen.  
 

ÅBE 
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17. mai (er vi så glad i..) 

Denne gangen hadde vi som bor i Vestfold full klaff på flere måter. Været viste seg fra 
sin beste vår-side med sol og temperaturer opp mot 20 grader. 
De to siste årene har det ikke blitt noe skikkelig feiring, da kororaen har holdt sitt klam-
me grep over oss. 
 

Som i tidligere år var det servering av kaffe 
og kaker i Ordenens lokaler, etter at barne-
toget hadde passert. Arrangementet går på 
rundgang mellom de fire logene, og i år var 
det Loge Kongshaugs tur.  
Brødrene ble bedt av komiteens formann, UM 
Myklebust om å bringe kaker av forskjellig 
slag, og det skulle stekes vafler og varmes 
pølser. Spenningen blant komiteens medlem-
mer var på forhånd stor om hvor mange som 
ville møte frem. Og de ble ikke skuffet, mel-
lom klokken 11 og 13:30 var det tendenser til 
«stinn brakke», et riktig hyggelig syn. Utrolig 
bra at vi kunne være tilbake til normal feiring 
igjen. 

 

 

 

 

Nesten helt fullt i spisesalen. Flott å se at vi er tilbake til normale 
tilstander igjen. 

 

Logene hadde søkt kommunen om plass i borgertoget, denne gang litt langt bak i rekka. I 
2019 fikk vi gå først, grunnet feiring av Ordenens 200 års virke.   

 

 

 

 

Tekst  

ÅBE 

Bilder 

ÅBE 

TOG 

 

 

 Er det noe som mangler? Komiteen tar overblikk. 
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Sommerfest på Gokstad kystlag 11. juni. 

Etter to år med pandemi, var det igjen 
duket til fest i Gokstad kystlags loka-
ler på Framnes.  Over tretti brødre 
med fruer/samboer og gjester, ville 
fortsette tradisjonen med en trivelig 
sommerkveld på brygga.  
 

Når en skal arrangere en slik fest bør 
det være bra vær. Denne gang var det 
sol men vestavind, som ikke var helt av 
den lune sorten, men vi slapp regnet. 
 

Arrangementskomiteen besto av Si-
gurd Vestly, Helge Petter Klavenes, 
Svein Harald Sataslaatten og Walther 
Nordahl. De hadde laget en utmerket 
lapskaus, som alle deltagerne ga sin 
store begeistring.  Etterpå var det 
kaffe og kaker, og senere pølser m/
brød eller lompe som nattmat. Ingen 
gikk sultne hjem i de små timer.   
 

Musikken var ved Willys, en trivelig 
Østfolding. Han skapte en fin stem-
ning med god variasjon på sitt pro-

gram.  Det er hyggelig å kunne komme 
tilbake til de tradisjoner som vi har 
hatt i flere år, med sommerfest på 
brygga. Dette må det fortsettes med, 
at man ikke alltid får tropevarme får 
vi tåle, det er bare å svinge seg i dan-
sen «så holder man varmen». 

 

 

 

  

       

 

           

Takk til komiteen for god mat og en 
hyggelig kveld.  

 

ÅBE 

Utsikt mot fergekaia med «Color Hybrid», samt alle fritidsbåtene 
som venter på å få komme ut i rom sjø. 

Fra venstre: Komiteen som besto av Walther Alveberg, Sigurd 
Vestly, Svein Harald Sataslaatten og Helge Petter Klavenes 

Verten Sigurd orienterer om programmet. Bespisningen ble inne i 
første etasje. 



                                                         Kongshaug-nytt  Nr. 2 2022 Årgang 34                                                     12                                                

 

  

«Ut i det blå 22». 22.08  

Nevnd for utadrettet arbeide, med leder 
Hans Erik Thomsen i spissen, tok i år opp 
tråden med å arrangere «Ut i det blå» et-
ter to års avlysning grunnet Korona. 
38 inviterte kom fra følgende institusjoner; 
Forsmann-, Solvang-, Ranvik-, Bugård-, Par-
ken- og Framnessentret. 

14 brødre stilte med bil mandag 22.08, for 
å gi våre gjester en fin opplevelse rundt, og 
i byen vår. Mye har skjedd i Sandefjord på 
mange fronter i de siste årene, og det som 

de reisende fikk oppleve, 
uttrykte de en fantastisk 

takknemmelighet for. 
 

Den ca. to timers rundtu-
ren, ble avsluttet på går-
den til Ellen og Svend Hå-
konsen i Åsrumveien 101, 
hvor det ble servert kaffe 
og karbonade samt svele.  
Låven er innredet til å 
«huse» mange anledninger, 
noen ganger med så mange 

gjester, at vertinnen ikke fikk søvn på øynene natten 
før arrangementet. Lokalet er blitt et festsal i fin 
gammel stil.  

Vi takker for oss, og kommer gjerne tilbake ved en se-
nere anledning. 
 

Foto: Øverst, tre hyggelige og fornøyde passasjerer 
hos forfatteren. I midten, velkommen til bords. Ne-
derst, Vertskapet Ellen og Svend foran en modell av 
sin bolig. 

 

Denne artikkelen ble satt inn i en litt endret versjon i 
Sandefjord Blad mandag 29.9. 
Så vidt jeg vet har vi ikke gjort dette tidligere. 

 

ÅBE 
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Nytt fra huset i sommer. 

Oppussing av husete «bakside» har vært på planen en stund, 
det var nødvendig med fjerning av løs puss, og andre ting som 
har med tidens tann og gjøre. Arbeidsstillaset har stått opp en 
stund i påvente av bla. godt tørkevær, så nå skulle arbeidet ut-
føres. 
Først var det fjerning av løs puss, så ilegg av ny sement, og 
spyling av hele veggen. Dette ble utført torsdag 30. juni av 
Helge Petter Klavenes, Arne O. Nyland og Svein Harald Sa-
taslaatten. 
Neste dag ble det de samme brødrene samt Yngve Trydal og 
Knut Auby, som fortsatte vedlikeholdet. Hele veggen ble malt 
så nå burde det holde i flere år. God jobb i solskinnet.   
 

På bildet til høyre er Helge Petter øverst pt. med brukket arm, 
men likevel i full jobb. Under ham står Svein Harald. 
Bildet under viser på øverste platt fra venstre, Knut, Helge 
Petter, Svein Harald og Arne Olav. Nederst Yngve, som lar 
sommersolen ta seg av brunfargen men han sørger for den hvite. 

 

 

Denne dugnaden har spart Husstyret 
for en utgift på ca. kr. 650.000.- 

 

 

 

 

Den årlige rundvasken 

 

 

Gutta vasker og støvsuger 
i salen. Fra v: Billy Ken 
Sandnes, Svein Heggem, 
Per Arne Marthinsen, Hel-
ge Petter Klavenes og Kjell 
Fredrik Moe.  
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Velfortjent lunch på takterras-
sen. 
Foto: SHS. 

 

 

 

Vanlig vedlikehold. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inngangspartiet må også fikses. Sataslaatten er god med hammeren. 
Nytt styresystem for lys og lyd. 

Det har vært stor aktivitet på og i Logehuset i sommer. Først ble sydveggen reparert for 
en del løs murkledning, og malt. Så var det den årlige vaskedagen med deltagelse fra både 
Rebekkalogene og Odd Fellow. Alle varmeovner i logesalen er skiftet, de var av «gammel» 
dato og mindre effektive.  

Men rosinen i pølsa var montering av nytt 
kontrollsystem for lys og lyd. Det er det 
samme systemet som er montert i Logehuset 
i Larvik.  

Det kreves solid opplæring, men da virker 
det fint. Nye mikrofoner på stolene, og noen 
ekstra portable er også anskaffet. Systemet 
er benyttet i et par av våre møter, og virker 
etter hensikten greit. 

 

 

Tekst og foto: ÅBE. 

 

            Lydansvarlig Hans Erik Thomsen 
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Jubilanter 

Hans Magne Skaatan 70 år  

Hans Magne ble født 30. mai 1952 i Hvarnes i Lågendalen. 
Han vokste opp sammen med to brødre, med foreldre som 
drev landhandel. De hadde overtatt den etter hans morfar, 
Hans Mathias Odberg, og drev den i mange år, fra rett etter 
krigen til de var pensjonister.  

I oppveksten ble han godt kjent med naboene/kundene, da 
han som de andre brødrene måtte hjelpe til og ta sin del av  
arbeidet i butikken og med varekjøring. Kundene var stort 
sett de samme fra bygda i årevis. 
 

Han var interessert i å fiske, besøkte vannene i området, og 
var også med på drivgarnsfiske i Lågen -  med to båter som 
drev med strømmen med et garn mellom båtene. Hans 
«fiskepers» var en lakserugg på 14,9 kg. 
Hans interesser var også sport, bla. friidrett med flere 
klubbrekorder, bl.a. på 60m med 7,1 sek. Deltok også i lang-
renn og skihopp. 

 
Tiden for militærtjeneste kom, og det ble rekruttskole på Værnes flystasjon, videre tje-
neste på Bardufoss og siste del på Mågerø stasjon. 
 

Han ønsket å utdanne seg til møbelsnekker/lærer. Først folkehøyskole på Sagavoll, Gvarv i 
Telemark, videre utdannelse som møbelsnekker i Larvik, Sandefjord og Lunde.  Deretter 
Lærerhøyskole på Notodden og Eik i Tønsberg. Han ble etter hvert lærer i møbelsnekker-
faget samt design og håndverk på Sandefjord videregående Skole i mange år.  Tok også 
hovedfag i formgivning på Notodden fra 2002-2004.  Som den eneste i landet skrev han i 
løpet av dette studiet hovedfagsoppgaven «Bevaring av Flisefat-tradisjonen i Lågendalen», 
en innholdsrik bok om dette temaet.  Det var spennende og lærerikt å gjennomføre dette 
arbeidet. 

Han har også ledet flere flisefatkurs på bygdetunet i Kvelde i etterkant. Dette er en tra-
disjon som dessverre er på vei ut. 

I 1976 giftet han seg med Marianne og flyttet til Sandefjord, de fikk etter hvert to barn, 
to svigerbarn og seks barnebarn.  
 

Begynte på Breidablikk/Ranvik skole som lærer, var tre år i Larvik som gymlærer og etter 
det lærer på SVGS innen snekkerfag og senere design og håndverk. 
Totalt har han vært lærer i 42 år, og har hatt mange fine elever og kollegaer. Han har 
møtt flere elever i ettertid som har gitt ham ros for sin væremæte og evne til å lære 
bort og skape trivsel.  Hans motto har hele tiden vært: Trygghet – trivsel – tålmodighet. 
Nevnes må også hans interesse for reiser og veteranbiler. Sammen med Jostein Selvikvåg 
og Ola Fjeld, har det blitt turer til veteranbilmesser i flere land, Birmingham, Bremen, Es-
sen, Paris og de skandinaviske landene mellom 25 og 30 ganger opp gjennom årene. 
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På gården har han drevet med vekst av juletrær siden 1968. Hovedsakelig av type gran, 
edelgran og fjelledelgran. Hvert år er det mange som finner veien til gården hans på 
Skolmerød for å finne seg et juletre. Han har opparbeidet seg god viten om alt som angår 
dette, som for eksempel planting og stell og klipping av trærne som må gjøres flere gang-
er om året.  

Hans Magne ble opptatt i Loge Kongshaug 21.9.2009 med Jostein Selvikvåg som fadder. 
Han har hatt posisjoner som UM’HA og OM’HA i perioder. Han fikk besøk på bursdagen 
av Svein Trollsås og Ola Fjeld, de hadde en trivelig stund med gode samtaler. 
Etter dette intervjuet ble det tid til en omvisning i vårt OF Museum, med orientering om 
fortiden til Odd Fellow Ordenen her i byen og andre steder.  

Vi ønsker vel overstått feiring av de 70 år, og lykke til videre med ditt virke.    
ÅBE. 

__________________________________________________________________ 

 

Walter Alveberg Nordahl fylte 75 år den 8.juli.2022  

Walter er født i Kragerø hvor han vokste opp, gikk på folke-
skole og realskole. Han ville helst gå i gullsmedlære, men 
hverken i den bransjen eller som sølvsmed fikk han lære-
plass. Endelig fikk han begynne hos Naper boktrykkeri som 
fremdeles brukte blytyper, og var der i to år. Så ble det 
Larvik Yrkesskole i ett år på typograflinje, og han tok også 
svenneprøve i grafisk. 
Det ble tid for forsvarstjeneste. Først rekruttskole i Kyst-
artilleriet, så utdanning i saniteten, med praksis på Hauke-
land sykehus. Resten av tjenesten ble utført på Rauer Fort i 
Østfold, som tannlegeassistent. På den tiden gikk det perm-
båt til Nøtterøy og så var det haik hjem. 
  

Han ble gift med Ingeborg fra Gol i Hallingdal. De har feiret både sølv og gullbryllup sam-
men.  

I Drøbak fikk han jobb som typograf, og veien til Oslo var ikke så lang for å ta mester-
prøve. Deretter to år på høyskole for grafikere. Ble bedriftsleder (faktor) i grafisk, og 
fikk jobb i Hadelands Blad på Brandbu i ett år. Deretter jobb i Oslo på Petlitz Trykkeri i 
tre år. Ny jobb igjen i Gamlebyen i Fredrikstad. Der var det et trykkeri som skulle legges 
ned, men han fikk arbeide der ett år.  
Så kom muligheten for å få eget trykkeri. Det ble på Dokka, hvor det på den tiden var 
god økning i industriutbygging, som hadde bruk for hans tjenester. Flyttet inn i en ned-
lagt bussgarasje og innredet den til trykkeri, bygget på litt ekstra for å få plass til sine 
maskiner og utstyr. Han begynte tidlig å bruke datautstyr, både til regnskap og offset-
produksjon.  
Ble formann i Nordre Land næringsråd og Nordre Land Håndverkerforening. Hadde sam-
arbeid med Moore Paragon. Ble også nærings/industriformann i Kommunen. Her skulle han 
passe på at Dokka Kommune benyttet de lokale krefter som var tilgjengelig på beste må-
te. 
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Etter 12 år på Dokka ble det Sandefjord med jobb på Service-Trykk i Kilen til år 2000.  
Underveis tok han PPU-undervisning på Framnes, for å kunne praktisere som lærer. 

Han utførte trykking av forskjellige artikler for Loge Kongshaug og Leir Vestfold, på 
oppdrag av Eks OM Theo Rowe. Rowe likte Walter, og spurte om han  ville melde seg inn i 
Logen. Det var greit og han ble innviet 17. oktober 1988, med Theo Rowe som fadder. Han 
har mottatt 25 års juvel, og er på god vei til 40 VeJu, med sine 34 logeår. 
 

Han har hatt følgende verv i Logen: Indre Vakt, OM-Høyre Assistent, og Undermester. 
Han ble også innviet i Leir Vestfold, og var i to perioder Leirens Inspektør. 
 

Vi gratulerer med vel overstått 75-års dag, og ønsker god tur videre på Logeveien. 
ÅBE 

__________________________________________________________________ 

 

John Rolf Hagen-Larsen 75 år 

John er født 16. september 1947 i det gamle fødehjem i 
Sandefjord. Han er den yngste av tre søsken. 
Hans far var førstestyrmann (i dag heter det overstyr-
mann) på Jahre-kokeriet «Ulysses». Skipet gikk under 
amerikansk flagg, med norsk besetning da krigen brøt ut 
i 1939, ble dirigert til USA, til alliert havn. Under krigen 
seilte han som kaptein på amerikanske Liberty-skip, og 
fortsatte å seile på amerikanske skip etter krigen. 
Familien hans reiste til USA i 1951 og var der i fem år, 
plassen het Lake Telemark i staten New Jersey. 
Retur til Sandefjord våren 1956 der de hadde hus på 
Hasle. Far skulle komme etter ut på høsten, men døde i 
New York etter å ha gått i land. 
Det var et maritimt miljø i min familie, som i så mange 
andre i Sandefjord. John Rolf valgte maskinistyrket, 
gikk to år på aspirantlinjen (verkstedlinje) på yrkesskole 
og tok 2. maskinisteksamen om kvelden. 
På den tiden møtte han Inger, som ble hans kone i 1971. 
Så ble det ut til sjøs, og tok også 1. maskinistskolen og 
maskinsjefskolen. Deretter inn i marinen og ble utskre-
ven kvartermester på KNM ODD i 21 TKB skvadron. 
 

Etter militærtjenesten ble det seiling og karriere. Familien økte etter hvert med tre 
barn. Ved fylte 31år rykket han opp til maskinsjef i rederiet Anders Jahre (Kosmos). 
Seilte henholdsvis på motor og damp. Hadde ofte med sin familie på reisene, dette var i 
årene før ungene begynte på skolen. 
Var syv år som maskinsjef frem til rederiet A. Jahre flagget ut skipene. Fikk fartstid på 
20 år. Var ett år på teknisk avd. i Jahre, men i 1987 ble det jobb på den nye oljeriggen 
«Ross rigg» som skulle bore etter olje i Barentshavet. Sluttet i 1989 grunnet vanskelige 
tider i bransjen og mulighet for permitteringer. 
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Begynte å jobbe i Tofte Industrier (cellulose) som skiftsjef. Det var en spennende og ut-
fordrende periode. Fabrikken var forholdsvis ny, og med avanserte styringssystemer. En 
tung kjemisk industri som var meget utfordrende, med førti mann på skiftet. 
 

Etter syv år ble han lei av skiftarbeidet og stadige møter i fritiden, så han søkte jobb i 
Vestfold vann og ble ansatt som driftssjef april 1996.  Var med på å endre styringssys-
tem til moderne og rask styring. Var også med på å bygge om vannbehandlingen fra filtre-
ring til kjemisk felling, samt bygging av nytt vannverk ved Eikeren, slik at Vestfold fikk 
tosidig vannforsyning. Utskifting av gamle betongrør (1000mm dia.) til stålrør.  
Hele tiden var det nye prosjekter. Han arbeidet der i atten år til han gikk av som pensjo-
nist ved sekstisyv år.  
 

Han er selv fornøyd med et meget allsidig arbeidsliv i totalt førtiseks år, og har en flott 
familie med tre barn og syv barnebarn, hvor alle bor i Sandefjord. Det blir mye ferierei-
sing, og de har leilighet i Los Cristianos på Tenerife.    
 

Han ble innviet i Loge Kongshaug 03.02.1997 med Leif Keim-Johnsen som fadder. Han har 
vært Indre Vakt og kasserer, og ellers med i Nevndarbeide. Fikk tildelt 25 års Veteran-
juvel i høst. Husker spesielt den første tiden hvor alle «nykommere» var med i Privat-
nevnda, som en fin tid, og ble kjent med flere brødre på kort tid. 
Vi ønsker vel overstått 75-årsdag, og god seilas videre på Ordensferden.  
ÅBE 

__________________________________________________________________ 

 

UT AV ENSOMHETEN 

 

Dagsavisen VG har i bilag den 19.9 en artikkel som heter: «Rådene ut av ensomheten». 
Det er sikkert flere enn jeg som på sine eldre dager har fått føle på ensomheten. Grun-
nene kan være så menge, miste sin kjære, problemer med hørsel og syn, eller andre pro-
blemer. Påstanden er at fire av ti over 80 år er ensomme. 
Ensomhet er en skikkelig ubehagelig følelse. Følelsen av ensomhet er såpass ubehagelig at 
den skal motivere oss til å søke nærhet hos andre, sier psykolog Kyrre Dyregrov. 
Da jeg ikke besitter de kunnskaper som psykologen har, er det sakset noen punkter: 
 

1. Vær åpen om ensomheten din med noen du stoler på. 
2. Benytt deg av de fysiske møteplassene som finnes. 
3. Har du noen som kan hjelpe deg med sosiale medier? 
4. Prøv å ta tak i de negative tankene dine. Finnes det andre måter å se situasjonen på? 
5 Husk at andre du kjenner kanskje har samme måte som deg. Tør å ta kontakt med dem. 

For oss som er Odd Fellows burde det være en mulighet for å diskutere eller i alle fall 
dele våre synspunkter med hverandre, det er en av intensjonene med vårt Ordensliv. 
Vel møtt på neste møte! 
ÅBE 
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 Tilbakeblikk på Kongshaug – Nytt.  

 
Årgangene 1990-91 det ble utgitt fire nummer hvert år. I 1989 ble det tatt opp seks nye  
brødre, en av de som ble tatt opp er fortsatt medlem hos oss. 
 
I vårterminen 1990 var det to klubbaftener, et bedriftsbesøk og to loge besøk. 
En ny bror ble tatt opp. 18-20 mai fikk de besøk av vår vennskapsloge nr.77 Olaus Petri i 
Stockholm 25 brødre med damer, de fleste ble innlosjert privat. 
 
Høstterminen 1990 en klubbaften, en venneaften med 48 Færder. En søndag i september 
var det en familie tur til Brudal i Kodal traktene. I oktober var det festloge m/damer.  
 
Vårterminen 1991 fire klubbaftener, et bedriftsbesøk, to loge besøk, en familie skogstur 
i mai. Våren  1991 kom det et hjertesukk fra OM, de to siste årene har mange av våre 
brødre falt  fra, nå er vi bare 135 brødre. Vi anmoder derfor brødrene om å se seg om i 
vennekretsen, familie og kolleger om det noen som kan være potensielle medlemmer. 
 
   Da er du rik. 
 
 Kan du smile gjennom tårer  
 Når din drøm blir knust til støv? 
 Kan du skimte nye vårer 
 gjennom høstens visne løv?     
                                                              
                                               Kan du miste dine venner 
                                               for din tanke og din tro? 
                                               Og stå ensom når de brenner 
                                               fellesskapet trygge bro? 
 
                                               Kan du tilgi dem som smiler 
                                               skjevt når alt går deg i mot 
                                               og som skyter hånenes piler 
                                               i din sarte hjerterot? 
 
                                               Kan du glemme sorg og smerte 
                                               spott og urett, hån og svik 
                                               uten bitterhet i hjertet 
  er du meget, meget rik.       
 
          Dikt av Karthon Håland  
 
 
Høstterminen 1991 nye embedsmenn er valgt. Eks OM Birger B. Vabog, OM Arne Sørlie, 
UM Åge Rem, Sekr. Bjørn Solberg, Skattm. Finn Holtan, Kass. Frank Eriksen. 
Det ble holdt fire klubbaftener, et loge besøk, en innvielse av to nye brødre. 
Alle våre gamle Kongshaug- Nytt er lagt inn på loge nr.15 Kongshaugs hjemmesider. 
En kan gå inn å lese dem uten bruk av passord. 
 
OLL        
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Tønsberg, september 2022 

Gode søstre og brødre i distrikt 8 Vestfold. 

Høsten er her, loger og leire har begynt sitt ordensarbeid etter en lang sommerferie. 
Det er godt å være i gang igjen. 

NOFA Vestfold inviterer både deg og din ledsager til høstseminar i ordenshuset i Sande-
fjord 

Lørdag den 5. november 2022 kl. 11.00 – ca. kl. 14.30. 

På programmet står det:  kl. 11.00 tar Vincent Hagerup opp temaet «Hverdagsetikk»  

kl. 11.45 Randulf Meyer har valgt tema: «Sorger, Gleder og Hu-
mor i Ordenen».  

Kl. 12.30 lunsj, vi får servert karbonadesmørbrød og en sjokola-
debit til kaffen.  

Kl. 13.30 holder Gyrid Beck Solberg sitt foredrag «Det er meg 
det kommer an på».  

Deltakeravg. kr. 200,00 betales til NOFA Vestfolds konto 1503 88 54922 innen 25. 
oktober. 

Innbetalingen er denne gang lik påmeldingen. HUSK å skrive navnet ditt på innbetalingen 
og din loges nummer i parantes. (Eksempel: Turid Tuft (95). Vi håper dette vil gå bra, da 
det vil lette vårt arbeid med deltakerlistene. 

Antrekk er som vanlig: Logeantrekk/kort kjole med insignier. 

Vi håper vi ser deg og ønsker VEL MØTT! 

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

 

NOFA Vestfolds Råd 

Turid Tuft 

Leder 

Tlf. 928 35 141 
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Embedsmenn og nemndmedlemmer for perioden 2023-2025. 

 

For å kunne drive logen på normal måte må ca. 20 brødre engasjere seg som embeds-
menn, og samtidig må ca. 50 plasser fylles i ulike nemnder. 

 

Nominasjonsnevnden i loge 15 Kongshaug er nå godt i gang med å finne neste termins 
embedsmenn og brødre til de ulike nemndene. Mange plasser er nå besatt, men fremde-
les mangler det embedsmenn på viktige plasser.  

 

Det er derfor fremdeles mulig å få oppgaver som kanskje har stått på ønskelisten 
lenge. 

Husk, logen er helt avhengig av at mange brødre stiller opp og deltar i driften. Det er 
viktig å se på driften av logen som en gedigen dugnad hvor alle må trå til på en eller an-
nen måte. Aktiv deltakelse er imidlertid både lærerikt og hyggelig, og ikke minst en fin 
anledning til å bli enda bedre kjent med brødrene. 

 

Spørsmål knyttet til de ulike oppgavene som logen må besette, og ønsker om verv, kan 
rettes til nemndas formann Kjell A. Olsen Tel. 92450 777 eller e-post; kao@sfjbb.net 

Alle spørsmål og ønsker vil bli behandlet konfidensielt. 

_________________________________________________ 

 

Løsning på bildegåten i sommernummeret: 

 

 

Bildet viser to trær som har tekst lagt inn i 
seg.  
Det til venstre har et fellesnavn for de tre som 
er «søtt».  
Da blir det å sette sammen med «i tre» og blir 
søttitre (73). Herfra skal trekkes det som blir 
av det andre treet.  
De hengende ordene kan settes til felles 
«trett», satt sammen med «i tre» blir det 
trettitre (33) og svaret blir da 40! 
Det var ingen som kom med løsning til meg, så 
da blir vinflasken som var satt opp som premie, 
benyttet på en mer personlig måte. 
ÅBE 
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HØSTNØTTER 

Vi la inn en nøtt i sommernummeret. Det kom ingen løsninger. 
Etter å ha fått spørsmål fra noen av brødrene om fortsettelse, lager vi noen små oppga-
ver. Hvis du løser dem, så send svar til abe-eri@online.no, så finner vi en belønning til 
første riktige svar. 

Oppgave 1: Her gjelder det å finne et geografisk sted på bakgrunn av bildene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 2: her er 5 rebusoppgaver 

1. Trestykke + militær tittel = uheldig person 
2. Redskap + redskap = fugl 
3. Næringsmiddel + katt = storspiser 
4. Eie + fase = morgenfugl 

5. Familiemedlem + stoff = båt   

 

__________________________________________________________________ 

Vi gratulerer 

 

 

 

 

Frank Olav Eriksen 80 år 15.10.22 

 

 

 

 

Tormod Dingstad   103 år 30.11.22 

 
 

 Bilde 1  Bilde 2  Bilde 3 

 Bilde 4 

mailto:abe-eri@online.no
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Midlertidige lokaler for de Loger og Leire som holder til i Storlogen. 
 
Storlogen har i senere tid planlagt renovering i sine lokaler i Stortingsgata 28, og som et 
ledd i disse planer, vil de flytte møtevirksomheten til et annet sted for tiden frem til 
31.12.2025.  
Følgende nyhetsbulleteng er lagt ut på Nettavisen: 
Nyhetsbulleteng juli 2022 Årgang 7 
  
LEIEKONTRAKT FOR MIDLERTIDIGE LOKALER 
 
A/S Stortingsgaten har signert leiekontrakt med Storebrand Eiendom om leie av midlerti-
dige lokaler for logenes virksomhet i rehabiliteringsperioden. 
 
Adressen er Ruseløkkveien 14, med inngangen fra Munkedamsveien tvers over for 
Oslo konserthus. Leiearealet utgjør 2 183 m2. Lokalene ligger på gateplan og gangavstand 
fra Stortingsgata 28 er ca 500 m. Lokalet er uinnredet og må tilrettelegges for logedrift 
før de kan tas i bruk. Det vil ikke være plass for Storlogen, kanselliet, museet eller selska-
pets administrasjon i disse lokalene.  
 
Kontrakten løper fra 1.09.2022 og utløper 31.12.2025 med opsjon for ytterligere et år.  
 
Grebbestad 04.07.2022 

 
Ole Fjelldal 
Daglig leder 
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Klubbaften hos Napern1916 

Vi gjorde en meget god innsats i fjor, for en fantastisk «institusjon» i nærmiljøet vårt: Napern1916. De 
ville gjerne gi noe tilbake, og vi ble enige med dem om å legge en av våre Klubbaftener til Napern. 

Som sagt, så gjort, og mandag 12. september ble vi enige om. Videre ble vi enige om at de skulle presentere 
de ansatte og de frivillige som ville/kunne bli igjen etter stengetid, gi oss en omvisning i lokalene med infor-
masjon av hva de forskjellige avdelingene driver med, kanskje litt underholdning og avrunde det hele med 
egenlaget mat. Det møtte opp 15 brødre, og da vi gikk var det enighet om at vi hadde hatt en meget fin og 
interessant kveld! 

Det åpnet med at Napern’s leder, Jarle Hem, presenterte huset og sa litt om hva de «lever» av og hva de 
driver med. For å si det litt enkelt så «lever» de av fast 
tilskudd fra kommunen pluss donasjoner fra private/
firmaer og gaver fra bankstiftelser. I den anledning 
fortalte han at de hadde nylig fått en del midler fra 
Sparebankstiftelsen og spurte ungdommene hva de syn-
tes pengene skulle brukes på. Og hold deg fast: De ville 
ha spill, bøker og planter! Hvem hadde gjettet på slike 
ønsker fra dagens unge i alderen 13-18 år? Men det 
gjenspeiler miljøet de har klart å skape på Napern1916. 

Så fikk vi presentert en nydelig, egenkomponert 
sang med eget pianospill, av Ameli Olivia Johannes-
sen. Hun hadde egentlig litt lyst på musikklinjen på 
SVGS, men fant det utenkelig. Musikkrommet på 
Napern virket litt interessant, og med litt oppføl-
ging der endte det med at hun har sluppet ut en 
egenskrevet plate. Og nå jobber hun videre med 
Bård i studioet deres og skal straks slippe en ny, 
egenkomponert plate. 

Litt om de ansatte/frivillige.  

Det er 2 ansatte der, Jarle Hem som daglig leder i 
60% stilling og Marius Kultorp som kulturarbeider 
i 60% stilling. Videre var det 7 frivillige der som 
jobber uten lønn. Det var bl.a. Sebastian som «gjør ingen-
ting», men likevel en hel masse, Andrè som kom innom 1 mnd 
før han fylte 18 år og «måtte» bare fortsette, Kasper som er 
16 (snart 17) og «sjef» som gjør «alt mulig» selv om han 
egentlig er bruker, unge Cecilie som også gjør «alt mulig» 
uten å bli spurt eller bedt om å gjøre. Videre var det Tom 
Cato som er voksen og styremedlem i Frilynt (som er ansvar-
lig driver), kom tilfeldigvis innom en gang for lenge siden og 
har ikke klart å komme ut igjen. Og Trond som hadde sitt 40-
års lag der en kveld, er nå 64 og er fortsatt der hver kveld. 
Totalt sett en helt fantastisk gjeng!                            

Før Coronaen var besøkstallet rundt 100 i snitt, mens det nå er rundt 60. Det er litt lavt, men vil nok ta seg 
opp. Det pleier å være litt under normalen rett etter skolestart da de har nok med å etablere seg i nytt mil-
jø og nye venner. Fra oktober kommer de sterkere tilbake etter å ha stabilisert seg eller kanskje «gitt opp» 
å finne en gjeng. 

 

 Brødrene hører på orienteringen om Napern 
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Det er et flott miljø på Napern, og 
den «interne justisen» er tøff og 
konsekvent. Det aksepteres at det 
kommer hasj-påvirket innom, men 
ikke at det oppbevares eller omset-
tes hasj der, da er det rett ut og 
karantenetid. Men det siste har de 
faktisk ikke opplevd. 

Det hender en gang i blant at en eller 
flere ansatte/frivillige har blitt væ-
rende på huset til langt på natt. For 
når de opplever vanskelige ting eller 
det skjer noe med dem eller i fami-
lien, kommer de ofte til Napern i ste-
det for å dra hjem. For de vet at der 
kan de prate med voksne de kan stole 
på uten å få «juling», kjeft eller 
andre konsekvenser. Og vi ble fortalt 
noen tøffe eksempler på det. 

Omvisningen ga oss et innblikk i Sy- og malingsavdelingen der bl.a. en profesjonell grafisk tegner bistår 
ungdommen. Det er ungdommer derfra som har laget de flotte dekorasjonene i fotgjengerundergangene 
rundt om, og i tillegg utarbeider de motiver og trykker dem på T-shirts, buttons, kopper, caps’er etc. Vide-
re har de også fått med en profesjonell animasjonstegner som hjelper 
dem å lage et opplegg til «Skapern på Napern» som settes opp på Hjert-
nes tirsdag 27. sept. 2022.  

Videre fikk vi et innblikk i musikkstudioet, mikserommet og øvelsesrom-
met der det siste er åpent for alle som vil prøve seg. Og det er i Stu-
dioet og Mikserommet som nå Ameli Olivia Johannessen holder på å lage 
den nye platen hun skal slippe snart i tillegg til å opptre på «Skapern på 
Napern».  

Og til slutt var vi innom det ny-innredete gaming-rommet med siste nytt 
i utstyr sammen med ny-innkjøpt, gammelt utstyr. Og begge deler 
like populære 

Som avrunding på det hele ble vi 
servert nydelig, hjemmelaget 
småsuppe laget av Jarle Hem. 
Han hadde begynt på den kl 
14:00, og det var kun en bruker 
som aller nådigst og etter veldig 
ydmykt spørsmål, hadde fått lov 
til å dele opp gulrøttene. Men 
ungdommene hadde fått lov til å 
teste og godkjenne suppen, og at 

den ble godkjent av oss også ble bevist ved at de fleste var borte og fikk en ekstra porsjon. 

Så det bør ikke være noen tvil om at vi har gjort et godt og riktig valg når det gjelder ny organisasjon som 
vi skal støtte. Det er fortsatt ungdom det gjelder, og i tillegg ungdommer som sliter med sitt i et lokalmiljø 
fullt av krav og forventninger. Og vi kan hjelpe på flere områder som kan likestilles, som hjelp ved arrange-
menter i stedet for innleid personell, skaffe materiell til utvikling av produkter (som epleplukking til saft-
produksjon), salg av eplesaft, starte pengeinnsamlinger etc. Det er flere områder vi kan bidra på uten å 
måtte åpne egen lommebok, bare vi slipper fantasien løs. Og dette kan gjøre at Napern fortsatt vil få 
mange eksempler på brukere som har kommet innom helt tilfeldig, fått livet snudd «på hodet» og endt opp i 
en jobb/yrke i motsetning alle spådommer. 

La oss alle støtte opp om Napern1916 og våre lokale ungdommer. Husk at «Den hjelper seg selv best, som 
hjelper andre». Så hvorfor kan ikke vi tenke lokalt og overlate til Storlogen å tenke globalt…..? 

Tekst og foto: YT   



                                                         Kongshaug-nytt  Nr. 2 2022 Årgang 34                                                     26                                                

 

          

 

                                  □ 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. 12/9, 10/10, 14/11, 12/12. 

                                                                                                                                                                                        

 03.10   Venneaften                                                                                                                                                                           

 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 

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 03. Oktober 2022 

Redaksjonen ønsker alle medlemmer med familier 
en flott og fargerik høst 
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