Kongshaug-nytt
Desember 2009
Huskelista!
Hva hender fremover !

Kjære lesere av Kongshaug-nytt.
Mørketiden er snart på det mørkeste. Men det er lyspunkter nasjonalt og
lokalt. Nasjonalt fordi eksperter mener at Norge er - som det første lan-

Husk dette og møt så
ofte du kan.
27.12. 09

det – i ferd med å komme

seg ut av den økonomiske krisen,

svineinfluensaen har

slått til og er i ferd med å sta-

bilisere seg/ reduseres

takket være at medisiner ende-

lig har nådd oss. Lokalt

og for logen var det hyggelig at

Juletrefest for Sukke.

så mange møtte på loge-

møtet da Frank Eriksen fikk

28.12.09

tildelt sin 25års veteran-

Juletrefest for barn

juvel. Vi var 53 brødre ved taf-

felet. Hyggelig hvis vi klaav brødre ved taffelet, de vi

rer å opprettholde et slikt antall
feirer fortjener oppslutning. Det er

04.01.10

også hyggelig at vi klarer å rekruttere. Vi skulle egentlig hatt to brødre

Arbeidsmøte Instruksjon

den 30. November, men det ble en – og det er tilfredsstillende. Jeg vil
oppfordre alle brødre til å saumfare slekt og vennekrets slik at vi kan

09.01.10

fortsette rekrutteringen. For våren er vi optimistiske, vi har noen på vent..

Nyttårsball

Jeg vil også rette en spesiell velkomsthilsen til de brødre som har vært

11.01.10

fraværende fra logen i en periode. Det er veldig hyggelig at dere gjenopp-

Klubbaften med damer

retter kontakten. Jeg håper at dere kjenner logen igjen som et godt sted
å være og at dere fortsetter å møte. Dere er hjertelig velkommen tilbake!

18.01
=+ mørk Dress

Til slutt vil jeg ønsker alle brødre og deres familie en hjertelig god jul, et
godt nytt år. Samtidig minner jeg om nyttårsballet den 9.januar med det

01.02.10

supre dansebandet som vi hadde i fjor.

Arb. Møte Regnskap og
Budsjett

På kollegiets vegne takker jeg for all støtte og en solid innsats fra alle
denne høsten.

08.02.10

Klubbaften m/damer

Gunnar Jensen Overmester
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Tilbakeblikk siden siste nummer av Kongshaugnytt.
Ved Truls Erik Pettersen
Mandag den 14.september møtte 18 brødre og ledsagere i Namløsskogen 15 på Østerøya for å besøke
Sveinung Danielsen . Danielsen er i tillegg til å være kirketjener i Sandar kirke, også en oppfinnsom og
driftig kar innenfor egne eiendomsgrenser. Vi hadde alle møtt opp på Namløsskogen for å bake vårt
eget brød. Privatnevnda ved Sigurd Vestly stilte med en mengde kilo mel, så vi lurte litt på hvordan brødet skulle bli til i løpet noen få timer.
Sveinung Danielsen kunne imidlertid fortelle oss at han hadde gjort som Ingerid Espelid, og laget deigen
og satt den til heving på forhånd.
Vi startet med en omvisning på eiendommen, hvor han avlet en rekke sorter bær og grønnsaker. Deretter skulle vi til mølla han hadde satt opp, hvor vi skulle se hvordan melet i brødet vi senere skulle bake,
ble malt til rett konsistens. Han hadde laget et sinnrikt system for å samle nok vann til skovlene som
får drivverk og stein til å snurre i riktig hastighet.
Bakerovnen hadde han også murt selv, og etter hvert forsvant brødet vi selv hadde eltet , knadd og dekorert inn til grisling og senere steking. Etter dette benket vi oss rundt langbordet og hygget oss med
eget, nybakt brød med Danielsens hjemmelagede syltetøy på - deilig.
Alle var vi enige om at vi hadde hatt en fin kveld ute i det fri hos Sveinung Danielsen på Namløs.

Mandag 21.09.2009 ble Jan Gerhard Pedersen, Jørn Richard Andersen og Tor E. Svendsen
forfremmet til den edle kjærlighets grad under en verdig og fin seremoni. Møtet ble avsluttet
med taffel og mange gode ord.

Vi ønsker en ny bror velkommen i vår Loge
Hans Magne Skaatan innviet i vår Loge mandag 05.10.2009. Hans kommer
fra Lågendalen og har vokst opp nær bror Bjørn Solbergs hjemsted. Etter
skolegang på Kvelde barneskole, Hedrum ungdomsskole og videregående i
Larvik, tok han formingslinja på Notodden lærerskole.
I dag arbeider han som lektor ved Sandefjord videregående, og underviser
i design og håndverk. Hovedfagetsoppgaven var om utviklingen av flisfat i
Lågendalen – som den eneste i landet.
En viktig ”hobby” gjennom 42 år er juletreproduksjon. Først i Hvarnes,
deretter på Raveien 42, gården Haugen på Skolmerød. Her bor han sammen
med sykepleierkona Marianne. Barna har for lengst forlatt redet, en legesønn bor i Moss, en
lærerdatter i Oslo. Vi håper han vil finne seg til rette i vår loge. Med styrke 7 på brillene, var
det ikke mye han fikk med seg på en innvielse uten briller, så han er klar til neste innvielse!
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Onsdag 14.10.2009 hadde vår loge passering til Det Gode Vennskaps Grad sammen med
loge nr. 48 Færder. Vår bror Kjell-Arild Andersen skulle passere fra vår loge, og hans far og
fadder tok turen til Sandefjord fra sitt svenske eksil.
Loge nr. 48 Færder gjennomførte en tilnærmet prikkfri seremoni, som ga en fin ramme rundt
passeringen. Ettermøtet ble ledet av bror um på en forbilledlig måte, mens talene og den
gode maten toppet en hyggelig kveld til ære for våre nye brødre av Det Gode Vennskaps
Grad.

Far som også er fadder for
sønnen følger sønn ved
gradspassering.

Kjell A. Andersen sammen
med OM i Loge 48 Færder

Kjell O. Andersen sammen
med Harald Slyngstadli

Vi gratulerer to nye brødre med den høye sannhets grad

Rolf Sætre og Hans Kristian Barstad ble tildelt Den høye sannhets grad mandag 02.11.2009.
Blant talerne under taffelet var bror Rolf og bror Bjørn Hørnes.
Ord til ettertanke

Noen oppskrifter på det gode liv
Hør det positive som blir sagt – fremfor det negative
Legg merke til det som blir gjort – i stedet for det som ikke gjøres
Husk de gode stundene – ikke lagre de onde
Gi omsorg – ikke bare vent at du skal få omsorg
Le av bagateller – ikke grem deg over dem
Fremelsk det beste i din neste – livet er kort, gledene kan være mange
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Vi gratulerer Bror Frank Olav Eriksen med 25 års veteranjuvel

Bror Frank fikk tildelt sin 25 års veteranjuvel den 16 november ved en vakker og flott
gjennomført seremoni vår loge. DSS Jonn Wøllo assistert av Haakon Henriksen var ansvarlig for en meget fin tildeling.

Frank ar vært svært aksom ble fremhevet i fletet. En oppsummering av
inkluderende, stort
rik, lite høytidelig, nalelsesrik noe vi fikk oppLogeliv.

tiv i både Loge og Leir i alle år, noe
re av talene ved taffelet på ettermøFrank som person ble: resursperson,
hjerte, bidrar mye, nøye, kunnskapsturlig forfriskende og ikke minst føleve i hans egen oppsummering av sitt

Frank som ble 67 år 15.10 har nå trukket seg noe tilbake fra den travle hverdag i arbeidslivet. Slik vi kjenner han har han fortsatt mange aktiviteter på gang både med hobbyer hjemme, sangkoret og Logen

DSS Jonn Wøllo og OM Gunnar Jensen flankerer vår 25 års
jubilant

— oo0oo —
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Vi gratulerer brødre med runde dager
Bror Olav Eggen passerte 75 år 18.11, og vi slutter oss til gratulantenes rekker. Når
vi hører han prate på sitt klingende stavangersk, skulle man tro at han hadde tilbrakt
mesteparten av sitt lange liv der, men der tar vi feil. Han er født i Kina, hvor foreldrene
var misjonærer, og tilbrakte de første 3 årene de, fram til 1937. Familien bodde de
neste 9 år i Stavanger, men i 1946 gikk turen igjen ut på misjonsmarkene i Kina.
Først reiste faren, deretter moren med sine 4 barn. En slik tur var heller ingen spøk. 9.
januar startet ferden fra Norge og
17. mai la de til kai i Hong Kong. Det var
ikke et passasjerskip de reiste
med, men et lasteskip som tok med
passasjerer, og som måtte innom
mang en havn for å laste og losse.
Noen ganger måtte også skipet
ligge og vente på last både en og to
uker.
Men oppholdet i Kina ble korkommunister hadde overtatt
kunne fortelle at han var med i
ut på tur, var det ikke lenger

tere enn beregnet. Mao og hans
mer og mer av landet. Bror Olav
en speidertropp. Når troppen dro
enn at de kunne se huset....

Inflasjonen var enorm. Når faren
skulle hente penger til lønninger og
mat, hadde han med seg kulier som
bar enorme pengesekker, og pengene
ble brukt så fort de kom i hus for ikke å miste for mye verdi. Det var en kamp for å få
kjøpt ris - som var svært viktig i det daglige hushold. Men risen ville kineserne ha selv,
så faren begynte å kjøpe appelsiner. Disse ble lagret i kjelleren og brukt som byttemiddel. I perioder kunne det ligge 10 - 20 cm høyt lag med appelsiner over hele kjelleren.
Hele denne tiden, 1948 - 49, var preget av utrygghet, og da de fikk beskjed om at kommunistene raskt nærmet seg deres by, fant de ut at de måtte flykte. De ble stablet opp
i en lastebil, og med 30-40 mennesker på lasteplanet gikk turen til nærmeste by med
jernbane. Her fikk de tillatelse til å reise videre til Hong Kong med det lille de hadde
fått plukket med seg. Toget var stapp fullt, det var mennesker overalt i vognene, på takene og hengende utenfor toget. Familien kom velberget til Hong Kong, og kunne denne
gangen fly hjem med Braaten. Faren dro til Japan for en periode og arbeidet også blant
annet som feltprest i Korea under krigen der.
Vel hjemme i Stavanger tok Olav eksamen på videregående, reallinjen, og begynte så på
Lærerskole i Stavanger. Der traff han Liv, de ble gift og fikk etter hvert 4 barn. Fram
til 1970 arbeidet Liv og Olav som lærere i Stavanger, men da gikk turen til Livs hjemfYlke, Vestfold. I Sandefjord var man i ferd med å etablere de nye ungdomsskolen.
Olav søkte, og fikk oppgaven som første rektor på den splitter nye Ranvik Ungdomsskole. Her ble han værende til 1997. Han hadde ingen planer om å slutte, men Liv ble
alvorlig syk, og han valgte å være hjemme for å ta seg av henne.
I tillegg fikk Olav nyreproblemer, med dialyse og etter hvert ny nyre som løsning på sin
alvorlige sykdom. I denne perioden gikk han ned 27 kilo - da den nye nyra kom på plass,
gikk han opp 13 kilo på 14 dager, og i dag er "matchvekten" helt normal.
Han peker på at humøret har hjulpet han gjennom denne vanskelige tiden. Da han sluttet
på Ranvik, fIkk han et malersett fra kollegaene. Han anså seg som klossmajor med pensel og farger, men alle bildene han har hengende rundt om i huset forteller noe helt annet. Det er tydelig at han har blitt en habil maler og at malingen også har vært mentalhygiene.
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Olav kan fortelle om lange arbeidsdager som rektor. Tidlig på jobben, hjem til middag
og så opp på skolen igjen til langt på kveld.
Med et glimt i øyet sier Olav at man kan ikke være en god rektor uten å begå enkelte
regelbrudd. Som f. eks. da han betalte elevene for å jobbe på skolen.. ...
Elevene ønsket å arrangere diskokvelder på skolen. Olav har alltid sett på ansvarliggjøring som viktig. Derfor sørget han for at elevene fikk lønn for å drive diskoteket. De
fikk nøkler og tilgang til tyverialarm. I tillegg til å arrangere og holde vakt, ryddet og
vasket de lokalene, og hver mandag stilte de opp på kontoret for å gå gjennom siste
kvelds opplegg og hendelser. De fikk også disponere inntektene, som gjennom årene kom
opp mot 100000 kr. Dette fungerte godt i 17 år.
At elevene ble ansvarligggjort, løste sannsynligvis også en annen sak.
I nabolaget til skolen lå en stor frukthage. Eieren var i perioder i Nordsjøen, men da
han en gang kom hjem fra jobben, oppdaget han at det var gjort store skader på trærne. Gjerder var revet ned, og skadene beløp seg til rundt 10000 kr. Det var ingen tvil
om at noen av skolens elever hadde vært i hagen. De var nemlig blitt filmet mens de bedrev hærverk i hagen. Olav ønsket ikke å se filmen, men over skolens høyttaleranlegg
ba han elevene å melde seg. De kom, men kunne også fortelle om mange flere som hadde
vært i hagen. Penger til erstatning fantes ikke på skolens budsjett. Hva gjorde man så.
Rektor gikk igjen ut på høyttaleranlegget og forklarte saken. Han ba de som hadde
vært i hagen om å melde seg, slik at de sammen kunne betale regninga. 200 meldte seg.
Kun en fikk ikke lov av foreldrene å betale noe, de resterende 199 delte regninga og
elevene fikk gjort opp for seg. Det var en stolt rektor som kunne sette sluttstrek for
en i utgangspunktet vanskelig sak.
Et annet område som Olav alltid har sett på som viktig er kampen mot mobbing. Han
har sett det som sin oppgave å ta den svakes parti. Like viktig er det å finne positive
sider ved mobberen og bygge på dem, framfor å straffe eller trekke fram alt negativt.
En annen side ved Olavs yrkesliv er det vel få som kjenner til. På slutten av 70 åra tok
Fritz Kristiansen i Rosshavet kontakt med Olav. Han trengte en matematikklærer til
selskapets drillere. Det endte med at Olav utarbeidet et undervisningsopplegg for
Norsk Offshore forening. . Det fantes ikke lærebøker på dette området, så det var en
omfattende jobb å bygge opp denne utdannelsen.
Fordelen her var at drillere kunne gå på kurs de periodene de var hjemme og så gå opp
til eksamen som privatister. For mange var dette en god løsning. De behøvde ikke ta fri
og fikk seg på den måten en billig utdanning og god kompetanse. 40 % av alle drillere
gikk på Olavs kurs.
Familien hadde i sin tid 5 hytter på Vestlandet, hvorav Olav hadde en. Med kortere
sommerferie som rektor, ble det nesten en belasting med hytte. Man skulle vedlikeholde hyttene, ordne med brygger og båter. Den avslappende ferien forsvant - arbeidsoppgavene rundt feriestedet tok stadig mer tid. Derfor ble etter hvert hytta
solgt, og det ble starten på en periode med mange feriereiser utenlands. Bl.a. til Thailand, et land han setter stor pris på. En helt spesiell tur var Kinaturen for noen år siden. 90 personer, som alle hadde gått på Misjonsskolen i Kina, var med på turen. Det
ble en sterk opplevelse med gjensyn av mange han ikke hadde sett på flere år. Skolen
hadde vært nedlagt i mang år, det skjedde da kommunistene overtok. De fikk heller
ikke komme inn på området for å se, men mye av omgivelsene var som da de reiste.
Olav er engasjert både i Lions og Odd Fellow, og han legger vekt på det gode vennskap
og den sosiale omgang som eksisterer i vår loge. Mange av sine venner har han funnet i
logen, og en god del av dem var innom på fødselsdagen.
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72

6

Tormod Dingstad fylte 90 år 30.11.2009, og vi gratulerer vår spreke bror med dagen.
Det var i Hobøl i Østfold han vokste opp på en stor gård, og her var også skolegangen. På
den tid gikk elevene i småskolen hver dag, mens 5. – 7. klassene gikk annen hver. Deretter ble det ”fortsettelseskole” i ett år og Landbruksskolen på Kalnes ved Sarpsborg i 2
år. Vi er kommet til 1940, krigen bryter ut, og det var svært usikre tider. Heldigvis får
Tormod arbeid som agronom på
en storgård på Hedemarken, nærmere
bestemt på Furnes. Her skulle 750 mål legges under plogen hvert
år, og i tillegg var det 1500
mål utmark, for det meste beiter.
Den unge agronomen hadde
gården og derfor møtte
låvebrua. Her ventet et 20
ve var å fordele jobbene.
overfor erfarne arbeidere,
ges siste husmenn. Men med
for, gikk det greit.

ansvaret for alt praktisk arbeid på
han opp klokka 6 hver morgen ved
- tall mennesker, og Tormods oppgaDet var et krevende arbeid å stå
blant annet 4 husmenn, antakelig Norden ro og vennlighet vi kjenner Tormod

I våre dager er mange bondegårder spesialisert, slik var det ikke for 70 år siden. Det
var mye dyr på gårdene, - kuer, griser og sauer skulle ha daglig stell. For ikke å snakke
om de 14 hestene på gården. Bensin var mangelvare under krigen, så hestene var svært
viktige i den daglige driften. Det var jo etter hvert kommet maskiner på gårdene, men
mange av dem gjorde bare en del av det tilsvarende maskiner gjør i dag. Slåmaskinen la
for eksempel bare kornet i hauger, slik at det måtte bindes sammen manuelt i nek og
samles på jordet til tørking for senere å treskes.
På jordene ble det dyrket mye poteter. Potetene ble satt for hånd og tatt opp for hånd.
Til det krevde man ekstra mannskaper, selv om en ofte hadde 2 eller 3 lærlinger på gården. Det tok rundt 3 uker å få opp 125 dekar med poteter. Med hardt arbeid gikk det
også med mye mat. Først tidlig frokost, så dugurd klokka 9, middag klokka 13 og nytt
måltid klokka 17. Ved siden av poteter til mat, gikk også noe til potetmel og sprit. I tillegg til potetene ble det fortrinnsvis dyrket korn på gården. Etter 4 år, i 1944, dro han
så hjem til Hobøl for å hjelpe faren på gården. Men siden han ikke var odelsgutt måtte
han se seg om etter en annen gård. I 1947 giftet han seg med Astrid, og så gikk turen
til Askim, der de forpaktet en gård.
Dette varte til 1952 da han dro over fjorden til et nytt forpakterskap på Fevang. Her
drev han med korn og frøproduksjon, fortrinnsvis timotei. Men denne gården ble tatt på
odel så nå gikk turen til Vataker, hvor de ble et års tid.
Men nå ble de kjent med at Goli gård, sør for Klinestad, var til salgs, og Astrid og Tormod slo til. Her ble de værende resten av Tormods arbeidsdager. Han holdt på fram til
1990,han var da 70 år, og sønnen overtok over gården. Men helt fram til i dag kan du se
Tormod på jordene på Goli, når det trengs ekstra mannskap. Mens sønnen har satset på
poteter, og er kjent for sine mandelpoteter, satset Tormod på korn og erter. Mens han
selv høstet kornet og hadde maskinstasjon, var det fabrikken som kom med sine spesialmaskiner og høstet ertene.
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Gjennom årene forpaktet Tormod mye jord, opp til 600 mål, og han måtte helt til Stokke
for å pleie jordene som lå lengst bort.
Etter at han flyttet fra Goli, har Astrid og Tormod bodd i Cubusgården, der han til
manges glede har vært en høyt verdsatt vaktmester.
Gjennom de 70 år Tormod har arbeidet med jorda har det skjedd en rivende utvikling.
Da han vokste opp, var det ulike hjelpere på alle gårder, sveiser, gårdsgutter, kokker
m.m. På Tormods hjemgård var det alltid en sveiser og en gårdsgutt i arbeid. Om sommeren ble det hentet inn mer arbeidskraft, 2 – 3 mennesker som jobbet både inne og ute.
Alt gikk jo for håndkraft. Hestene skulle fores og stelles, kuene skulle fores og melkes,
og melking foregikk manuelt. Der på gården kom den første traktoren i 1932. Etter
hvert som maskinene overtok ble det mindre bruk for hjelp på gårdene.
I tillegg kom spesialiseringen. Mens det før knapt nok var en gård uten dyr, satses det
nå på spesialisering, for eksempel Tormod, som i stor grad satset på korn. Selv om vår,
sommer og høst kunne gi lange arbeidsdager, gav vinteren muligheter til fritid. På Vangsåsen nær Hamar hadde familien hytte som jevnlig ble brukt gjennom vinteren. I Fuglevik, mellom Larkollen og Moss har Tormods familie i mange år hatt hytte, og han har
mange gode ungdomsminner derfra. I år ble hytta solgt videre i familien, og det oppleves
nok som rart at den ikke er tilgjengelig som tidligere. Det ble også tid til reising. Etter
innhøsting gikk turen ofte sydover. En tur til Roma står som en stor opplevelse, likså en
tur med cruiseskip langs kysten fra Göteborg til Nordkapp. Med lange arbeidsdager
gjennom store deler av året, har det blitt liten tid til hobbyer, men han er glad i idrett,
og særlig turn ligger hans hjerte nær.
Da familien kom over fra Østfold, fant de snart ut at de måtte selv være aktive for å
bli kjent. Derfor startet de på danskeskole og fikk gjennom den gode venner.
Også logen var viktig. Tormod kom med i 1965, og har gjennom alle år møtt trofast fram
på møtene. Som nevnt, ble etter hvert bondeyrket et ensomt yrke, - alene på traktor
eller skurtresker, og med få eller ingen hjelpere på gården. Da var det godt å komme i
loge Kongshaug og oppleve vennskap og samhold. I løpet av alle de årene han har vært
med, har mange venner blitt borte, men fortsatt er det mange han er blitt kjent med og
har omgang med.
Mange sender nok en varm tanke på 90 års dagen
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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

Mandag 11. januar 2010
Klubbaften med damer og informasjonsmøte arrangeres samtidig.
Vi starter kvelden klokken 1800 med informasjonsmøte for mulige interessenter til vår Orden i
logesalen. Brødrene oppfordres til å bistå med å melde på fremtidige logebrødre til bror sekretær i god tid før møtet, siden alle skal tilskrives og inviteres. Denne sekvensen avsluttes ca
klokken 1845, hvor vi alle går ned i selskapslokalene. Ledsagere og andre oppfordres til å møte
direkte i selskapslokalene i god tid før klokken 1900.
For, klokken 1900, har vi fått Tor Bjørvik til å holde det populære lysbildefordraget om Rederog skippergårder i Sandefjord. Foredraget tar ca 1 time, hvor vi deretter byr på kaffe og
smørbrød til den nette sum av kroner 100,-.
Brødre, ledsagere og venner ønskes hjertelig velkommen. Påmelding til Sigurd Vestly på mail eller mobil 90595107, eller Truls Erik Pettersen på mail eller telefon 33475730.
Tor Bjørvik er 64 år gammel og er bosatt på Seierstad gård i Lågendalen. Han sa opp jobben for
å dyrke sin lidenskap for lokalhistorie. Dette har blant annet munnet ut i foredraget vi skal
høre, og den nylig utkomne boken av samme tittel. Boken kan fås kjøpt, sikkert med personlig
dedikasjon, etter foredraget.
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Mandag 18.01.2010 har vi en 2.grads passering og kollegiet henstiller til alle om å
komme på møtet for derved å bidra til god stemning både i salen og på ettermøtet.

Mandag 01.02.2010 har vi arbeidsmøte med regnskap og budsjett samt rapport fra
nevndene..

Mandag 08.02.2010 er det klubbaften m/damer. Denne kvelden kommer reiselederen
for turen til Oberammergau.. Han skal informere om turen samt en planlagt tur til Sør
Afrika høsten 2011. Tradisjonen tro når han kommer til vår loge blir det nok smaking
av forskjellige viner knyttet til de planlagte turområdene.

15.02.2010 er det arbeidsmøte.

01.03.2010 er det 3.grads passering.

15.03.2010 er det klubbaften med damer Nevnd for SOS Barnebyer er arrangør.

Vi gratulerer
Arne Lystad

75 å r

14. desember

Roy Haugen

55 år

27. februar

Gunnar Schrøder Kjøll

70 år

3 mars

Kaare Aksel Mathisen

70 år

16 mars

Knut Bjarne Bakkeli

80 år

18 mars

Terje Anton Nilsen

60 år

23. mars

Einar Andersen

80 år

29 mars

Cato Wendt

60 år

30. mars
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04.01 Arbeidsmøte

08.02. Klubbaften.

12.04. Innvielse

Snitter kr. 100

Egen meny

Kokt torsk kr. 170

09.01 Nyttårsball

15.02. Arbeidsmøte

Festmeny kr. 350,-

Gryterett kr. 100

19.04. Klubbaften m/
damer
Color Line

11.01. Klubbaften

01.03. Den Høye Sannhets-

03.05. Arbeidsmøte

Snitter kr. 100

grad.

Varm Landgang kr. 100

Laks kr. 150
18.01 = Grad

08.03. Klubbaften.

Wiener schnitzel kr. 150

SOS Barnebyer

01.02. Arbeidsmøte

15.03. Den Gode Vennskapsgrad m/Færder

Gryterett kr. 100

05.06. Sommerfest på
Kystlaget

06.09 Åpningsmøte
Snitter kr. 100

Panert Sjøtunge kr. 130
OBS!: Drikke til maten kommer i tillegg til oppgitte priser

SOMMERFESTEN 2010
Sommerfesten 2010 vil neste år bli arrangert lørdag 5.juni. Vi har år om annet hatt et noe
dårlig oppmøte, og har derfor valgt denne gang også å invitere loge nr. 120 Gaia til vår sommeravslutning. De har mottatt invitasjonen og gitt positiv tilbakemelding.
I tillegg har kollegiet sendt en innbydelse til vår broderloge nr. 59 Hiort Lorenzen, som holder til i Haderslev, Danmark. Vi var jo på besøk der for noen år siden, så dette blir en gjenvisitt. Innbydelsen ble sendt i vår, og vi har allerede fått melding tilbake om at de ser frem
til besøket. Det ryktes at tilnærmet 50 personer med brødre og ledsagere allerede har
meldt sin interesse. Nevnd for transport og nevnd for reiser vil få i oppgave og delta i planleggingen av hvordan vi skal ta imot våre danske brødre. De vil komme med buss, og ankommer Sandefjord ut på dagen fredag 4. juni, for så å returnere søndag formiddag den 6.juni.
Sandefjord har mye å by på, så et tilfredsstillende program skulle være mulig å gjennomføre. Gode forslag mottas .
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Rapport fra SOS Barnebyer

Logens Nemnd for SOS-barnebyer har hatt sitt første møte i den nye
termin 2009 -2011, og konstitueringen ga som resultat:
Formann: Sigurd Vestly. Kasserer: Arild Larsen. Sekretær/varamann:
Birger Bugge Vabog.
Nemnden består for øvrig av følgende brødre: Bjørn Loland Børgesen,
Edvard Eriksen, Øystein Mathisen og Johannes Klepaker, varamann.
Br.Vabog rettet en hjertelig takk til de uttredende medlemmer Odd
Dahl, Jens Tørnby og Kjell Krohn Riege for deres innsats i den forrige
periode.
Bidrag til SOS-barnebyer.
I tillegg til våre faste fadderbidrag har Logen sendt følgende melding til
SOS-barnebyer Norge:

Tildeling av midler fra vårt fond for SOS-barnebyer.
Odd Fellow Loge nr. 15 Kongshaugs Nemnd for SOS-barnebyer har også i
år hatt en meget aktiv periode i vårt arbeid for SOS-barnebyer, og dette har resultert i et pent overskudd.
I tillegg til våre årlige bidrag til 4 fadderbarn og 1 barneby, har vi gleden
av å kunne overføre ytterligere Kr. 121.000,-. Dette ønsker vi skal gå til
SOS-formål for undervisnings-, sosiale - og helsemessige formål i Mozambique og El-Salvadore, (der vi for øvrig har fadderbarn), SOS –
barnebyen Islice, Latvia som vi er fadder for og hvor vi også har fadderbarn, Etiopia der Odd Fellow Distrikt Vestfold i sin tid samlet inn penger
til SOS Day Care & Medical Centre Keranyo i Addis Abbeba, støtte til
Sosialsentra, Helseklinikker, Skoler og annen Undervisning der dette
trenges mest som nedenfor angitt. Vi takker for de informasjoner vi har
mottatt gjennom Hans-Emil Ratvik.
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I den anledning vil vi gjerne spesifisere som følger:

Til hovedkontoret for SOS-barnebyer i El Salvador, øremerket for
undervisning, sosiale- og helsemessige formål

kr. 35.000,-

Til hovedkontoret for SOS-barnebyer i Mozambique, øremerket for
undervisning, sosiale- og helsemessige formål

kr. 30.000,-

Til SOS-barnebyen Islice, Latvia, øremerket for undervisning,
sosiale- og helsemessige formål

kr. 10.000,-

Til SOS Day.Care & Medical Centre Keranyo Addis Abeba, Etiopia

kr. 20.000,-

Til SOS- Sosialsentra, Helseklinikker, skoler og annen undervisning
i Monrovia, Liberia
Samlet sum

kr. 26.000,kr.121.000,-

Generelt skal de enkelte beløp øremerkes til formålet.
Summen er oversendt til deres bankgirokonto 8380.08.73730, og De sørger for videre fordeling.
Vi imøteser gjerne Deres bekreftelse for at pengene er mottatt. Videre har vi tidligere satt
pris på å få høre fra de enkelte SOS-barnebyer at midlene er mottatt, men som vi forstår
skaper dette ekstra kostnader for administrasjon. Tilbakemeldinger har vi imidlertid erfaring
for gir inspirasjon for videre aktiv innsats fra våre medlemmer og publikum. Vi skal imidlertid
gjøre vårt beste for at vi kan formidle informasjoner videre ut fra det vi kan høste gjennom
SOS-barnebyer Magasinet.
Vi vil til slutt få nevne at vi også i år som i de 7 foregående år, har mottatt som gave, denne
gang 12 favner bjørk- og eikeved i meget fin kvalitet, og som giveren ønsket at vi skulle sørge
for salg til inntekt for SOS-barnebyer. Knut Bøvre, den nå 78 år gamle glade giver, har selv
hugget veden sist vinter, delt og kløyvd den opp samt kuttet den i 30 og 20 cm lengder og lagret den innendørs.
Vi har sørget for å pakke veden i 468 sekker, for salg og gratis tilkjøring og båret på plass hos
kunden.. Vi er selvfølgelig glad for å bli betrodd et slikt oppdrag som innbrakte ca. kr. 35.200,, og dette er inkludert i ovennevnte totalsum,
Videre representerer ovennevnte beløp inntekter ved Sosialaften, dugnad med vareopptelling,
salg av gassballonger 17. mai, samt oppdrag med spill av Lirekasse på diverse Handelsdager og
andre støttebidrag..
Som tidligere blir vi godt mottatt av publikum, Handelsstand og næringsliv, og dette er god PR
også for SOS-barnebyer.

— oo0oo —
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En minnerik tur til Kroatia
Vanligvis har våre ferieturer gått til Kanariøyene, Kreta og Storfjord i Lyngen, bortsett fra det årlige
Landsskytterstevnet rundt om i hele Norge. Jeg har hørt mye positivt fra folk som har tatt en litt annen
rute, og valgt Kroatia. Derfor ble det i all hast tatt en beslutning om en ukes ”prøvetur” fra 19. til 26. september. En positiv faktor var at turen gikk med fly fra Torp, ikke noe er bedre enn å slippe lang tur til/
fra Gardermoen.
Vi satset på Makarska Rivieraen, nærmere bestemt en liten by som heter
Podgorna som ligger ca to timers busstur fra flyplassen i Split. Denne turen
var bare helt greit, midt på dagen, slik
at den kunne nytes som ren sightseeing.
Hotellet var helt utmerket, med balkong
ut mot Adriaterhavet, og langt der ute
den ”fasjonable” øya Hvar. Der sies det
å være Europas mest solrike sted, og
dette har de med mye ”moneter” funnet
som sin lekeplass.
Strendene er belagt med små stein, ikke
mye sand, badesko er påkrevd for dem
uten elefant- hud under beina. Krystallklart vann som holdt rundt 24 grader, med interesserte småfisk som var på jakt rundt lyse legger.
Valutaen er Kuna, hvor 100 av sorten kostet da, ca 117 norske kroner. En ½ liter med skum på toppen kostet fra 12 til 18 kuna, alt ettersom restauranten hadde hvit duk eller ikke. Maten også utmerket, manglet
ingenting verken fra land eller sjø. Kroatia har forresten en lang fjord ned mot Dubrovnik som er full av
musling/blåskjelloppdrett, helt utrolig.
Tilbudet av utflukter var godt, med skandinavisktalende guide. En av dem var Ole. Har var født og oppvokst i Tønsberg til han var 15 år, hadde Kroatisk far og norsk mor. Snakket flere språk flytende, og han
fortalte mye fra sitt liv, sin familie, og ellers om det daglige liv i Kroatia. Han kom også litt inn på krigen
og dens elendighet. Det er muligens flere enn jeg som under denne krigen ikke helt forsto de mange konstellasjoner med Serbere, Kroatere, Bosniere osv. Ikke minst at det er blanding av Muslimer og Katolikker.
Dette må det visst enda ta en del tid før jeg får klarhet i.
En utflukt til Dubrovnik og gamlebyen der var fantastisk. I sommerhalvåret sies det å være besøkt daglig
av 10.000 turister. Det kunne tatt en hel artikkel å fortelle om gamlebyen, men jeg nøyer meg med å si at
den ble 68 % ødelagt under krigen, men i dag vises ikke et kulehull. Spesielt er det at alle tak er lagt på
nytt med rød taksten, landet har fått økonomisk hjelp fra internasjonalt hold til dette.
Neste gang, ja for det blir en neste gang, da skal Sarajevo besøkes, det er 6 timers busstur hver vei, men
anbefales sterkt av reiseselskapet.
Til slutt en liten bemerkning om hvor rent og pent det var alle steder, ikke noe bøss og raskpapir som fløt
rundt. Der har vi noe å lære. Det er helt klart at landet har behov for turisme, det er enda et stykke vei
å gå for å få tilbake det de hadde før krigen.
Jeg vil anbefale turen for den som er interessert i gammel arkitektur, Balkans historie og enda et økonomisk rimelig sted å feriere, etter Norsk nivå.

God Tur
Forfatter Åge B. Eriksen
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Historien om foreningen BARNAS VENNER
Samlet av EksOM Åge B. Eriksen

Hvem som har skrevet dette er ikke kjent, men ligger i en ”minnebok” som er brukt på 1950tallet. Her er også hilsener og takk for utmerket opphold, skrevet av både unge og eldre ferierende.
Allerede en måned etter Broderforreningens stiftelse, kom
tanken om barns landopphold, opp blant brødrene. Den 2. mars
1923 valgtes en komite på 3 medlemmer med br Olaf Halvorsen som formann. Komiteens arbeidstid ble ganske kort, og ga
intet resultat.
Den 1. april 1935 valgtes en ny komite på 4 medlemmer, som
gjorde enda mindre. Den 4. oktober 1937 etterlyses komiteen, og på grunn av krigen ble det ikke
før 3. februar 1947 at det valgtes en ny komite Den 1. mars 1948 fremkom komiteen med forslag om 3 ukers landopphold for 10 barn. En ny komite valgtes for å arrangere den første feriekoloni: Brr. Anton Gogstad, formann, Løken, Liabø, Hegdal, Aarøe og Jensen. Feriekolonien ble
holdt i juli måned på Rønningen, Langeby med 14 gutter.
Leiren var så vellykket at den besluttes gjenopptatt i 1949, men da i egen eiendom. For innkjøp
av eiendom valgtes en komite: Br Harald Larsen, Victor H. Holte og Reidar Løken, og i juni 1949
ble det kjøpt 2 hytter i Svinvika, Tjølling. For å tilveiebinge nødvendig kapital ble foreningen
Barnas Venner stiftet.
Eiendommen ”Toppen” i Tjølling ble kjøpt
av fru Elise Nilsen for kr 1500.-.
Regnskapsnoteringer viser at det ble avkrevd medlemskap med årlig kr 5.-.
Men også obligasjoner fra brødre pålydende fra kr 100 til 1000.- ble utstedt.
I 1958 fant man etter lang debatt at behovet for sommerleir for gutter ikke
lenger var tilstede. Hyttene ble besluttet solgt og ledig kapital ble investert i
nybygg for Odd Fellow Ordenen i Sandefjord.

Hyttene i Svinvika

Fondet ble i 1975 slått sammen med Fondet for utadvendt sosialt arbeid, og midlene overført til
”Loge nr 15 Kongshaugs Hjelpefond”. Dette er anført i Logens Særlov
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Kollegie 2001 - 2003

Kass. Arne Nyland, Sekr. Bjørn Auby, Skattm. Åge B. Eriksen, CM Olav Løvoll
UM Fred Magne Olafsen, OM Erling Riisnæs, EksOM Frank Eriksen
27. august

”Ut i det blå” Høsttur for eldre

10. september
8. oktober

Klba

Klba

5. november Markering av 75-års jubileum i logen
10. november Jubileumsfest på Hotell Atlantic
2002
12. januar

Nyttårsball

28. januar

Klba

11. februar

Klba

11. mars

Klba. Sosialaften SOS – barnebyer

8. april

Klba. ”Cognac kveld” v/Teien fra Arcus

22. april

Klba

15. juni

Sommerfest i Kjerringvik

26. august

”Ut i det blå”. Eldretur til Hedrum Bygdetun

9. september

Klba. Omvisning i Fritzøe Park i Larvik

14. oktober Klba. Hjemme PC v/Gunnar Brattli
21. oktober Tildeling av Ordenens Hederstegn til EksOM

Birger B. Vabog

11. november Klba. Midt- Østen v/Fouad Mrich
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2

2003
11. januar

Nyttårsball

27. januar Klba. Br. Olav Holte Eggen kåserer.
27. februar Klba. Omvisning på Nanset Standard i Larvik v/Br. Hans Jørgen Vesterås
10. mars

Klba. Sosialaften SOS - barnebyer

24. mars

Klba. Byens grøntanlegg v/kommunegartner Per Rønningen

4-6 april

Weekendtur til Gøteborg

25.august

”Ut i det blå” Eldretur til Slottsfjellet, Tønsberg

•

—oo00oo —

Nå er’e mørk desemberkveld,
jeg lutær meg rundt varmen min,
Men hutrær gjør jeg lell.

Desember er så tung i år,
Jeg har et lys i karmen min,
Det blafrær der’e står.

Det skinner for å vise vei
te en som kjenner frosten min,
og kanskje varmær meg.

Snart er desembernatta slutt,
det gryr, - i vindusposten min
har lyset mitt brent ut.

Linjene ovenfor er av Margaret Skjelbred, selvfølgelig. Ja, snart er desember-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 høytiden.
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Storrepresentantens spalte:
Først en liten orientering om noen av SR.s plikter og gjøremål:
SR innehar Ordensenhetens høyeste embete, og er bindeleddet mellom egen
enhet, Distriktsrådet, DSS og Storlogen. I egen enhets møter er SR underordnet OM.
Plikter: Påse at Ordenens lover og forskrifter blir bekjentgjort, brukt og
overholdt i egen loge. Ved eventuelle overtredelser har SR plikt til å påtale
dette og eventuelt rapportere forholdet til Stor Sire gjennom DSS.
Plikt til å påse at ritualer blir fulgt og utført på foreskreven måte.
Plikt til å påse og påvirke at Utviklingsprogrammet i egen enhet fungerer etter Storlogens intensjoner.
Plikt til å møte så ofte som mulig for å holde seg underrettet om alle saker av betydning for logen, samt delta i alle kollegiemøter.
Andre oppgaver: Overvåke at enhetens handlingsplaner følges og oppdateres. Være fast og aktiv
medlem av Nevnd for Logens styrkelse og påse at nevnden fungerer tilfredsstillende.
SR skal på anmodning fremme forslag til kallelse til leir for brødre som er berettiget til dette.
Tildele 25-års Veteranjuvel.
Det blir avholdt 3-4 møter i Distriktsrådet i hver termin. I høst har det vært stor aktivitet.
Det har vært avholdt skoleringsmøter for logens valgte embetsmenn, ceremonimestere, inspektører og lysmestere.
Det har også vært avholdt kurs for logenes Web ansvarlige.
Videre har det vært installasjon av embetsmenn i Loger og Leir. Her har under installasjonen
blitt tildelt forskjellige embeter, noe som for meg og de andre Storrepresentantene har vært
både lærerikt og givende.
Når det gjelder andre saker har det vært diskutert om møtenes innhold, man bør ha en idébank
med forslag som kan gjøre ettermøtene mer interessante, det gjelder spesielt arbeidsmøtene,
her ønsker vi innspill fra brødrene.
Når det gjelder Leir nr. 8 har vi gjort oss noen tanker om å dele denne. Dette er noe som vurderes nøye og som vi kun har gjort oss noen tanker om.
Siste leirmøte var det over 100 patriarker oppe i salen og det var 95 som inntok brodermåltidet.
En av mine oppgaver i tiden som kommer er å forespørre om kallelse til leiren.
Vedkommende som har hatt Den Høye Sannhets Grad i minst tre år regnet innenfor vår-,
respektive høstterminen kan bli tatt opp i leiren.
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2

En må ha gjort seg fortjent til opptagelse ved å ha vist trofasthet og interesse som aktiv logemedlem, alle forhold tatt i betraktning. Dersom noen av brødrene har sagt nei tidligere men nå
ønsker å bli tatt opp ønsker jeg henvendelse om dette.
Som Storrepresentant er jeg svært opptatt av rekruttering til vår loge og henstiller til alle
brødre til å bidra til øket vekst i vår Loge i tiden fremover.
Til slutt ønsker jeg alle brødre GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.
Med hilsen i V. k. og S.
Frank O. Eriksen
Storrepresentant
•

—oo0oo—

Vår Storrepresentant Frank O. Eriksen har fått sin veteranjuvel og mange var
samlet ved taffelet for også på denne måte å hylle en populær bror i vår Loge

En nyslått 25 års veteran blir hyllet og han ser i sin tale tilbake på sine 25 åt i Loge og Leir

”Dagene mørkner minutt for minutt” står det i en kjent vise. Denne årstiden vi nå er inne i minner oss om naturens evige vandring. Solen står lavt på himmelen, når den ikke gjemmer seg bak
vintertåken, og dagene er korte, været er ofte grått og trist.
Godt er det da når adventstiden kommer og vi kan tenne det første lyset. Denne tiden skaper
glede, en forventningens glede, til det som skal komme – julens høytid.
Godt er det da å tenke på Alf
Prøysen’s vise: ”Du skal få en dag i morrå, som rein og ubrukt står”. La oss håpe på at vi får den
dagen.
”Det kimer nu til julefest, det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned med nyttårsgaver, fryd og fred.”
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Kollegiet s hjørne
Odd Fellow Logene i Sandefjord eier Stockflethsgate. 22. Styret mener det er viktig
å ta godt vare på eiendommen. Gården trenger jevnlig vedlikehold både utvendig og
innvendig. Dette bør skje fortløpende for å unngå etterslep, som igjen betyr store
fremtidige kostnader.
Styret i har informert logene om gårdens økonomi som er meget stram samt de vedlikeholdsoppgaver som må påregnes de kommende år.
Utvendig trenger veggene rengjøring / oppussing og vinduene er i dårlig forfatning.
Innvendig er møblene i selskapslokalet moden for utskifting samt at vegger og gardiner trenger fornyelse.
På bakgrunn av de behov som styret er kommet med må vi påregne dugnadsinnsats i de
kommende år.
Vi sender henstilling til alle loger om å registrere personer som kan delta på forskjellige dugnader. Det kreves ingen formell utdanning eller spesiell praksis. Gi et signal til
kollegiet slik at vi får en oversikt over kandidater som kan delta på forsjellige områder.
Styret har også signalisert en husleieøkning på grunn av inntektstap fra leietakere
samt forestående vedlikehold av gården.
Når det gjelder inndekning av husleieøkning er en kontingentforhøyelse den eneste muligheten vår loge har til å kunne betale øket husleie. Størrelsen på ny kontingent er
ikke avklart da styret ikke har fastsatt ny årlig husleie. Kollegiet er klar over at en økning i kontingenten nok ikke er populært, og brødrene vil holdes løpende orientert om
utviklingen i denne saken. Meninger tas imot med takk.

Kollegiet ønsker alle brødre og familien er riktig god og fredfull Jul og et
riktig godt Nytt År
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Høstens begivenheter

Klubbaften hos Sveinung Danielsen

Brodermåltid.Innvielse av Hans Magne Skaatan

Samling i salongen etter informasjonsmøte

Rolf Sætre taler som ny 3. gradsbror.

Brodermåltid hos Loge 17 Dag der Loge
15 Kongshaug deltok med 17 brødre.
Møtt var en innvielse av en ny bror.
Praten gikk livlig ved det etterfølgende
brodermåltidet.
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Einar Gelius kåserte på vår klubbaften 9. november om mange mellom menneskelige forhold. Medvirkning, Mot, Moro, Tydelig, Tid, Tillit, Empati, Engasjement
og Elske var sentrale elementer i hele foredraget som samlet mange tilhørere.

Vi sender en julehilsener 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 det nye året.
Kongshaugnytt finner du på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt
Neste nummer av kongshaugnytt kommer 01.03.2010
Siste frist for materiell til det nummeret er 15 februar
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
=======================================================================
Redaktør og layout Arvid K. Wold arwo@ifs.no.
Skribent: Bjørn Hørnes
Skribent: Åge B. Eriksen
Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten
Trykk: Konica Minolta
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Innbydelse til
Loge 15 Kongshaug

Dato: 09.01.2010

Antrekk: Galla

Klokkeslett: 19.00

FESTLOGE OG
NYTTÅRSBALL 2010
Aftenens meny:
Velkomstdrink
Velkomstdrink
Rekecoctail

Rekecoctail
m/Melbatoast
Australia
HelstektHvitvin,
svinelilet
à la Olè
Kalvestek

Dessert
– Iskrem
skogsbær
m/Brocolli,
blomlål og med
minigulerøtter
Rødvin, SørAfrika
Kaffe
og kake
Karamellpudding

Agaard Orkester
spiller til dans!
Kaffe og kake
Pris:Midnattservering.
kr. 360,360,Ragnhilds verdensberømte bløtkake

Bindende påmelding
innen 05.01.2009 :
Pris: kr. 350350Bindende påmelding innen 05.01.2010:

Påmelding
Påmelding til
til ::

Ågaards Orkester Spiller til dans

Gunnar
Jensen: TlfTlf
: 33
4747
3173
Truls
Erik Pettersen:
: 33
57 30
Mob:
977
80
770
Mob: 926 02 536
E-post:
gunnar@vfk.no
E-post: tepettersen@hotmail.com
Sigurd Vestly:
Vestly: Tlf:
Tlf: 33
33 46
46 28
28 91
91
Sigurd
E-post:
Mob:svestly@c2i.net
905 95 107
E-post: sigurd@vestlyvedlikehold.no

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

23

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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