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Gode bror 
 

Tiden går fort, når du leser dette er det straks 
jul. Loge 15 Kongshaug har hatt en fin høsttermin 
med mange gode møter. Jeg føler også vi har hatt 
tid til hverandre, og har hatt mange gode samta-
ler. 

 

Vi lever også i en tid hvor vi må tenke på våre brødre i Ukraina, som har det 
vanskelig. Mange av deres landsmenn er skadet og døde, i en fullstendig håp-
løs krig som burde vært unngått med dagens muligheter for sameksistens. 
Det er viktig at vi sender en tanke til denne delen av Europa, og håpe på at de 
får en jul, uten for mye innblanding fra nabolandet. 

Fokuset for oss i høst, har blant annet vært, at vi må huske på at vi er brød-
re, ta vare på hverandre, og gjøre mot dem, som du vil at de skal gjøre mot 
deg. Logelivet består hele tiden av det å bli en bedre utgave av seg selv. Vi 
må jobbe med det hele tiden, og håpe på at vi som brødre ute i det vanlige li-
vet, fremstår som vi lærer i logen.  

På vårterminen skal vi være mer aktive på ettermøtene og klubbaften. Vi vil 
på alle arbeidsmøter ha et program på ettermøte, og den 27. februar vil det 
bli klubbaften med interessant innhold. 

Til slutt håper jeg alle leserne av dette bladet får en fin jul med familien. 
Julen er tiden for ettertanke, og forhåpentligvis konstatere at vi har det 
utrolig bra i dette landet, og at du som leser har det godt med familien og di-
ne nære venner. 

God jul og godt nytt år. 

 

Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

OM 

Svein Trollsås  
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Kjære brødre! 
 
 

Vi er allerede inne i adventstiden og julehøytiden 
står for døren, mørket senker seg over oss, og kulda 
kommer krypende. Heldigvis så snur det snart og ly-
set kommer tilbake, sakte men sikkert. Julehøytiden 
er en flott tid, særlig for forventningsfulle barn, 
men vi voksne er også opptatt av julen, kanskje på 
en litt annen måte. Prøv å glede noen i denne tiden, 
husk at delt glede er dobbelt glede.                                                                                         

I denne høstterminen har jeg vært sammen med distriktsrådet å tildele en 
bror i Loge 120 Colin Archer 50 års veteran juvel.                  

I vår egen loge hadde vi en verdig og stilfull 40 års veteranjuvèltildeling 
den 5.12 og det var brødrene Einar Westbye og Cato Wendt som hadde 
gjort seg fortjent til det. Ekstra hyggelig var det også at vi hadde Cato 
Wendt sin kone Elisabeth Skaara Wendt som gjest denne kvelden, og hun 
fikk overvære den flotte og verdige seremonien ledet av Distrikt Stor Sire 
Gunnar Orskaug. Som fung. Stor Marsjall var det ekstra hyggelig for meg 
og få først føre en Rebekka søster inn i logesalen. Deretter ble våre to nye 
40 års veteraner ført inn. Møtet ble avsluttet med brodermåltid, gode taler 
og kaffe/ bløtkake.                

I distriktsrådet har vi månedlige møter hvor mye av diskusjonene handler 
om å få nye brødre.  

I nevnd for logens styrkelse og ekspansjon jobber vi også med det samme 
problemet, det å rekruttere nye medlemmer.   

Da vil jeg som Storrepresentant ønske alle brødre med familier en riktig 
god jul, og minne alle på at vi trenger flere brødre, vi må alle ta et felles an-
svar. 

 
Med hilsen i V,K og S 

Fred Magne Olafsen                                                                                           

Storrepresentant 
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 Kjære brødre 
Denne gang refereres innlegg i et medlemsblad fra 
Leir nr. 11 Nord, Tromsø 1985, som heter 
«Kommandørens Bønn» og det lyder; 

«Du skal handle slik at du i en handling ikke glemmer 
dine medmenneskers behov, heller ikke dine egne. Alt 
som du forventer av andre, gjør det for andre. Du 
skal handle slik at dine behov, eller behovene til din 
gruppe eller til medlemmer i din gruppe, tilfredsstil-
les i høy grad og over et lengere tidsrom. 
Du skal handle slik at din handling er åpen for erkjennelse av livsløgn. 
Du skal handle slik at du aldri tar avgjørelser under gruppepress. 
Du skal handle slik at tvangen som din handling skaper for deg og for andre, 
går over de oppgaver som skal løses uansett. Begrens dine krav, slik at opti-
mal tilfredsstillelse av oppholds- og utfoldelsestrang er mulig. Se til at 
andre mennesker aldri lider under din ledelse. 
Du skal handle slik at jorden, selv om 100 år, kan være oppholdssted for 
mennesker. Ikke løs miljøproblemer gjennom teknisk-rasjonell adferd. 
Du skal handle slik at ditt arbeide og dets følger ikke strider mot naturen, 
men tvert om at naturens muligheter utnyttes til menneskenes beste. 
Du skal handle slik at du aksepterer og realiserer dine egne sosiale og kos-
miske begrensninger. 
Du skal ikke handle for å ha, men for å handle. 
Du skal handle slik at du aldri middelbart eller umiddelbart tar en avgjørelse 
mot et menneske, som formelt og materielt sett er uskyldig. 
Du skal handle slik at du eller andre hvis det står i din makt, aldri uaktsom 
eller med vilje provoserer en situasjon, hvor moralske avgjørelser ikke leng-
ere er mulig. 
Du skal handle i din oppdragerfunksjon slik at du setter barnets behov på 1. 
plass og tar hensyn til samfunnets krav hvis de ikke går mot barnets. 
Du skal handle slik at familiekonflikter kan utkjempes åpent, uten at noen 
taper. 
Du skal handle slik innen familien at din grunninnstilling som partner bestem-
mer dine handlinger». 

Med Broderlig Hilsen og ønske om God Jul og et Godt Nytt År 

 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Sigurd Vestly 
Kapellan  
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Heroldens hjørne 
«Nå er det jul igjen..» synger vi, og når bladet 
kommer til deg er det midt i Advent, og få da-
ger igjen til julaften. De fleste gleder seg til 
høytiden, men i lokalavisen ser vi at flere enn 
tidligere, ikke har så mye å glede seg til. Hel-
digvis er det noen lyspunkter, som at noen som 
har litt å gi bort, kommer på banen med en 
hjelpende hånd. 
Denne høsten har det vært avholdt tradisjonel-
le møter i Logen, men flere brødre savner mer 
innhold i ettermøtene. Jeg vil komme med et 
tillegg, hvorfor er det blitt slutt med nyttåres-
ball, og andre sammenkomster med våre damer? Passer det ikke inn i mønste-
ret for yngre brødre, lærte de ikke å danse i 1960-70 årene? Noen som har 
bestemmelse i vår loge vil bare følge sin egen kurs, så da blir det vel slik! 
Vi trykker også i år Kongshaug nytt til alle brødrene og enker etter de som 
er gått bort.  
Så vil jeg ønske Husstyret lykke til med arbeidet med å ansette restauratør, 
den saken ser ut til å være en nøtt. Fra 1. januar kan det bli servering av ca-
teringmat, så får vi prøvd det også. 
Mine ønsker for julen og det nye år, er at brødrene må få et fredfylt liv, spi-
se og kose seg på tross av høye strømpriser, matvarer, drivstoffpriser, ren-
ter oa. Solen skal igjen skinne over land og sjø, og gjøre oss godt i kropp og 
sjel.  
 

Åge B. Eriksen 
Herold 
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MØTER SIDEN SIST: 

3. oktober 

Arbm. Venneaften. 

Denne kvelden ble Logen åpnet med 27 brødre tilstede i salen. Etter at logen var lukket 
ble to innbudte interesserte ført inn i salen, og gitt en ca. 20 minutters orientering om 
vår Orden av OM og UM, inkludert musikkinnslag. Så ble de to gitt en rask runde i Mu-
seet, før det ble servering av karbonadesmørbrød og etterfølgende trekning av vinlotte-
ri. Her ble en av de to inviterte en lykkelig vinner av en gevinst. Etter dette fikk de om-
visning i hele Ordenshuset, av leder i Husstyret, Helge Petter Klavenes. 
Da står det igjen å se om de to vil fortsette på Odd Fellow-veien, og bli medlem av vår 
Loge. 

ÅBE 

12. oktober. 
Besøk til Loge 48 Færder. - +  

Nærmere 45 brødre, derav 10 fra Loge Kongshaug, var til stede da fem brødre fra Loge 
Færder ble tildelt Den Gode Vennskaps grad.  
Br. OM Pettersen, hadde også hyggelig informasjon om søknad fra en interessent om 
medlemskap.  
Ritual og spill ble gjennomført med stil og verdighet. 
Meny på ettermøtet var velsmakende Biff Stroganof m/grønnsaker og ris. OM Pettersen 
talte til de fem som hadde mottatt graden, og ønsket dem til lykke og alt godt på veien 
videre.  

ÅBE 

 

17. oktober. 
= + Besøk fra □ 17 Dag. 
 
Denne kvelden ble det mange brødre tilstede i logen. Fra loge nr. 17 Dag møtte 8 brødre 
med OM Harald Borge i spissen, og i tillegg kom det 9 brødre fra loge nr. 17 Færder le-
det av UM Bent Jarle Lundby.  
Fra vår loge var det Yngve Corneliussen som skulle motta Den Edle Kjærlighets Grad. Han 
fikk selskap med Niels Otto Hansen fra Loge Færder.   

Vårt nye lys/lyd-system skapte litt problemer i begynnelsen, men 
en feilplassert bryter på kontrollen ble ordnet etter ca. ett kvar-
ter. 
Seremonien ble gjennomført stilmessig meget bra av alle aktører. 
Menyen denne kvelden besto av ørretkotelett, med agurksalat og 
kokte poteter. Etter måltidet hilste OM Trollsås de to nye brødre-
ne av graden til lykke, og br. Yngve Corneliussen takket på vegne av 
de to. Seremonimester Helge Petter Klavenes er Yngves fadder, 
gratulerte og ga ham og oss andre, gode ord på veien videre.  
Som avslutning på taffelet takket Eks Storrepr. Bjørn Solberg for 
maten, med litt historikk og gode ord.   
Kveldens siste post ble som vanlig avsluttet i salongen, til kaffe og 
hyggelig prat.  

ÅBE 

 

 

 Fra v: Niels Otto Hansen og Yngve 
Corneliussen 
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24. oktober. Klubbaften m/Færder 

Akevittsmaking i Møtelokalet i underetasjen. 

Vi beregnet å arrangere klubbaften i øvingslokalet i underetasjen, fredag 21. oktober 
2022. Invitasjon ble sendt ut til brødrene, og det tikket etter hvert inn noen påmel-
dinger. Når dagen opprant hadde vi fått påmelding fra 15 brødre, noe som var i underkant 
av det vi forventet og håpet på. 

Da vi har fått en god dialog med vår broderloge nr. 48 Færder og vært invitert til dem 
ved et par anledninger, sendte vi en invitasjon til dem også og reaksjonen lot ikke vente på 
seg. De sendte oss en samlet påmelding på 20 brødre, så samlet ble vi 35 fremmøtte 
brødre. 

Kveldens program var foredrag om norsk akevitt med prøvesmaking, «hemmelig» innslag av 
underholdning, bespisning og det hele avrundet med åpen (ikke fri) bar videre utover kvel-
den.  

Etter å ha blitt ønsket velkommen, ble kveldens foredragsholder introdusert av Helge 
Petter Klavenes. Foredragsholder var vår egen Yngve Corneliussen som ga en fin presenta-
sjon av 3 ulike akevitter som var kjøpt inn i samråd med ham, deres egenskaper, smak og 
produsent. Og etter hver presentasjon ble det delt ut smaksprøver. 

Deretter fikk vi presentert 2 herremenn som skapte en meget god stemning og faktisk 
litt tendens til allsang. Det var herrene Rolf Olsen som sang og spilte ukulele, og Dag Hen-
rik Skattebo på bass og et innslag på piano. Det gikk på skillingsviser og noen gamle 
«svisker», og de fikk stemningen til å stige til «uante høyder». 

Da de ga seg fikk vi servert en fin og velsmakende spekemat-tallerken, som vi fikk levert 
av vår restauratør. Som avrunding av bespisningen ble vi servert bløtkake med marsipan-
lokk og kaffe med mulighet for «noko attåt». 

Alt i alt en meget vellykket kveld med mange godord fra de som deltok. 

Tekst: YT   

 

31. oktober. Arbm. Foredrag. 

Denne kvelden møtte 28 brødre. Br. Kapellan Sigurd Vestly avsluttet møtet med Etisk 
Post «Vær stolt av vinternettene dine» av Kathrine Aspaas. Hun er beskrevet som forfat-
ter og emosjonell styrketrener.  Artikkelen sto på trykk i Aftenposten/romjula 2019. 

Etter møtet ble det en god time med erfaringer fra sine liv av prest Stein Bjarne West-
nes og Per Arne Watle. 

Br. UM Myklebust mellom Per Arne Watle 
til venstre og sin bror Stein Bjarne West-
nes, etter promoteringen av herrenes 
bok: «Det går ikke alltid som du tror». 
Boken blir å finne i Biblioteket i under-
etasjen.  
UM hadde tone og sangfølge med egne 
komposisjoner. 

ÅBE 
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7.11 Minneloge med loge Færder 

Mer enn 40 brødre møtte for å overvære det nye ritualet for Minneloge. Dette program-
met ble gjennomført som et prøveprosjekt av Loge Færder i fjor, og er en stor forbed-
ring fra tidligere. 
 

Etter møtet i salen, var det kaffe og kake i salongen til de som ville ha det, samt en god 
prat før en gikk hjem i høstmørket. 

    

14.11 Privatnevndas aften 

 

Etter et kort logemøte var forventningene store til åres 
krabbe- og rekelag. Nesten 30 brødre var samlet og satt 
pris på krabbe og reker. Et lystig lag med bidrag av gode 
historier ble avsluttet med kaffe og lotteri. Mange fine ge-
vinster ble satt pris på.  

TOG 

 

21.11 Arbeidsmøte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette møtet skulle vært en innvielse, men resipienden ville vente til neste år, så da ble 
det et arbeidsmøte i stedet. Tilstede var 23 brødre inklusiv br. Karsten Ueland som kun-
ne fortelle at han hadde fødselsdag. Han fylte 87, og er fortsatt en aktiv bror.  
På menyen var det karbonadesmørbrød, og utlodning av rødvin som innbrakte kr. 2000.-. 
Br. Karsten fikk sunget bursdagssangen av alle, med vår UM ved pianoet. UM Myklebust 
tok også et ekstranummer «It is a Wonderful World» som er en Louis Armstrong melodi, 
til stor applaus fra jubilanten og brødrene.   

ÅBE 

Jubilant Ueland sitter som 

nr. tre fra venstre.  
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5.12 40 Ve. Ju 

Denne kvelden ble to brødre i vår loge tildelt 40 års juvel, Cato Wendt og Einar West-
bye. Tildelingen ble foretatt av den nye DSS Gunnar Orskaug og Storrepresentanter 
fra Distrikt 8. Storrepresentant i Loge 37 Verdande Elisabeth Skaara Wendt var også 
invitert til logesalens seremoni, som den første samboer/kone til en som får tildelt Ve-
teranjuvel i vår loge.  

 

På bildet fra høyre, foran: DSS Gunnar 
Orskaug, Br. Einar Westbye, Br. Cato 
Wendt, OM Svein Trollsås. 
Bak fra venstre: Storrepr. Johan Herman 
Glattetre, Storrepr. Halvard Karlsen, 
Storrepr. Fred Magne Olafsen og Eks 
Stor Kapellan Kjell Hendriksen Aas  

 

Seremonien ble utført på meget høytidelig 
måte. 
 

Til meny var det kokt torsk med grønnsa-
ker. DSS Orskaug holdt tale til Juvelantene og ønsket 
dem lykke til på veien videre. OM Trollsås holde også ta-
le, og overrakte blomster, diplom og Juvelminiatyr. Både 
Wendt og Westbye takket for seremonien og blomster, 
samt fortale litt om sine opplevelser gjennom årene. Eks 
OM Sataslaatten hilste fra Leir 8 og overrakte 
«Veteranvin». Br. Helge Petter Klavenes takket for ma-
ten på en spirituell måte, hadde også noen små muntre 
historier som fikk fart på lattermusklene. Som avslutning 
var det kaffe og marsipankake, samt god prat i salongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var tre gjester fra Loge nr. 17 Dag med Storrepr. Tormod Knudsen i spissen, Fru Wendt og fem 

fra Distrikt 8, samt 20 brødre fra vår loge tilstede. 

ÅBE 

 

Westbye og ekteparet Wendt.  

 Noen av de festkledde brødre har begynt å nyte fisken. 
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Frank Olav Eriksen har rundet 80 år. 

 

Franks liv er meget godt beskrevet av Br. Bjørn Hørnes i 

Kongshaug-nytt julen 2012, da han fylte 70 år. Denne gang har 

jeg lagt mer vekt på hans forkjærlighet for rullende materiell, 

samt opplegg av lokalt Museum for mange ting, radioer, vegg-

klokker og en hærskare av fyrlamper mm.  

Selve feiringen av dagen denne gang, ble gjort i tre omganger, i 

gamle dager het det «tri heile dagar til ende». Familie, venner, 

Ordensbrødre, alle ville feire ham. Pga av høstforkjølelse ble 

mitt besøk egentlig det fjerde.  

Jeg hadde jo som mål å feste til papiret, litt om den eldre her-

rens gjøren og laden, både fra en tid tilbake og i nåtiden. Jeg 

har fått hjelpe ham med å ta ut av samlingen noen radioer som 

ikke funket som de skulle. Han ønsket å kvitte seg med flere, 

til andre interesserte.  

 

 

I 2005 innredet han et lo-

kale i 1. etasje, som er et 

festlokale for oss som er 

glade i gamle ting, Bildet 

viser at det er dekket til 

fest sammen med samling-

en.   

 

 

 

 

 

Bildet til høyre viser farkosten som han 

brukte i en periode med flyttegods på 1970-

tallet. Han var bla. helt nord i landet til Nar-

vik med last.  
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Litt mer kjent er hans tankbiler som han fartet 
rundt med i hele fylket med parafin, han var en av 
de få som hadde annonse for levering i Telefonka-
talogen! 

 

 

 

 

Frank har ivret i lang tid for eldre biler. Et strø-
kent eksemplar er en grønn og hvit 55 Mercury, 
V 8 motor, elektriske vindusheiser og løft av for-
sete. Den har han hatt i 34 år, pusset og fin. 

 

 

En annen står i verkstedet og venter på fer-
digstillelse. Det er en Chervolet 1927-modell 
som ble kjøpt i 1967. Når blir den kjøreklar? 

 

Vi ønsker Frank O. mange gode år med sin 
kjære hobby, og ser frem til den dagen du 
kommer cruisende i byen med 1927-modellen. 
Da må sjåføren være kledt i Galla.  

Vel overstått 80-årsdag! 
 

ÅBE 

__________________________________________________________________ 

Tormod Dingstad 103 år 
Jeg har i dag 1. des. besøkt vår bror Tormod – han fylte 103 år i 
går. Med meg hadde jeg en flaske rødvin fra Fjorden – han spurte 
da om det var vin fra Elgesem, gården til Kapstad – Tormod følger 
med. Vi drakk kaffe og spiste kaker  og hadde en hyggelig prat. At 
motorveien har tatt nabogården på hans fødested i Hobøl  og hvem 
i familien som i dag driver gården, det hadde han greie på. Litt 
snakk om gården på Goli var vi også innom. 

Han synes selv at alderen tynger litt, men det jeg merker er at han 
trenger litt støtte når han beveger seg i leiligheten – hjemme hvor  
han fremdeles bor. 

Det er snart 5 år siden Astrid –Tormods ledersager gjennom nesten 70 år, ble borte. 

Tormod takler også det. 

Det er så rart, en går alltid oppløftet fra Tormod etter et besøk. 

  

Bjørn Solberg 
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Vi gratulerer 

 
 
 
 
 

Arne Sørlie fyller 90 år 8. Februar 2023 

 

 

 
 
Odd Helge Mathisen fyller 90 år 10. Februar 2023 

 

 

 

 

Oddvar Myklebust fyller 60 år 21. Mars 2023 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

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. Det-
te 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 Gras-
rotandelen og skriver Loge 15 Kongshaug og ……. «dett var dett». 
I dag, 8. desember 2022, er det 17 spillere som er registrert som bidragsyter til vår lo-
ge. Det har generert en inntekt hittil i år på  kr. 7.978,69. 
CHN 

http://www.norsk-tipping.no
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Tilbakeblikk på Kongshaug–Nytt 1992 og 1993 
 

Dameklubben av 1928 har har fått ny leder Anne Lise Solberg. Det var 70  
medlemmer 1992. Det ble innviet en ny bror i vårsemesteret. 
 
11.mars besøk til Colin Archer hvor det var en gradspassering i Den Edle Kjærlighets 
Grad,12 brødre var med til Larvik. 
 
20. -22. mars var det tur til Stockholm til vår vennskapsloge nr.77 Olaus Petri. 
 
22.mars klba m/damer Richard Hermann kåserte om briter og EF, nær hundre gjester 
hygget seg med snitter, kaffe og en hyggelig prat. 
 
30. mars var det innvielse av en ny bror. Odd Fellow logene i Sandefjord samlet i 1992 en 
støtteaksjon på kr.214000,-til SOS barnebyer. 
 
Høsten 92 var det to klba. Innviet tre nye brødre. Besøk til 117 Oseberg med 16 brødre. 
  
Nå tennes tusen julelys                                             Du stjerne over Betlehem, 
På jorden mørk og kald                                              å, la ditt milde skinn 
og tusen, tusen stråler og                                         få lyse inn med håp og fredag 
I himlens høye hall.                                                   til hvert bedrøvet sinn. 
 
Og over by og land i kveld                                          i hvert et hjerte kaldt og mørkt 
Går julens glade bud                                                  send du din stråle blid, 
At født er herren Jesus Krist,                                  en stråle av Guds kjærlighet 
Vår frelser og vår Gud.                                              I signet juletid 
 
1.mars 93 fikk vi besøk av Stor Sire, det var en gradspassering i 
Den Edle Kjærlighets Grad. 
 
29.mars var det besøk til loge nr.29 Drofnum i  
Drammen med 23 brødre. 
 
15.mars ble det innviet fire nye brødre, alle er fortsatt medlemmer. 
Nytt embeds kollegie ble valgt for 1993-1995. 
OM Åge Rem, UM Bjørn Solberg, Sekretær Reidar Bjørkmark, 
Kasserer Einar Andersen, Skattmester Finn Holtan. 
 
Festloge med damer 23.oktober en hyggelig kveld med 63 deltakere. 
 
25, oktober klba besøkte høyskolesenteret på Bakkenteigen 27 brødre med  
Damer deltok. 
15.november innvielse av to nye brødre. 
22. november klba Ragnar Hansen kåserte om fjordbåtene.  

O.L.L 
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Loge nr. 91 Skaugum i Asker legges ned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 14. november arrangerte Loge Skaugum sitt siste medlemsmøte. Logen legges of-
fisielt ned fra 31. desember i år. Tilstede var 23 brødre, derav fire gjester. To fra Loge 
nr. 136 Millenium og en fra Loge 139 Kongs Haakon og undertegnede fra Loge 15 Kongs-
haug. 

Arbeidsmøtet ble avsluttet med or-
dene fra OM HA: «Logen vil nå bli 
lukket, for ikke å bli åpnet igjen».  
 

Eks Storrepr. Bjarne Langseth ret-
tet en takk til OM for hans arbeide 
med avviklingen, og Eks Stor Kapel-
lan Arvid Fjære, som er den siste 
gjenlevende av Logens Chartermed-
lemmer, ga en kort oppsummering av 
Logens historikk.  

 

 

 

 Br. OM med sitt mannskap på det siste møte i Loge nr. 91 Skaugum 

OM Rolf Haugen med OM-
kjedet som nå blir historie  

     Eks Stor Kapellan  
     Arvid Fjære 
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Ettermøtet ble ledet av fung. UM Tom Bærland og menyen var karbonade- og rekesmør-
brød. OM Øyvin Ringerike fra Loge Millenium, redegjorde for litt av sin loges historikk, 
og svarte på spørsmål fra interesserte brødre. Storrepr. Tore Staver fra samme loge, 
hadde også interessante detaljer om hvordan fremtiden ser ut for bruk av logelokaler i 
Storgaten 28, midlertidig flytting til andre lokaler pga. restaureringsarbeider for en pe-
riode på 2-3 år oa.  

Så var det Eks OM Hans Emil Ratvik fra loge Kong Haakon sin tur. Han redegjorde for sin 
loges historikk, og ønsket brødre som vil kommer over til dem, hjertelig velkommen.  

Br. Sekretær Jan Arild Gundersen redegjorde for fristen til brødrene for å melde over-
gang til  andre loger innen 1. desember. De som ikke har gjort det til da, vil automatisk bli 
utmeldt. 

Som avslutning ble de to eldste brødre, Eks Stor Kapellan Arvid Fjære og Eks OM Per 
Hagen, bedt om å lese selvvalgte dikt. Fjære deklamerte fra «Prestens tale» i Per Gynt, 
og Hagen fra diktet «Nuet – Øyeblikket». Med avslutnings-sangen: «La oss leve for hver-
andre». vil jeg takke for at jeg fikk være medlem av loge nr. 91 Skaugum i årene 1981 til 
1996.  

Lykke til videre til dere som fortsetter i en annen loge. 
 

ÅBE  

Det siste måltidet i Loge nr. 91 Skaugum 
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             NOFA Vestfolds Høstseminar i Ordenshuset i Sandefjord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellom 145 og 150 søstre og brødre, var samlet i logesalen denne lørdag den 5. november, 
for å delta på årets høstseminar. Nesten fullt hus! 
Programmet denne gang, var åpning ved leder for Vestfold avd. NOFA, Turid Tuft som 
ønsket velkommen og startet møtet med vår åpningssang. 

 

Første taler var tidligere prest i Sandar kirke, Vincent 
Hagerup med motiv i temaet «Hverdagsetikk». Etter litt 
kluss med fremviser, gikk alt som det skulle, og han fikk 
god tilbakemelding for sine synspunkter. 

 

Neste mann ut var Eks Spesial Deputert Stor Sire Ran-
dulf Meyer. Han kalte sitt innlegg «Sorger, Gleder og Hu-
mor i Ordenen». Han har en fin evne til å få med seg til-
hørerne på sine humoristiske poenger. Salen runget flere 
ganger av latter for hans fortellinger. Et friskt pust i en 
alvorlig tid.  

 

Det ble lunchpause med servering av karbonadesmørbrød 
og sjokoladebiter til kaffen. Det smakte. 
 

 

 

NOFA Vestfolds Råds leder Turid Tuft ser  utover en full 

Vincent Hagerup 
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Til sist var det en frisk yngre kvinne fra Nøtterø 
sin tur, Gyrid Beck Solberg, hun sprudlet over med 
sitt foredrag «Det er meg det kommer an på». 
Med praksis fra toppidretten, og til og med fra 
bankvesenet, hadde hun mange strenger å spille på. 
Et riktig fyrverkeri av en dame, som var vel verdt 
å høre på. 

En av hennes konklusjoner var «Det er de takk-
nemlige som er de lykkelige», den kan vi ta med oss 
hjem å grunne litt på. 
 

Som avslutning takket Turid Tuft alle for fremmø-
te, og sa at dette var hennes siste møte som leder. 
Hun ga stor honnør til Loge Færders Eks OM Arild 
Kvam for jobben med rigging, og opprydding. Han 
og guttene gjorde en stor jobb.  
 

Det hele ble avsluttet med vår fine sang. 
 

Det er valg på styret i NOFA Vestfold etter nyttår, med delvis nytt mannskap til årsmø-
tet neste år i Tønsberg. Kvoten for deltagelse i juni 2023, er på maks 320 personer, ing-
en flere.  
Vi ønsker lykke til, og ser frem til en spennende samling på Oseberg kulturhus.    

ÅBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Randulf Meyer får litt i posen, for å 

ha fått oss til å le. 

Og til slutt en stor takk 
til Arild Kvam og hans 
brødre fra Færder, for 
innsatsen med å sette opp 
salen, og så få alt på plass 
igjen  
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HØSTNØTTER LØSNING 

Denne gang ble det er utmerket vinner, og selvsagt en dame: Søster Eks HP Toril Nor 
stakk av med seieren.  
 
Oppgave 1; Her gjelder det å finne et geografisk sted 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppgave 2; Spørsmål: 

1. Trestykke + militær tittel = uheldig person    SVAR: KLOSSMAJOR 

2. Redskap + redskap = fugl      SVAR: HAKKESPETT 

3. Næringsmiddel + katt = storspiser    SVAR: MATMONS 

4. Eie + fase = morgenfugl      SVAR: HANE 

5. Familiemedlem + stoff = båt     SVAR: FARTØY 

 

        

Selvsagt måtte det en Rebekkasøster til for å finne 
løsningen! 

 

Eks HP Toril Nor er den lykkelige vinner av litt godt i 
glasset i høstmørket. Toril er også kjent for sitt arbeide 
med Husstyrets regnskap i over ti år. 
 
Vi gratulerer  

 

       Bilde 1     Bilde 2           Bilde 3       Bilde 4 

              KAPP    TALLINN         DELHI     BAGN  
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En stille stund, vi tenner et lys 

På Orelund allehelgensdag søndag 6. november  

Dette arrangementet skulle være en gjentakelse fra november 2019, i de to siste årene 
ble alt slikt avlyst grunnet Pandemien. 
 

I år ble det er fin og ettertenksom stund med flere gode innslag. Alethe Thuve Øwre 
skulle ønsket velkommen, men måtte meldt pass grunnet sykdom i siste øyeblikk. Da var 
Kjell Hendriksen Aas på plass, og gjorde sine saker i god stil.  

Før det hadde Leif Andreas Risager underholdt oss på flygelet med variert program. 
Gregoriansk sang hadde ikke undertegnede hørt før, men to gode nummer ble fremført 
av Kaja Løken Fevang.  

Duoen fra Loge Kongshaug Helge Petter Klavenes og Sigurd Vestly fremførte sine be-
traktninger om kjærlighet og savn på utmerket måte. 
 

Liv-Berit Holtet Stensli fremførte dikt, og vår UM Oddvar Myklebust fylte salen med 
musikk og sang. 

ÅBE 
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Er du på jakt etter «nytt» galla-antrekk? 

 
Loge Kongshaug har nå 6 komplette dres-
ser som dessverre ikke har påtrykt nr/
størrelse.  

Grunnen er vel at i de fleste tilfeller så 
er dressen skreddersydd. I tillegg har vi 
en smoking-dress som heller ikke har noe 
nr. 
Hvis du er interessert i en slik dress, så 
henvend deg enten til undertegnede, eller 
Eks OM Sataslaatten, for å prøve stør-
relsen. Vi blir nok enige om prisen. 

ÅBE 

__________________________________________________________________ 

Fyll ditt liv med store steiner 

(eller: Det er alltid plass til en øl!) 
En professor sto foran sine elever med en del effekter foran seg. 
Da forelesningen begynte, tok han frem et stort og tomt syltetøyglass som han fylte med 
steiner som var om lag fem centimeter i diameter. Da det ikke var plass til flere steiner i 
glasset spurte han de studerende: «Er glasset fullt nå?». Alle var enige om at det var det. 
Så tok professoren frem noen småsteiner og puttet dem ganske forsiktig ned i glasset, 
mens han rystet det. Og dermed falt de små steinene ned gjennom sprekkene mellom de 
store steinene. 
Da glasset var proppet til kanten, spurte han enda en gang studentene; «Er glasset fullt 
nå?». Alle var enige om at nå var det fylt. 
Da professoren deretter tok frem en pose med sand, lo studentene, for professoren kun-
ne jo saktens helle en god del sand ned mellom sprekkene som var mellom de store steine-
ne og småsteinene. Han fylte nå glasset helt opp med sand. «Nå!» sa professoren, «Nå vil 
jeg gjerne at dere forestiller dere at glasset er deres liv! De store steinene er de betyd-
ningsfulle ting i livet deres; familien, kjæresten, ektefellen, barna, deres helbred, altså 
ting, som hvis dere skulle miste alt annet enn disse ting, så vil deres liv fortsatt være 
fylt. 
Småsteinene er andre, men ikke så viktige ting, så som jobben, huset ditt, bilen. Og san-
den er alt annet. 
Se! Hvis dere først fyller glasset med sand, så er det jo ikke plass til småstein og store 
steiner. Det samme gjelder også deres liv; hvis dere bruker all deres tid og energi på små 
og ubetydelige ting, så blir det ikke plass til de store og betydningsfulle ting.  
Ha alltid fokus på hvilke ting som er viktig for nettopp deg, slik at ditt liv blir lykkelig. 
Lek med dine barn, avsett tid til legebesøk slik at helsen alltid er i orden. Gå i byen med 
din partner, og likevel vil det fortsatt være tid til å gå på arbeid, gjøre rent i huset og alt 
det andre «sand og småstein». 
Fyll ditt liv med store steiner, ting som virkelig betyr noe. Hold styr på hva som skal prio-
riteres som store steiner. Resten er jo bare sand!» 
Professoren lot blikket gli over studentene, tok frem en flaske øl, og heller ganske for-
siktig alt ned i de siste små mellomrommene i sanden, småsteinene og de store steinene. 
Så vender han seg mot klassen og sier: «Og moralen er: Samme fanden hva som skjer i 
livet ditt, det er alltid plass til en øl!» 
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                                  □ 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. 9/1, 13/2, 13/3, 8/5 

                                                                                                                                                                                        

 02.01 Arbm. Brannøvelse 

 16.01 Arbm. Rapport Nevnder ≡ Regnskap/Budsjett 

 30.01 40 Ve. Ju. (Svein Harald Sataslaatten) Galla 

 06.02 Venneaften 

 20.02 ≡ +Galla 

 27.02 Klubbaften 

 06.03 O + Galla 

 17.03 Klba. («Vi går om bord) hos □ nr. 48 Færder (Hotel Atlantic, fredag) 

 20.03 - + med □ nr. 48 Færder 1. g N 

 17.04 Arbm. Instr. 2. g N 

 03.05 Generalforsamling Stockflethsgate 22 as (onsdag) 

 08.05 x 50 Ve. Ju, (Ragnar Allum) Galla 

 15.05 Arbm. Valg 

 17.05 Borgertog. Åpent hus (onsdag) 

 10.06 Sommerfest 

 12.06 «Ut i det blå» 

 28.08 Arbm. Brannøvelse 

 04.09 EI Galla 

 

 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 12. Desember 2022 

Redaksjonen ønsker alle medlemmer med familier 
en God og Fredelig Jul 

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

