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Kongshaug-nytt 

Desember 2010 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

Vi nærmer oss julen og snart har høstterminen passert oss. Rekrut-
teringen så lys ut, men vi måtte gjøre om siste logemøte til et ar-
beidsmøte. Men det er lys i tunellen, for vi har inne to søkna-
der om opptagelse.   Jeg vil igjen oppfordre brødrene til 
å saumfare sin be- kjentskapskrets, det må da 
være potensielle brød- re der ute. 

Andre utfordringer er fremmøte. Det er bekla-
gelig få som stiller på ettermøtene. Spill inn til Pri-
vatnemnden dersom dere har gode forslag til å 
øke deltagere til mål- tidet vårt. Ikke noe er mer 
stemningsfullt enn et nærmest fullsatt middags-
bord-spesielt ved grad- spaseringer og andre store 
anledninger. 

Privatnemnden sliter med å få folk til å stille opp i Privatnemnden. 
Jeg henstiller til de som er med der om å møte. Det er feil at de 
samme menneskene skal slite for oss kveld etter kveld. Jeg tror at 
faddere må trå til å oppfordre sine til å stille opp. Jeg oppfordret i 
forrige termin til at dette måtte bli ”fadderens termin”. Jeg vil ut-
vide det til at dette logeåret må bli ”fadderens logeår”- Bry dere, 
kjære faddere! 

Høstens store logesak er oppgraderingen av huset. Jeg viser til bre-
vet som jeg på kollegiets vegne sendte de andre logene. Brevet er å 
finne et annet sted i denne utgaven av Kongshaugnytt. Det er nå 
kjent at kollegiet oppfordret logen til å gå inn for en totalrenove-
ring av huset framfor å bygge en ny heis. Endrede rammevilkår før-
te til at kollegiet snudde i denne saken . Når dette leses har logen 
på nytt behandlet temaet -  heis eller ikke. Det er naturlig at logen 
følger kollegiets innstilling også nå. Kollegiet er klar over at karak-
teristikken ”vinglete” kan bli brukt mot dem. Men vi har faktisk den 
stolthet at det ikke er viktig å ri prestisjesaker, men å innse reali-
teter. ”Å snu i tide er ingen skam, snarere et tegn på klokskap.” 

Jeg vil avslutte med å ønske dere en riktig god jul og et godt nytt 
år. Takk for fremmøtet i denne terminen. Jeg håper å se så mange 
som mulig ved julebordet og ved festlosjen  

Gunnar Jensen Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 

ofte du kan. 

27.12. 10 

Juletrefest for Sukke. 

28.12.10 

Juletrefest for barn 

03.01.11 

Instruksjon v/DSS 

10.01.11 

Informasjonsmøte DSS 

17.01.11 

0 + Galla 

22.01.11 

Festloge Galla Lørdag 

31.01.11 

Arb. Møte Regnskap og 

Budsjett 

07.02.11  

-+ med 48 Færder 
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Tilbakeblikk siden siste nummer av Kongshaugnytt. 

 

Mandag 30. august Var det åpningsmøte med fyldig informasjon  om de planlagte aktiviteter knyttet ti opprusting 

av Logehuset. Videre fikk vi en fyldig orientering om utviklingen  angående huset.  

Fredag 13. august kom det et kraftig torden og regnvær over byen. Dette medførte store nedbørsmengder som byens 

avløpssystem ikke klarte å ta unna. I kjelleren på sydsiden er det et klosett som mye vann strømmet ut av, og flommet 

ut i de fleste rom.  

Gjennom vårt forsikringsselskap Gjensidige, fikk vi kontakt med ISS Skadeservice som kom om kvelden og tømte loka-

lene, og vasket og renset bla gulv og teppe i ”musikksalen”. 

Vi har en liten sak med forsikringsselskapet om dette teppet, vi mener at det bør skiftes, ISS Skadeservice mener det 

ikke er nødvendig, og der står saken. 

Like etter dette så kom det ubudne gjester inn til våre leietakere i 1. etasje. De ramponerte dørblader som måtte byt-

tes. I hvert av tilfellene er vi selvassurandører for kr. 15.000. Ingen av sakene er avsluttet. 

Så til noe positivt.  

Vi fikk tildelt kr 15.000 fra Storlogen, dette etter en innbydelse til søknad fra før sommeren i fjor. 

Utleie av bord til en tilstelling på Pindsle brakte oss kr 2.000. 

Så fikk vi 13 stoler av samme slag som vi har i spisesalen, fra Stokke Landbruksskole. De er godt brukbare og kostet oss 

ikke noe. Takk til Ragnhild og Ole Tuft for tipset, samt Frank Eriksen for transporten! 

Innkjøp av hjertestarter var på budsjettet sammen med opplæring i bruk. Hele 18 personer var på kurs. Ideen kom på å 

be søstre og brøde som var interessert i å ”sponse” dette, en anledning til å gi noen kroner. I skrivende stund har det 

kommet inn ca kr 9.500. Vi takker! 

Så er det restaureringsarbeidet. 

Først så har vi landet på å bruke Handelsbanken til å låne penger. De har gikk det beste rentetilbudet som blir på 4,5%. 

Grensen oppad er satt til kr 3.000 000. Dette betyr at våre fire loger må betale kr 60 000 hver pr år i 20 år, forutsatt 

samme rentenivå. 

Dugnadsarbeider: Det er blitt utført vask og rens av fasaden mot Stockflethsgate. Teppefliser til logesalen er inn-

kjøpt, her venter en på først å få malt veggene og muligens lagt opp noen mikrofonkanaler før teppet kommer på. Vindu-

er mot nord er under bestilling, men vil nok ikke bli satt inn før til våren av praktiske grunner. 

Vanskelig å finne tider hvor en kan gjøre ting uforstyrret. I særlig grad da vår planleggingsbok ble borte, den er heldig-

vis på plass igjen. 

Vi nettopp fått rede på fra Sandefjord BBL og Søndre Eiendom, as at det blir utbygging av Dronningensgate 13. De vil 

ikke bygge noe på vår grunn, da de er redd for setningsskader på tilstøtende bygg. På den annen side har de hatt plane-

ne klare en tid, og de var også godkjent av Sandefjord kommune. Vi har en utfordring i å sikre adkomst til våre parke-

ringsplasser mot syd, samt ta vare på vedlikehold av denne siden av bygget også. 

Våre tre lokaler i 1. etasje er uleid, likeså  arkivrom i kjeller og så denne ”musikksalen”. 

 Restauratør Dag synes omsetningen så langt har vært bra, han hadde i en periode busslaster med gjester hver dag for 

demonstrasjon av ullprodukter. Nå er jo for lengst våre møter i god gjenge, og det tyder på fornøyde kunder. 

Åge B. Eriksen, styreleder 
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Mandag 6 september var de tildeling av 25 års veteranjuvel til Per Næss 

Bror Per forteller at han husker godt den dagen jeg ble opptatt i Kongshaug. Innvielsen i loge 

gav han svar på hva han hadde vært nysgjerrig på i alle år fra han var ganske liten. Det hele 

starte med juletrefester i den gamle Odd Fellow gården på Aagårds plass der hans farfar tok 

han med var med for å feire barnas juleterfest sammen med andre barn og barnebarn av Odd 

Fellowbrødre. 

Opptagelsen gav han innsikt i et spennende lukket samfunn, der han møtte 

mange nye 

mennesker, men også en del kjente. Han har i perioder vært en del 

borte fra logen p.g.a. 

mye reising i jobben. Han føler at uansett hvor lenge han har 

vært borte blir han godt mottatt når han når han har dukket 

opp. Han har vært med å starte et firma som driver med  im-

port og  

salg av tilbehørsartikler  til tekstilbransjen som for eks. slips, belter, 

skjerf, luer, smykker etc.. 

Per er gift og har to barn og to barnebarn. Familien har alltid hatt stor interesse for frilufts 

liv. Derfor passet det fint å få bygget hytte på fjellet som blir mye brukt hele året med bla. 

fisketurer. Han skal sammen med kone og familie feire 40 års bryllupsdag i mai . 

 

Mandag 4.oktober ble den tradisjonelle veteranaften gjennomført med et stort antall brød-

re tilstede både på møtet, ettermøte med krabber og etterfølgende utlodning. Se bilder sene-

re i avisa. 

 

Mandag 13 oktober var et fellesmøte med Loge 48 Færder Vår bror Rolf Magnus Jemtland  

ble tidelt Det Gode Vennskaps grad 

 

Mandag 18 oktober ble bror Kjell Arild Andersen  tildelt den Høye Sannhetsgrad. Vi fikk 

besøk av brødre fra Loge 17 dag som berømmet en meget fin seremoni gjennomført med stil 

under myndig ledelse av vår seremonimester. 

Gratulerer nye bror av Den Høye Sannhetsgrad 
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Mandag  8 november var det klubbaften med damer. På dette møtet kom vår Ordfører Bjørn 

Ole Gleditsch g  og fortalte oss om Sandefjords utfordringer og muligheter. Det ble et meget 

interessant foredrag der det ble stilt mange spørsmål både når det gjelder våre utfordringer og 

mulighetene for fremtidig utvikling i Sandefjord så vel som i regionen. 

 

Mandag 15 november ble vår bror Hans Magnus Skaatan forfremmet til Den Edle Kjærlig-

hets grad. Seremonien ble gjennomført med stor innlevelse og stil, ledet av en meget dyktig se-

remonimester. Dette ble behørig poengtert på ettermøtet av vår gjest fra Loge 47 Grenmar. 

 

Vi gratulerer brødre med runde dager 

—  oo0oo  — 

Bror Hans-Petter Moen fylte 80 

år den 29 oktober og brødrene i 

Loge 15 Kongshaug gratulerer 

han med den store dagen 

Bror Arne Nilsen  fylte 90 år 

den 4 november og brlderne i 

Loge 15 Kongshaug gratulerer 

han med den store gagen. 
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Vi gratulerer brødre med runde dager 

Bror Haakon Ragnar Henriksen fylte 80 år den 18 november og brødrene av Loge 15 Kongshaug gra-

tulerer hjerteligst med dagen 

-Jeg opplever losjen som mitt annet hjem og setter meget stor pris på broderskapet 

hersker der. Interessen for losjen har bare vokst opp gjennom årene, og flere av brød-

rene har blitt mine omgangsvenner. 

Slik ordlegger vår 80-års jubilant Haakon Ragnar Henriksen seg når han blir spurt om 

hva losjelivet har betydd for ham. 

-Særlig godt husker jeg dagen da jeg skulle innvies i Losje 15 Kongshaug i februar 1967. 

Min fadder var Arne Holte, og jeg ble hentet på Hystad i en gammel Pobeda, men jeg visste 

egentlig ikke så mye hva jeg gikk til, for forberedelsessamtalen var heller kort. Vi fikk erter, 

kjøtt og flesk å spise til bødremåltidet. Noe jeg slett ikke glemmer, var at seremonimester hadde svært 

knirkende sko! 

Det er en allsidig jubilant som jubilerer  i høst. Haakon er født i Fredrikstad og hadde sine barneår på Nabbetorp skole 

fram til 1944. Deretter bar det til Fredrikstad høyere allmennskole og til Gøteborg Tekniske Institutt der det ble ut-

dannelse i kjemi. Som kjemiker var det nok ikke så unaturlig at Jotun ble hans arbeidsplass i 34 år på analyseavdelingen. 

Til Sandefjord kom han i 1962. 

En liten militær karriere har det også blitt plass til. Haakon har gjennomført Infanteriets befalskole og tjenestegjort i 

Nord-Troms og arbeidet ved Forsvarets Forskningsinstitutt. 

-Det har også blitt mye frivillighetsarbeid utenom losjen opp gjennom årene, fortsetter Henriksen. –Foreningsliv har jeg 

hatt mye glede av! Han presenterer en lang liste med tillitsverv: leder av Frivillighetssentralen i to år; leder av det kom-

munale eldrerådet i to år og ikke minst lederskapet i Jotuns veteranklubb i 12 år, et sted han fremdeles er aktiv. 

-Hva så med losjelivet og verv der?  

-Ja, der har det blitt mange, både i losje og leir. Jeg har vært overmester, seremonimester, seremonimesters høyre 

assistent og selvfølgelig ex-overmester. I leiren har jeg vært leirvakt, yppersteprest, høvedsmann og hovedpatriark 

pluss storrepresentant i 10, så noe har jeg jo fått med meg. 

-I forbindelse med dette må jeg fortelle at jeg i min overmestertid til og med laget et eget rituale for en av brødrene 

ved markering av 60-års medlemskap. Noe slikt rituale fantes ikke i losjen så jeg fant på noe selv. Det gjaldt Stefanus 

Jacobsen som sammen med de tilstedeværende brødre syntes dette var riktig så flott! 

Man kan nok si at Haakon Henriksen er en ritualmann. Losjens ritualer og tradisjoner betyr mye, understreker han. Han 

har brukt mye tid på akkurat dette, for som han sier – ritualene er en viktig del av losjelivet og en del av losjens pedago-

giske virksomhet. En naturlig konsekvens av denne interessen er at jeg var med i Storlosjens ritualnemnd, en  

av fire personer utnevnt av Stor Sire selv. Vi må legge vekt på å gjennomføre ritualene med nøyaktighet og ikke tillate 

slurv og omtrentligheter! 

Haakon ble enkemann i 2002 etter å ha vært gift i 42 år. Han har to voksne barn og to barnebarn. Han liker å reise og å 

samle Odd Fellow-dokumentasjon.  

-Jeg kaster ingenting og tar vare på alt som har med Odd Fellow å gjøre. Hjemme har jeg mange hyllemeter med OF-

papirer. Man vet aldri om noen kan få bruk for det. 

Forresten: Haakon var også leder for redaksjonskomiteen som gav ut Odd Fellow sangboken. 
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Vi gratulerer brødre med runde dager 

Bror Karsten B. Ueland fylte 75 år 21.11.10, og vi slutter oss til gratulantene. Selv om bror Karsten har bodd i byen siden 

1967, er det ikke med en utpreget sandefjordsdialekt han snakker. 

Han er da også født og oppvokst  i Sandnes, der han fikk sin obligatoriske skolegang. Senere ble det gymnaset i 

Stavanger. Da var det å ta toget til og fra Ganddal, og mange var de som fikk gjort leksene på 

togturen.  

Etter gymnastiden bar det inn  til 16 måneders militærtjeneste ved befalsskolen i 

Stavern.  Han behøvde ikke å lure på hva han skulle finne på etter endt tjeneste, - turen 

gikk tilbake til Sandnes. Her holdt firma ”Jonas B. Øglænd” til. De fleste forbinder nok 

navnet med mopeder og sykler –Tempo,  DBS og ikke å forglemme Apache syklene. 

Mindre kjent er det kanskje at” JØ” også drev stort innen konfeksjon.  Det var hit bror 

Karsten ble hentet etter avtjent militærtje- neste, og i Øglændkonsernet kom han til å tilbringe 

mange år. 

Han var med på å starte en ny trend innen konfeksjon – nemlig at produsenter etablerte en egen butikkjede, i dette til-

fellet ” Jonas Øglænd” - hvor man altså kun solgte egne varer. Senere ble det etablert” Ø – sentre”, hvor man etter 

hvert også solgte varer fra andre produsenter. Senere tok butikkkjeden navnet Cubus, og den eies i dag av ”Dressmann” 

Varner kjeden.  

 I en rekke stater i Østen ble det i 60 – årene startet produksjon av konfeksjon til langt under norske priser, og det var 

naturlig å kjøpe inn varer derfra.  Bror Karsten var nå distriktssjef for Øglænd i Østfold – Vestfold, og det ble etter 

hvert en del turer til Østen. I forbindelse disse turene, traff han Kristian Skjelland, som drev stort innen konfeksjon i 

Tønsberg. Han ble en god venn og senere samarbeidspartner med Karsten, da han i 1968 etablerte egen forretning i 

Kongensgate 3. 

I 1975 åpnet han en ny og stor forretning i to etasjer i Kongensgate 11 under navnet ”Tekstilhuset”, som han så drev 

fram til pensjonering. Han har fortsatt en flott leilighet på toppen av Kongensgate 11, med strålende utsikt nordover i 

byen. 

I unge dager var han aktiv skøyteløper, men da han startet opp i yrkeslivet, tok jobben de fleste av døgnets timer. Han 

har i stedet fått dyrke sin interesse for kunst – og våpen. Veggene er fulle av vakre malerier og trykk, og det kommer 

for en dag at han også har plassert bilder på hyttene i Håkavika og  Rauland. På veggene har han også samlinger av gamle 

våpen, både geværer og ulike typer sverd. 

Han liker godt å reise, og Kanariøyene er et yndet tilholdssted. 

I 1973 var han med på å etablere Civitan i Sandefjord, og her har han gjort en omfattende innsats, blant annet hatt an-

svaret for økonomien i alle år. Hvert år deler de ut gaver og penger til lokale foreninger og klubber. Blant annet får GØIF 

United – klubben for psykisk utviklingshemmede - et tilskudd på kr. 100 000 hvert år.  

Arbeidet i Civitan er da også en av årsakene til at han ikke har fått deltatt i Loge Kongshaug så mye som ønsket. Bror 

Karsten feirer dagen sammen med familie og nære venne på tur til utlandet. Vi ønsker lykke til med turen og nok en gang 

– gratulerer med dagen. 
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Brodermåltidet hva er nå det 

 

Måltider er et kjært tema i litteratur, billedkunst og film. Mange slags måltider blir skildret, 

men tilnærmingsmåten er høyst forskjellig. Måltidene har ulik funksjon, og sjelden er formålet 

med måltidet bare å få stillet sulten sin. 

Det mest kjente måltidet i litteraturen, når vi betrakter Bibelen som litteratur, er nok nattver-

den på skjærtorsdags kveld. Ordet nattverd be-

tyr natt- eller kveldsmåltid. Maten som ble ser-

vert ved nattverden var svært enkel: vin og brød, 

lite å bli mett av. Derfor er heller ikke hva som 

ble servert det viktigste. Det viktige ved målti-

det var fellesskapet mellom Jesus og hans disip-

ler i avskjedens stund der han bad dem om å min-

nes ham. Gjennom en totusenårig tradisjon i kris-

ten kirkelig liturgi gjøres det samme i dag. Natt-

verdsmåltidet er like viktig nå som da. 

Et annet berømt måltid som er skildret i litteraturen, og som også er blitt til film, er ”Babettes 

gjestebud” av den danske forfatteren Karen Blixen. Det er en lang novelle som forteller om den 

franske kvinnen Babette som har søkt tilflukt i en nordnorsk bygd i1870-årene etter en opp-

stand i Paris. 

Ingen kjenner hennes bakgrunn, men hun har midler etter å ha vunnet en stor pengesum i et 

fransk pengelotteri. I og med at hun har vært en høyt skattet gourmetkokk, bestemmer hun seg 

for å innby bygdens folk til en utsøkt middag som vil gi gjestene en opplevelse de aldri vil glem-

me.  

Babette bestemmer seg for å tilrettelegge og servere en utsøkt middag. Men middagsgjestene 

er hovedsakelig nordnorske bønder som hverken har tradisjon eller religiøs aksept for kulinaris-

ke utfoldelser. Likevel gjør måltidet et uutslettelig inntrykk og tar nærmest karakter av en 

symbolsk nattverd. De kulinariske nytelsene åpner for ny innbyrdes aksept og innsikt. Uvennskap 

og stridigheter løses, og forståelse og tilgivelse finner sted under måltidet. 

En tredje type måltid som det kan være verd å reflektere over, er måltidet som presenteres i den franske filmen 

”Etegildet” fra 1973. Her møtes fire menn i sin beste alder for bokstavelig talt å ete seg til 

døde. De ender opp i en grotesk matorgie som mangler enhver grense for tilfredsstillelse, og de 

tillater seg også erotiske utskeielser under spisingen. Filmen kan nok betraktes som et politisk 

innlegg som kritiserer vår tids overdrevne forbruk og nytelse av luksus og stiller spørsmål ved 

vår egen kritiske dømmekraft i forhold til det vi bevilger oss. 

Hva har så disse måltidene å gjøre med vårt brodermåltid i losjen? Svarene blir ganske mange. 

Selve maten og det vi drikker er vesentlig og det skal smake godt. Et smakløst måltid husker vi 

ikke.        Forts. neste side. 
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Likevel er nok rammene omkring måltidet og stemningen som oppstår når maten serveres og for-

tæres av like stor, ja om ikke av større betydning. De tre måltidene som er presentert ovenfor, 

har en funksjon utenom akkurat det å 

være måltid. Deltagerne i de to første 

bringes til refleksjon og innsikt og får 

et minne de alltid vil bære med seg, 

mens filmskaperen av det tredje målti-

det vil vise hvordan ukritisk og overdre-

vet fråtseri og nytelse leder mot under-

gang. 

Her gis det mye å tenke over, og vårt 

brodermåltid har også i seg disse ele-

mentene. Rammen er vakker: bordene er 

pyntet, så også brødrene. Maten er smakfull. Våre refleksjoner under måltidet henger sammen 

med de inntrykkene og opplevelsene vi har tatt med oss fra losjesalen; synsinntrykkene og duf-

tene fra matrettene; talene og sangene ved bordet; konversasjonen mellom brødrene. Alt sam-

men bidrar til fellesskap og samhold mellom brødrene som er en forutsetning for et meningsfullt 

losjeliv. 

Derfor sier vi også at losjekvelden er delt i tre. Først sammenkomsten før losjemøtet, så møtet 

i losjesalen med seremonier og ritualer og til slutt brødremåltidet som en verdig og reflekteren-

de avslutning. 

Godt måltid! 

Jostein Selvikvåg 

 

 

Vi gratulerer  

Per Næss    60 å r 23. januar 

Theodor Gustav Rove  95 år  11. februar 

Leister Harald Syvertsen 70 år  6 mars 

Erling Juel Johannessen 80 år  12 mars 

Sigurd Vestly    60 år   19 april 

Birger Bugge Vabog   80 år   24. april 

Odvar Emanuel Rye-Johnsen 90 år   27 april 
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Kollegiet s hjørne 

På bakgrunn av nye opplysninger som ikke var tilgjengelig i vårterminen har kollegiet behandlet 

oppgraderingsaken på nytt og sendt følgende brev til de andre logene i vårt logehus. 

Oppgradering av Stockflethsgate 22 

Kollegiet i Loge 15 Kongshaug har i kollegiemøte den 10.11. behandlet rehabiliteringen av logehu-

set, og spesielt den del av prosjektet som behandler ny heis i bygget. 

Kollegiet er fortsatt imponert over det arbeid som prosjektgruppen har nedlagt. Dog har ram-

mevilkårene for NY heis endret seg så mye at en ny gjennomgang av dette var nødvendig. Kort 

fortalt er de endrede vilkårene: 

1 Heisen går ikke fra kjelleren slik det var i prosjektet da loge Kongshaug behandlet  saken. 

2 Det er usikkert om 4.etasje blir tillatt bygd.’ 

3 Det var uvitenhet blant logemedlemmene om hvordan heisen i nabohuset virket. Den vil vir-

ke tilfredsstillende. En ny heis vil virke på samme måte som den eksisterende heisen – 

ved ringing og elektronisk åpning.. 

Kollegiet mener at disse punktene er vesentlige når en skal sette opp en prioriteringsliste over 

hvilke renoveringstiltak som er nødvendige å gjennomføre. En ny heis vil spise opp uforholdsmes-

sig mye av et begrenset budsjett på 3 mill – og en må kanskje ikke nødvendigvis bruke 3 mill.. 

Et lån på 3 millioner vil gi en sterk økning i medlemskontingenten noe som de ”små” logene vil 

merke meget sterkt. Og en vesentlig økning av medlemskontingenten kan fort gå ut over rekrut-

teringen – noe Loge 15 Kongshaug sliter med. 

Kollegiet mener at det er kjøkkenet som i første omgang må prioriteres. Et velfungerende kjøk-

ken er hjertet i velfungerende losjer. Og nåværende restauratør er etter eget utsagn tilfreds 

med hvordan eksisterende heis fungerer – uttalt til styreleder. 

Et annet, usikkert spørsmål er om Mattilsynet vil tillate at en heis kommer opp i et kjøkken. 

Kollegiet i Loge Kongshaug mener at heisprosjektet må nedprioriteres, det vil frigi midler til 

andre nødvendige tiltak – som skifting av vinduer på sydveggen – av energiøkonomiserende hen-

syn er dette sentralt, forbedre det elektriske anlegget over hele huset og innkjøp av nytt inven-

tar til salongen.   

Kollegiet mener at det er vesentlig at huset rustes opp ”all over” – så langt budsjettet gir anled-

ning. En grundig rehabilitering er vesentligere enn nye påbygg. Det er på høy tid at det gjøres og 

nå har vi anledning til å utføre en slik restaurering. 

Kollegiet vil ta dette opp i logen den 29.11. 

Kollegiet retter en stor takk til medlemmene av prosjektgruppen som har utrettet et formida-

belt arbeidet  

Mbh I V, K & S 

Gunnar Jensen  Overmester i Loge 15 Kongshaug.  
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Juletrefest for beboerne på Sukke døvehjem 

Lørdag 27 desember (3.juledag)  kl 18.00  
arrangeres vår tradisjonelle juletrefest for beboerne på Sukke i våre 

logelokaler  

Nå nærmer julen seg og med den følger den tradisjonelle juletrefesten for beboerne 

på Sukke 3. juledag. 

Vi håper at flest mulig av logens brødre med ev. ledsager stiller opp denne kvelden. 

Husk klokkeslettet: 1800. Festen pleier å vare ca. 2 timer. 

Ta med smørbrød til dere selv og i tillegg smørbrød til 2 av gjestene. 

I fjor kom det ca. 70 stk. fra Sukke. Vel møtt. 

Men brødre!! 

Husk at:”Den største gleden man kan ha det er å gjøre andre glad” 

Møt opp og si gjerne fra på forhånd til Sukkekomiteen at dette vil dere være med på. 

Med hilsen for Sukke-komiteen 

Jan Løkevoll 

Nå er’e mørk desemberkveld, 

jeg lutær meg rundt varmen min, 

Men hutrær gjør jeg lell 

Det skinner for å vise vei 

te en som kjenner frosten min, 

og kanskje varmær meg. 

Desember er så tung i år, 

Jeg har et lys i karmen min, 

Det blafrær der’e står. 

Snart er desembernatta slutt, 

det gryr, - i vindusposten min 

har lyset mitt brent ut. 

Linjene ovenfor er av Margaret Skjelbred, selvfølgelig. Ja, snart er desem-

ber-natta slutt, mørketiden  er snart over, om noen dager snur solen. Freden 

kan snart senke seg, vi sitter i logesalen på julemøtet og nyter roen og høyti-

den. 

 —oo00oo — 
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03.01 Arbeidsmøte  

Snitter kr. 100 

31.01. Arbeidsmøte 

Snitter kr. 100  

07.03. ≡+ Galla.  

Bacalao  kr. 150,- 

10.01 Infomøte 

Kaffe og Kringle kr. 50,- 

07.02. -+ med 48 Færder. 

Pepperviltgryte m/ris kr. 

120,- 

14.03. Klubbaften m/damer 

SOS Barnebyer 

17.01. O+ Galla 

Torsk med mer kr. 200,- 

14.02. Klubbaften m/damer 

Vinsmaking v/ 

21.03. O+ Galla 

Kokt torsk  kr. 200 

22.01 Festloge Galla  lørdag 

kr. 375,- 

21.02. =+. 

Wienersnitsel kr. 140 

 

OBS!: Drikke til maten kommer i tillegg til oppgitte priser 

 

 

Tenk deg.... 

At det er en bank som hver eneste morgen setter inn 86.400 kroner på kontoen din. 
Det er ingen feil – utbetalingsordren er riktig, utstedt av en utrolig rik velgjører. Men 
banken overfører ikke pengene til neste dag. Hver eneste natt blir alle pengene som du 
ikke har brukt opp den dagen, slettet fra kontoen din. Hva ville du gjort i et slikt til-
felle? Du ville selvsagt ha brukt opp alle pengene den dagen de ble satt inn!!! 

 

Hver og en av oss har virkelig en slik konto! Men det er ikke penger som blir satt inn på 
kontoen din. Navnet på denne kontoen er TID. Hver eneste dag blir du godskrevet med 
86.400 sekunder. Hver eneste natt blir den tiden du har unnlatt å bruke fjernet. Ingen 
ting blir overført til neste dag, og du kan heller ikke bruke noe på forskudd. 
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Rapport fra SOS Barnebyer 

 

Tradisjonen tro har det også høsten 2010 vært gjennomført en betydelig innsats til inn-

tekt til SOS barnebyer. 

Vår trofaste og glade giver, Knut Bøvre, leverte nok en gang en betydelig mengde kap-

pet og kløvd ved – hele 434 sekker. Det finnes ikke noen fullstendig oversikt over hvor 

mye han har bidratt med, men det er betydelige beløp gjennom årene. Det står stor re-

spekt av hans innsats til dette gode formålet.  

Alt har en ende og Bøvre varslet allerede i 2009 at han ikke kunne garantere leveranse 

av ved i 2010, bortsett fra et mindre lager som allerede var hugget. På den bakgrunn 

bestemte SOS nemnda seg for å vurdere andre mulige leverandører og det ble gjort en 

avtale med Anders Tveitan i Kodal om levering av inntil 500 sekker ved høsten 2010.  

For å gjøre historien kort, så ble etterspørselen av ved større enn forventet og det som 

i utgangspunktet var beregnet til ca 700 sekker, ble 1054 sekker. Årsaken til dette var 

at det ble annonsert i Sandefjord Blad før aksjonen ble gjennomført og det tilførte en 

god del ”nye kunder” i tillegg til de som trofast har kjøpt. Felles for både nye og gamle 

kunder er gjennomgående at man ønsker å gi sin støtte til formålet. 

Brødrene i Nemnda og i Logen for øvrig har lagt ned en betydelig innsats både til pak-

king og utkjøring av ved. I tillegg er det også stilt biler og hengere til rådighet for opp-

gaven. Nemnd for SOS barnebyer vil på denne måten rette en stor takk til alle som har 

bidratt til at dette har vært mulig. Vi vil også takke følgende firmaer; Malermestrene 

Jensen AS, Bjørvik & Haugen AS og Vestly Vedlikehold AS som fordelte kostnadene til 

annonsen i Sandefjord Blad seg imellom og på den måten tilførte ekstra midler til det 

gode formål. 

Summen av årets aktiviteter, SOS – aften, Ballongsalg 17. mai og vedsalg har gitt oss 

muligheten til å overføre kr. 90.000,- i tillegg til våre faste fadderbidrag.  

Nemnden for SOS barnebyer foreslår ovenfor Loge 15 Kongshaug at midlene fordeles til 

SOS Barnebyer i Norge og øremerket med kr. 45.000,- til Hovedkontoret for SOS 

barnebyer i El Salvador og på samme måte med kr. 45.000,- til SOS Day Care & Medi-

cal Centre Keranyo i Addis Abbeba Etiopia. 

På begge steder øremerkes midlene til undervisning, sosiale og helsemessige formål. 

 

Sigurd Vestly  

Formann SOS Nemnda 

 

— oo0oo — 
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Vår nye DSS forteller 

Hvordan det egentlig begynte? Hva var det som skapte interessen for Odd 

Fellow Ordenen? Det som gjorde det første, sterke inntrykket på meg, var 

det Ordensforedraget en av loge 15 Kongshaugs brødre, Eks DDSS Rolf El-

lingsen, holdt på den venneaftenen jeg ble invitert til i loge 48 Færder. Han 

og jeg var begge lærere med engelsk som fag, og jeg husker ennå hans for-

klaring på hvordan ordet fellow var avledet av det oldnorske felagr. ”Folk 

som kan ha fe i lag, ha felles buskap, må være venner”, sa br Rolf, ”og et 

bedre utgangspunkt og grunnlag for en organisasjon enn nettopp vennskap 

bygget på troskap og kjærlighet og sannhet, kan man ikke tenke seg!”  

Jeg ble som ung logebror etter få år utfordret til å ta Ceremonimester-embedet, og dette 

første arbeidet med bøkene var en fantastisk innfallsport til den rikdom som ligger i ritualene 

våre. Disse sammen med verdige seremonier, sinnbilder og symboler gir oss en unik mulighet til 

innsikt og refleksjon rundt det å være et medmenneske. Deretter gikk veien via UM til Over-

mester, og som fungerende Eks OM ble jeg midt i perioden valgt til Storrepresentant. For 

halvannet år siden ble jeg så valgt til Yppersteprest i Leir 08 Vestfold. Og om jeg ble betatt 

av logens ritualer, så var det å arbeide seg inn i Leirens tankegods den rene vekkelsen. Dette 

sammenfalt med at jeg ved en tilfeldighet nær sagt snublet over James Ridgelys History of 
American Oddfellowship fra 1878. Som i sin tur førte til at jeg har kjøpt en rekke gamle ame-

rikanske bøker om Ordenen og dens historie, og det er berikende å sette seg inn i Ordenens 

historie og utvikling.  

Jeg har vært heldig og er blitt gitt utfordringer i loge, leir og Storloge og slik fått oppleve 

stadig større helhet i mitt Ordensliv, og det er med stor ydmykhet jeg har tiltrådt embedet 

som DSS. For det er som det står i Skriften: ”med kunnskap øker smerten”. Når man er opp-

tatt av det givende, rike Ordenslivet, så vil man så inderlig at flest mulig skal få ta del i dette. 

Og det er når man ikke når ut til flere med budskapet, og når vi ikke makter å gi møtene våre 

det innhold som kvalitativt kan skille dem fra en stadig økende café og cappucino-kultur at man 

så utfordres på å analysere og bevisstgjøre seg på ny-tenkning og ny-orientering. Vår dyktige 

Stor Sire, Morten Buan, har formulert klare mål for denne Storlogeperioden. Viktigst blant 

dem er å stoppe frafall fra loger og leire, og ett av virkemidlene han peker på, er å heve kom-

petansen til embedsmenn og brødre og øke innsikten i vår bakgrunn og opprinnelse, og gjennom 

å utvikle Ordenen for et løft inn i fremtiden. Distriktsrådet vårt skal bidra til dette gjennom 

å øke vår egen kompetanse og innsikt slik at vi kan være reelle veiledere for embedsmennene i 

loger og leir.  

De rituelle og administrative utfordringene er for så vidt krevende, men de hadde neppe vært 

mulig påta seg uten det fantastiske fellesskapet jeg først og fremst har opplevd og opplever i 

loge Færder. Det er logelivet som er limet og oljen i drivverket, og uten inspirasjonen fra mø-

tene med den enkelte bror, brodermåltidene og samværet rundt bordene, hadde ikke Ordenen 

hatt den samme posisjonen i mitt liv. Og etter hvert som kretsen av brødre stadig er blitt 

større og rikere, vokser også gleden dobbelt av å få være en del av dette store og verdifulle 

fellesskapet.Da br Stor Sire ringte meg i sommer og ville utnevne meg til Distrikts Stor Sire, 

gikk tankene uvilkårlig tilbake til nettopp br Eks DDSS Rolf Ellingsen, og til alle de dyktige em-

bedsmenn som har skapt forventninger til dette embedet.  Jeg har stor respekt for den arven 

disse har gitt videre, og med målrettet innsats fra brødre og patriarker i Distriktet skal vi 

sammen løfte Odd Fellow Ordenen inn i fremtiden. 
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Storrepresentantens spalte: 

Når Kongshaugnytt leses er vi inne i årets siste måned og en kan ta 

et tilbakeblikk: 

 

Vi har ikke vært flinke nok til å få opp møteprosenten til tross for 

meget god kvalitet på møter, innvielse, gradpasseringer og andre 

arrangementer, en ros til alle som har bidratt til dette. Jeg har 

dessverre sett at ”yngre brødre” har glimret med sitt fravær. Her 

har vi alle en oppgave å gjøre. Logen er da et sted å finne sjelens  

fred og stenge stress og mas ute. Berit sier alltid til meg: du har 

tid til å rekke og å være med på det du vil. Så  

 

Kjære brødre – sett av mandagene og kom på møtene. 

 

 

Til avslutning vil jeg sitere et dikt av Jan-Magnus Bruheim. 

Han hadde ikkje tid til å stogge og ikkje tid til å sjå. 

Mennesker som han møter dei ansar han aldri på. 

Mangt har han å rekkje over, det gjeld um å fara fort 

Mykje var det å gjæra, det auke dess meir han fekk gjort. 

Så lid det endes på dagen. Han står der, studd av stav 

Og spør: Kva har livet gjeve og kvar er det vorte av. 

Slik jaga han gjennom liver utan å få det fatt. 

Ei glede sprang etter vegen, men han nådde den aldri att. 

 

 

Informerer fra Det 22. Ordinære Storlogemøte ble avholdt 11. – 13. Juni i år. 

 
Det ble vedtatt en langtidsplan for 2010-2014. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin 

egen handlingsplan med tiltak slik at Ordenen  i  fellesskap skal nå sine mål.  Ordenens langtids-

plan gir en bindende retning innenfor rammene av våre lover, ritualer, nummererte sirkulærer og 

andre administrative bestemmelser. Langtidsplanen er en videreføring av tidligere langtidspla-

ner og planens målsetninger har et perspektiv på 12 år. 

 

1 Ekspansjon:  Odd Fellow Ordenen bør utgjøre 1 % av Norges befolkning. Målet er 5 % øk-

ning i logens 2 års periode. Gjennomsnittsalderen bør senkes med vekt på rekruttering av 

yngre medlemmer. 

2 Alle loger skal ha en tilfredsstillende løsning når det gjelder logesaler og Ordenshus innen-

for overkommelige økonomiske rammer. Det skal ikke igangsettes kjøp/utbedring av Or-

denshus før finansiering er godkjent av Stor Sire. 

3 Styrkelse:  Gjennom Ordensarbeidet skal brødrene tilegne seg kunnskap, verdier og hold-

ninger slik at de gjennom sin livsførsel praktiserer Ordenens grunnverdier. 

4 Ritualer og etisk innhold: Vi skal verne om våre ritualer, skikker og tradisjoner og ivareta 

Ordenens særpreg. Etikette, stil og tradisjon skal vektlegges. 
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2 
5 Utadrettet virksomhet:  Vi skal omsette ord til handling ved utadrettede sosiale og hu-

manitære tiltak. 

6 .Informasjon – synliggjøring:  Ordenen skal synliggjøres og budskapet formidles på en 

korrekt og verdig måte  

 
Forslag var oppe til avstemning: Gjøre CM til valgembede ble ikke vedtatt. Kontingent til Storlogen 
økning med kr. 10,- pr. medlem  ble vedtatt. Det ble besluttet å gjennomføre felles landssak i perio-
den 2010 – 2014. Kapellan skal lese minneord over avdøde brødre. Eks Storrep. skal ikke bære Stor-
logeregaliet. DSS skal ikke velges av Distriktsrådet. Det ble også opprettet Nemnd for styrkelse- og 
ekspansjon i Leire. Det er av de sakene som var av mest interesse. 

 

Til slutt en God Jul og et GODT nytt ÅR til dere alle. 

 
Med hilsen i V. k. og S. 

Frank O. Eriksen 

Storrepresentant 

 —oo0oo— 

 

En godt voksen logebror med lang fartstid både i livet og  

logen forteller. 

Hugo Karlsen ble født og vokste opp i Kirkenes, der han også fikk sin 

skolegang og gikk ut av Middelskolen i 1937.  For å gå gymnas måtte 

man til Tromsø, og han måtte jo da ha penger for å bo hos familie der. 

Han fikk messeguttjobb på lastebåt som gikk i jevnlig rundtur med 

jernmalm fra Kirkenes til havner i England, Tyskland og Polen, - retur 

med kull-last til strøm-kraftverket, dampsentralen i Kirkenes. Han slut-

tet sjølivet i 1938, og begynte (3-årig) Teknisk Aftenskole maskinlinjen, 

pluss NKS brevkurs i gymnasfagene. Samtidig fikk han godt betalt sjå-

førjobb ved A/S Sydvaranger. 

Han fikk føling med krigen allerede som ung sjømann, da han i byene ved Østersjøen  kunne ob-

servere de tyske krigsforberedelser om nettene med lyskastere og simulerte flykamper ved 

flyplassene.  Så begynte Finlandskrigen i 1939 og varte til 1940. Når de tok en kort sykkeltur 

opp til grensen kunne de se branner og trefninger langs Ishavsveien, bare 500 m borte. Den 

norske grensevaktstyrken ble forsterket med noen hundre mann, og det kom minst 4 farlige fly 

med ski på hjulene. Det var ingen flyplasser da. Flyene var dobbelt-dekkere og pansret med 

seilduk. Så kom flyktninger fra Finland, kvinner og barn ble innkvartert i Kirkenes. Så gikk Tys-

kerne inn i Polen, og 1000 mann på AS Sydvaranger ble sagt opp. Han var 20 år gammel i 1940 – 

og det er klart at krigens gru måtte gjøre sterkt inntrykk på den unge Hugo  
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 En gang ser han et tysk fly bli skutt ned, det styrter ned i en skog, like etterpå kommer noen 8 

– 9 åringer gumlende på sjokolade. Hvor de hadde fått den fra? Jo, den hadde de hentet ut 

fra lommene til den drepte flygeren! Men ungene gikk på høygir i flere dager etter dette – 

kanskje var det ikke helt vanlig sjokolade?   

Ja, Hugo har mange minner fra krigen, ikke bare gode. Han nevner de mange fly, uendelig 

mange fly og flyangrep – til slutt var det ikke mye mer igjen å bombe - 328 flyangrep og 1012 

flyalarmer. Han var brannmann i sivilforsvaret fra krigens begynnelse, og da var man ikke akku-

rat opprådd for ild!  Det gikk ikke så mange sivile liv, men det ble store materielle ødeleggel-

ser. 

Men så var det slik at én av flere som ble beordret til Kirkenes av Televerket var en ung dame 

fra Vardø. Jorunn het hun – og i Kirkenes ble hun lenge. Påsken 44 ble det bryllup. Først bodde 

det unge paret på hybel i Kirkenes, men da hybelen ikke var mer, ble det å overta et nedlagt 

småbruk utenfor byen.  

En episode han husker han svært godt hendte under tvangsevakueringen fra Finnmark. Nazis-

tene og NS ville ha alle fastboende sørover for russiske styrker var ventet. Til Hugo og Jo-

runn kom en tysk soldat og ville kommandere alle ut – russerne ville ellers komme og ta dem! 

Men soldaten var mer enn full, han skøt rundt seg på måfå. Familien la seg ned på gulvet og 

krabbet rundt – en kule gikk gjennom en plate som var satt til å dekke foran vinduet - nå var 

gode råd dyre. Hugo ser at det er et lite vindu rett over den tyske soldaten. Han klarer å 

overraske den fulle soldaten ved å hoppe ut av vinduet og lande på ryggen hans – der måtte han 

holde soldaten fast til kona fikk tilkalt hjelp. Nye tyske soldater kom for å hjelpe til – men si-

tuasjonen var kinking, Hugo som ligger oppå ryggen til soldaten og geværet som ligger like ved 

siden – hvordan vil de nye soldatene oppfatte dette? Heldigvis har de fått beskjed og vet at 

kollegaen er overstadig beruset.  

I januar 45 ble Hugo innkalt til militæret, utstyret han fikk var en spade! Mange minner også 

fra denne tiden. Som at de nye soldatene måtte grave plass i snøen til et 50-mannstelt. Og at 

de brukte motoren på en lastebil til å sage til tømmer så de kunne få snekret køyer, litt ved 

fikk de også ut av dette. Hugo tjenestegjorde som sjåfør – og også som sjåførlærer. Mot slut-

ten av krigen var han innkalt til Ingeniørkompaniet, ble forflyttet til Porsanger der han måtte 

være minerydder ved Banak flystasjon, som ikke var brukbar da de kom dit. Dette oppdraget 

kunne være ganske farlig for minene kunne være små som kakestykker – de ble samlet sammen 

til en stor haug og så sprengt. Fra denne tiden husker han godt Bernt Balchen.  

Flyangrep, brannslukking, flystyrt, minerydding og masse usikkerhet, ikke minst med en familie 

med små barn å ha ansvar for – så mange farlige situasjoner. Vi spør om han kom fra krigen 

uten skader.”Skadene sitter i sjela”, svarer han kontant. ”Jeg har sovet dårlig helt siden kri-

gen sluttet”, sier han uten særlig dramatikk i stemmen. 
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Etter krigen ble det skolegang i Oslo. Teknisk skole og utdannelse på radiolinja - 4 år med ut-

dannelse og jobb på radiofabrikk. Og hva gjorde Jorunn? Jo hun var i Kirkenes og bygde hus! 

Nytt hus på den gamle tomta, samtidig som hun var småbarnsmor. Hugo er synlig stolt av kona 

si. Med knappe midler greide hun å reise et nytt hjem, der familien ble boende i drøye 10 år 

før det bar sørover igjen. Senere var det arbeid og lederansvar innen mobiltelefoni i Trond-

heim.  I 1983 ble Hugo pensjonist etter mange år i Tele-verket. Turer på Øst- og Sørlandet 

hadde sådd et frø hos Hugo og Jorunn om at de ville sørover og så ble det pensjonisttilværelse 

i Sandefjord, men ungene – hvor ble det av dem? – Jo, de ble trøndere, tre døtre og en sønn, 

forresten en av dem er kristiansunder.   

Vi vet at han og Jorunn i de senere år har tilbrakt mye tid i Spania, det kan være godt å kom-

me bort fra den ofte kalde vinteren i Norge. 

Trives dere i Sandefjord? – spør vi. 

Jo, da – vi ble godt tatt i mot her – og allerede etter et år her ble jeg med i Odd Fellow. Og da 

er en jo ikke venneløs, avslutter 90 år gamle Hugo. Som fortsatt – i hvert fall i språket sitt – 

har tatt litt vare på den opprinnelige finnmarkingen. 

 

Ført i pennen av Ola Fjeld 

 —oo0oo— 

 

Høstens begivenheter 
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Vi sender en julehilsen til alle våre brødre som av forskjellige årsaker ikke kan 

komme på våre møter. 

Noen er på institusjon, andre er skrøpelige og kommer seg ikke ut og så har vi 

noen som bor andre steder i landet. 

Til dere som bor i vårt område, men som av forskjellige grunner ikke setter av 

tid til å komme i logen, vi håper å se flere av dere på våre møter i det nye året. 

Kongshaugnytt finner du på nettet: 

www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt 

Neste nummer av kongshaugnytt kommer 04.04.2011 

Siste frist for materiell til det nummeret er 25 mars 

Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss. 

======================================================================= 

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold, e-mail arvwo@online.no 

Skribent: Åge B. Eriksen 

Skribent Bjørn: Hørnes 

Skribent Ola Fjeld 

Skribent Jostein: Selvikvåg 

Skribent: Arild Larsen 

Webansvarlig :Åge B. Eriksen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

Flere brødre har spurt om tidspunkt for påmelding til 

neste års logetur til Sørafrika 

På grunn av reisetidspunkt er det ikke mulig å få pris på 

flyreisen ennå. Påmelding blir derfor i løpet av januar 

2011. 



 

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      20 

 
Alt innen 

elektrisk installasjon 

Industri, landbruk og boliger 

 

 
 

Raveien 342  - 3220 SANDEFJORD 

Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210  

 

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

til logens sosiale arbeide  

  Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering. 

  

FRANK O. ERIKSEN 

Krokemoveien 111 b, 

3244 Sandefjord 

Telefon Frank  91 38 43 09 

Telefon Stig 91 38 43 11 

Vi har utleie av: 

Minigravere. Minidumpere 

Vibroplater 


