Kongshaug-nytt
Mars 2013
Huskelista!

Kjære lesere av Kongshaug-nytt.

Hva hender fremover !

Det nye året startet med 2 brødre som har hatt sine 40 år som medlem av vår loge. Fortsatt friske og spreke brødre. Det var en fin begivenhet. I tillegg må året 2013 ha gitt næring for alle som fyller
runde år. Det har vært travelt for overmester som har fått anledning til å besøke våre brødre som har fylt både 75 og 80 år. Gleden
har hver gang vært på
min side, både for å kunne dele
en slik begivenhet og
få delta i diskusjoner og da
tiden var «ung».

Husk dette og møt så
ofte du kan.
15.04.13
25 års Ve. Ju, 1 g Nominasjon
Galla
17.04.13
-+ Besøk til loge 17 Dag (onsdag)
29.04.13
O + Galla.
06.05.13
40 Ve.Ju, 2. g Nominasjon, Galla
15.05.13.
Generalforsamling kl 18:00
17.05.13
Åpent hus i Stockflethsgate
08.06.13
Sommerfest
10.06.13
Tur for eldre
26.08.13
X Åpningsmøte
02.09.13
EI Galla
17.04.13

Vennskapsgraden
nr. 48 Færder er allstor pris på. Jeg glegodt bemannet.

sammen med vår broderloge
tid en begivenhet vi setter
det meg over at salen var

I alle disse gledelige begivenheter, ble livet røvet fra
vår bror, Erling Juel Johannessen. En høytidelig begravelse med
mange brødre til stede. Dette er en ordning som hos oss fungerer
meget godt, og som er et av Odd Fellow Ordenens viktigste budord.
Fremover er det fortsatt gledelige begivenheter, med gradspill, 2
nye personer som har søkt om opptak i vår loge, Ragnar Allum som
også passerer 40 år siden sin innvielse, og ikke minst våren som er i
anmarsj med sol og lengere dager.
Bror overmester og embetskollegiet ønsker brødrene og deres familie en lys og mild vår, slik at vi kan nyte naturen som igjen er i ferd
med å våkne. Vi håper at du og alle andre brødre møter så ofte som
mulig. Et godt fremmøte gjør at møtene blir mer givende og dermed
til berikelse for hver enkelt bror.
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Truls Erik Pettersen
Overmester
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Mandag 5. desember Dette var kvelden for vårt tradisjonelle julemøte med mye god julemat og et trivelig ettermøte med utlodning der inntekten går til vårt sosiale arbeide.
Inntekten ble kr. 7500

Lørdag 15. desember var det lysmarkering for vår Landssak. Formålet var å verve faddere til SOS Barnebyer.Det hele startet med fakkeltog fra logehuset til byparken. Toget
ble ledet av bror Dag Virik og Birger B. Vabog. Deretter fulgte musikanter fra brassen og
mange brødre / søstre med barn. I byparken var det appell ved vår Ordfører Bjørn Ole
Gleditsch før vi returnerte til logehuset for hyggelig samvær med fremvisning av film fra
tidligere besøk i en SOS Barneby. Det hele kulminerte i TV2 artistgalla til formål ”verv en
fadder”, noe som resulterte i 18000 faddere over det ganske land.

Fredag 28. desember var det juletrefest for barn. Det ble en meget hyggelig kveld med
16 barn og ca 30 voksne tilstede. Jeg hadde satt starttidspunktet for fremmøte til kl.
16.00, som var en time for tidlig ifølge damelosjene som hadde kl. 17 i sitt møteprogram.
Det er viktig at dette samordnes mellom de forskjellige logene slik at informasjonen er
den samme i alles møteprogram. Jeg var selv nisse, en meget trivelig ting å være, og en
stor takk til Liv Hørnes som satt ved pianoet og spilte julesangene mens vi gikk rundt juletreet som stod stille hele kvelden. Jeg skal snakke med en journalist som kan komme
med en reportasje i avisa neste gang, så det blir litt blest rundt juletrefesten. Noen sa at
den var i ferd med å dø ut, og det hadde vært litt synd, for det er godt at vi kan holde
denne tradisjonen i hevd.
Broderlig hilsen
Svein Harald

Mandag 07. januar var det tildeling av 40 års veteranjuvel til brødrene Einar Samuelsen
og Ole Arne Lynum. DSS Dag Virik ledet tildelingen med storrepresentantene Gunnar Johan Pettersen fra loge nr 40 Vern, Dagfinn Grønli fra loge nr 27 Kong Sverre, Sigurd Reppesgård fra loge nr 48 Færder og Åge B. Eriksen fra vår loge som bistod under tildelingen. Det hele ble en fin markering av et langt logeliv.

Lørdag 12 januar Etter to år der nyttårsloge og nyttårsfest ble avlyst, er endelig nyttårsfesten tilbake med brask og bram. I år ble det invitert til fest i pent antrekk,
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godt humør og gjerne med et vennepar. Vi var 50 stykker som koste ut i det sene nattetimer. Vi startet kvelden med en drink i baren kl.1800. Kl. 1900 gikk vi til bords med en
nydelig tre retters middag.
Forrett: Skinke og melon
Hovedrett: Kalvesteik, for øvrig aldeles nydelig
Desser: Creme brule’é
Under middagen falt det selvfølgelig noen artige historier, Truls takket for maten og
både Gaia og Verdande anmodet kvinnelige gjester om å bli med i deres loge.
Etter middagen var det musikk og dans til et enmanns orkester, flott musikk og mye dansing. Jeg er overbevist om at alle som var på denne festen koste seg veldig, noe som jeg
er sikker på vil gjenspeile seg i neste nyttårsfest.
Festen er et fint møtested for oss som er med i Loge Kongshaug, vi har gjennom året
ikke mange anledninger til å møtes i uformelle former. Her kan vi bli enda bedre kjent
med brødre og deres bedre halvdel. Dette er et logetiltak etter beste merke. Vel møtt
neste år.
Hilsen Svein Trollsås

Mandag 21. januar var det arbeidsmøte med rapport fra nemnder. Rapportene viste et
stort engasjement i mange av våre nemnder. Også denne gang vil jeg nevne nemnd for
SOS Barnebyer som legger ned et stort arbeide for vår Landssak.

Mandag 4. februar var et fellesmøte med Loge 48 Færder. Møtet var viet forfremmelse til det gode vennskaps grad av brødrene Arnfinn Hotvedt og Tim Espen Høy Jørgensen. Med 20 gjester i salen og på ettermøtet ble dette en hyggelig kveld med godt vennskap der praten gikk livlig. En god tradisjon å videreføre.

Mandag 11. februar var det klubbaften der kvelden var viet vinsmaking med tema Rohne, et område i Frankrike. Som vanlig ble 55 fremmøtte godt ledet i vinsmakingens kunst
av Bror Torbjørn Ribe fra Loge 127 Gabriel Scott. Vi fikk smake på syv forskjellige viner
fra dette distriktet godt supplert med oster, kjeks og frukt sponset av Meny Indre
Havn.. Det virker som om vinsmaking er en godt likt aktivitet som de fremmøtte satte
stor pris på. Overskuddet på 2600 kroner gikk til Landssaken.
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Hva skjer fremover?

Mandag 15.april er det tildeling av 25 års veteranjuvel Denne kvelden skal Willy Heimtoft og Henry Dalager tildeles 25 års veteranjuvel. Møt frem og delta på dette møtet
for å hedre to brødre med lang fartstid i Ordenen.
Onsdag 17 april går turen til Porsgrunn med besøk til Loge 17 Dag. Det er alltid hyggelig
å besøke andre loger, så meld deg på og bli med brødre på tur til Porsgrunn
Mandag 29. april er det innvielse av to nye brødre. Vi håper at mange brødre deltar på
denne innvielsen. Husk at det er hyggelig for både gamle og nye brødre at vi har et godt
fremmøte.
Mandag 6. mai er det tildeling av 40 års veteranjuvel til. Vår bror Ragnar Allum skal
denne kvelden få tildelt 40 års veteranjuvel. Det er ikke ofte vi har en slik tilstelning så
her håper vi på stort fremmøte på et meget spesielt møte.
Onsdag 15 mai er det generalforsamling i Stockflethsgate AS klokken 18:00 Møt opp
og du får førstehånds informasjon om husets tilstand og planer for fremtidige aktiviteter når det gjelder husets oppgradering og vedlikehold.

— oo0oo —
Salg av pins og slipsnåler.
Loge nr. 15 Kongshaug har vakre pins og slipsnåler til salgs . Prisen er 50,-kr for pins og
75,-kr for slipsnål. Kjøper du begge samtidig, blir kostnaden 100,-kr.
Henvendelse til kassereren, enten direkte privat eller på ettermøtene.

Hilsen
Raymond Skoglund
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Vår kjære bror Torbjørn Charles Wallum døde 24.11.2012 85 år gammel.
Han ble innviet i loge Kongshaug den 2. desember 1968 og han var således
en superveteran. Han var en trofast logebror inntil han ble syk for 10 år
siden. Etter det var han forhindret i å møte.
Han ble tildelt logens 40 års veteranjuvel 11. februar 2009 ved en seremoni
i hjemmet. Storrepresentant Frank Eriksen sto for tildelningen og OM
Olav Løvoll overrakte blomster. I tillegg til ovennevnte brødre var Sigurd
Olsen, Arne Sørlie, Leif Keim Johnsen og EksOM Bjørn Solberg til stede.
Bjørn Solberg holdt tale for jubilanten der han trakk fram hvordan Torbjørn hadde deltatt med sin kone på uttallige arrangementer i logen. Han ble også berømmet
for å møte ofte i logen og alltid med en positiv holdning. Torbjørn var en ekte logebror og vi
minnes ham med ærbødighet og vemod
Vi lyser fred over bror Torbjørns minne.
Sandefjord 29/11-12
Halvar Gade Johansen

— ooOoo —
Vår kjære bror Kåre Gudvangen født 28.7.1927 og døde 31.12.2012. 85 år
gammel
Han ble opptatt i loge 68 Landego den 26.9.1968. Han var chartermedlem i
loge 81 Morild stiftet 22.4.1972.
Bror Kåre var fra Trondheim og hans kone Josefine kom fra Stamsund i Lofoten. I 1962 etablerte Jotun et lager med salgskontor i Bodø. Her ble
Kåre ansatt og han reiste mye rundt i landsdelen og solgte Jotuns produkter. Familien økte og de fikk 5 barn – 4 gutter og ei jente.
I 1977 ble det slik at Jotun ville ha Kåre til Sandefjord og dermed flyttet familien hit. Det ble
bare den yngste sønnen som fulgte med til Sandefjord. Her kjøpte de hus i Skuteveien 1 i Ormestadvika. Da bror Kåre kom til Sandefjord så meldte han også flytting med sitt medlemsskap i Odd Fellow til loge 15 Kongshaug. Han deltok på møtene frem til han på grunn av sin sykdom ikke kunne gjøre det mer. Han snakket ofte med brødre når han var i byen.
For ett og et halvt år siden solgte de huset i Skuteveien 1 og flyttet til leilighet i Skolegata i
sentrum.
Vi lyser fred over bror Kåres minne

Bjørn Solberg

— ooOoo —
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Det er med vemod vi leser at vår bror Erling Juel Johannessen ikke lenger er
blant oss.

-- oo0oo --

Jeg ble kjent med Erling i januar 1954, da jeg fikk jobb hos Ole Olsen Herre-ekvipering.-Erling begynte der i 1953, etter at han hadde jobbet hos Ole
Gjekstad Herreekvipering i noen år. Han var den gang 23 år og jeg 15. Vi jobbet da tett sammen i 12 år. Hos Ole Olsen var det ikke få hvalfangere vi rustet ut for sesongen, og når de kom hjem om våren, kledde vi dem opp igjen i
finere klær. Da skulle alt fornyes. Det var også noen vi hjalp på søndager og også 17. mai, fordi
de kom akkurat den dagen eller dagen før. Når hvalfangerne kom hjem var de stinne av penger,
så det ut til.
Ting jeg husker fra tiden sammen med Erling er at han var veldig opptatt av å ekspedere menn
han visste var medlem av loger. De ville han absolutt hjelpe, enten det var ny kjole eller nye løse
snipper til kjoleskjorten. På den tiden var kjoleskjortene med løse snipper, slik at en kunne vaske snippen og ikke hele skjorten. Snippen ble festet bak og foran med lignende knapper som vi
har på brystet. Det ble nok en del spørsmål fra Erling sin side til disse logemenn.
Etter mange år med spørsmål og lite svar, begynte Per Nilsen, som var i Kongshaug, hos Ole Olsen. Han kom også fra Ole Gjekstad. Skredder Arne Næss hadde også begynt hos Ole Olsen, og
han var i Kongshaug. Så i 1978 ble Erling medlem med Per Nilsen som fadder.
Da jeg ble kjent med Erling hadde han følge med Inger Johanne (Mørk), som han har vært gift
med i alle disse år. De fikk 3 barn på kort tid, Leif Erik, Lisbeth og Roar. Senere kom også Mette til verden. De har jo opplevd mye trist, som når Lisbeth i altfor tidlig alder, døde i Danmark,
hvor hun bodde.
Da datter av Roar, deres barnebarn, ble tatt av dage en fin sommerdag ved Reppesgård, har
dette selvfølgelig preget Inger Johanne og Erling senere.
Erling ville blitt 82 år den 12.03.2013.
Jeg husker at han var i kjøkkenkomiteen da jeg ble tatt opp i 1982, og han var en av mine pådrivere for at jeg ble medlem i loge Kongshaug.
Vi lyser fred over Erlings minne.
Einar Westbye
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste
Kongshaugnytt
Bror EksOM Arne Sørlie fylte 80 år 8. februar 2013. Han har i hele sitt logeliv vært en aktiv
bror

og har i tillegg vært logehusets forretningsfører i mange år. Han fikk storlogens hederstegn for sitt arbeide for vårt logehus. I mars fikk han 40 års
veteranjuvel og hans beretning kan leses i Kongshaugnytt som kom ut i mai
2012
Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 80 åringen og håper fortsatt
å se han på våre møter i fremtiden.

— ooOoo —
Bror Odd Helge fylte 80 år 10 februar. Han ble intervjuet i mars 2007 i forbindelse med tildelingen av 25 års veteranjuvel. Bror Odd har vært en aktiv
politiker i vårt lokalmiljø og en bror som gir uttrykk for mange gleder med
vennskap i logen og deltakelse på mange av ferieturene arrangert av logen.
Intervjuet kan leses i Kongshaugnytt på vår hjemmeside utkommet mars
2007
Vi

slutter oss til gratulantene til den aktive 80 åringen og håper fortsatt å se han

på våre møter i fremtiden.

— ooOoo —
Bror Einar Westbye fylte 75 år 23.2. I forbindelse med 70 årsdagen, hadde vi
et lengre intervju i Kongshaug Nytt. Som kan leses på nettet fra mars 2008
Vi velger derfor å ta med deler av dette, samt det som har skjedd de siste
5år.

en

Det er en ekte sandefjordsgutt som fyller år, født og oppvokst som han er i
Viriklia. Folkeskolen gikk han på Virik skole, men bror Einar påstår at han er
av få i Sandefjord som ikke har folkeskoleeksamen!

Saken var den at Einars far seilte ute og det var både to og tre år lange hyrer før han kunne
komme hjemom. Han seilte for Thor Dahl på Nord-Amerika – Afrika linjen, så det ble bestemt at
familien skulle slå seg ned i Durban i noen år. Et nybygg skulle settes inn i ruten, og det var innom
Sandefjord våren 52, et par måneder før Einar skulle avslutte folkeskolen. Dette medførte at
Einar sammen med familien dro ut i verden - uten folkeskoleeksamen forts. neste side…...
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Turen gikk fra Sør-Afrika til Canada og Montreal
Etter en tid dro familen hjem og takket være hjelp fra skolestyrer Spilde på Virik, kom Einar inn
på Skiringssal folkehøyskole Einar var først avisbud for deretter begynte han som visergutt hos
Sagaas på Aagaards plass. Her holdt også Ole Olsens herreekvipering til, og etter en tid fikk han
jobb som visergutt og senere ekspeditør her. I nærmere 12 år, fra 54 til 65, arbeidet han sammen med bror Erling Juel Johannesen. Einar jobbet også i en annen butikk Olsen eide – Guttespesialen. Den lå i Kongensgt 33 og solgte bare gutteklær fra 4 til 16 år. Da Ole Olsen åpnet ny butikk i Kongensgt 5 – 7, gikk den over tre etasjer, med stort lager i kjelleren, butikk i første etasje og stor skredderstue i 2. Salget var godt, men det var en klar topp når hvalfangerne kom
hjem. Da var butikken ”åpen” til alle døgnets tider…
Nordsjøen ble den siste arbeidsplassen, og selv om det var en slitsom og krevende arbeidsplass,
synes han det er moro å ha vært med på eventyret i Nordsjøen. Som Einar sier: Jeg fikk ikke
vært med på hvalfangsten. Da er det moro å ha vært med på et annet av Sandefjords shippingeventyr – kanskje et av de siste…
Idretten har alltid hatt en stor plass i Einars hjerte. Fra starten i Virikkollen ble det mange skihopp rundt om i fylket og siste hoppet ble gjort i Bjellandbakkens siste renn i -57.
Det er STIF som både har gitt han mest og hvor han har ytt mest. Men han har også hatt en rekke andre oppgaver der: styremedlem i hovedforeningen, materialforvalter i turngruppa m.m.
Turngruppa har han da også vært lengst med i. Her startet han i 1949.
Mye av fritiden tilbrakte Lilian og Einar på familiens to hytter. Hytta på Langeby er overdratt til
sønnen Morten, mens datter Trude har hytta på Skrim. En av Einars mange aktiviteter i STIF har
vært orientering, og både barn og barnbarn har vært/ er å finne i o – løypene. Men det er ikke
bare idrettslag: Sandefjord Senior Offshore Forening, Hvalfangerforeningen, Kreftforeningen og
Hørselsforeningen er også foreninger Einar er med i.
I år 2011 fikk Einar et av sine ønsker oppfylt da han og Lillian ble med Odd Fellows tur til Sør Afrika. Vi andre som var med kunne se at han hadde en fin opplevelse med igjen kjenning flere steder i landet.
Logen og logearbeidet har han opplevd som svært positivt. Ikke minst møtet med nye mennesker.
Selv sier han at vennene han har fått etter at han begynte i logen, nå er deres beste og nærmeste venner. Dermed har han jo fått innfridd en av mange gode intensjoner med vårt logearbeid.
Vi ønsker bror Einar et forsinket til lykke med 75 års dagen.
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Ragnar Allum feiret 26.2 sin 75 årsdag, og vi slutter oss til gratulantene. Bror Ragnar er født på
Hasle, men flyttet allerede i 1939 til
Framnes og har siden holdt seg på ”rett” side av
Sandefjordsfjorden.
Han gikk på Framnes skole fra
len, som da lå på Sande skole

1945 til 1952, og deretter på Framhaldsko1952-53.

Ragnar var tidlig i gang i yrkessenere var det som vikar for
ferdig på skolen i 53, fikk han

livet. Første jobb var i Rødvangs kolonial,
billettøren på Framnesferga. Da han var
jobb i rørleggerverkstedet på Framnæs.

Deretter gikk det med han som
så mange andre sandefjordsgutter. 15 år
gammel mønstret han på kokeriet
”Abraham Larsen” som salonggutt eller messegutt hos kapteinen. Dette gav mersmak, så han startet på yrkeskolens maskinlinje
for å bli maskinist. Dette gav også verkstedtid, og han kunne dra ut med nybygget fra Framnæs
Mek. ”Thorshov” som smører/motormann/fyrbøter.
Etter 18 måneder ute, begynte han på Framnæs for å få mer verkstedtid, og i 57 begynte han på
teknisk skole i Porsgrunn. Her gikk han på maskinlinjen samtidig som han tok maskinisteksamen.
I 59 dro han til Madla for å avtjene verneplikten, og etter hvert havnet han på MTB i et år.
Tidlig traff han Gerd fra Ormestadvika og de giftet seg i 61. Etter hvert kom Jan Atle i 63 og
Stine i 68 og videre 3 barnebarn.
Vel tilbake fra militærtjeneste begynte bror Ragnar på Heiers Armaturfabrikk på Fjellvik. De
lagde blant annet alarmer til motorene på store skip. Etter 3 år der, startet han på en 22 år lang
”arbeidsdag” først på tegnekontoret, senere driftskontoret til Framnæs Mek. Etter hvert fikk
han ansvaret for alle løftetekniske oppgaver mht kraner og annet løfteutstyr. Han har vært med
på en utrolig teknisk/elektronisk utvikling. Fra regnestav, via en Olivetti regnemaskin med minne
til de første kalkulatorene. De var så dyre at man kjøpte kun en som gikk på rundgang på kontoret.
Framnæs Mek. var blant de første som kastet seg inn i offshore virksomhet. Allerede i 71 var
Ragnar med en gruppe til Oslo for å se den første norskbygde riggen, og etter kort tid var de i
gang på Framnæs. De leverte første borerigg i 73.
Med offshore virksomhetens start og voldsomme vekst, ble det etter hvert behov for mer kontroll og sertifiseringer. Bror Ragnar var godkjent av myndighetene som sakkyndig person for
kontroll og sertifisering av kraner og løfteutstyr. Han var den eneste på Framnæs som hadde
denne godkjennelsen, så oppgavene var mange. Han var leder for en avdeling på driftskontoret
med over 100 personer, så han hadde god hjelp til å få utført disse oppgavene. Det er krav til
sertifisering av alt av kraner og løfteutstyr. Nysertifisering, årlige kontroller og resertifisering
hvert 5. år.01.01.85 sluttet han på Framnæs og flyttet sin virksomhet til Allum Engineering. FMV
hadde da begynt på avviklingen, og det var sårt å oppleve at en så stor og viktig arbeidsplass for
byen etter hvert ble borte. Det var helt slutt for FMV i 1987.
I 1990 startet han firmaet SIS-Sandefjord AS for sertifiseringsvirksomhet. Dette firmaet er
fortsatt i full virksomhet. Ragnar er styreleder og hans svigersønn som daglig leder.
Bror Ragnar har og har hatt mange ulike fritidsinteresser
Sander Idrettslag har gjennom en årrekke hatt glede av Ragnars arbeidskapasitet.
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Han var i mange år formann i junioravdelingen, og totalt med i over 10 år. Det er ikke få timer
han har vært på treningsfeltet og fotballbaner rundt omkring. Men også annet administrativt arbeid har han påtatt seg, for ikke å snakke om et utall dugnadstimer på Kariåsen. Fortsatt har
Gerd og Ragnar tett og god kontakt med mange som var med i Sandar på denne tiden.
Båt har han hatt i en årrekke, og mye fisk har blitt bragt til hus, hvor Gerd har laget fiskekaker
eller renskåret fisk har gått rett i fryseren.
I en årrekke dro de på ferieturer til en rekke land som Egypt, Peru, Thailand, med turen til Namibia som et høydepunkt. Her reiste de rundt 4000 km i safaribiler, 6 par i 2 biler, og med 7 namibiske hjelpere. De lagde alle måltider, reiste i forveien og slo opp telta de bodde i og var svært
kunnskapsrike, så reiseselskapet lærte mye om dyreliv og natur i Afrika.
Nå er turene begrenset til Europa, og Gerd og Ragnar gleder seg stort til Odd Fellowturen til
Provence og Rivieraen.
På Framnæs var Ragnar kollega med Birger B. Vabog. Han ble hans fadder, og 30.4 1973 ble Ragnar tatt opp som bror i Kongshaug. 40 års juvelen er med andre ord ikke langt unna!
Samhørigheten og vennskapet mellom brødrene har betydd mye for meg. Vi har fått mange venner blant brødrene og deres familier. Spesielt arbeidet rundt Døvehjemmet, med dugnader og
julefester har gitt meg mange gode opplevelser. Jeg prøver å møte så ofte jeg kan og gleder meg
alltid til en hyggelig prat med gode venner, avslutter bror Ragnar.

Vi gratulerer
Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen
på de siste sidene
Sverre Andersen

70 år

06. april

Ole Petter Larsen

85 år

17. april

Svein Nikolaisen

75 år

17. april

Birger Josef Bjørnstad

75 år

22. april

Bjørn Harald Hørnes

70 år

06. mai

Kåre Jan Frednes

70 år

08. mai

Lars Johannes Kristiansen

75 år

14. mai

Reidar Bjørkmark

80 år

24. mai
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Nytt fra huset
I forbindelse med oppussing av vårt sekretærrom i 2 etasje er nå alle skapene skiftet ut
med forskyvbare skap . De fleste av de gamle skapene er kastet. Arbeidet er i stor utstrekning utført av brødre fra Loge 48 Færder. Vi har nå fått bedre skapplass og rommet er nå meget fint og praktisk innredet. Noen av de ”beste” er montert i bomberommet
i kjelleren for oppbevaring av verktøy og rekvisita for SOS Barnebyer.

Oppgradering av våre møterom og kjøkken i 1. etasje går for fullt. Vinduer er skiftet,
noen vegger er revet og panelt på nytt, ny inngang til møterommet inn til høyre i gangen er
laget. Nytt tak er lagt i begge møterom. Kari Eriksen Næss fra loge 37 Verdande og Nina
Horn Steindebakken fra loge 120 Gaia er brukt som konsulenter for fargevalg og gardiner. Vegger og øvrige tak er malt, det er lagt nytt gulv i begge møterommene, toalettrom
og kjøkken. Dugnadsgjengen går nå i gang med belisting i alle rom samt å legge opp ny belysning og elektrisk anlegg. Rullearkivet og kjøkkeninnredningen blir levert etter påskeferien. Ny innredning i toalettet er valgt og blir montert før påske. Gruppen for utsmykning
av logelokalene med Sigurd Vestly som leder med deltakelse fra alle logene har også påtatt seg utsmykningen av våre nye lokaler. Vi tar sikte på å kunne vise frem nye lokaler
før logene tar ferie i mai måned.

Nå går det raskt mot vår
Kom lune sol med det gule skær,
Kild knopper frem i de sorte trær
Læg lange skygger på lys asfalt,
Tø varme grodufte ut af alt,
Kom nakkebøjede blomsterbørn
Kom fuglefjant over tag og tjørn
Kom kåte vind og fej himlen klar –
Så leger vi forår i februar!

Sa Piet Hein – i februar. Vi er et godt stykke inn i mars allerede. Etter vårjevndøgn den
20. mars blir dagene lengre enn nettene, og vi gleder oss til påske. Naturkreftene er lunefulle og vi kan ennå overraskes av kalde snøfiller, men de forsvinner fort igjen nå. I butikkene har det kommet frøposer, og planter som har vært i kjølig vinterdvale blir gjort klar
for vår og sommer. Vi kjenner solen varmer mer og mer, og vet at NÅ BLIR DET VÅR
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Storrepresentantens spalte:
Godt nyttår!
27. november var det tur for Distriktsrådet til Storlogen. Dette er
omtalt annet sted i bladet.
12. desember var det 40 Ve.Ju. hos Loge nr 48 Færder. God seremoni og smakfull julemat.
Så etter en fin jul og nyttårsferie i sydlige egne, var det tildeling av
40 Ve.Ju i vår egen loge den 7. januar. Dette er også omtalt annet
sted i bladet.
22. januar Distriktsrådsmøte i Tønsberg. Ingen spesielle saker til behandling.
28. januar en 40 Ve.Ju. i Loge nr. 26 Svenør. Undertegnede fikk prøve seg som kappelan,
en helt ny opplevelse. 40-års veteranen ga oss ros for vel utført rituale, hyggelig med god
omtale.
31. januar Som representant fra Distriktsrådet på besøk i Loge nr 40 Vern i forbindelse
med innvielse av to nye brødre. Verdig og fin seremoni. Rapport gitt til logen etter å hatt
et meget godt møte med OM, UM og CM etter måltidet.
26. februar Distriktsrådsmøte i Tønsberg. Oppsummering av patriarkenes besvarelse om
deling av leiren. I vår loge er det nå 75 patriarker, herav besvarte 40 spørsmålet. Resultatet av alle avstemninger vil ikke bli publisert nå, men oversendt Stor Sire for videre behandling.
Vi fikk oss tildelt Storlogens handlingsplan for dette året, det er utrolig mye som skal
gjennomføres på rimelig kort tid. Lovverket for Storlogen, Leiren og Logene kommer i ny
drakt, mer samstemt og så blir det forskrifter til den enkelte lov. En av grunnene til dette, er at det er enklere å endre en forskrift enn en lov. Så kommer nye instruksjonspapirer for nye embedsmenn, i første omgang vil det bli seminar for nyvalgte OM, UM, Sekr.
og Skattm. den 4. juni. Nærmere detaljer kommer senere. De utnevnte som Insp og CM,
vil få et kurs senere på høsten.
Nå holder Nevnd for logens styrkelse og ekspasjon på med innspurten for årets erfaringsseminar for ”yngre” brødre. Vi håper og forventer at det blir like interessant som i
fjor, med gode innspill til forbedringer for vårt logearbeid.
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Rapport fra Distriktsrådsmøte i Storlogen 27. november.

Bak fra venstre: Sigurd Reppesgaard, Knut Holstrøm, Tore
Jan Berntsen, Gunnar Pedersen
Foran fra venstre: Bjørnar Andreassen, Dag Virik og Åge B.
Eriksen
Odd Dagfinn Grønnli var ikke til stede.

Bror Åge viser frem Kongshaugsnytt
som en kan studere i Storlogens bibliotek

7 av de 8 fra Distrikt 8 Vestfolds Storrepresentanter, med DSS Dag Virik i spissen, dro tidlig
tirsdags morgen med toget til Oslo, for besøk og møte i Storlogen. Vi ble vel tatt i mot av bla
Stor Arkivar Knut Aslak Wichmann som viste oss rundt i huset, biblioteket, mørkegangen og
noen av logesalene. Han ga en orientering om mange av de ting som er samlet, bla fikk jeg se
”mappa vår”. De siste års korrespondanse med Storlogen. Vi fikk også se Det Hemmelige Verk.
Etter en hyggelig lunch med de ansatte, fortsatte dagen med vel en times møte med Br Stor
Sire Morten Buan. Her ble aktuelle spørsmål diskutert, bla muligheten for en deling av vår leir.
Rebekkasøstrene i Vestfold har fått godkjennelse for å danne Horten Rebekkaleirforrening.
Det blir igjen godkjent å bruke navneskilt på vår snippkjole, og vårt jakkemerke er helt i tråd
med det som Storlogen anbefaler.
Så var det middag på en nærliggende restaurant, før vi returnerte til logehuset for å overvære et logemøte i Loge nr 22 Thomas Wildey. Her var tema Vennskap, og etter et kort arbeidsmøte fulgte et foredrag i salongen om den praktiske betydning av våre budord. Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet. Br OM Knut Borgen ba oss ta med en hilsen til OM og brødrene i den
enkeltes loge.

Vi trakk oss tilbake kl 21:30 for å ta toget tilbake til Vestfold.
V. K. og S.
Åge B. Eriksen
Storrepresentant
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EIN FIN LITEN BLOME I SKOGEN EG SER
Ein fin liten blome i skogen eg ser,
i granskogen diger og dryg,
og vent mellom mose og lyng han seg ter.
Han står der så liten og blyg.
Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,
der folk kunne skoda på deg?
Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
eg føddest til skogblome, eg.
Disse to strofene er hentet fra salmen “Ein fin liten blome i skogen er ser”. Den norske
salmeboken er full av vakker lyrikk, og denne salmen eller sangen er blant de vakreste.
Sangen er beskjeden og forteller i sin metaforiske enkelhet om det å være liten og unnselig og samtidig være vakker og unnværlig.
Blomsten står der alene dypt inne i granskogen, blyg og liten. Da den blir spurt om den
heller ville stå i en vakker hage, sier den nei fordi den er født til et liv i enkelhet og vil
bli der den er.
Bildebruken i sangen eller diktet er lett å forstå. Den vakre skogsblomsten er bilde på et
menneske som velger det enkle livet; et menneske som ikke har behov eller lyst til å stå
fram blant alle dem som gjerne vil kalle seg pene og vellykkede.
Sangen framstiller på lyrisk vis det stille og beskjedne mennesket som ikke ønsker å stikke seg fram. Men som i sin stille framferd og enkelhet er like verdifulle som alle andre.
Det er mange små skogsblomster blant oss. Derfor er diktet en hyllest til og akseptering
av disse. Kanskje er det slik at de fleste av oss er slike små skogsblomster. Vi gjør vår
gjerning i det daglige, oppgaver som ikke alltid blir lagt merke til, men som er helt nødvendige for at samfunnet skal fungere. Det er ikke det prangende og høyrøstede som er
viktigst.
Hvem er det vi ønsker å være? Hva er viktig i livet? Hvilke forventninger har vi? Hvordan
ønsker vi å fremstå?
Sangen gir oss et svar. Det er ikke alltid det er best og riktigst å være mest mulig synlig.
Å leve beskjedent og tilbaketrukket er like verdifullt som å vise seg fram.
Det er alle de små skogsblomstene som vi finner over alt som utgjør det som bærer samfunnet.
Teksten er opprinnelig svensk fra 1890-årene med ukjent forfatter og oversatt til norsk
av Anders Hovden i 1927. Bjørn Eidsvåg satte melodi til teksten i 1969.
Det skal også sies at salmen i alt har ni vers eller strofer, men de to som er sitert her,
har det mest allmenngyldige innholdet.
Jostein Selvikvåg
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Nytt fra vårt arbeid for SOS-barnebyer og Landsaken
Det begynner snart å nærme seg tiden for vår-fornemmelser når dagene blir lysere og fuglelåtene fra Kjøttmeisen sterkere. Dermed har vi i logens Nevnd for SOS-barnebyer også fått mer
å tenke på med forberedelser til program for SOS-sosialaften 11. mars og arbeid med ballongsalget til 17. mai. I tillegg til det kommer avslutning for Landssaken med planlegging for innsamlingsaksjon 13. – 20. april, og innledning for det skal det være et Regionalmøte for Logene i
Vestfold og Telemark, som finner sted søndag 3. mars i Ordenshuset vårt i Sandefjord.
Når det gjelder Sosialaften for SOS-barnebyer viser jeg til separat innbydelse og program annet sted i Kongshaug Nytt. Dog vil jeg gjerne fremheve at br. Sigurd Vestly nå har fått Kollegiets tillatelse til å etablere Annonse-sider i Bladet til inntekt kun for SOS-barnebyer. Opprinnelig var annonse-siden reservert for SOS-barnebyer, men den ble etter hvert benyttet til andre
formål. Siden inntekter fra salg av ved samt bruk av Lirekassa har falt bort, vil inntekt fra annonser være kjærkomment til vårt arbeide. Det blir også nemlig mer kostbart med salg av bl.a.
17. maiballonger fordi produksjonen av Helium-gass, er for sterkt nedad-gående og dermed meget dyrere i innkjøp. Ballong-gassen er nemlig ikke produkt fra oljeproduksjon, men fra
«brønner» lokalisert i andre begrensende områder ute i verden.
Samarbeidet mellom de 4 logene i Sandefjord er godt, og alle har oppfylt mer til Landssaken
enn de beløp som er anført fra Storlogene. Når det gjelder vår loge Kongshaug, så har vi innbetalt pr. 1.januar 2013 kr. 152 695,-, og vi ligger såpass godt an at vi kan oppnå å bli blant de
Loger som får et skilt med Logenavnet Kongshaug på, ved inngangsdøren til et av hjemmene i
SOS- barnebyen Ngabe i Malawi.


Ved vår støtteaksjon i 1992 som Logene Verdande, Færder og Kongshaug hadde for å bygge et
SOS-barneby Hus, som fikk navnet Sandefjord Maja, i den første Barnebyen i Islice utenfor
Riga i Latvia, fikk vi gjennom SOS-barnebyer som en takk fra barna som vi var med å skape ET

HJEM – EN FREMTID for, finner jeg også denne gang å kunne ta imot følgende som et godt
minne til oss alle:
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Min Gud, vår himmelske far:

Her får de utdannelse

Jeg takker for SOS-barnebyer

Her får de mat og klær.

som ble gitt oss av deg.

Her er alt som et barn kan trenge

Jeg takker for SOS.

Jeg takker for SOS.

Tusener kunne vært døde,

Hvor godt å se familien vokse

men du reddet dem

Mor og barn som hjelper hverandre

gjennom han som grunnla SOS.

alle med smilende ansikter.

Jeg takker for SOS.

Jeg takker for SOS

Jeg takker deg, Gud,

Velsign alle dem som hjelper oss

for de mødre som påtok seg

alle dem som gir oss omsorg.

å hjelpe barn i nød

La dem finne fred i hjertet.

Jeg takker for SOS.

Jeg takker SOS

Mine SOS-søsken er lykkelige
Her er deres hjem.
Her er de beskyttet.

15.04 25 Ve.Ju + Galla

29.04 o+ Galla

06.05 40 Ve.Ju Galla

Kokt Laks kr. 180

Kokt Torsk m/

Svinesteik kr. 160

Sandefjordsmør Kr. 160

Drikke kommer i tillegg
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.Som dere ser er ikke vårt engasjement for SOS Barnebyer av ny dato.

Dette er klippet fra Odd Fellowbladet nr 4 1999 og sendt til redaksjonen av vår
Storrepresentant Åge B. Eriksen
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Håvamål om vennskap
Kopiert etter Odd Fellow Blad nr 4- 1996.
Håvamål hører med til den norrønne kulturs eldste skriftlige kilder.
Diktverket er blitt til i en tid hvor to religioner har stått mot hverandre. Den gamle åsatroen
måtte vike for kristendommen.
Håvamål betyr ”Den høyestes tale”. Det er et diktverk om livsvisdom. Vi skal ta med noen av de
164 vers. Diktverket bygger på et ganske kynisk og egennyttig menneskesyn. Men det er verd å
ta med seg hvordan våre forfedre så på blant annet vennskap. Få Odd Fellows vil kunne skrive
under på alt som står i dem. Men Håvamål er et fint lærestykke når det gjelder å sette en
rekke etiske verdier i perspektiv. Det er ofte at man ved å se kontrastene blir klar over hva
man selv står eller ikke for. Vi bruker her Ludvig Holm-Olsens praktfulle bokmålsgjendiktning,
selv om nok mange vil savne den mer norrønne tonen som diktet opprinnelig ble skrevet i.

Vers 1

Vers 42

Vers 43

Åpner du døra

For vennen sin

For vennen sin

til ukjent hus,

skal en være venn

skal en være venn,

skal du være varsom,

og gjengjelde gave med gave;

for ham og hans venn,

for uvisst er å vite

men ler en av deg,

men for uvenns venn

om uvenner

så le igjen,

skal ingen mann

alt er benket der inne

lønn ham med løgn for svik.

noen gang være venn

Vers 44

Vers 45

Vers 46

Hør, har du en venn

Har du en annen,

Og atter om den

og tror vel om ham,

som du ikke tror;

som du ikke tror;

og vil du ha gagn av vennen,

og vil utnytte ham tross alt;

ser du svik i hans sinn,

bland sinnet ditt med ham

fagert skal du tale

smile skal du mot ham,

og send ham gaver,

men falskt mene,

men skjul dine tanker,

søk ham ofte opp.

Lønn ham med løgn for svik.

La gave svare til gave.
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NYTT FRA STORLOGEN 1. MARS 2013
Sammen for Barn i Malawi: Vi har nå samlet inn 12 millioner i forbindelse med vår interne Landssak som avsluttes i juni i år. Den siste statusrapporten fra Ngabu vi har
fått, sier at de setter spaden i jorden rundt den 1. juni. I løpet av 2013 skal skolen og
åtte av familiehusene være ferdig. 1000 barn får allerede hjelp i familieprogrammet.
Det er et meget høyt tall på få måneder. Dette skyldes at behovet er stort, og at det
er to gode koordinatorer som er ansatt.
Reviderte kurshefter for opplæring av nye embedsmenn i logene vil bli trykket og klare
til bruk ved høstens embedsmannskurs.
De nye Forskriftene vil enklest finnes på www.oddfellow.no på lukket område. Følgende
innlogging gjelder: Logg inn med ditt medlemsnummer fra Ordenen + fødselsdato og
fødselsår. Trykk på Adm. Hjelp og der finner du forskriftene. De Nummererte sirkulærer blir nå også revidert og finnes på samme sted. Noen av sirkulærene finnes nå som
forskrift.
Symposium 2013 – Norsk Odd Fellow Akademis andre symposium vil finne sted i Bergen
i dagene 30. august til 1. september. Symposiet vil denne gang ha som tema ”Ledelse i en
verdibærende Orden”. Symposiets formål er å være et samlingssted for Akademiets
medlemmer og andre interesserte Odd Fellows for å høre, drøfte og lære om emner
som faller inn under Akademiets virksomhetsområde. Møtene vil foregå på vårt Ordenshus i Bergen. Utenom den rituelle delen, er symposiet åpent for alle. Advokat Geir Lippestad og Professor Victor Norman er to av foredragsholderne ved årets symposium.
Husk vår hotellavtale med Thon Hotels: Avtalen gjelder alle Ordensmedlemmer, både i
Ordenssammenheng og privat. Avtalen gjelder de fleste Thon Hotels i Norge. Den gir 10
– 14 % avslag på ”Dagens pris”. Ta kontakt med OM, UM eller Sekretær for å få kode og
mer informasjon om hvordan du gjør en bestilling.
Skrevet av Stor Sire Morten Buan:

Nemnd for omsorg henstiller til brødrene om å kontakte leder for nemnden angående brødre som vi alle bør ta vare på enten per telefon eller besøk.
Kontakt Rolf Sætre på 90866339 eller e-post rolf.satre@sandefjordbredband.net
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Periodens billedgalleri

15 desember var det lysmarkering for å skaffe faddere til SOS

40 års veteranjuvel til Ole Arne

barnebyer

lynum og Einar Samuelsen

DSS dag Virik holder tale til 40

Bror Birger B. Vabog får tildelt

Hyggelig forbrødting etter fel-

års veteranene

diplom som Årets Bror

lesmøtet med Loge 48 Førder

Hyggelig forbrødting etter fel-

11. februar var det vinsmaking der Bror Torbjørn Ribe fortalte

lesmøtet med Loge 48 Førder

om viner fra Rhone distriktet.

Et lystig lag og med deltakere fra Loge 48 Færder. Ostefat, kjeks og frukt sponset av meny Indre havn
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Pensjonistens 10 bud.
Odvar Schrøder-Jensen

1

Du skal ikke stresse. Trygden kommer den 20. selv om du tar det ro.

2

Du skal ikke spare. Du har spart og investert hele livet. Bruk pengene dine nå.

3

Nyt maten. Du skal ikke leve sundt. Da kan du risikere å komme på sykehjem.

4

Hedre dine barn med gaver og penger mens du lever, da deler du gledene med dem.

5

Vær med i livets debatter og ha meninger. Når du er død er allting glemt.

6

Selg alt du ikke har bruk for mer. Død kapital kan gi deg mange nye gleder.

7

Hold deg i form. Tilpasset trening styrker kroppens funksjoner.

8

Stol ikke på politikernes løfter. Skal det spares er det de eldre som får svi.

9

Blir du syk må du være aktiv, ellers havner du langt bak på en venteliste.

10

Lev livet ditt slik at det blir ekte sorg når du stedes til hvile.

Kongshaugnytt finner du også på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt
Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 06.05.2013
Siste frist for materiell til det nummeret er 30. april
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
=======================================================================
Redaktør og layout: Arvid K. Wold, e-mail arvwo@online.no
Skribent: Truls Erik Pettersen
Skribent: Bjørn Hørnes
Skribent :Birger Bugge Vabog
Skribent : Jostein Selvikvåg
Skribent : Einar Westby
Skribent : Halvard Gade Johansen
Webansvarlig :Åge B. Eriksen
Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten
Trykk : Konica Minolta
Adressendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no eller 97594445
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Vi utfører oppdrag i Vestfold innen maling, belistning, legging av parkett, snekring og renovering
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107
E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no
www.sigurd-vedlikehold.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

- Senteret for proffene og for
deg som er oppratt av kvalitet!

Sørhaug Byggmarked AS
Vi leverer alt innen:
Byggevarer, maling og tapetsering, hage og
utemiljø, Gulv, Kjøkken, garderobe, Varme
og Enøk samt utvendig vedlikehold
Adresse: Kilgaten 19 3217 SANDEFJORD
Telefon: 33482000
E-post firmapost@maxbo.sorhaug.no, www.maxbo.no

Kontakt oss for oppdrag innen:
Utvendig og innvendig maling,
Våtromsarbeider og legging av
gulvbelegg.
Adresse: Nordre Kullerød 17 C , 3241 SANDEFJORD
Telefon: 33504743, e-post: oesten@bjorvik-haugen.no
www.bjorvik-haugen.no

 Flis m./tilbehør
 Maling, tapet og gulv

m./tilbehør
 Kvalitetsvask
 Lister, terassegulv,

søyler m.m
Hågasletta 2, 3236 SandefjordTelefon:3347777

Vi utfører alt av boligventilasjon og
utvendig blikkenslagerarbeid,
Sentralstøvsuger til bolig,
Prosjektering
E-post: kristian@kodalblikk.no

V I TA K K E R V Å R E AN N ON S ØR E R

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
Annonseinntektene på disse siden e går til vårt arbeide for SOS Barnebyer
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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FRANK O. ERIKSEN
Krokemoveien 111 b,
3244 Sandefjord

ALT I MALERARBEID

Telefon Frank 91 38 43 09
Telefon Stig 91 38 43 11

Totalrenovering av bad
Flislegging, Gulvavretting, Godkjent

Vi har utleie av:

våtromsbedrift

Minigravere. MinidumpereVibroplater

Telf: 33464901, Mob: 92450777
www.kjellmester.no, kjellmester@c2i.net

Løftespesialisten
Ragnar Allum
E-mail : ragnar.allum@sis-sandefjord.no
Mobiltlf. : 90 93 00 35 - Privat tlf. : 33 47 42 74

Kontroll og sertifisering av :
Kraner og løfteutstyr

SIS-Sandefjord AS
Raveien 191 B
Postboks 2046, 3202 Sandefjord

Alt innen
elektrisk installasjon
Industri, landbruk og boliger
Vi utfører alt innen VVS arbeider.
Vår spesialitet er rehab av bad.
Vi har Comfortbutikk i Stokke
Kontakt rørleggermester Erling brekke på
telefon: 93021155

Raveien 342 - 3220 SANDEFJORD
Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
til logens sosiale arbeide
Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering.

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