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Huskelista!
Hva hender fremover !
Husk dette og møt så
ofte du kan.
30.08. 10
Åpningsmøte Arbm.
06.0910
25 Ve. Ju Galla
13.09.10
0+ Besøk til Loge 26 Svenør
20.09.10
Info. møte

0 Veteranaften
13.10.10
-+ Besøk til Loge 48 Færder

≡ + Galla

Enda en sommer har passert oss, og sommerlige aktiviteter er på hell. For
noen av oss ble ikke sommeren som forventet, for andre ble den akkurat
som bestilt. Det som er et faktum for oss alle er at nå står høsten for døren med høstlige aktiviteter, deriblant interessante og givende logemøter.
Interessante og givende logemøter er avhengig av deg og meg - at vi deltar
og stiller opp så sant vi har anledning. Selvsagt går familie og jobb foran,
men det hadde vært fint
om vi kunne følge oppfordringen; ..”møt
så ofte du kan..”
Loge Kongshaug står
deriblant opptagelse
resipienter som er
oppfordrer dere alle
opprettholde denne
venner, svaret blir
rekruttering er avspill inn gode forslag
Styrkelse.

foran interessante begivenheter,
av nye brødre. Allerede er det to
oppmeldt – det er lovende! Og jeg
til å tenke dere om slik at vi kan
lovende tendensen. Spør familie og
ikke verre enn nei. En vellykket
hengig av aktive logebrødre. La oss
til Nemnden for Ekspensjon og

Jeg vil samtidig gi en oppfordring til dere som er faddere: Dersom
dere føler at den bror dere rekrutterte ikke møter så ofte som dere syns
han burde, ta en prat med ham. Det er kanskje ikke så mye som skal til før
han igjen møter relativt regelmessig. Jo lenger man er fraværende jo høyere blir terskelen for å starte opp igjen. La dette bli ”fadderens termin”.
Andre sentrale begivenheter er prosessen om utbedring av logehuset. Prosessen er godt i gang, og styret og prosjektgruppen fortsetter sitt solide
arbeid. Informasjonsmøter om dette er ”i vente.”

04.10.10

18.10.10

Kjære lesere av Kongshaug-nytt.

Logen har endelig fått hjertestarter. Når dette leses er det tre personer
i logen som har blitt kurset i å bruke den. Det er Gunnar Jensen, BjørnVidar Boberg og Svein Harald Sataslaatten. Det er å håpe at den ikke vil
bli brukt, men det er i alle fall en trygghet å vite at den er tilgjengelig.
Ellers oppfordrer jeg dere til å fortsette vedlikeholdet av den gode ånden
som hersker på møtene våre. Takket være dere er det alltid trivelig å
møte, og det å gå hjem med fred i sinnet og klar for nye oppgaver, er inspirerende.
Jeg vil avslutte dette innlegget med å ønske dere hjertelig velkommen til
et nytt og spennende logeår. Vi sees!
Gunnar Jensen
Overmester
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Tilbakeblikk siden siste nummer av Kongshaugnytt.

Onsdag 5 mai var det generalforsamling i Stockflethsgate 22. Styret gjennomgikk regnskap
og nytt budsjett for 2011. Videre presenterte styret planene for oppgradering av huset der
kjøkken, heis , vinduer på gatesiden og nye sittegrupper i salongen stod sentralt. Mer om dette
senere i avisa.

Mandag 17 mai stod for oss med salg av ballonger i fokus i tillegg til den vanlige feiringen av
vår nasjonaldag. Styret i SOS Barnebyer har sendt oss følgende rapport

Vår innsats med ballongsalg 17. mai til inntekt for SOS-barnebyer.
Brødrene som deltok i vår innsats 16. og 17. mai, har som vanlig tidligere mottatt et takkebrev,
men det er av viktighet at alle brødre gjennom Kongshaug Nytt får en informasjon om hva vår
viktige humanitære innsats kan resultere i.
15. mai sørget 4 brødre fra Nemnden med transport av alt utstyr fra lageret i Stockflethsgate
til Tilfluktsrommet i Høstsgate, med biler og hengere.
34 brødre ordnet med oppblåsing og montering av ballonger 16.mai i Tilfluktsrommet i Høstsgate, pluss at Vabog som leder og 3andre brødre, deltok både formiddag og ettermiddag. Br.Fritz Fredriksen (Akers Bakeri) leverte boller, skolebrød ,wienerbrød og -stenger, som
smakte godt i spisepausene.
Br. Frank Eriksen hadde nok en gang ordnet med stor lastebil for transport av ballonger og alt
utstyr til Gleditsch-gården som var vår base for salget 17. mai.
Det var meget gledelig at våre anstrengelser med å øke bemanningen av selgere 17. mai i forhold til tidligere år, slik at 17. mai var det 21 brødre som posterte seg i byens områder på privat grunn
for å selge ballonger eller var på posten i basen i Gleditsch-gården, der for øvrig også Vabog og
Børgesen var til stede til kl. 14.00 da man praktisk talt var utsolgt. I alt 10 av selgerne hadde
også deltatt 16. mai. Brødrene Edvard, Øystein og Sigurd sørget for transport av utstyr fra
Gleditsch-gården til lageret vårt i Odd Fellow huset. Da var det kun å trille de siste to salgskjerrene til lageret når porten ble lukket.
Samlet sett var bemanningen 16. og 17. mai langt bedre enn i fjor. Det ble blåst opp ca. 1000
ballonger hvorav 80 ble hentet av folk fra en komité i Kodal. Derfor var dette også noe av årsaken til at vi ble tidligere ferdig begge dager.
Ballonggassen ble også denne gang sponset av AGA A/S med 3 flasker hvilket representerer ca.
kr. 10.500,-, og vi kjøpte 1 flaske 50 liter gjennom Ballongbutikken for egen regning. Innkjøp av
ballonger fra Ballongbutikken AS fikk vi også på en rimelig måte.
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Vi fikk også denne gang disponere gårdsplassen til Odd Gleditsch Farvehandel A/S hvilket gir
oss et glimrende utgangspunkt for salget 17. mai. Som ovenfor nevnt, fikk vi av Sandefjord
Kommune også i år disponere Tilfluktsrommet i Høstsgate til klargjøring av ballongene, og det
er også glimrende egnet til formålet.
Selgerne våre ble nok en gang meget positivt tatt imot og fikk fortsatt mange hyggelige kommentarer og gavetilskudd til vår innsats for den gode sak.
Så noen ord om resultatet av våre anstrengelser:



Bruttoinntekt ble på ca. kr. 73.000,- og det kan vi være meget godt fornøyd med.

Det var flere ballonger som løsnet fra snoren , så her må operatørene skjerpe seg. Selvfølgelig måtte vi erstatte enten med ny ballong, eller tilbakebetaling når vi var utsolgt til stor
skuffelse for ungene.



Videre kan strammingen på snorene være langt bedre på stativene. Da blir det enklere for selgerne, men denne gang var vinden ikke så hissig med å skape tvinn.
Med dette har leserne fått en tilbakemelding om det vi har vært med på å skape, og vi håper på
Nemndens vegne at brødrene ved senere anledning ved spørsmål om hjelp, kan være like positiv
som denne gang.
Det er en fryd når klargjøring av ballongene foregår i gemytlige former med smil og gode ytringer, samt at selgerne som kommer tilbake med tomme stativer har replikker som, " dette er
gøy!!".

Eks.OM Birger Bugge Vabog

Sommerfest med besøk fra Hadeslev
4, 5 og 6 juni var vår vennskapsloge i Hadeslev Loge 59 Hiort Lorenzen på besøk hos
oss. 23 brødre med ledsagere kom med buss via Larvik til Sandefjord. Gjestene ble tatt
i mot av vår Undermester Truls Erik Pettersen. Fredag kveld var det middag i logehuset
med etterfølgende servering i salongen.

Flere bilder i periodens billedgalleri
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72

3

Lørdag var vi samlet til logemøte på formiddagen mens ledsagerne fikk omvisning på
Midtås der ordfører Bjørn Ole Gleditch var guide.
Våre gjester fikk innblikk i husets og logens historie og Teo Roves dikt Grovsmeden
Tomas Wildey ble framført før vår sekretær leste diktet nedenfor skrevet av
H.C.Andersen
I Danmark er jeg født, Der hør jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går;
du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når;
du danske friske strand,
hvor oldtids kjempegrave
står mellem æblegård og humlehave,
deg elsker jeg, Danmark, mit fædreland

Etter logemøte var det samling i selskapslokalene til lunsj, taler og gaveoverrekkelse under taffelet. Måltidet ble avsluttet i salongen med kaffe og kaker.
Kveldens store begivenhet var vår tradisjonsrike sommerfest med deltakelse fra vår
vennskapsloge med ledsagere og søstre fra loge 120 Gaia . Til sammen var det 106 personer samlet til bespisning med krabber, reker og god drikke. Samtalene gikk lystig
rundt de mange bord både oppe og nede i Gokstad Kystlags bryggehus.
Etter bespisning stilte et orkester opp og spilte til dans. Orkesteret spilte opp til polonese noe som endte med en noe våt affære for deltakerne som valgte å delta ute på utliggeren til flere småbåter. Selv med denne noe våte tildragelse tok alle dette med godt
humør og praktiserte barfotdans på brygga.
Søndag var Gunnar Jensen og Truls Erik Pettersen guider rundt i søndre Vestfold før
bussen med gjestene fra Hadeslev returnerte til hjembyen.

— oo0oo —
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Vi gratulerer brødre med runde dager

Kjell Eriksen 75 år

Hugo Karlsen 90 år

Gunnar Bertin Gustavsen 70 år

Ulf Aune 70 år

Jon Berggren 70 år

Jens Tørnby 70 år

Vi gratulerer dem alle som på hver sin måte har feiret den store dagen

— oo0oo —
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Storrepresentantens spalte:
Sommeren er på hell, og det nærmer seg vårt første høstmøte. Vårt kollegium og våre
embetsmenn er kommet halvveis i sin valgperiode og har utført sine plikter og oppgaver
på en meget tilfredsstillende måte. Kvaliteten på møtene og gradspasseringene har et
høyt nivå.
For kommende termin har jeg et
må være flinkere til å få med
jobb å gjøre.
Rekrutteringen har tatt
vielsen 1. november. Til intember har vi interessenfor sent å komme med navn,
Nemnd for Logens styrkelse

ønske om enda bedre fremmøte. Vi bør og
”hjemmesitterne”. Her har vi alle en
seg opp og vi har kandidater til innformasjonsmøtet som er 20. septer, men vi ønsker flere. Det er ikke
meld fra til et av medlemmene i
og ekspansjon eller til kollegiet.

Det har vært avholdt Storlogemøte i sommer. Stedet var Gardermoen i
tiden 11 – 13 juni. Ikke uventet ble Morten Buan valgt til Stor Sire.
Distrikt 8 var representert som tidligere nevnt med Per M. Hansen-Just fra loge 48
Færder og Thor Frebergsvik fra loge 40 Vern, samt Dag Virik fra loge 48 Færder, han
deltok som tolk.
Til stede var også DSS, han var selvskreven deltaker i form av sitt embete. Han går av
som DSS etter 7 år i sitt embete. Jonn Wøllo skal ha stor honnør for det arbeidet han
har nedlagt for logene i distriktet gjennom alle disse år. Han har vært en glimrende
samarbeidspartner. Alltid hyggelig, kunnskapsrik, belærende, arbeidsom og et Jamenneske som har skjøtet sitt embete på aller beste måte. Vi takker ham hjertelig for
disse fine år.
Når det gjelder utnevnelse av ny DSS, er det Stor Sire som står for dette. Her har han
gjort et godt valg, nemlig Dag Virik fra loge 48 Færder. Han blir installert på Leirmøte
2. september. Vi ønsker Dag lykke til med de fire kommende år.
Til slutt vil jeg igjen minne brødrene om å komme på møtene.
Vår kjære Storrepresentant sendte denne tankevekkeren til redaksjonen

Ta deg tid
Den tid som folk bruker til det egentlige arbeidet, blir stadig kortere. Vi får stadig mer
”fritid”, lange weekender, stadig mer ferie.
Og allikevel, hvis du ser deg rundt, har folk det alltid like travelt. Hvis du spør om noe,
hører du for det meste: ”jeg har ikke tid!”
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Aldri før har vi sett så mange forjagede mennesker. Mor og far venter forgjeves på
besøk av sine barn: de har ikke tid. Gamle og syke ser de unge og friske fare forbi: de
har så mye å gjøre. Ektefeller blir fremmede: de har ikke tid for hverandre.
Alle jager omkring, selv når de har ferie. Ferie og fritid er blitt industri. Reklame og tilbud hamrer mot deg: du må reise dit, du må feriere der, kjøpe campingvogn, alle gjør
det. Du må reise lenger enn naboen, alltid lenger.
I din fritid ser det ut som om det er en hel del ting som ”må gjøres”, ting som dine omgivelser pålegger deg. Ellers er du utenfor. Du må holde aviser, følge med i TV. Du må
være informert og på høyde med alt. Fritiden din må organiseres, fylles med innhold,
ingen bortkastede pauser.
Jeg har et forslag: prøv engang å ikke gjøre noen verdens ting! Eller gjør rett og slett
det du har lyst til!
Kom deg ut av ”akselerasjonen”! Fall til ro! Kom deg til stillheten! Der finnes de små og
vidunderlige gledene i livet, de som er gått tapt for folk i bråket og travelheten!

Årets Logetur gikk til
Oberammergau i tiden 26 juni til 5 juli
Vi kan se tilbake på nok en opplevelsesrik tur med Ribe reiser. Og denne gang opplevde vi Pasjonsspillene i Oberammergau. Disse fantastiske spillene som oppføres bare hvert
10. år. – Men til starten: vi reiste med Color Lines Superspeed fra Larvik 26. Juni. Turen gjennom Danmark gikk
fort, med lunsj-stopp utenfor Århus der vi fikk servert
kaffe og baguetter (som Torbjørn spanderte fordi han
hadde tjent på endring av valutakursen i forhold til euro).
Innenfor tyskegrensen var det handlestopp hos Otto Duborg før vi om kvelden ankom Soltau og Hotel Meyn for overnatting.Neste morgen kjørte vi
videre og inn i Østerrike til Oberndorf og Kaiser Hotel Kitzbüheler Alpen i Tyrol der vi skulle
bo i 5 dager. Herfra hadde vi daglige utflukter: til Kitzbühel (der vi hadde utelunsj med ost,
frukt og vin, også spandert av Torbjørn) og til St. Johann. Begge steder kjenner vi fra vinterens reportasjer fra utfor og slalåm. En dag var vi på tur med gammelt damptog fra Jenbach
til Achtensee, der lokomotivet strevde og skjøv toget bratt oppover, og på toppen kjørte foran og bremset toget nedover! Og vi tok båten innover denne flotte innsjøen, Achtensee, der
Torbjørn og bussen ventet på oss ved enden. Vi besøkte Swarovski kristallwelten og handlet
litt der (smykker for det meste, damene ville gjerne hatt bedre tid!), vi besøkte saltgruvene i
Hallein og vi lunsjet i Zell am See
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En annen dag var til fri benyttelse, og da tok vi (de sprekeste!) banen opp til toppen av Hahnenkamm og gikk (!) ned. Heretter når vi ser på TV utforkjøringen i Hahnenkamm så vet vi at det er
mye brattere i virkeligheten enn det ser ut til på TV! - Vår hotellvert i Oberndorf hadde også
bondegård i landsbyen, med tilhørende gårdsbutikk. Etter omvisning i hus og fjøs gikk vi ned i
underetasjen og fikk servert smakebiter på egenproduserte pølser, ost, skinke og obstler
(egnens snaps). Obstler’en var også produsert på gården, de hadde lov til å brenne 75 dager i
året når de hadde korn selv. En etasje opp, i butikken, fikk vi anledning til å handle. Og siste
kvelden i Oberndorf var vi på en heidundrende tyrollerabend på Gasthof Neuwirth! - Så siste
dag der, turens 7. dag, kjørte vi tilbake til Tyskland og til Garmisch Partenkirchen for overnatting og til forestillingen i Oberammergau noen mil unna. Denne forestillingen begynner kl. 1500
og slutter kl. 2330, med pause for middag. Den spilles fra 15. Mai til 3. oktober, med over 2000
medvirkende (skuespillere, kor og orkester), og med levende hester, kameler og sauer på scenen.
Alle medvirkende må være født i Oberammergau, bortsett fra noen få engasjerte solister. Det
er Jesu lidelseshistorie fra palmesøndag til korsfestelsen og oppstandelsen, og det har vært
spilt siden 1633. Det er en utrolig flott og gripende forestilling som man sent vil glemme. Tidlig
neste morgen kjørte vi videre til Hannover for overnatting, med en lunsjstopp underveis. Og så
igjen stopp for handel hos Otto Duborg før vi ankom Hirtshals (og handel hos Slagter Winther)
og fergen hjem. Igjen har vi hatt en fin tur med Ribe reiser, med deltagere fra Gaia, Verdande,
Cordelia, Sarepta, Kongshaug, Færder og Værn, med ledsagere. Som vanlig kåserte Torbjørn om
interessante emner, som landet, komponister, politikere og keisere/keiserinner. Og som vanlig
begynte han hver morgen med ”ord for dagen”, her er ett av dem:
Du tenker kanskje ikke over hvor god hukommelse du har – før du har opplevd noe du helst
vil glemme!
Ett til?
Våg selv å være den forandring som du ønsker i verden.

— oo0oo —

Vi gratulerer
Kjell Olav Andersen

65 år

24. oktober

Hans-Petter Moen

80 år

29. oktober

Arne Nilsen

90 år

4 november

Haakon Ragnar Henriksen

80 år

18 november

Karsten Bernhard Ueland

75 år

21 november
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Restauratør Dag Anderson har oversendt UM en liste over retter, drikkevarer og priser han tilbyr
brødrene denne terminen. Rettene og prisene har endret seg noe. Prisene er ikke forhandlet med styret i Stockflethsgt. 22 AS og vik kunne bli endret.

06.09 25 Ve. Ju. Galla

18.10 ≡ + Den Høye Sannhets-

29.11. 0 + Innvielse Galla

Fersk kjøtt m/løkssaus med mer
kr. 160

grad.
Kokt laks m/tilbehør kr. 170

Torsk m/tilbehør kr. 180

20.09 Infomøte (mørk dress)

08.11 Klubbaften

06.12 Julemøte.

2 snitter, kringle og kaffe kr. 100

Eget opplegg

Ikke avklart meny

04.10. Veteranaften. (mørk
dress)

15.11. = +Det gode vennskapsgrad.

Eget opplegg

Peppergryte m/tilbeh. kr. 120

Alle priser er uten drikke

— oo0oo —

ORDET
Vær forsiktig med dine uttalelser.

Tål at andre er «annerledes»;

Ord er mektige våpen,

Tenker annerledes,

som kan stifte ulykke.

Handler annerledes,

Kle aldri noen naken med tungen din.

føler annerledes,

Gjør aldri noen liten med den store kjeften
din.

snakker annerledes.

Et hardt ord, et skarpt ord,
det kan bli liggende lenge og brenne på bunnen av hjertet
Etterlate et arr der

Vær mild og barmhjertig med dine ord.
Ord må være «lys».
Ord må forsone, bringe folk sammen, skape
fred.
Hvor ord blir «våpen»,
Står menn som fiender ovenfor hverandre

Livet er altfor kort
og vår verden altfor liten
til å lage en slagmark av
Phil. Bosmans. Oversatt av Liv Barfoed
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Nytt fra Stockflethsgate 22 AS ”Huset”

Stockflethsgate 22 as avholdt generalforsamling 5. mai og Kjell K. Riege fra loge nr 15 Kongshaug og Marit Wike Hansen fra loge nr 37 Verdande var på valg. De ble etterfulgt av Åge B.
Eriksen fra Kongshaug som styremedlem og Fred Magne Olafsen varamedlem og Kari Anita Eriksen Næss fra Verdande som styremedlem og Aase Margrete Nyland som vara. Eriksen ble i styremøte valgt til ny leder, da Ove Jonassen hadde frasagt seg gjenvalg. Eriksen Næss ble valgt
til sekretær. Toril Nor fortsetter å føre regnskap.
Som de fleste kjenner til så skal ”Huset” få en grundig overhaling, med montering av heis og renovering av kjøkken. Fasaden mot Stockflethsgate skal vaskes og nye vinduer settes inn, så får
vi se hvor langt vi kommer med budsjettet som er på 3 mill kr. Noen utfordringer er det oppdraget, en oljetank på 3000 liter ligger ubenyttet under kjøkkeninngangen, den må ut i dagens lys.
En av brødrene har allerede vært frempå og vil ha den jobben!
Vår restauratør Dag Andersson, som begynte i januar, er innstilt på å fortsette etter et halvt
års prøvetid, han er sterkt engasjert i utformingen av det ”nye” kjøkken.
I juni arrangerte styret et orienteringsmøte for de som benytter huset, med DSS Wøllo i spissen. Tilstede var representanter for Rebekka og Odd Fellow leir, Losje St. Olav og restauratør.
De fikk se den presentasjonen som brødrene Ove Jonassen og Even Haughem ga på generalforsamlingen, og fulgte ivrig opp med spørsmål og vurderinger.
En del av styret samt et par brødre var på befaring i logehuset i Porsgrunn. De har utført et
tilbygg med bla nytt kjøkken. Nyttige tips å ta med i den prosessen som vi skal gjennom.
Det er også kommet et lite høyttaleranlegg med to mikrofoner i salongen, nå er det ingen unnskyldning for dårlig hørsel og svake stemmer.
Etter forslag fra Stor Sire vil vi anskaffe en hjertestarter og holde brukerkurs for flere personer i hver loge, samt restauratøren og hans folk. Her vil vi være så frimodig å undersøke om
det er noen gavmilde personer som kan tenke seg å ”sponse” denne, ikke godt å vite hvem som
kan få bruk for den neste gang. Prisen ligger på ca kr 20.000.
En av leietakerne i 1.etage er flyttet ut, og vi må ut på det åpne marked for å få ta i en ny.
Det planlegges også å male veggene i logesalen og utvide platået under UM sin stol. Dette for å
få bedre plass til stoler etc. Nytt gulvteppe skal også på plass.
Natten til fredag 13. august ble det et kraftig tordenvær og også kraftig regn. Igjen ble vår
kjeller oversvømt, og i skrivende stund skal rensing og opptørking av lokalene foretas. Dette vil
bli en forsikringssak, da det vannet som kom inn er en blanding av avløps og overvann.

Åge B. Eriksen
Nyvalgt styreleder
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Bjerkeved selges til inntekt for
SOS-barnebyer
Fra vår glade giver gjennom de siste år, Knut Bøvre, har vi også i år fått ved av særdeles fin kvalitet, av bjerk og eik oppdelt i 30 cm, eller i 20 cm lengder. Vi leverer i
60 ltr. sekker garantert fullpakket. Veden er vinterhogd og lagret innomhus, tørr og
fin. Utkjøring etter avtale.

Pris kr.75,- pr. sekk gratis tilkjørt og lagret på plass!
Vi har fått 400 sekker til disposisjon, og dette er siste året vi mottar vedgave fra
Knut Bøvre som må ta hensyn til sine helseforhold.

Vennligst ring Birger B. Vabog, tlf. 33463316
Inntekten går i sin helhet til SOS-barnebyer. Kjøp ved av
oss så blir det varme både til deg og nødstedte barn.
Nemnd for SOS-barnebyer har allerede sørget for å starte pakking av veden i sekker, og vi trenger nok ytterligere assistanse fra brødre.
Ovenstående annonse blir ikke avertert i Sandefjords Blad, men vi ringer rundt til
tidligere kunder for å spare penger. Likeledes håper vi at brødrene vil benytte
anledningen til innkjøp!

I tillegg til dette har Nemnd for SOS-barnebyer gått til innkjøp av 500 stk. 60 ltr.
sekker med Bjerk- og Boke- ved fra leverandør i Kodal. Utkjøring etter avtale.

Pris kr. 75,- pr. sekk gratis tilkjørt og lagret på plass!
Vennligst ring Sigurd Vestly, tlf. 90595107

Overskuddet går i sin helhet til SOS-barnebyer. Kjøp av oss så blir det varme både
til deg og nødstedte barn.
Vi vil også trenge assistanse til utkjøring av veden som vi regner med tar til medio
september og primo oktober. Frank Eriksen har tidligere stilt sin varebil til disposisjon, og er det noen som kan skaffe flere varebiler, vil det være særdeles fint. Det
er flere av brødrene som har erfaring med litt tyngre kjøring, så vi håper at dere
også kan være til disposisjon i år.
Eks.OM Birger B. Vabog
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Periodens billedgalleri
Besøk fra Loge 59 Hjort Lorentzen

Fredagskveldens taffel og samvær i salongen bidro til nye kontakter og oppfrisking fra besøket for 10 år siden.

Bilder fra tidligere besøk var av stor interesse
Bror Undermester ønsket alle gjester med
ledsagere, søstre fra Loge 120 Gaia samt vår egen Loges brødre med ledsagere velkommen til
sommerfesten

I andre etasje var det dekket langbord. På menyen sto krabber og reker.
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I første etasje var det også meget god stemning

Så kom orkesteret og dansen var igang

Det ble spilt opp til polonese som etter hvert ble en noe våt fornøyelse. Brygga var ikke beregnet på så mange personer samtidig og de fleste deltakere ble våt til knærne. Etter dette gikk
dansen uten sokker å sko blant de fleste.
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Årets tur til Oberammergau

Alle 50 deltakerne samlet utenfor hallen der pasjonspillet ble gjennomført. Salen tok 4750
tilskuere og var helt full av forventningsfulle tilskuere.

På Hotellet Kaiser Hotel

Kitzbϋhler Alpen tilbrakte vi 5 netter

Restauratørene er klar for å servere alle lunsj i det fri i Kitzbühel. På menyen stod ost, spekemat, frukt og vin. Noe som tydelig falt i smak

Grillaften med dans på hotellet.
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Vi ser frem til vinteren og håper å se bror Gunnar i startgropa i Kitzbϋhl utforløype.. Overmester Gunnar
Jensen med frue traff flere av oss i Oberammergau. De hadde tatt turen på egen hånd for å overvære Pasjonspillet.

Noen ergrer seg over at rosene har torner, men bør heller glede seg over at
tornene har roser

Vi hilser til alle våre brødre som av forskjellige grunner ikke kan komme på møtene
våre.
Noen er på institusjon, andre er skrøpelige og kan ikke komme seg 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 den nye terminen.
Kongshaugnytt finner du på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/Leire / Kongshaug 15 /
Kongshaugnytt
Neste nummer av kongshaugnytt kommer 06.12.2010
Siste frist for materiell til det nummeret er 26 november
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
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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

Alt innen
elektrisk installasjon
Industri, landbruk og boliger

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.
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