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Kjære lesere av Kongshaug-nytt.
Sommeren 2008 er historie. Det har vært en sommer med svært varierende vær.
Det har vært store nedbørsmengder, sterk vind og solfylte varme sløve dager.
Vi kan vel si at vi har hatt en god varm sommer her sørpå, med grilling, bading og soling.
Jeg håper brødrene med familier har hatt en fin sommer slik at batteriene er ladet til å
ta fatt på en hektisk høst.
Logen står foran mange spennende og viktige saker i høst, hvor vi allerede starter med en
innvielse 15.september, av to nye brødre.
Vi skal besøke Loge 17 Dag 29.oktober, og overvære en innvielse.
Vi skal stemme over en forandring i særloven. Vi følger spent med, om det blir noe av
utbyggingen av huset. Håper at utbygger av nabotomten realiserer sine planer og involverer
oss, da vi trenger mer plass, spesielt i selskapslokalene og kjøkkendelen.
Høsten er også en vakker tid når en tenker på naturens fargespill, med mange vakre farger på
trærne og på bakken.
Temperaturen skifter fra varm sommertemperatur, til kuldegrader fra den ene dagen til den
andre. Høsten har varierte og spennende dager som gjør høsten til en sjarmerende årstid.
Jeg ser frem til en forhåpentlig fin høst med mange gode og innholdsrike logemøter.
I Høsten
Av Bjørnstjerne Bjørnson
Det, som var så varmt og rikt,
møter det, som giver kulde.
Det, som ødslet, møter pligt,
det, som var, hva være skulde.

Olav L. Løvoll
Overmester

Høstens storme, strenge bud
fra de opgjør, livet kræver:
Ånden taler med sin gud
og i strengene det bæver

oo0oo--

Et lite tilbakeblikk på noen arrangementer
Lørdag 7. juni arrangerte logen sin tradisjonelle sommerfest på Gogstad Kystlag. Tilsammen
45 gjester hadde en meget hyggelig kveld ved sjøen. Ikke alle påmeldte møtte, og det var litt
vanskelig å tromme sammen et tilstrekkelig antall gjester. Først ble festen avlyst av UM og
formann i pratnemnda. Takket var en formidabel innsats av OM, klarte vi å få festen på beina.
En sommerfest som denne skal markere en hyggelig avslutning på et logeår, og det er et
ønske om at så mange som mulig deltar.
Sommerfesten 2009 er allerede bestilt på samme sted, så håper vi på en bedre oppslutning.
Mandag 9. juni. ble den tradisjonsrike turen "Ut i Det Blå" som tidligere år, en suksess. 78
eldre mennesker ble mandag 9.juni fraktet av brødre til Eidsfoss Gamle Kro. Der ble det
servert karbonadesmørbrød og bløtkake. Tiltaket "Ut i Det Blå" er svært populært og i god
Odd Fellow ånd. En stor takk til de brødre som stilte opp som sjåfører. Takket være Bjørn
Ellefsen, som stilte med en bekvem minibuss, kunne noen av brødrene dra hjem for å fortsette
sine private gjøremål.
Dette er et tiltak som gleder mange av våre gamle, og som gir logen et positivt og verdifullt
ansikt utad.

UM Gunnar Jensen
-oo0oo-

VI GRATULERER
Jan Agnar Løkkevol

75 år 06. oktober

-- oo0oo –

Spreke brødre har fylt år og vi gratulerer.
14.05 .08 fylt ExOM Lars Kristiansen 70 år, og vi slutter
oss til gratulantene.
Lars er født og oppvokst på Kråkerøy, hvor han gikk på
folkeskole, og i likhet med alle fra kommunene rundt byen,
gikk han på realskole i Fredrikstad.
Egentlig hadde Lars lyst til å utdanne seg til stuert. På
denne tiden seilte man ute i lange perioder før en kunne få
fri hjemreise, så det var vanskelig å kombinere jobb og
familieliv. Derfor frarådet de mange sjømenn i familien
Lars å gjøre dette yrkesvalget
Derfor ble det i stedet praksis som laboratorielærling på
Titan, som den gang var en ordinær malingsfabrikk.
Mens han jobbet her, kom ei unge jente fra Hvaler,
Elisabeth, innom for å søke jobb, og etter hvert ble det
mange turer til Hvaler.

Hun dro til Bergen og gikk på kjemilinja der, mens Lars dro til kjemistudier i Gøteborg. Men
kontakten holdt de gjennom de 2 årene de studerte, og etter hvert ble det giftemål
Militærtjenesten ble avviklet i Flyvåpenet – med tjeneste i Bodø og på Kongsvinger. I løpet
av tjenestetiden tok han utdanning som radiomekaniker på Lutvatn.
Etter militærtjenesten fikk han jobb i Halden, på ”Saugbrugsen”, og deretter gikk turen til
Greåker cellulose.
Et nytt kapitel i yrkeslivet ble innledet da han gikk over til maling, først hos DeNoFa i 4 år,
og deretter på Hvitsten, i Fred. Olsens malingfabrikk, Stabil, i nye 4 år.
På dette tidspunkt hadde de fått et barn pluss et tvillingpar, 3 barn på 3 år. I en periode da
barna var små, var Elisabeth hjemmeværende, men begynte på Jotun igjen etter brannen.
I 1970 gikk turen til Sandefjord og Jotun, og her ble Lars i 10 år på laboratoriet.
Skipsmaling var spesialfeltet, og i 1980 gikk turen til NSFI – Norges Skipsforskings Institutt
på Asnes. Her ble maling til skip og offshore testet. Det ble hentet saltvann fra 40 meters dyp
ute i fjorden. Dette fordi vannet her tilsvarer vannkvaliteten i Nordsjøen. Bunnstoff og
korrosjon var stikkord, og man hadde flåter liggende ved Torøya hvor begroing ble nøye
studert. Malingsfabrikanter fra hele Europa var kunder, ja, også fra Østen hadde man kunder.
Det ble nemlig opprettet en teststasjon i Malaysia.
Som ung drev Lars en del med friidrett i Fredrikstad, men etter hvert tok ”skolegang og jenta”
mer tid. Det var mer fristende å ta snekka ut til Hvaler, framfor å trene…
Senere ble det fotball og orientering på bedriftsnivå. Da barna ble større, ble det naturlig å
følge dem, så da påtok han seg oppgaver i Store Bergan, blant annet som oppmann.
Hvaler har stått sentralt i Lars og familiens liv.
Elisabeths familie har bodd på øya i mange generasjoner, ja, i flere hundre år. Blant annet har
far, bestefar og oldefar vært skippere på ”Hvaler” – passasjerbåten som gikk mellom
Fredrikstad og Hvaler før broa kom.
Som pensjonist tilbringes store deler av vår, sommer og høst på Hvaler. Her har de 12 mål
hage hvor frukt, grønnsaker og blomster dyrkes. Likevel blir det tid til golf.
På Hvaler er det en 9 hulls bane hvor den samme gjengen av hyttefolk møtes to ganger i uka.
I Måkeveien lever han godt, og Måkeveien Maskinkompani forteller noe om det gode miljøet
i gata. Deres felles snøfreser er grunnlaget for mang en hyggelig sammenkomst.
I logesammenheng påpeker Lars at han har fått mange gode venner i Kongshaug, og vennskap
er viktig. I logen føler han seg hjemme, og det gir en indre ro å sitte i logesalen.
Det å starte opp i en loge er viktig for fortsettelsen. I så måte var jeg heldig, påpeker Lars.
Den første tiden i festkomiteen sammen med Knut Bakkeli og Sverre Næss var en fantastisk
tid. Vi jobbet veldig godt sammen og hadde det svært hyggelig.
Han ser også tilbake på arbeidet i Sukkekomiteen som meningsfylt og med mange positive
opplevelser.
Lars har hatt mange oppgaver i vår loge. Selv ser han på oppgaven som CM som den mest
spennende og krevende. Oppgaven krever mye trening, men alle vet at en dyktig CM er med
på å heve opplevelsen under enhver seremoni, avslutter ExOM Lars Kristiansen.
--oo0oo--

EX OM Reidar Bjørkmark fylte 75 år 24.05, og vi gratulerer
hjerteligst med dagen.
Selv om han er født i Stokke, regner han seg som Sandefjords
- og ikke minst Helgerød - gutt.
11/2 år gammel flyttet han til byen og bodde på flere steder
før familien i 1939 flyttet til Helgerød – hvor han fortsatt bor.
Det ble folkeskole på Helgerød og framhaldsskole på Sande.
Deretter startet han på realskolen. Men de første
etterkrigsårene var magre, det var lite penger blant folk, og
Reidar følte at han ikke kunne være til mer byrde for
foreldrene. Derfor sluttet han på realskolen, tok hyre og reiste
til sjøs 15 år gammel. Etter 1 år ute, ble det
maskinistaspirantskolen, som holdt til på Corneliussen Mek.
Verksted.
Turen gikk så ut igjen, denne gangen med Thor Dahl på hvalfangst. Vel hjemme gikk han på
sommerkurs for å ta 3. maskinisteksamen, og så bar det ut på hvalfangst igjen.
Militærtjenesten ble selvsagt avtjent i Marinen, 1953 -55, blant annet på MTB, og så nok et år
på hvalfangst..
I 1955 hadde Reidar giftet seg med Reidunn – også hun fra Helgerød, og når han nå dro ut i
tankfart i 1956 for Niels Onstads Panamaregistrerte rederi tok han henne med. På denne tiden
måtte man være ute i 2 år for å få gratis hjemreise, så det var greit å ha henne med.
1. maskinist og maskinsjefutdanningen tok han i Tønsberg i 1958-59. Deretter tilbake til
tankfart. Han var også i Iver Bugges rederi fra 1990 til 1993 som 1.maskinist før han vendte
tilbake til Onstad Shipping igjen som maskinsjef fra 1963. Etter hver som barna kom var det
ofte at han hadde familien med.
Etter noen år som maskinsjef gikk han over til inspektøroppgaver. Han fulgte 3 nybygg på
midten av 60 tallet som ble bygd på Stord, og senere på 70 tallet 2 båter i Japan. Reidar
opplevde stor forskjell på skipsverftene i Norge og Japan, både kulturelt og arbeidsmessig.
I 1979 begynte han som inspektør i Haldor Viriks rederi. Der var han fram til 1984 hvor han
så begynte som inspektør i Iver Bugges rederi i Larvik. Her var han fram til 1992 da det ble
innskrenkninger i rederiet. I 1993 ble han ansatt i Idess Norway AS som instruktør for
Tankermannskurs for transport av farlig last i bulk. Dette er kurs som kreves for
opprettholdelse av sertifikater for frakt av olje, kjemikalier og gass i bulk. Det er egne
sertifikater for gasstankere, kjemikalietankere osv. Disse sertifikatene må fornyes hvert 5 år,
og kursene Reidar holder tilfører kursdeltakerne nye lover, regler og veiledninger innen de
ulike typene tankdrift.
I 2003 sluttet han hos IDESS – Den Internasjonale shippingskole, og pensjonerte seg. Men
etter 2 år ringte firmaet ”Seagull” i Horten og spurte om han kunne tenke seg å holde kurs, så
nå holder han kursrekker når det passer ham… Reidar har fortsatt oppdrag for selskapet han
jobbet i. Det er ikke mange som kan slå i bordet med 60 yrkesaktive år, og av disse - 30 til
sjøs.
Når det gjelder hobbyer og fritid, har idretten alltid hatt en stor plass hos Reidar.
Helgerød Idrettslag har nytt godt av dette, blant annet har han vært formann i hovedlaget i 5
år. Han har spilt fotball i en årrekke, både som aktiv på Helgerød når han var hjemme, og på
laga til de ulike båtene i utenriksfart, da gjennom Sjømannskirken og ”Velferden”.
Det var en del skihopping i yngre dager – om bord på båtene ble det mest friidrett.
Jakt og fiske har også hatt en stor plass blant fritidsaktivitetene. Rypejakta foregår i Gausdal,
og der er hele familien med – kone, sønn og datter med familier. Mens Reidar og barna jakter,
driver de andre ulike aktiviteter på hytta.

Fisking har det derimot blitt liten tid til, for hesteinteressen tar nå mye av fritiden. Han har
hatt en del travhester opp gjennom åra, men i disse dager har han bare unghester. Men som
småbruker holder han det meste av foret selv. Da er det godt at Reidar er selvforsynt med fòr.
Som han sier – all hobby koster….
Det var ikke så enkelt å være logebror når han seilte ute. Ofte var han hjemme bare i
sommermånedene, og ellers var det så korte perioder hjemme at han hadde behov for å bruke
tiden på familien. Men etter at han gikk i land føler han at han har tatt igjen for dette ved å
påta seg verv. Han har hatt mange verv i loge og leir, oppgaver han har påtatt seg med glede.
For Reidar er seremoniene og ritualene svært viktige. Ta vare på andre, vise
mellommenneskelig forståelse og det å prøve å bli et bedre menneske er sentrale elementer i
hans tanker om logen og dens arbeid.
Han har hatt mange gode og meningsfylte stunder i logen, og når vi ber ham trekke fram
enkelt saker, synes han det er en rekke som kan trekkes fram. Blant annet arbeidet med
Sandefjordshuset på Sukke, der brødrene ble knyttet sammen gjennom dugnader og
sammenkomster. Julefestene for Sukkebeboerne har alltid vært hyggelig, sier Reidar.
Et tiltak han savner er utvekslingen og besøkene med loge nr. 77 Olaus Petri fra Stockholm
som foregikk over mange år. Men det er jo ikke alltid lett å opprettholde alle forbindelser.
Det er viktig å holde på ritualene – de forteller hva logen står for, avslutter EXOM Reidar
Bjørkmark.
Bjørn Hørnes intervjuet de spreke jubilantene
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Tilbakeblikk på årets tur med Odd Fellow til Portugal

Noen av brødrene som var med på turen. Bildet er tatt på fastlandseuropas vestligste punkt
Så har vi vært på sommerens tur med Ribe reiser, denne gangen til Portugal. Vi var 40
deltagere, flesteparten fra Sandefjord, men også fra Tønsberg, Horten og Holmestrand + 2 fra
USA. Lørdag 5. juli startet vi fra Sandefjord med buss til Gardermoen og var i Lisboa kl.

18.00 lokal tid. Vi bodde på flotte Hotell Mundial, svært sentralt i byen. Etter middag hadde
vi en rusletur i sentrum med Torbjørn (Ribe) som guide.
Dagen etter hadde vi seight-seing med buss og med dansk guide, Rikke. Vi fikk vite at det bor
2 mill. i Lisboa, og at Portugal kom inn i EU i 1986. Portugal var tidligere kongedømme,
inntil den regjerende kongen ble skutt i 1908, og hans etterfølger sa fra seg tronen i 1910 og
flyttet til England. Vi så Jeronimusklosteret, tårnet i Belem, oppdagermonumentet, og til slutt
den store kristusfiguren Cristo Rei. Herfra var det en fantastisk utsikt over Lisboa, men her
blåste det også kraftig! Om kvelden var vi på restaurant i gamlebyen Baixa (down town), der
vi fikk nydelig portugisisk middag og en flott forestilling med Fado-musikk. Vi hadde vel
forestilt oss en sorgfull svartkledd dame som sang, men her var det tre unge flotte mennesker,
to damer og en mann, med en trio bestående av trekkspill, kontrabass og gitar.
Neste dag hadde vi også busstur med en annen utrolig kunnskapsrik dansk dame som guide.
Vi fikk se kongebyen Sintra før vi kjørte til Europas vestligste punkt, Capo da Roca. Og om
det blåste godt ved Cristo Rei, så var det barnemat mot vindstyrken her! Det var Atlanterhavet
rett ut og Amerika neste! Vi kjørte langs kysten tilbake til Lisboa, og passerte bl.a. Estoril, der
kongelige har bodd i eksil.
4. dagen kjørte vi til Porto. På veien hadde vi stopp i pilegrimsbyen Fatima, der det sies at
Jomfru Maria åpenbarte seg for 3 barn. Domplassen der er større enn Petersplassen i Roma!
Nedover hele den enorme stenbelagte plassen var det en mørkere stripe der pilegrimer ”gikk”
på knærne mens de ba om helbredelse for forskjellige lidelser. En av våre deltagere prøvde
seg også for å få hjelp for sin vonde nakke – gjett hvem? - Etter Fatima hadde vi stopp i
Coimbra, der flere var med for å se på det vakre 300 år gamle biblioteket dekorert med gull. –
I Porto bodde vi på hotell Novotel Porto Gaia. Porto er ”sammensatt” av 4 bydeler, der vi
bodde i den som het Gaia! Også dette var et nydelig hotell med uteområde med palmer og
svømmebasseng, - Vi hadde også seigh seeing i Porto, men her var vi ikke så fornøyd med
guiden, Torbjørn hadde nok gjort det like bra så mange ganger som han har vært der. Men vi
fikk se den flotte børsen og katedralen, før vi avsluttet med omvisning hos Sandeman
(portvinsprodusent).
Neste dag var det opp til hver enkelt hva de ville gjøre. Noen slappet av ved bassenget, noen
gikk for å ta byen i nærmere øyensyn – og kanskje shoppe litt. Og så var det 7 av oss som
sammen med Torbjørn tok toget etpar timer oppover Dourodalen og deretter taxi til en
portvionprodusent. Der hadde vi spasertur i vinmarkene med iPode i øret som fortalte hva vi
så. Selvfølgelig var det vinsmaking av hvit og rød portvin – og litt handel!
Etter 3 netter i Porto reiste vi tilbake til Lisboa. På turen hadde vi stopp i bl.a. fiskelandsbyen
Nazaré, der fiskerkonene tørker fisken på stranden. Neste stopp var den idylliske
middelalderbyen Obidos som dronning Isabel fikk i gave i 1282! Tilbake i Lisboa bodde vi
igjen på Hotell Mundial. Tidlig neste morgen forlot vi Lisboa og Portugal, og var på
Gardermoen kl 14.10 med buss hjem til Vestfoldbyene.
På turen hadde vi to fødselsdagsfeiringer, der Marianne gjorde sitt beste for å gjøre stas på de
to: hennes egen Truls og Bjørg Klavenes (tidl. Rebekkasøster).
Mange hadde nok tenkt at det kom til å bli ulidelig varmt på denne turen, og ikke meldt seg
på. Men vi hadde behagelig temperatur, ca. 25+, og med airconditioning i buss og på
hotellene var det rett så bra. Og så lærte vi å sette pris på den hvite portvinen, som servert
kald er nydelig aperitif.
--oo0oo –
Septemberregn.
Fra rummets dybder høres regnets sang.
En tone som af jorden på dens gang.
På ruden dråbes væden kold og tåret.
Nu rinder sommeren ind i efteråret
--oo0oo –

Ord til ettertanke
Bekymringer er som spedbarn, de vokser når de pleies
--oo0oo –

Klipp fra Loge nr 15 Kongshaugs historie
v/EksOM Åge B. Eriksen
Sang til Logemøte den 13/4 1946
Når brødre møtes, da er det fest
i våre kjære lokaler,
Og særlig når du vår bror er gjest,
vi sammen synger og baler,
om ordnens mål, i ordnens ånd,
vi legger plan for virke.
Vi knytter faste brorskaps bånd.
De bånd, de brister ikke.

I vårens tegn og med vårens glød,
i kraft av alt vi eier,
av stort og herlig for liv og død,
vi strir vår sak til seier.
For vennskap, kjærlighetens mål
vi alle sammen kjemper.
Vi samlet tar et kraftig tak,
og hatets storm vi demper.

Så går vi samlet ut til vår strid
i kraft av brorkapets styrke,
og våren er jo den rette tid.
Virk trofast hver i sitt yrke.
Rydd bort det usle, skumle, små,
støtt alle gode makter.
Lat ingen sorgtung fra deg gå,
sky alt som du forakter.
OH
--oo0oo—
Siden siste nummer av Kongshaugnytt kom ut har en av våre brødre gått bort

Vår eldste bror Eugen Trygve Ellefmo la ned vandringstaven
20. august, 93 år gammel.
Han døde fredfylt i sin leilighet i Hvidtgården.
Han ble tatt opp i loge 15 Kongshaug den 02.02. 1949, hvor
han var et trofast medlem i 59½ år.
Bror Eugen hadde flere viktige verv i vår Loge i sine yngre
dager
På grunn av sviktende helse var han ikke så aktiv i vår loge de
siste årene av sitt liv.
Bror Eugen T.Ellefmo var utdannet eiendomsmegler og han
var en svært betrodd medarbeider hos Georg Solberg A/S
gjennom 56 år. Våre tanker og medfølelse går til hans sønn
Roar med familie som har mistet en god og kjærlig far,
bestefar og oldefar. Vi har mistet en sann Odd Fellow bror.
Begravelses-bidraget på kr.10.000,- som tilfaller Eugen Ellefmo ble av Roar Ellefmo gitt til
loge Kongshaug`s humanitære virksomhet. Logen har besluttet at beløpet, etter søknad, i sin
helhet blir gitt videre til Frivillighetssentralen i Sandefjord for benyttelse til deres
transportutgifter.
Vi lyser fred over bror Eugen T. Ellefmo`s minne

--oo0oo--

Program for høstens klubbaftener.
O8.09. : Foredrag om hvalfangst i Sørishavet v/Per Angel Hansen
13.10. : Foredrag om Sør-Afrika v/Einar Lunde, NRK. Det vil bli anledning til å kjøpe
signerte bøker om samme tema.
10.11. :Ostesmaking v/representant for Tine Meierier.
--oo0oo--

Høstterminens meny liste
08.09 Klubbaften
Karbonadesmørbrød 80kr
15.09. Innvielse
Torsk 150kr
24.09 .-+ m/Færder

13.10. Klubbaften m/Einar
Lunde (NRK)
Karbonadesmørbrød 80kr
20.10. Den Høye Sannhets
Grad
Dyrestek 120kr
02.11. Kirkesøndag

29.09. Arbeidsmøte
03.11. Minneloge m/Færder
Snitter 2 stk 60kr (+15kr for ett Kringle m/kaffe 25kr
ekstra
06.10. Veteranaften
10.11.Klubbaften
Krabber
Ostekveld v/Tine Meiereier
(ikke bekreftet ennå)

17.11. Den Edle Kjærlighets
Grad
Kokt laks 130kr
01.12. Innvielse
Kokt torsk 150kr
08.12. Julemøte
Julemat – 2 retter, 200kr
m/dessert og kaff
05.01.09 40års Veteranjuvel
Pinnekjøtt el. ribbe
10.01.09 Nyttårsball
Egen meny

OBS!: Drikke til maten kommer i tillegg til oppgitte priser
--oo0oo—
Brødrenes innsats ved salg av ballonger 17. mai til inntekt for SOS-barnebyer
Alle brødre som var involvert i salget av ballonger 17. mai har mottatt et separat takkebrev,
men jeg synes det er på sin plass at innsatsen også omtales i Kongshaug Nytt. Jeg er meget
takknemlig og imponert over at så mange brødre også i år fant å avse tid til vårt arbeid for
SOS-barnebyer til tross for at logen i år også hadde ansvaret for arrangementet i
selskapslokalene i ordenshuset.
15. mai sørget 4 brødre med transport av alt utstyr fra lageret i Stockflethsgate til
Tilfluktsrommet i Høstsgate, med biler og hengere, samt at br.Tore Hesselroth benyttet sin
varevogn.
37 brødre ordnet med oppblåsing og montering av ballonger 16.mai i Tilfluktsrommet i
Høstsgate, pluss at Vabog som leder, deltok både formiddag og ettermiddag. I tillegg måtte 3
brødre melde forfall på grunn av sykdom. - Br.Fritz Fredriksen (Akers Bakeri) sponset et rikt
utvalg av formkaker, skolebrød og wienerstenger som smakte godt i spisepausene.
Br. Frank Eriksen hadde nok en gang ordnet med stor lastebil pluss sin varevogn for transport
av ballonger og alt utstyr til Gleditsch-gården.
17. mai var det 21 brødre som posterte seg i byens områder og solgte ballonger eller var på
posten i basen i Gleditsch-gården, der for øvrig også Vabog var til stede hele dagen. Br. Frank
ordnet med transport 17. mai fra Gleditsch-gården til lageret vårt i Odd Fellow sammen med
"ettermiddags-gjengen" etter at salget ble avsluttet.
Dermed var all transport velorganisert og kunne gå raskt unna hvilket er av stor betydning.

I alt var vi således 63 brødre i aktiv innsats for å gjennomføre ballongsalget, og det er
inspirerende for fortsatt virksomhet. 8 av brødrene var i aksjon 2 av dagene i denne perioden.
De forholdsvis gunstige vær prognosene 16. mai med gråvær uten regn, gjorde at vi la opp til
å klargjøre 1320 ballonger, men morgenen og formiddagen vartet dessverre opp med
regnbyger og kulde. Det ble en del svinn med bløte ballonger etter hvert og flere til led
samme skjebne utover 17. mai i det kalde været. Gasstrykket i ballongene er avhengig av
temperaturen.
Det ble igjen ca. 150 ballonger som ikke ble solgt, og det er en naturlig følge av færre selgere
på formiddagen.
Ballonggassen ble også denne gang sponset av AGA A/S med 4 flasker hvilket representerer
ca. kr. 13.500,-, og vi kjøpte 2 flasker gjennom Ballongbutikken for egen regning. Innkjøp av
ballonger fra Ballongbutikken AS (Petter Vabog) fikk vi også på en rimelig måte.
Vi fikk også denne gang disponere gårdsplassen til Odd Gleditsch Farvehandel A/S hvilket
gir oss et glimrende utgangspunkt for salget 17. mai. Som ovenfor nevnt, fikk vi av
Sandefjord Kommune også i år disponere Tilfluktsrommet i Høstsgate til klargjøring av
ballongene, og det er også glimrende egnet til formålet.
Vi organiserte salget i henhold til Kommunale Vedtekter, og fikk innhentet tillatelser fra 15
grunneiere til å selge fra privat grunn. Politiet som skulle håndheve bestemmelsene om salg
kun fra privat grunn, gjorde lite eller ingenting for å hindre at innvandrergruppen gikk rundt i
gater og på offentlige fortau til stor frustrasjon fra oss.
Selgerne våre ble nok en gang meget positivt tatt imot og fikk fortsatt mange hyggelige
kommentarer og gavetilskudd til vår innsats for den gode sak.
Så noen ord om resultatet av våre anstrengelser:
• Bruttoinntekt ble på kr. 85,727,50,- som vi etter værforholdene og et mindre antall
selgere, kan være meget fornøyd med. Vi fikk også sponset 2000 skiver til å binde på
ballongsnorene, og det representerer også et betydelig beløp. Da har vi skiver også for
neste år.
• Frank Eriksen hadde igjen klart å få låne en stor lastebil med kapell uten kostnad.
Med dette har du fått en tilbakemelding om det du har vært med på å skape, og jeg håper på
Nemndens vegne at du ved senere anledning ved spørsmål om hjelp, kan være like positiv
som denne gang.
Det er en fryd når klargjøring av ballongene foregår i gemyttlige former med smil og gode
ytringer, samt at selgerne som kommer tilbake med tildels tomme stativer har replikker som,
"dette er gøy!!".
Birger B. Vabog

Bjerkeved selges til inntekt for
SOS-barnebyer.
Fra vår glade giver gjennom de siste år, Knut Bøvre, har vi også i år fått ved av særdeles fin
kvalitet, av bjerk og eik oppdelt i 30 cm, eller i 20 cm lengder. Vi leverer i 60 ltr. sekker
garantert fullpakket. Veden er hogd i vinter og lagret innomhus, tørr og fin. Utkjøring etter
avtale.
Pris kr.75,- pr. sekk gratis tilkjørt og lagret på plass!
Vennligst ring Birger B. Vabog, tlf. 33463316
Inntekten går i sin helhet til SOS-barnebyer. Kjøp av
oss så blir det varme både til deg og nødstedte barn.
Odd Fellow Loge Kongshaug

Nemnd for SOS-barnebyer har allerede sørget for å starte pakking av veden i sekker, og vi
trenger nok ytterligere assistanse fra brødre.
Ovenstående annonse blir ikke avertert i Sandefjords Blad, men vi ringer rundt til tidligere
kunder for å spare penger. Likeledes håper vi at brødrene vil benytte anledningen til
innkjøp !
Vi vil også trenge assistanse til utkjøring av veden som vi regner med tar til medio september
og primo oktober. Frank Eriksen har tidligere stilt sin varebil til disposisjon, og er det noen
som kan skaffe flere varebiler, vil det være særdeles fint. Det er flere av brødrene som har
erfaring med litt tyngre kjøring, så vi håper at dere også kan være til disposisjon i år.
Eks.OM Birger B. Vabog
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Loge Kongshaugs kollegiemøter.
I høst og vårperiodene har logen faste kollegiemøter en gang i måneden. Vertskap for møtene
går på rundgang blant medlemmene a kollegiet, og den 25. august var det Storrepresentant
Frank O Eriksens tur.
I kjelleren, det tidligere
bilverkstedet, har han laget
et museum med alskens
saker og ting. Biler,
radioer, veggur,
motorsykler, jukebokser og
en fonograf. I tillegg
kjøkkenhjelpe-midler,
barbersaker og sjokolade
fra 50-tallet. Hvis en skulle
synes at sakene på møtet
ble litt kjedelige, så var det
bare å la blikket vandre på
alle ting på veggene. Her
har Frank’en virkelig fått til
et severdig mimrested fra
fortiden.
Fra venstre: CM Svein Harald Sataslaatten, OM Olav Løvold, sekr. Truls Erik Pettersen,
SR Frank Eriksen, Skattm. Arvid Wold, UM Gunnar Jensen
Hvem av oss som har levd
en stund, har ikke lest Wild
West magasinene,
sukket etter ”Månestråle”
og andre lekre skapninger.
Her fikk vi møte dem igjen,
det er godt med litt nostalgi
for sjelen.
Takk for at vi fikk komme
på besøk, vi kommer gjerne
tilbake!
ÅBEriksen
EksOM

Nok et restaureringsprosjekt for mørke vinterkvelder.

Aviser og TV nyhetene er full av negative nyheter
Dette klippet er like aktuelt i 2008 som i 1996
Hver dag er nyhetene fulle av meldinger om krigshandlinger og terror, og grusomheter begått
mot uskyldige mennesker som tilfeldigvis befant seg i ildlinjen for raketter og bomber. Særlig
sterkt berøres vi når vi ser bilder av gråtende og livredde barn, og barn som har blitt drept.
Små mennesker som hadde hele livet foran seg. - Diktet som følger sto i aksjonsbladet
Ungdom For Amnesty 6. august 1996, skevet av Heidi Olafsen fra Sandefjord, den gang 13
år.

Sangen.
Fra dypet høres en sang,
forsiktig, vek og stille.
Fører frem til mystisk land.
Viser vei ned til en strand.
Den ligger forlatt og stille.

Tankene fare, hvilken beskjed
var det de ville gi?
Jo, stemmene sa det,
de ropte og ba:
Hva skal grusomhetene tjene til?

Du går og går i sand og steiner.
Med ett har sangen stilnet.
Du ser deg rundt,
men skjønner ei
hvorfor sangen har ført deg hit.

Hvilken glede
hadde de onde
av å slakte barna ned?
De lekte jo bare på stranda
i harmoni og fred?

Plutselig høres barnelatter.
Plutselig høres barnegråt.
Rundt deg er det barn som leker,
rundt deg er det barn som sloss.

Du reiser deg, går sakte på stranden
stakkars barn, hva gjorde de galt?
De er døde, men minnene lever
i tid og rom og sted.

Ingen du ser, du er alene.
Men stemmene fortsetter å komme.
Du setter deg ned
og hører etter.
Hva har de å si deg?

Nå er leken forstummet
Stranda er stille og forlatt.
Igjen står bare minnet
om de stakkars barna som falt.

Barna leker og ler i sanden,
men plutselig høres høye rop.
Barna skriker, løper og faller.
Flykter fra noe,
ville hjem.
Noe er løst!
Ei lita jente skriker i redsel.
Det går gjennom marg og bein.
Plutselig stilner skriket,
og høye mannsstemmer kommer til.
Du hører at kniver blir svingt bak trærne,
du hører at barna blir slaktet ned.
Du kan intet gjøre,
for det som hendte
skjedde et annet sted.

Den veke sangen
er kommet tilbake.
Den fører deg hjem igjen.
Men i sinnet har du et skrik av redsel,
en liten pike som ville hjem.

Vår annonseside skal gi inntekter
til logens sosiale arbeide.

Alt innen
elektrisk installasjon
Industri, landbruk og boliger

Raveien 342 - 3220 SANDEFJORD
Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210

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

