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Kongshaug-nytt 

Mai 2010 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

En ny termin har snart passert. Vårterminen er den vakreste av alle terminer, for det er så 

mye godt i vente i form av varme, lange, lyse kvelder. Noen skal iverksette ferie, andre ven-

ter besøk av eller skal besøke venner og familie. Samtidig er vårterminen den travleste ter-

minen der mye skal gjøres, spesielt ute i hagen eller på hytta, med båten, campingvognen eller 

bobilen. 

Loge Kongshaug har sitt å stri med. Vi kjemper for bedre rekruttering til logen vår. 

Alle gode innspill tas imot. Nevnd for styrkelse og ekspensjon har jobbet godt. 

Takk for fin erfaringsutveks- lingstur til Strømstad og takk for idedugnaden på 

arbeidsmøtet 12.04. La oss håpe på positive resultater. Det er ingen trøst 

at alle de ”gamle” logene sliter med rekrutteringen, det må heller være 

en kime til å intensivere rekrutteringsaktivitetene. 

Et av vårens store begi- venheter er generalforsamlingen den 5. mai. 

Innen da skal logen ha avgitt sin holdning til hva som skal skje med 

huset. På arbeidsmøtet 3. mai vil dette bli diskutert. 

Av arrangementer fremover er det spesielt en helg som vil stå i fokus. Det er 

helgen 4. til 7 juni. Da kommer brødre fra Hjort Lorenzen fra Hadeslev på besøk. 

Sammen med sine koner / samboere skal de delta på sommerfesten på Gokstad Kystlag. Fes-

ten er den 5 juni. Møt opp—la oss i alle fall bli flere enn det kommer fra Danmark (25). Jeg 

håper at så mange som mulig av logens brødre kan sette av denne helgen. Mandag den 7 juni 

arrangeres  turen ”Ut i det Blå”. All hjelp er til stor nytte. Dermed tar vi sommerferie og 

håper på en varm og trivelig sommer slik at inspirasjonen til en ny høsttermin kan bli ivare-

tatt. Vi møtes  til et arbeidsmøte den 30.08.2010. vel møtt! 

På vegne av kollegiet ønsker jeg alle brødrene med sine nærmeste en riktig god sommer. Tu-

sen takk for all hjelp og støtte i et for meg krevende år som overmester. 

Gunnar Jensen  

Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 

ofte du kan. 

 

05.05. 10 

Generalforsamling. 

17.05.10 

Åpent hus i Stockflethsgt. 22 

05.06.10 

Sommerfest 

07.06.10 

Tur for eldre 

30.08.10 

Åpningsmøte 
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 Tilbakeblikk siden siste nummer av Kongshaugnytt. 

 

Mandag den 1.mars fikk to brødre den høye sannhets grad ved en høytidelig og meget fint 

gjennomført seremoni. 

Vi gratulerer to nye brødre med den høye sannhets grad 

Jørn Richard Andersen                  Tor Erling Svendsen 

Manda g 8. mars var viet logens årlige Sosialaften til inntekt for SOS-barnebyer med deltakelse av brød-

re med familie, venner og enker var innbudt. Det var også i innbydelsen fokusert på at dette også var en gylden 

anledning for brødrene til å ta med mulige kandidater som nye søkere. Programmet var lagt opp som en gladaften 

med dikt, sang, kåseri og hygge. Ved åpningen leste Birger Bugge Vabog diktet Kjærlighet uten grenser av Finn 

Sidselrud: 

Barn er blomster i vår have. 
Gi dem varme, gi dem lys 
og den aller største gave: 
Kjærlighet uten grenser ! 

Gi et barn et liv å leve 
før det kanskje er for sent ! 
La et barn få lov å kreve 
kjærlighet uten grenser ! 

 
Mange barn på denne jord 
trenger sårt en klem. 
Barn som ønsker seg en mor 
og et eget hjem. 

 
Tusen barn med sorg og savn, 
uten mor og far. 
Tusen skjebner uten navn 
venter på vårt svar ! 

La oss svare, la oss si dem : 
SOS er til for deg ! 
Sammen kan vi alle gi dem 
kjærlighet uten grenser ! 

Vi hadde denne gang fått arrangert med 2 glade musikanter brødrene Stein Henrik og Thore, 

som hadde en fin avdeling med sanger ledsaget av klaverakkompagnement. Det var tydelig at 

publikum hygget seg  

SOS-nemnda med assistanse av Privatnemnda og Ragnhild Tuft, hadde rigget til hyggelige små-

bord i vårlig stemning, og serverte smørbrød med Karbonade, Røkelaks m/eggerøre, Sjokolade-

kake og Kaffe / Te. Praten gikk livlig som vanlig. 
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Etter en liten pause samlet man seg i Salongen der br. Arild og Reidar fant fram sine gitarer, og 

med bistand av forsangerne Frank og Svein Harald, fikk man forsamlingen med i en avdeling all-

sanger. 

Deretter fikk br. Frank Eriksen ordet, og serverte en avdeling med flotte og inspirerende dikt 

bl.a. ”Regnbuen” og ”Jag har inte tid”. 

Sigurd Vestly grep så ordet og introduserte seg selv som den nye formann i Logens SOS-nemnd. 

Han takket Vabog for den innsats han hadde gjort gjennom mange år. Vabog sa ved konstitue-

ringen av nytt styre i SOS-nemnden at han gjerne fortsatt kunne være med, men ikke som le-

der, og at han ikke hadde til hensikt å opptre som den ”Sjuende Far” i huset. Sigurd sa at man 

nettopp ville sette pris på at Birger kunne være en ”Sjuende far” i den videre Nemnd for SOS-

barnebyer og dens viktige gjerning. 

Så ble det gjort klar for aftenens utlodning, og som vanlig ble det en munter stund. Det var 

mange fine gevinster, og salg og trekning gikk raskt unna. 

43 personer var tilstede hvorav 27 brødre. Man må dessverre konstatere at frammøte % er 

for nedadgående. Resultatet av lodd salget ble kr. 6.150,- og netto overskudd kr. 7.996,-. 

Som avslutning sang man ”De nære ting”, og br. Birger ønsket alle vel hjem. 

 

— oo0oo — 
 

Mandag 15. mars var et møte sammen med Loge 48 Færder. Tilstede var det 74 brødre derav 

30 fra Loge 48 Færder. To brødre fra Loge 48 Færder og en fra Loge 15 Kongshaug ble for-

fremmet til Det Gode Vennskaps Grad. Denne kvelden bar preg av det gode vennskap mellom 

brødrene fra de to logene i vår by. 

 

Mandag 12. april var det et arbeidsmøte der det blant annet ble bevilget kr. 10 000 til 

Kamfjordhjemmets venner. 

På etter møtet presenterte EksOM Åge B. Eriksen resultatet av årets spørreundersøkelse. 

 
Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon, ønsket å vite litt om de tanker som våre brødre gjør seg om 

logens arbeide. Det ble derfor laget en spørreundersøkelse som ble gitt til brødrene etter nyttår, med 

svarfrist 1. mars 2010. 

Denne undersøkelsen ble også gjennomført i februar 2005. 

Flere av brødrene hadde kommentert sine svar og kommet med tips som blir brakt videre til rette ved-

kommende. 

Tre av brødrene ble trukket ut til en liten erindring for besvarelsen:  

Per Arne Marthinsen, Oskar Jørgensen og Svein Harald Sataslaatten. 

Resultatet av de 10 spørsmålene er: 

1. Hvor lenge har du vært medlem av Odd Fellow? 

Hele 60 % av brødrene som svarte har vært med over 10 år, 18 % har vært med i 2 – 5 år, 11 % i 1-2 
år og 11 % i 5 – 10 år. 

2. Hvor ofte går du i logen? 

79 % går på nesten hvert møte, 16 % en gang i måneden og 5 % sjelden  
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3. Hvis sjelden, hvorfor? 

1 hadde ikke tid, 1 mente det var klikkdannelse og hadde få å snakke med, 4 brødre hadde 
forskjellige andre grunner. 

4. Bør ettermøtene inneholde noen form for felles innhold? 

38 % ville ha korte innslag om logens historie, 33 % ville ha intervjuer med brødre, 28 % øns-
ket korte innslag om aktuelle tema i byen.  

5. Hvilke tema synes du det bør være mer av på klubbaften?  

24 % ville ha historiske innslag, 23 % kulturelle, 17 % mat/vinsmaking, besøk i andre loger, og 
3 % hadde andre ønsker. 

6. Hva synes du om maten som serveres? 

55 % mener den er god, 29 % meget god, 14 % mener det er for tung kost på vanlige møter 
og 2 % mente maten kunne vært bedre. 

7. Hvordan synes du kostnadsnivået på serveringen til møtekveldene er? 

67 % mente passe, 31 % mente for høyt og 2 % syntes det var for lavt. 

8. Hvor mange resipiender har du? 

12 hadde ingen, 11 hadde to – fire, 4 hadde en og 3 hadde flere enn fire. 

9. Hvis du skulle velge mellom å delta på Festloge eller Nyttårsball, hva ville du velge? 

67 % valgte Festloge og 28 valgte Nyttårsball, 5 % valgte annet arrangement. 

10. Logens program. 

68 % syntes at logen tilbyr et variert program, 32 % syntes at logen bør forbedre seg på 
flere punkter. 

 

 

 

Mandag  19. april var det klubbaften der Chris Maile som kommer fra The Isle Of Skye, en øy 

på vestkysten av Skottland og er deputert som whiskeyambassadør for Norge. Hans kunnskap 

kombinert med hans sekkepipespilling, gjorde at kvelden i hans selskap ble en minnerik og sann 

fornøyelse . Det var 32 deltakere som fikk en meget interessant informasjon og smaking av fem 

varianter av Glenfiddich single malt whisky. Etter foredrag og smaking ble det servert karbona-

desmørbrød, kaffe og kringle. Våre to gitarspillende trubadurer ledet allsang der bror Svein Ha-

rald var forsanger. 

 —  oo0oo  — 

—  oo0oo  — 
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Vi gratulerer brødre med runde dager 

”Se her, dette hadde du ikke ventet deg. og dette, det har du garantert ikke sett før!” Med gut-

teaktig begeistring viser han rundt i huset ved Korsvik, huset som ble bygd i  79 og eieren, bror 

Gunnar Kjøll har selv rukket å bli 70.  Det skjedde  3. mars i år.  I  det store huset med flott 

sjøutsikt har han bodd sammen med sin Solveig siden -88. Mye er gjort siden de overtok og ikke 

minst bærer huset preg av parets allsidige interesser. Veggene er prydet med kunst av Weide-

mann, Finne , Steen  og malerier malt av slektninger.  Her er diplomer med pins fra en rekke OL, 

frimerker, mynter , Jo da, bror Gunnar kaller seg selv sportsidiot og kan ramse opp tider  og re-

sultater fra ulike idretter – vinteridretter må vite, selv var han også ganske aktiv om enn ikke 

som idrettsmann så heller innen musikk, en interesse han deler med samboeren sin og som de 

mange diplomene  fra Verdenskorets opptredener rundt forbi vitner om – det være seg Stock-

holm,  Sydney, Singapore eller Verona.  

 Aktiv, ja, sier han med glimt i øyet – ”du skulle sett de voksne da en kompis 

og jeg stjal en hest – vi var ikke mer enn 3 – 4 år!  Da bodde jeg i Brekka, 

Sandarveien 10 – Sandefjord kirkes første husmannsplass . Jo,da – 

vi elsket risiko – tjuvlånte dresin og lek- te på jernbaneskinnene”  Han 

har roet seg noe siden det, men han kan sannelig berette om et aktivt 

liv. Født altså 3. mars i Sandefjord, nærmere bestemt i  Kongensga-

te, Skjelbredgården, 3. etg.. Døpt 9. ap- ril av en prest som ikke var klar 

over at krigen hadde brutt ut.  Seinere bodde han i Nilsesvingen, så San-

darveien og så i Kokk- og Stuertskolen der faren var ansatt som sjef .   På By-

skolen fikk han sin første utdannelse, seinere ble det Handelesgym og jusstudier 

som han avsluttet etter 1. avdeling. Men så i 1963 fikk han jobb på Amerikalinjen og i 65 ble det 

cruisebåt med jordomseiling og Middelhavscruise.  Før dette hadde han en lengre sykdomsperio-

de  - da han var 15 fikk han diagnosen Bechterews, og sykdommen satte han ut av spill til han var 

18.  

Opp gjennom livet har sykdommen meldt seg med ujevne mellomrom, men Gunnar har vært rela-

tivt heldig og har sluppet bedre fra denne revmatiske lidelsen enn mange.  I 1966 ble han ansatt 

i trygdeetaten, og med en glødende interesse for trygde- og skatterett endte det med at han 

ble trygdesjef etter 13 år i 1979. Men yrkeskarrieren foregikk i liten grad i Sandefjord. Fra 

1970 til 74 var Gunnar i Sande der han brukte mye av fritiden sin i Galleberg sangkor som ble 

grunnlagt av Valen. Deretter ble det et kort opphold i Drangedal, men mannen var rastløs og 

flyttet fort til Rælingen  - her var han fra våren 75 til høsten 79 – en periode han betegner som 

den beste i hans yrkeskarriere. Det ble en periode som trygdesjef i Enebakk – han har mange 

egenskaper han kunne ha god nytte av i denne jobben, svært god hukommelse og en utpreget 

sans for tall må jo være aktiva i en slik stilling og til slutt fra 1980 til 86 var han trygdesjef i 

Nesodden kommune Senere har han vært rådgiver i trygdespørsmål og hjelper fortsatt mange 

både med trygderett og skattespørsmål.  

Solveig – ansiktet lyser opp når han snakker om henne. De møttes første gang i 1986. ”Hun har 

betydd sååå mye”, stråler jubilanten , ”uten henne hadde jeg ikke vært den jeg er i dag”. Spesi-

elt berømmer han hennes omsorg for Gunnars far som ble hele 98 år.  Det er ikke lett å sam-

menfattet Gunnars mange aktiviteter og skrive kort. Nevnes må hans innsats i nærradioen. Her 

ble han shanghaiet etter et intervju om Verdenskorets konsert i Verona – han hadde så flott 

radiostemme, må vite . Nå kjører han sitt eget program, Klassisk Time heter det og det går an-

nenhver søndag fra 20.00 til 20.45 med reprise på mandagene.  
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Og losjen da,  ”Jo, fadderen min var Bjørn Solberg som fikk meg med i november 93. I 2000 ble 

jeg også med i Leiren.  

Jeg har vært lysmester, seremonimesters venstre assistent, kapellan og overmesters høyre as-

sistent, dessuten er jeg stadig inne som reserve når det trengs, jeg er i losjen så ofte jeg bare 

kan og trives svært godt sammen med brødrene.  Gjennom Solveigs barn og barnebarn gleder 

han seg over et blomstrende familieliv – med egen familie har Gunnar ikke fullt så mye kontakt 

lenger  - kanskje ikke så rart for han er en farende fant. Han er en av de få som har besøkt alle 

landets kommuner og alle kontinenter. ”jeg har vært i mer enn 60 land , alt fra Kina og Australia 

til Strømstad”, sier han og ser lengselsfullt utover havet ved Korsvik. 

 

— oo0oo — 

 

Bror Kaare Aksel Mathiesen fylte 70 år den 16. mars. Han ble opptatt i vår Orden og loge 

Kongshaug den 4.2.91 – fadder Bjørn Leif Solberg. 

Overmester var Arne Sørlie, undermester Åge Rem og ceremonimester 

var Odd Helge Mathisen. 

Han er medlem av leiren. 

Bror Kaare har hele sitt ar- beidsliv bak seg på sjøen. Han er maskinist 

og holder kontakten med yr- ket ved en gang i mellom å være vaktmann 

når store båter har behov for det. 

Bror Kaare er gift med Jorunn Steinsett Mathiesen og de har 3 voksne barn og 

flere barnebarn. De koser seg med enebolig på Krokemoa og hytte i Telemark. 

 

 

— oo0oo — 

 

 

Mandag 29. mars feiret bror Einar Andersen 80 år. Han ble opptatt i vår Orden og loge 

Kongshaug 6.4.86 – fadder Reidar Bjørkmark. 

Overmester var Bård Steinar Hansen, undermester Lars Kristiansen og 

Ceremonimester var Gunnar Jensen. 

Han er medlem av leiren. 

Bror Einar er ekte sandefjor- ding, født i Breili. Hele sitt voksne liv har 

han tilbrakt bak disken der han har solgt herrekonfeksjon. Han har vært 

enkemann siden 2006 da hans kone Bjørg døde. For et år siden solgt han 

eneboligen sin og flyttet i moderne leilighet i sentrum. 
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Bror. Knut Bjarne Bakkeli fylte 80.år den 18. mars Han kan se tilbake på et langt liv som ble 

feiret blant familie og logebrødre. Man ble tatt imot fra kl. 12.00 av jubilant og hustru i deres 

nye leilighet i Prinsensgt. 2, og på vegne av Logen og Leir kunne Br. SR. Frank Eriksen, gratulere 

med gode ord. Senere i uken var det festlige sammenkomster med familie og andre venner. 

Knut er yngstemann i søkenflokken med 2 jenter og 2 gutter, og som for 

mange i distriktet var faren sjømann som stuert, og mor styrte hjemme. 

Far var fraværende om bord i skip under hele krigen, og derfor kan ikke 

Knut huske noen julefeiring med far tilste- de. Far kom hjem uskadet et-

ter krigen. Minner i barndommen med far er fiske med snekka hans, og 

turer med telt til Håkavika der selvfølgelig også mor var med. 

Knut hadde en mye eldre bror som også utdan- net seg til stuert. En gang kom han 

hjem fra langfart og hadde med seg en to-hjuls barnesykkel til broren sin. Det var jo en sjel-

denhet at lekekameratene hadde en slik, så han fikk streng ordre om at sykkelen fikk Knut bare 

bruke når broren var hjemme. Broren gikk på Stuertskolen i byen og Knut visste når han pleide å 

komme hjem. Så en ettermiddag kunne han ikke motstå fristelsen til å imponere lekekameratene 

i gata, men akk o ve, så dukket broren opp tidligere enn beregnet. Da fikk sykkelen husarrest en 

periode ! 

Knut forteller videre: Minner fra krigstiden var mange spesielt fordi Framnæs mek Værksted lå 

like i nærheten. 9 april  1940 ble vi bl.a. evakuert til en onkel og tante i Tjølling. 4. juledag 1944 

husker jeg det allierte flyet som ble skutt ned av tyskerne, og som falt ned på Jahres Fabrik-

ker, og det var heller ikke så langt fra oss. En annen spesiell dag var den 25. februar 1945 da 

Framnæs mek Værksted ble bombet. Flere skip lå jo der som tyskerne kunne bruke i sin krigfø-

ring. En bombe datt da ned i Huvikveien 15 bare 100 meter fra der jeg bodde og fleste parten av 

vinduer i huset vårt ble ødelagt. 

Men barndommen bød jo også på lyspunkter som skolegang fra 1937 på Framnes Skole som ikke 

lå så mange hundre meter unna. Framnes Guttemusikkorps fikk sitt tilhold der i 1941 og Knut var 

med fra begynnelsen der han ble tildelt B-trompet som ble instrumentet til han sluttet i 1946. 

Da hadde Knut fått et glimrende grunnlag i musikk som han skulle få glede av senere i livet. 

Som for så mange unggutter i Sandefjord lokket utferdstrangen og sjølivets opplevelser. Knut  

mønstret ut som salonggutt på fruktbåten ”Tornes” i 1946, og Knut forteller at han mønstret av 

ved juletider. Da hadde han hørt at det var muligheter for å begynne på et 6 mndrs Handelskurs 

hos SOLUM i Larvk, fikk meldt seg på og var ferdig til St. Hans. Lysten begynte også for å kom-

me ut på hvalfangst, så i 1947 ble han byssegutt på Fl/K Thorshammer, og senere hvalfangst på 

Hvalbåt ”Thorgeir” og i tankfart på M/T ”Thorshov” som jungmann, lettmatros og matros.  

Så ble det forandringer i familien da mor døde i 1951 og far senere giftet seg med Synnøve. 

Mellom hvalfangst-sesongene ble det i 1952 behov for en vikar på Lønningskontoret på F.M.V. så 

der fikk Knut jobb som sommervikar.  
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Jeg må ha oppført meg bra, forteller Knut, for jeg fikk hver sommer slik jobb fram til 1955. Da 

jeg dette året giftet meg med Ingrid, fikk jeg tilbud om fast jobb. Dermed ble jeg der til be-

driften ble nedlagt i 1987. Etter som årene gikk var det stor utvikling innen fagområdene i be-

driften og Knut skiftet fra Lønningskontoret i 1967 til Dataavdeling for regnskaper. I starten 

var dette via Fjerndata under Det Norske Veritas, men senere anskaffet FMV eget utstyr. Knut 

fikk tildelt Norges Vel 30 års medalje for lang og tro tjeneste i 1985. 

I ekteskapet fikk vi 2 barn, Wenche 1958 og Knut Thore i 1962, forteller Knut, og det var selv-

følgelig stas.Hun utdannet seg til telegrafist og etter slutt på båter, fikk hun jobb i Ross Dril-

ling og siden har hun jobbet i Nordsjøen på plattformer. Knut Thore fikk etter Yrkesskolen lær-

lingeplass som rørlegger på FMV, og fikk fagbrev før verkstedet ble nedlagt. Han har siden job-

bet for Framnæs Installasjon der han mest er med i oppdrag i Nordsjøen. Knut og Ingrid har 2 

barnebarn som begge er jenter. 

Familien fikk et deilig hus og hjem som ble bygget i 1961 på Mosserød. Etter at FMV ble nedlagt 

fikk Knut en sykdomsperiode og når han frisknet til igjen, begynte han å kjøre TAXI for svoge-

ren sin på heltid, til han gikk av med pensjon..TAXI-kjøring hadde han for øvrig også gjort tidli-

gere utenom ordinær arbeidstid. 

På Framnes var det og er fremdeles et driftig Sandar Idrettslag og der var Knut ivrig med, spe-

sielt når det gjaldt fotball om sommeren og bridge om vinteren. I Idrettslaget er det en Senior-

gruppe som har møter første onsdag i måneden, og der stiller Knut opp og er nå blant de eldste. 

På FMV var det mange som var medlem i Loge Kongshaug, og de eldre var flinke til å verve nye 

medlemmer blant yngre kolleger. Knut ble innviet 18.10.1976 og fadderen var Kristian Gunnerud. 

Knut har vært et særdeles trofast medlem i alle år og ble 25-års veteran i 2001. Han har be-

kledt flere verv som Inspektør, SK.M og 4 hele terminer som Organist. - I Leir nr. 8 Vestfold 

ble Knut tatt opp i 1983 hvor han har fungert som mellommann til restauratør fra først på 90-

tallet, og Lydansvarlig i ca. 12 år. 

Så fant Ingrid og Knut at man skulle finne et enklere sted å bo hvor man ikke bl.a. hadde ansva-

ret for vedlikehold, snømåking og hagestell, og i Prinsensgt. 2 ser det ut til at de har funnet sin 

perle for å nyte alderens patina. 

Vi sender våre beste ønsker til begge to !  

Eks.OM Birger Bugge Vabog  
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Bror Bjørn Leif Solberg fylte  70 år den 27. mars. Han ble opptatt i vår orden og loge Kongs-

haug den 16.11.81 – fadder er Theodor Gustav Rove. 

Da Bjørn ble tatt opp var Haakon R. Henriksen Overmester, Erik Iversen undermester og Lars 

Kristiansen ceremonimester . 

Han er født i Sandefjord og oppvokst i Hvarnes i Lågendalen. Etter militærtjeneste her hjemme 

og i FN, begynte han i Sandefjord Sparebank. Der var han til han sluttet som pensjonist. Frem-

deles har han kontakt med banken gjennom sitt  engasjement med De Eldres Boligspareklubb. 

Bjørn har siden 1985 bekledd følgende embeter i vår loge:  

Inspektør, Skattmester, Sekretær, Undermester, Overmester, EksOM. Fra 1999 og frem til 

2007 var han vår Storrepresentant. 

Han er gift med Anne-Lise og har 2 barn og 5 barnebarn. 

De bor i enebolig på Hystad og har hytte på Skrim. 

Bror EksSR sendte følgende hilsen tillogen etter sin 70 års dag 

Kjære Brødre i loge Kongshaug 

 

En milepel er passert i mitt liv – jeg har fylt 70 år.  

I den anledning har dere gitt meg en hyggelig oppmerksomhet.  

Tusen takk for Blomsterhilsen og besøk av undermester på dagen min.  

Mange av dere har jeg vært i kontakt med – ikke minst ved besøk hos meg. 

Tusen takk for vennlig omtanke og  jeg avslutter med  

Einar Skjæråsen’s enkle linjer: 

 

Åtte øine i hverandre fire munner rundt et bord 

fire vegger kring en lykke,Vesla, Påsan, Far og Mor. 

Åtte hender hektet sammen til en ring av stort og smått 

Herregud - om hele vide verden hadde det så godt. 

Med vennlig hilsen og takk 

i   V   K   og   S 

Bror Bjørn 

— oo0oo — 
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Nevnd for SOS Barnebyer informerer om Ballongsalget 17. mai. 
 

Ja kjære brødre, vi setter dette med litt ekstra fete typer i overskriften fordi det er meget 

viktig at vi kan samle flere brødre til innsats. Derfor bør du lese dette nøye ! 

Gjennom mange år har brødre i Loge nr. 15 Kongshaug gjort en formidabel innsats for å 

skaffe midler for å hjelpe vanskelig stilte barn gjennom Stiftelsen SOS - barnebyer. 

Dette arbeidet har vi har all mulig grunn til å være stolte av. 

Det har i de siste 2 år vært vanskelig å få nok antall brødre til å delta i Ballongsalget 

17. mai slik at det er 2 brødre på hver post. Alle postene er plassert på privat grunn der 

barnetoget passerer slik at selgerne får oppleve barnetoget. 

Ballongsalget er den viktigste inntektskilden til at vi kan yte et romslig tilskudd til nødstedte 

barn. - Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen -. 

Alle brødre har blitt kjent med at: 

 Vi skal ha en åpen hånd for alle som lider 

 Vi skal oppdra de foreldreløse 

 Vi skal ha hele verden som vårt arbeidsfelt 

Vi skal oppfylle gjerningen som den Barmhjertige Samaritan. 

Har du tenkt nøye over at vårt arbeid for SOS-barnebyer er med til å dekke disse bud-

ord ? 

Det er heldigvis en kjerne av positive brødre som hjelper til, men vi trenger flere slik at 

byrdene ikke bare bæres av noen få. Det er så positivt når selgerne kommer tilbake med 

tomme ballongstativer og sier at dette var jammen gøy. Ikke minst er også publikum positive 

som viser at de heller kjøper av oss for å støtte en god sak, enn å kjøpe av andre grupper 

med selgere. Vårt salgsopplegg er utviklet siden 1998 og er dyktig organisert. 

I år kommer 16. mai på en søndag og derfor er det mulighet for at brødre som også ellers er i 

vanlig arbeid, kan spandere noen timer på en innsats. 

Nemndas medlemmer vil ta direkte eller pr. telefon, kontakt med logemedlemmer for å spørre 

om man kan avse tid til innsats enten 16. eller 17. mai, eventuelt begge dager. 

Ta gjerne med familien på råd, og dersom kone eller samboer kan tenke seg å hjelpe til sammen 

med mannen, så er det selvfølgelig mulig.  

Ballongsalg, aktiviteter 16. og 17. mai 2010.  

Fylle ballonger 16/5  kl.09.30-13.30    Feste ballonger 16/5 kl. 14.00-18.00  

Selge ballonger 17/5 kl. 10.15 - ca.13.15     Selge ballonger 17/5 kl.15.00-17.15 
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Du skjønner nok at det er viktig at brødre og nærmeste familie virkelig finner å kunne 

ofre ca. 2 ½ time for at ektemann, far eller bestefar kan utføre dugnad til beste for at 

nødstedte barn kan få kjærlighet, trygghet og en framtid. 

16. mai foregår aktiviteten i Tilfluktsrommet i Høstsgate og 17. mai er Hovedbasen i Gleditsch

-Gården og med poster på privat grunn langs ruten for barnetoget. Vi skal denne gang blåse 

opp 1040 festlige ballonger, og det er ca. 300 færre enn tidligere. 

Vi sørger for at brødre som ikke har deltatt tidligere, skal få veiledning på forhånd. Så er det 

bare å håpe på at værgudene er medgjørlige nok en gang. 

EksOM Birger Bugge Vabog. 

 

 — oo0oo — 

 

Informasjon fra kollegiet 

 

Kollegiet har gått til anskaffelse av pins og slipsnål med Loge 15 Kongshaugs emblem. 

Disse er til salgs hos kasserer Bjørn Vidar Boberg for til sammen kroner 100 desom de 

kjøpes samlet. Enkeltvis koster pins kr. 50 og slipsnål kr. 75 

Kollegiet skal behandle styrets forslag til opprusting av Stockflethsgate 22 den 29 ap-

ril og legge innstillingen frem på logemøtet 3. mai.  

Styret i Stockflethsgate 22  skal legge forslag til opprusting av huset på generalfor-

samlingen  5. mai. Kollegiet henstiller til brødrene om å møte på generalforsamlingen 

der alle får en utfyllende informasjon om de planlagte tiltak for å heve husets stan-

dard til glede for oss alle. 

I forbindelse med opprusting av vårt logehus er det behov for brødre som kan bidra 

med dugnadsinnsats på forskjellige felt. Kollegiet henstiller til brødrene om å melde 

fra til Bjørn Vidar Boberg om og når du kan bidra med din innsats og kompetanse. 

 

Kollegiet og brødrene håper på et godt og innholdsrikt møteprogram i høstterminen 

der mange brødre møter til hyggelig samvær og ettertanke. Det henstilles til brødre 

som har sagt JA til et verv om å møte for derved å innta den plass i salen som vedkom-

mende sa Ja til ved installasjonen. Sett av tid til ditt logearbeid. 
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Ord til ettertanke er et dikt uten tittel 

Noen sier at kjærlighet er som en elv som drukner det følsomme. 

Noen sier at kjærlighet er en blomst, 

Og du er dens eneste frø 

 

Det er hjertet som er redd for å knuses som aldri lærer å danse. 

Det er drømmen som er redd for å våkne som aldri tar sjansen 

 

Den som aldri kan ta imot, kan ikke gi bort, 

og sjelen som er redd for å dø, lærer aldri å leve. 

 

Når du har vært ensom i natten, 

Og veien har vært lang å gå, og du tror at kjærlighet bare er for de heldige som er sterke,  

Bare husk på at om vinteren, dypt under is og sne ligger frøet som med solens kjærlighet om 

våren blir en rose. 

 

— oo0oo — 

Vi gratulerer  

Svein Bjarne Johansen  65 år  23. mai 

Kjell Eriksen   75 år  24. mai 

Hugo Karlsen   90 år   6 juni 

Jon Berggren    70 år  13 juni 

Gunnar Bertin Gustavsen 70 år   24 juni 

Ulf Aune    70 år   26. juni 

Olav Lars Løvoll    65 år    6 juli 

Arild Larsen    60 år  10. juli 

Kjell Fredrik Moe  65 år  30 juli 

Jens Tørnby   70 år  26 august 

Arild Otto Hansen  60 år   9 september 
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 Noen refleksjoner omkring Odd Fellow 

Odd Fellow-ordenens bjærebjelker og motto er vennskap, kjærlighet og sannhet. I det gamle norrøne 

lærediktet ”Håvamål” kan en lese følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse tre korte strofene oppsummerer på en lyrisk måte innholdet i ordenens motto. Hva venn-

skap betyr, uttrykkes klart i første strofe. Kjærligheten til et medmenneske beskrives konk-

ret i andre strofe der varme, mat og klær gis til en som trenger det. I siste strofe er det 

sannheten som står i sentrum. Har du levd som et sant menneske, vil ordet om deg aldri dø, og 

ditt ettermæle vi forbli godt. 

Alle tre elementene preger også våre losjemøter. Losjemøtene har en indre ro der hverdagens 

tempo og mas ikke har noen plass. Møtene innbyr til stillhet og ettertanke og er som et livgi-

vende pust i vennskapets, kjærlighetens og sannhetens tjeneste. Man sitter i ro og lar seg be-

vege gjennom møtets seremonier og ritualer. Alle har sin funksjon enten som deltagere eller 

tilhørere, og alle er like verdifulle. Det å være inkludert, er viktig for oss alle. Vi vil vi bli sett; 

vi vil at vi kan bety noe for andre, og at andre betyr noe for oss. Derfor er losjemøtenes orga-

nisering og gjennomføring berikende for sinn og sjel. De appellerer til våre sanser og vårt in-

tellekt.  

Et medlemskap i Odd Fellow kan utfordre våre vante forestillinger og vaner. Vi ikler oss andre 

roller og bærer hele tiden ideen om brorskap. Dette kan oppleves noe fjernt fra våre daglige 

gjerninger og interesser, men det får fram andre sider i oss. Å oppdage seg selv og finne fram 

til egenskaper vi kanskje ikke visste at vi hadde, er berikende. Derfor er Odd Fellow en verdi-

full del av våre liv. 

Jostein Selvikvåg 

— oo0oo — 

Veit du ein ven 

som vel du trur 

og du hjå han fagnad vil få; 

gjev han heile din hug 

og gåva ei spar, 

far og finn han ofte 

Eld han tarv  

som inn er komen  

og om kne kulsar 

Til mat og klede 

den mann har trong 

som har i fjell fari 

Dør fe; 

døyr frendar; 

døyr sjølv det same. 

Men ordet om deg 

aldri døyr 

vinn du eit gjetord gjevt. 
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Kollegie 2005 - 2007 
 

 

Sekr. Kjell Krohn Riege, Kass. Geir Olafsen, Skattm. Arvid K. Wold, CM Truls Erik Pettersen 

UM Olav Løvoll, OM Åge B. Eriksen, EksOM Fred Magne Olafsen  

Begivenheter i perioden: 

Klubbaftener etc: 

 

12. september Klba. Marinade du bedåre. Restauratørens aften. 

10. oktober Klba. Foredrag om bekjempelse av skadedyr v/Br. Arild Larsen.  

17. oktober Tildeling av Ordenens Hederstegn til EksOM Arne Sørlie 

21. oktober   Guttefest med loge Færder, Sandefjord 

14. november  Klba. Kåseri om vikinger i Vestfold v/Br. Oddvar Schrøder 

 

 

EksOM  Arne Sørlie fikk Storlogens hederstegn i 

denne perioden for sin innsats for vårt Logehus 
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2 
.2006 

 9januar  Klba. Bedriftsbesøk hos Pronova Biocare 

11. februar Festloge 

13. februar  Klba. Kåseri av Leif Bentzen om Route 66 i USA. 

13. mars   Klba. Sosialaften for SOS - Barnebyer 

16 – 19. mars  Besøk til Loge 58 Hiort Lorenzen, Hadelslev, Danmark. 25 brødre  
   m/ledsagere deltok 

5. april   Besøk til loge nr 40 Vern, Horten 

10. juni  Sommerfest Gokstad kystlag 

12. juni  ” Ut i det blå”. Eldretur til Vindfjelltunet 

29. juli – 5. august Odd Fellow tur til Budapest, Ungarn 

11. september Klba. Omvisning på Kaupang 

10. oktober  Klba. Jacob Fleischer kåserer om Europas kongehus 

13. november  Klba. Torkjell Berulfsen kåserer om akevitt og dens historie 

 

2007 

8. januar   Klba. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch holder foredrag 

20. januar  Ordføreren guider omvisning på Midtåsen 

10. februar Nyttårsball 

12. februar  Klba. Omvisning på brannstasjonen v/Br. Øystein Mathisen  

12. mars   Klba. Sosialaften for SOS- Barnebyer 

9. juni  Sommerfest på Gokstad kystlag 

11. juni  ” Ut i det blå”. Eldretur til Åsgårdstrand hotell 

 

 

— oo0oo — 
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Periodens billedgalleri 

Bror Knut Bakkeli fylte 80 år 18 mars og dagen ble feiret  hjemme. Vår storrepresentant sam-

men med flere brødre besøkte ham på den store dagen.  

Ved hovedbordet sitter de tre forfremmede brødre sammen med storrepresentant og over-

mestrene i Loge 15 Kongshaug og 48 Færder 

En tenksom undermester leder taffelet og brødre fra de to logene er samlet rundt et fint dekket 

bord. 
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Bror Hans Magne Skaatan tak-

ker for en fin seremoni som i 

sitt innhold gir mange momenter 

til ettertanke. 

Brødre fra begge logene i hyggelig samtale  

i salongen 

Brødre fra begge logene i hyggelig samtale  

i salongen 

Gammelt ordtak fra sanskrit: 

For dagen i går er ikke annet enn en drøm 

og morgendagen kun en visjon. 

Men dagen i dag levd fult ut 

Gjør hver gårsdag til en lykkelig drøm 

Og hver morgendag til en visjon full av håp 

Vern derfor godt om denne dagen 
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Vi ønsker 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 kommende termin. 

Kongshaugnytt finner du på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 30.08.2010 

Siste frist for materiell til det nummeret er 16 august 

Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss. 

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

Redaktør og layout Arvid K. Wold arvwo@online.no. 

Skribent: Ola Fjeld 

Skribent: Åge B. Eriksen 

Skribent Birger B. Vabog 

Skribent Jostein Selvikvåg 

Web ansvarlig Åge B. Eriksen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk: Konica Minolta 

VÅR 

Det er dog en usigelig følelse,  

den 

At gå en lysegrøn majskov 

igjen! 

Jeg spør mit forhærdede 

hjerte: 

Hvordan er det? 

Og det er—som et bøgetræ 

kjørligt og skønt 

Et lysende løvbrus, en geysir 

af grønt! 

Skynder tilvejrs i mit hjærte. 

- Sådan er det! 
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I N V I T E R E R  S Ø S T R E  I  L O G E  N R .  1 2 0  

G A I A  O G  B R Ø D R E  I  L O G E  1 5  

K O N G S H A U G  T I L  

S O M M E R A V S L U T N I N G  G O G S T A D  

K Y S T L A G  

Gogstad kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord ble etablert i 1990 som et 

kystkultursenter.  De har for tiden 360 medlemmer, og fordeler seg på 7 ar-

beidslag i forskjellige disipliner, som Verkstedlaget, Fartøy–og kultur, Modell-

båtlaget, Svennerlaget(Svenner fyr mellom Sandefjord og Larvik), Brygge– og 

seilas, Infolaget og koret Nordre Skur & ballast.  

Vikingeskipet Gaia, som er en kopi av Gogstadskipet, ble bygget i 1989/1990 og 

har sin base ved siden av kystlaget. Orginalen ble gravet ut av Kongshaugen/

Gogstadhaugen i 1880.  Kongshaugen med Olav Geirstadalv Gudrødsson, har gitt 

navn til vår loge.  Det sies at Olav grunnla Dublin sammen med Ivar Beinlaus Lod-

broksson i år 861. 

Program 

 Vi ankommer Gogstad kystlag, Framnesveien 5,  

 klokken 1900. 

 Der bys på en coktail, mens vi gjør oss klar til å gå til bords.  Der vil 

bli servert ferske reker fra havet med tilbehør.  Rekene piller vi 

selv, mens vi nyter ønskede drikkevarer til.  Kaffe, en kake og  ev. 

avec. 

 Det spilles opp til dans på brygga av en spillemann og en vokalist. 

  ANTREKK: Siden vi skal være ved sjøen og nyte en forsommernatt 

utendørs på brygga, vil antrekket være av uformell karakter.  

Gjerne en varm jakke for kvelden.  Vi satser på fint vær.   

Loge nr. 15 Kongshaug, 

Stockflethsgate 22, 

3210 Sandefjord 

Påmelding innen 30. mai til : 

Undermester 

Truls E. Pettersen 

Mobil 92602536 

tepettersen@hotmail.com 

Privatnevnda v/ 

Hans Kristian Barstad  

Mobil 91356952 

kbarsta@online.no 

Kostpris kr. 250,- pp 

1 øl, 1 akk eller 2 hvitvin inngår. 

Dato: 5.juni 2010 

Klokkeslett: 1900 
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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. 

 


