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Kongshaug-nytt 

Mai 2009 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 
 

Vi er midt inne i en fantastisk tid, det spirer og gror rundt oss på alle 
kanter og dagene blir  lysere og varmere. Etter en god gammeldags vin-
ter, med mye snø, og kalde dager, forsvant snøen tidlig i april. Blomste-
ne tittet villig fram, det er et fantastisk scenario som gjentar seg år 
etter år,og som det står i sangen, OG ATTER SOM EIT UNDER, NYTT 
LIV AV DAUDE GROR. 

I Loge Kongshaug har vi lagt bak oss en hektisk vår termin, med 25-40 
og 50 års Veteran tildelinger, fine gradspasseringer og vi har fått tre 
nye brødre, det er hyggelig at det spirerog gror i Logen også. 

Dette blir den siste vårterminen med dette kollegiet. På vårt siste 
møte i vårterminen velges det et nytt kollegium som blir installert i 
september. Loge 15 Kongshaug er en livskraftig 83 åring som vi er stol-
te av å være en del av. 

Jeg vet at det nye kollegiet vil føre en god arv videre og opprettholde 
det samme aktivitetsnivået vi har hatt. 

Det er et stort ønske at vi i de neste terminer kan øke frammøte pro-
senten, med noen prosent, vi har en stor sal som skal fylles, og det blir 
mer fest og hygge når vi er mange brødre i salen. Vi har et godt bud-
skap, et godt formål og det er noe nytt å ta med seg fra hvert eneste 
møte.  

Vår virksomhet er grunnlagt på de tre ord. Vennskap, Kjærlighet og 
Sannhet, som igjen er symbolisert med de tre kjedeledd. Alle medlem-
mer har fått utdelt de tre kjedeledd i gull. Bær merket synlig på en 
blaser eller fritidsjakke, og synliggjør at du er en Odd Fellow.  

I løpet av høsten vil vi også få nye pins i farger med loge Kongshaugs 
segl, de blir å få kjøpt for en rimelig sum, og de skal brukes på samme 
måte som de tre kjedeledd. 

 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

06.05.09 

Gen.Stockflethsgt. 22 A/S 

06.06.09 

Sommerfest på Kystlaget 

08.06.09 

Tur for eldre — mandag 

31.08.09 

X Åpningsmøte 

09.09.09  

Emb.installasjon Galla 

14.09.09 

Klba 

21.09.09 

0+ Galla ≡ 1.g N.nevnder 

05.10.09 

=+≡ 2. g N.nevnder 
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I disse hektiske tider er det viktig og synliggjøre ordenen, og vise at vi har et fristed, der vi kan trekke 
oss tilbake og glemme hverdagslivets stress og mas. Vær stolt av Ordenen og Logen, som du er en del av. 
Spør ikke hva Ordenen kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Ordenen. Det vil styrke samholdet 
brødrene imellom og din egen tilhørighet til Logen. 

Dersom du blir spurt om å ta et verv i Logen så si ikke nei, det er utviklende og interessant, og en kommer 
mer inn i Logens indre liv. Dersom en har påtatt seg et verv er det også en forpliktelse en skylder logen og 
brødrene, ved å møte opp og gjøre så godt en kan. Dersom det er et møte en blir forhindret fra å møte 
på, gi beskjed og skaff en stedfortreder. Hver og en bør også tenke over, om det er noen i ens bekjents-
kapskrets, som kan tenke seg å bli medlem hos oss, vi trenger flere medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil takke alle embetsmenn for et godt samarbeid i vårterminen.  

Jeg vil ønske alle våre enker og brødre med familier en riktig god sommer. 

Olav L.Løvoll 

Overmester 

  Karin Boye                                               Ja visst gjør det ont.      

Ja visst gjør det ont når knoppar brister.                       Ja nog er det svårt når droppar faller. 

Varfør skulle annars våren tveka?                                   Skjelvande engslan tungt de henger, 

Varfør skulle all vår heta længtan                                   klamrar sig vid kvisten,sveller,glider- 

bindas i det frusna bitterbleka?                                     Tyngden drar dem neråt, hur de klenger. 

Høljet var ju kroppen hela vinteren.                                Svårt att vara oviss, redd och delad, 

Vad er det for nytt, som tær och sprenger?                   Svårt att kenna djupet dra och kalla 

Ja visst gjør det ont når knoppar brister,                       endå sitta kvar och bara darra- 

ont før det som vexer och det som stenger                     svårt att vilja stanna och vilja falla. 

 

Då, når det er verst och inget hjelper, 

Brister som i jubel tredets knoppar. 

Då, når ingen redsla lengre håller, 

Faller i et glitter kvistens droppar 
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Jarl Olsen er født for 61 år siden i Børselv, Porsanger i Finnmark. Etter endt skole-
gang begynte han som maskinkjører. Da faren døde, overtok Jarl farens drosje, og drev 
som drosjeeier i 8 år.  

Deretter startet han opp et firma for asfaltering, men å asfaltere i Nord - Norge gav 
mye arbeid bare i en meget kort sesong. Derfor valgte han i 1991 å flytte firmaet til 
Darbu, - mellom Kongsberg og Drammen. Her bor han fortsatt og er således vel den av 
våre brødre som har lengst vei til logemøtene. 

I 2000 solgte han asfaltfirmaet og han og kona, Anne Kirsten Utsi, valgte å bli foster-
foreldre for ei lita jente på 4 år, som i dag altså er 13. Han opplever denne oppgaven 

som svært meningsfylt. Han blir kurset og fulgt godt opp av Barnevernet, opplever han. Sammen med Anne Kirsten 
har han to voksne døtre. 

Som sin bror, vår egen Arne Olav Nyland, brukes mye av fritiden til jakt og fiske. Det blir som oftest fangst av rype, 
laks og rein i Nord – Norge, mens elgen felles her sør. 

Kjell-Arild Andersen er ekte Framnesgutt, og en av våre yngre brødre med sine 41 år. I tillegg er det nå to genera-
sjoner Andersen i logen. Faren, Kjell Olav, er jo allerede en godt etablert bror. 

Kjell-Arild startet i lære hos Boye Pedersen i 1985, og her ble han værende i 9 år. 
Deretter gikk turen til 5 år hos”Bygg og Maskin”. Da følte han behov for et skifte, og 
startet opp provianteringen hos Color Line. Etter 3 år her ble dette litt for ensformig, 
så han gikk tilbake til sitt opprinnelige arbeidsfelt, bygg og anlegg. Han fikk jobb i  
TKS, og her er han fortsatt etter 13 år.  

For tiden er han byggeleder på brygga i Tønsberg. P.t. er det 34 mann ansatt i firma-
et, og de har fortsatt nok å gjøre, men er selvsagt spent på hvordan dagens krise slår 
ut hos dem. Det blir lange dager på jobben, ofte 12 timers dager. Derfor blir det da 
også liten tid til hobbyer. Han har en seilbåt som han påstår han aldri får pussa opp, 
men liker seg godt på sjøen sammen med venner, gjerne i Sandefjordsfjorden. 

Som ungkar disponerer han fritiden som det passer han, og han bruker mye tid  på festivaler gjennom sommeren sam-
men med nære venner, - rocken står han hjerte nær. To faste festivaler han besøker hvert år er ”Notodden Blues 
Festival” og ”Norwegian Rock Festival” i Kvinesdal. Men han drar også gjerne på rockekonserter gjennom hele året. 

Paul Atle Bye er også ekte Sandefjordsgutt, født og oppvokst i Nygård/ Lasken området for 51 år siden. Han trådte 
sine barnesko på Haukerød skole, senere ble det gymnas og handelsbrev.  

Handel har det også blitt videre – først som klesagent, deretter som butikksjef i fle-
re store kjeder. Først i svenske Gullin, deretter i Adelsten. Da denne ble kjøpt opp av 
KappAhl, fulgte han med dit. 

 I dag er han butikksjef for to KappAhl butikker, en i Larvik, nærmere bestemt i 
Nordbyen , samt en i Drammen. Det blir en del bilkjøring av det, men med den gode 
veistandarden vi nå har mellom Larvik og Drammen går det greit. Bror Paul Atle er gift 
med Hanne, og sammen har de to voksne døtre. Sammen dyrker de friluftsliv, de tri-
ves på turer i skog og mark. 

Men det er idretten som har tatt mest av fritiden. Først som aktiv utøver, og med adresse Nygård/Lasken, var det 
naturlig å starte i Runar. Her var det friidrett med sprint og lengde som var hovedaktiviteten. I dag blir det mest 
trening i helsestudio, samt treneroppgaver i Runer. For tiden er det unge i alderen 10 til 14 år som får nyte godt av 
kunnskapene hans, og dette har han drevet på med i mange år. 

En annen hobby han nå bruker mye tid på er sportsfiske, både i salt - og ferskvann . For kort tid siden var han på Hit-
ra med gode venner og dro opp fisk. Mens fisk under minstemålet slippes ut, blir det en del storfisk som havner i fry-
seren. På 50 årsdagen for vel ett år siden fikk han fluestang, så det er neste prosjekt å lære den å kjenne… 

Vi håper på et langt og meningsfylt logeliv i loge Kongshaug! 

Vi ønsker 3 nye brødre velkommen! 
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Mandag 20.04.09 mottok bror Ivar Belstad 50 års vete-

ranjuvel fra DSS Jonn Wøllo, ved en vakker og  flott 

gjennomført seremoni. I anledning det sjeldne jubileet, 

har vi fått et intervju med bror Ivar. 

Navnet Belstad stammer fra 

Gjerdrum, og det var i de 

traktene Ivar vokste 

opp, med skolegang på 

Nord – Kisa skole. I dag 

er vel områ- det mest 

kjent for Gardermoen 

flyplass. 

Rett etter at krigen hadde 

kommet til landet, begynte han på tek-

nisk aftenskole, men det ble en kort skolegang. En del av 

elevene hadde blomst i knapphullet på kongens fødsels-

dag, og det førte til at skolen ble stengt. 

Året før, i 1939, hadde han fått jobb i det svenske kon-

tormaskinfirmaet Facit, og han ble værende i dette fir-

maet i over 40 år. Det var først og fremst på den tek-

niske siden han arbeidet, og var med på en rivende utvik-

ling innen kontormaskinmarkedet. Han har vært med fra 

de enkleste mekaniske maskiner og fram til avanserte 

datamaskiner – først og fremst for handel og kontor. 

Fram til 1955 bodde han på Strømmen, og det var her 

han traff sin Berit fra Eidsvoll. Sammen har de to gut-

ter som bor i byen, og det har også kommet 4 barnebarn 

og 2 oldebarn til. 

Men i 1955 opprettet Facit  en avdeling i Sandefjord, og 

bror Ivar ble bedt om å starte opp her. På slutten av 70 

– åra startet han et firma, ”Kontor og butikkservice”, 

sammen med en kollega, og her arbeidet han fram til 

pensjonering. 

I en kort periode, 1977 – 1978, arbeidet han med noe 

helt annet. Sammen med en bekjent startet han forret-

ning i Sofienberggata i Oslo med salg av antikt glass. 

Lett farget glass som vi finner i dører og pyntevinduer, 

og som ble importert fra Danmark. På denne tiden var 

dette svært populært og salget gikk strålende. Dessver-

re hadde partneren glemt å betale inn moms, så handels-

eventyret tok brått slutt. 

Veldig mye av fritiden har stått i idrettens tegn. Krigen 

satte en stopper for aktiv idrett i ungdomsåra, men alle-

rede rett etter krigen, i 1946, begynte han å gå aktivt 

på ski. Etter at han kom til Sandefjord, fortsatte han 

med dette i Runar, og var med i mange år her. Det er 

ikke få turløp han har deltatt i! 

Ved siden av skiløping var det friidrett som sto hans 

hjerte nært. Det ble mange mellom – og senere lang-

distanseløp. Men først og fremst var det alle stafettene 

han deltok i som han tenker tilbake på med størst glede. 

I den perioden han bodde på Strømmen, løp han for id-

rettslaget Vidar, og av resultater han ser tilbake på med 

glede, er seieren i Holmenkollens A – klasse i 1952, samt 

3. plassen i eliteklassen i 1953. Her så det lenge ut til at 

de skulle vinne, men ankermannen kollapset… Laget del-

tok også flere ganger i Sverige med gode resultater –  i 

Svenska Dagbladstafetten. 

Da han så kom til Sandefjord, var det STIF som ble 

klubben hans. Det skyltes først og fremst at han ble 

kjent med flere som var med her, som Helmers og Bør-

resen. Men fordi det var liten aktivitet i STIFs skigrup-

pe ble det altså Runar som fikk nyte godt av skikunnska-

pene hans. 

Kanskje noen av logens eldre brødre husker at det hver 

17. mai i 50 – åra var en populær stafett med deltakere 

fra de ulike idrettslag i byen. 

En annen hobby bror Ivar har bedrevet de siste 25 åra 

er trekkspilling. Han er med i Trekkspillklubben, og det 

har han stor glede av. Som han selv sier: det er ingen 

stor trekkspillkunst de bedriver, men spill til glede og 

hygge. De opplever da også mange positive tilbakemel-

dinger når de spiller rundt på sykehjem, eldresentra og 

lignende. 

 I Trekkspillklubben møtes en gjeng på rundt 10 perso-

ner som trener en gang i uka på Brydeslottet,  

Vi gratulerer Bror Ivar Belstad med 50 års veteranjuvel 
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og han stiller seg helt uforstående til at denne fine byg-
ningen trues med riving. 

Som den meget spreke pensjonist han er, bruker han nå 
mye tid i hus og hage. Og ikke bare i egen hage. Både 
enkelte av våre enker og andre får hjelp i ”våronna”. 

Da bror Ivar kom til byen, ble han kjent med en nabo– 

avdøde bror Knut Malmin.  

Etter hvert ble dette Ivars fadder i vår loge. 

Selv føler han at han ikke har fått vært med i logen så 

ofte som han har ønsket. Familie, idrett og arbeid har 

tatt mye av tiden hans. Men han opplever at det er hyg-

gelig og meningsfylt å komme i logen. I løpet av de 50 

årene han har vært med, har nok tonen blitt lettere, noe 

han setter pris på. 

Vi gratulerer med 50 års juvelen, og håper han får fort-

satt mange gode år i logen. 

 

 

 

 

Ved taffelet var DSS Jonn Wøllo en av flere talere. Han fremhevet blant annet at både ordenen og 

Loge 15 Kongshaug som nå har to 50 års veteraner  

DSS Jonn Wøllo og OM Olav Lars Løvoll flan-

kerer vår nye 50 års jubilant 
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Klipp fra Loge nr 15 Kongshaugs historie 

Kollegie 1995 – 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattm. Bjørn Olav Olsen, CM Frank Eriksen, Sekr. Odd Mathisen, Kass. Jan Løkkevol 

UM Reidar Bjørkmark, OM Bjørn Solberg, EksOM Åge Rem 

1995 

25. september Klba. Kåseri av Br. Birger J. Bjørnstad 

29.-31 september  Tur til Loge nr 59 Hiort Lorenzen, Haderslev 

1996 

12. februar  Klba. Sosialaften for SOS - barnebyer 

28. februar  Klba. Kåseri om Våren og hagestellet v/Asbjørn Bonden 

11. mars  Klba Besøk hos Santec Norge AS på Kullerød 

25. mars  Klba. Kåseri v/Øyvind Thorsen 

26. august  Høsttur for eldre til Vindfjell 

9. september Klba Tur og kåseri om Scandi Line 

23. september Klba. Fengselsvesenet v/Br Olav Løvoll 

14. oktober  Venneaften v/DDSS Rolf W Olsen og OM Bjørn Solberg 

26. oktober  Festloge 70-års markering 

28. oktober  Klba. Besøk hos Br Leif Aasen for å se på radiosamling 

11. november Klba Nye reisemål v/Winge reisebyrå 

28. november Besøk til Loge nr. 16 Himingen, Notodden 
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1997 

11. januar  Nyttårsball 

10. februar  Reform 97 v/Br Raymond Skoglund 

10. mars  Klba Sosialaften for SOS barnebyer 

2. april  Besøk til Loge nr 40 Vern, Horten 

14. april  Klba. Besøk til Sukke  

20. april  Arrangement for eldre i Stockflethsgt 22 

25. august   Eldretreff. Tur til ”Verdens Ende”, Tjøme 

 

Åge B. Eriksen,  

EksOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer brødre med runde år 

 

  Halvard Gade Johansen 75 år 13. mai 

  Bjørn Larsen  70 år 20. mai 

  Edvard Skjelberg  90 år 29. juli 

  Tor Klavenes  75 år 8. august 

  Birger Gjæver  70 år 18. august 

Møt så ofte du kan.  
 

Si til deg selv at dette trenger jeg, det er min ”krok” i tilværelsen. Disse kveldene 
setter jeg av til meg selv.    

Jeg leste en uttalelse i et blad: ”Jeg kan være ”skjev” av tretthet når jeg kommer 
hjem fra jobben, men til losjen kommer jeg meg. Der opplever jeg en fred som gir 
meg nye krefter, og et vennskap som jeg er så glad for å være en del av.”  Er det 
noen av oss som ikke har behov for dette? Er det ikke ”balsam for sjelen”? Jeg 
bare spør.... 
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Logetur til Drammen 

Torsdag 12. mars samlet OM 17 brødre, som i minibuss og privatbiler dro nordover til Drammen, for å 
være tilstede i et fellesmøte med Logene nr 29 Drofnum og nr 64 Olaf Hallan. 

Møtet var i hovedsak for å tildele brødre Den Edle Kjærlighets Grad. Rolf Sætre fra vår loge fikk også 
sin tildeling, sammen med tre brødre fra Loge 29 Drofnum. 

I hovedsak var det Loge nr 64 Olaf Hallan som var vertskap, og da med EksOM på stolene, en tradisjon 
som de har hatt en del år.  

I logesalen som er en av; hvis ikke 
den største i Norge, var det god 
plass til de ca 80 som var møtt 
frem. En stilfull og høytidelig se-
remoni ble gjennomført. 

Under brodermåltidet, hvor det 
ble servert karbonade-smørbrød 
fikk vi en liten gjennomgang av 
Ordenshusets historikk, fra det 
ble bygget i 1912 og frem til det 
ble kjøpt av logene i Loge 29 Drof-

nums, Leir 12 Buskerud og Loge 63 Olaf Hallan 1984, og det videre  

arbeid med å få det til det funksjonelle bygg det er i dag. Likevel er det klare planer om en restaurering 
på ca 2 mill, som i vesentlig grad skal benyttes på de eldste deler av bygget. 

Etter flere gode taler, var det vår OM Olav Løvolls tur til å takke for maten, og for at vi fikk lov til å 
komme, og samtidig at Br. Rolf Sætre fikk sin gradstildeling. 

Vi rakk så vidt å komme hjem uten problemer, før dagen gikk over i fredag den 13! 

De tre Overmestre fra venstre: Roar Eriksen fra Loge 64 Olaf Hallan, Olav Løvoll fra Loge nr 15 
Kongshaug, og Jens Veum fra Loge nr 29 Drofnum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å. B. Eriksen, EksOM 
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Tilbakeblikk på vårt fellesmøte med Loge 48 Færder 

 

Fra Loge 48 Færder var det 22 brødre på besøk og det ble meget god stemning rundt et fint dekket 

bord. Jan Gerhard Pedersen, Thor Erling Svendsen og Jørn Richard Andersen fra vår loge fikk 

det gode vennskaps grad 
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Sosialaften for SOS-barnebyer 

 

Logens årlige Sosialaften til inntekt for SOS-barnebyer fant sted mandag 9. mars, der brødre med fami-
lie, venner og enker var innbudt. Programmet var lagt opp som en gladaften med dikt, sang, kåseri og hyg-
ge. 

Ved åpningen leste leder for SOS-Nemnden, Birger B. 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 ! 

 

Mange barn på denne jord 

trenger sårt en klem. 

Barn som ønsker seg en mor 

og et eget hjem. 

 

Gi et barn et liv å leve 

før det kanskje er for sent ! 

La et barn få lov å kreve 

kjærlighet uten grenser ! 

 

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. 
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Etter dette gikk forsamlingen opp i Logesalen som var rigget til for sangavdeling med Sandefjords Sang-
forening. Sangerne stod kledelig oppstilt og Vabog ønsket koret velkommen med sin dirigent Harald 
Stickler og organist/pianist Jon Sverre Riis. 

Som åpningsnummer fremførte koret den mektige lovsang "All himlen prise" til Bethovens melodi og glit-
rende orgelspill fra galleriet. Så fulgte vekslende sanger fra Griegs melodi til "Landkjenning", 
"Slavekoret" fra operaen Nebukadnesar, "Krystal den fina", Eidsvågs "En fin liten Bloma" og til slutt 
Evert Taubs "Min elskling du er som en ros", alt ledsaget av dyktig akkompagnement ved Jon Sverre Riis. 

Dirigenten bandt det hele sammen med informasjon om de enkelte nummer, og koret høstet hjertelig ap-
plaus fra den tallrike forsamling. Vabog kunne derfor med glede takke for den gode opplevelsen som kor-
medlemmene hadde sørget for. Dere bærer videre rike tradisjoner helt fra 1853 da Sang-foreningen ble 
stiftet, Sandefjords eldste forening. Gjennom disse blomster til dirigenten håper jeg alle sangfuglene 
også kan føle en varm takk fra oss alle for innsatsen her, avsluttet Vabog med. 

Etter dette var det dekket til koselige bord i spisesalen der det ble servert snitter, kake, kaffe/the, og 
praten gikk livlig som vanlig. 

Så hadde vi den gleden å ha besøk fra SOS-barnebyer Norge ved markedssjef Hans Emil Ratvik, som 
skulle fortelle om den nye og første SOS-barnebyen i Norge, som befinner seg i Bergen.  

Den er bygget i samarbeid med offentlige myndigheter fordi den er beregnet på omsorg for fosterbarn. 
Det er derfor mange nye forhold man har måttet ta hensyn til. I den forbindelse har man også konsultert 
SOS-organisasjonen i Finland der man har hatt flere slike barnebyer i mange år. 

Kåseriet var ledsaget av tekst og foto på lysbildeskjerm og man fikk derfor godt inntrykk av hvorledes 
barnebyen ser ut, og hvorledes drift og omsorg er staket ut. 

Det er for eksempel ektepar som blir satt til å være mor og far i det enkelte familiehus, og disse gjen-
nomgår utdannelse på forhånd. Fosterbarn i en søskenflokk blir ikke adskilt, søskenflokk blir ikke adskilt, 
men skal få bo sammen og få hjelp og utdannelse til de kan stå på egne ben. 
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Barnebyen har kostet ca. 50 millioner kroner, og behovet for lignende byer er stort. Det har derfor kom-
met henvendelser fra flere steder i Norge til SOS-barnebyer Norge, for å få startet nye prosjekter. 

Ratviks gode framstilling og svar på spørsmål ga et meget godt inntrykk.  

Videre poengterte han at det arbeid som Loge Kongshaug og Odd Fellow utfører, har vært og er et for-
bilde for samarbeide med SOS-barnebyer internasjonalt.  

Vabog kunne derfor takke Hans Emil for hyggelig samarbeid gjennom mange år. Det er til inspirasjon for 
oss som hjelper til med å føre stifteren Herman Gmeiners idé og tanker videre. Selvfølgelig takket også 
tilhørerne med sin applaus når Ratvik ble overrakt en liten oppmerksomhet. 

Vår br. Sigurd Vestly fikk så ordet som han rettet til Ratvik. Det var en vennegjeng som i mange år møt-
tes i en Hygge-klubb, nemlig klubb 40. Nå var det ikke lenger så aktuelt med slike sammenkomster, men 
det var noen penger på en konto. Disse var de blitt enige om at skulle gå til et godt formål, og nå var 
stunden endelig kommet. De var 2 ektepar på dette møte som representerte medlemmene, og det var en 
glede for dem å kunne overrekke vel så kr. 8.000,- i kontanter til SOS-barnebyer Norge til et av deres 
formål. Hans Emil kunne da under applaus motta beløpet og med takk forlate møtet for å rekke siste tog 
til Oslo. 

Så fant gitarkameratene br. Arild og br. Reidar fram gitarene og snart runget allsangene fra både klare 
og "rustne" stemmer, mens nemnd-medlemmer fant fram lodd og vekslepenger for lotterisalg. 

Det var som vanlig mange fine gevinster, og  salg og trekning gikk raskt unna. 

Ca. 65 deltagere var til stede og netto resultat fra årets sosialaften ble kr. 9.084,-. 

Som avslutning sang man "De nære ting". 

 

Ballongsalget 17. mai. 

Forberedelsene til kommende 17. mai startet allerede i november, da vi benyttet anled-ningen til å kjøpe 
inn ballonger som var på utsalg til en gunstig pris. Lagerbeholdningen er gjennomgått slik at vi kunne sette 
opp bestillingsliste når nye ballonger kom i salg i mars. 

Videre er Kommunen kontaktet og tillatelse foreligger for bruk av tilfluktsrommet i Høstsgate til klar-
gjøring av ballonger og stativer 16. mai. Firma AGA AS sponser også i år en del av ballonggassen vi treng-
er, og resten må vi selv finansiere. Prisene stiger for heliumgass fordi den er sterkt etterspurt i marke-
det. Salgskjerrene er gjort klar, stativer og ballong-snorer er klargjort, og vi har hatt god hjelp av 
br.snekker Andersen når diverse deler må skiftes ut. 

Mannskap til Klargjøring og Salg. 

Ja, kjære brødre vi er avhengig av et godt salg ved den innsats dere er villig til å bidra med. Som vanlig 
16. mai har vi en arbeidsøkt fra kl. 10.00 – 14.00 og en fra kl. 16.00 – 20.00. 

Er værmeldingen gunstig blir det 1320 ballonger som skal ut til et festkledd publikum. Vi pleier å ha det 
særdeles hyggelig og med kaker fra br. baker Frits til kaffekos. Man arbeider i lag og systemet er enkelt 
lagt til r17. mai har vi den viktigste arbeidsøkten fra ca. kl. 10.30 – 13.00 der 2 selgere på hvert lag går 
til fastlagte poster, mens noen blir på basen. Selgerne får utdelt stråhatter, logo-vest, veske med veks-
lepenger og salgskjerrer med ballonger etc. På ettermiddagen har vi en salgsperiode fra kl. 15.00 – ca. 
17.30.  
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Vi blir tatt godt imot hos publikum som gjerne foretrekker å kjøpe av oss for å støtte en god sak. Derfor 
er det så hyggelig når selgerne returnerer til basen, med tomme stativer og sier: "Dette var jammen 
kjempe-gøy"! 

Da er det viktig at både brødre og nærmeste familie virkelig finner å kunne ofre ca. 2 1/2 time for 
at ektemann, far eller bestefar kan utføre dugnad til beste for nødstedte barn ute i verden. Jo 
flere selgere vi kan stille, jo mer penger får vi inn. Dette betyr en masse for hva vi kan sende ut 
av midler til SOS-barnebyer.  

17. mai er den viktigste inntektskilden Logen har til dette formål. 

Nemnd for SOS-barnebyer utarbeider skikkelige instrukser for alle gjøremål, og de erfarne hjelper 
"førstereisguttene" i bransjen. 

16. og 17. mai kommer i år på lørdag og søndag. Vi håper sterkt at dette ikke vil hindre brødrene i 
å stille opp til dugnad som har så mye å bety for foreldreløse barn. Meld deg gjerne på til under-
tegnede. 

 Eks.OM  Birger B. Vabog 

 

Etter foredrag om SOS Barnebyer i Norge gikk alle til bords og fikk servert snitter og kaffe. 
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Tilbakeblikk, 3 nye brødre ved taffelet 
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Hvor finner jeg informasjon om Ordensetikette? 

I mange sammenhenger henvises det til ordensetikette og flere spør hvor de kan finne den. 

Gå inn på www.oddfellow.no. Logg deg inn på ”For Medlemmer: OF utstyr og adm.hjelp” ved å bruke din 
Storloge-ID-nt som ID-nr.  

Dette finner du på medlemsbladet fra Storlogen, samt ditt fødselsnummer 8 siffer. ddmmåååå, som 
passord. På den nye siden velger du Adm. hjelp på øverste linje.  

På neste side velger du ”Ordensetikette”. Nå kommer det opp to linjer i det midterste feltet. Ordens-
etikette 2008 og Ordensetikette. Trykk på nederste linje og du vil få opp hele dokumentet som du kan 
lese eller skrive ut. 

 

 

Ha en god sommer fra: 

Redaktør  Arvid Kraukle Wold   telefon 33462296, Mobil 90843149 

Journalist  Bjørn Hørnes    telefon 33462776 

Jornalist  Åge B.Eriksen    telefon 33477399 

Layout  Bjørn Harald Kjønnø   telefon 33472495 

Distribusjon  Svein Harald Sataslaatten  teleforn 33464787 

En liten bønn før-jeg står-opp: 

Kjære Gud. 

Hittil i dag har jeg vært en snill gutt. 

Jeg har ikke sladret på noen eller mistet besinnelsen. 

Jeg har ikke vært grådig, sur, egoistisk, ei heller vært selvopptatt. 

Jeg har heller ikke furtet, sladret, bannet eller spist sjokolade. 

Og jeg har ikke overtrukket kredittkortet mitt. 

Men snart skal jeg stå opp, og da kommer jeg til å trenge en del mer hjelp. 

Amen. 

Redaksjonen av Kongshaugnytt ønsker alle brødre og deres nærmeste en 

riktig god sommer. 

Vi ser alle frem til høstens møter med en fullsatt logesal. 

Neste nr. av Kongshaugnytt kommer 05.10.09 med ny terminliste. 
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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. 


