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Kjære lesere av Kongshaug-nytt!
Det lakker og lir mot en ny sesong for logens arbeid. Med spennende utfordringer for mange
av oss. Nå skal nye krefter overta logens ledelse, nevndarbeid, rollespill og alt som hører med.
Jeg er glad og takknemlig for den tid som jeg har fått som Logens Overmester, meget lærelik
og interessant. Møte med mange gode brødre i feiring av jubileer, alltid godt mottatt når vi
kommer på formiddagsbesøk med en liten blomsterhilsen.
Takk til flere av EksOM som har vært villig til på kort varsel å stille opp for slike besøk.
I sommer fikk jeg oppleve et etter min mening utmerket tiltak som heter Sirius-Oslo
prosjektet.
Det er logene i Oslo som har startet en kantine på Radiumhospitalet for pasienter og
pårørende. De serverer gratis mat fra kl 9 til 15 oppe i tredje etasje på stråleavdelingen. 3-4
brødre/søstre fra de forskjellige logene har vakter fra mandag til fredag.
Menyen er smørbrød, vafler, kaffe, te, mineralvann og frukt.
Prosjektet ble startet 22. januar i år, og en artikkel om dette kan finnes på Odd Fellow sin
nettavis.
Jeg vil takke de av brødrene som i de siste to år har bekledd stolene, for utmerket samarbeid,
både i logen og i kollegiearbeide. Så stor takk til de som har deltatt i Nevndene, ingen nevnt
ingen glemt.
Lykke til for de som nå overtar, noen fortsetter en periode til, slik at det blir litt overlapping
og at man ikke starter helt på bar bakke. Utover høsten vil det bli gjort mer for at arbeidet i
Nevndene skal blir mer omtalt og forklart, spesielt nye brødre vil ha nytte av slik informasjon.
Fortsatt god sommer.
Åge B. Eriksen
Overmester
-oo0oo-

Et lite tilbakeblikk på noen arrangementer
Lørdag 09.juni Sommerfesten på Gogstad kystlag ble også i år en stor suksess
Vi hadde et nydelig sommervær i maritime omgivelser.
52 feststemte mennesker spiste god spekemat med tilbehør, danset og koste seg til langt ut i
de små timer.
Hold av 7.juni til neste år, da blir det sommerfest igjen.
-oo0oo-

Mandag 11. juni arrangerte vi tur ut i det blå for eldre. Vi var, som vi pleier på våre eldre
turer, heldig med været det var en lys og flott sommerkveld
I år gikk turen til Åsgårdstrand hotell. Det var et flott hotell som ligger like ved sjøen, med en
flott fjordutsikt.
Vi ble servert et karbonade smørbrød bløtkake og kaffe.
Vi var til sammen 85 personer 68 pensjonister og 17 brødre som sjåfører.
En stor takk til brødrene som stile opp som sjåfører, og gjorde denne turen til en stor
opplevelse for våre pensjonister.
-oo0oo-

Vi gratulerer tre brødre med den Høye Sannhets Grad

Henry Jacoby
Gunnar Bertin Gustavsen
Per Arne Martinsen
I forbindelse med vårt møte 7 mai 2007 fikk disse tre brødrene tildelt den Høye Sannhets
Grad etter en meget stilfull seremoni.
-- oo0oo --

VI GRATULERER
John Rolf Hagen-Larsen
Raymond Birger Skoglund

60 år
70 år
--oo0oo --

16 september
16 november

Spreke brødre har fylt år og vi gratulerer.
Bror Bård S. Hansen passerte 75 år 01.06.2007, og vi
gratulerer.
Han er en ekte Sandefjordsgutt, født i Skippergata og
med skolegangen her i byen.
Yrkeslivet startet han 18 år gammel. I 1950 fikk han
jobb som volontør i Anders Jahres Kosmos, og her ble
han ut Kosmos levetid.
Det er vel få, om ingen, som vet mer om Kosmos
økonomiske ”vekst og fall” enn bror Bård. Men i likhet
med mange andre av Anders Jahres medarbeidere, er
han lojal til det siste.
Det er ikke mye å få ut av ham om økonomien i Kosmos og hos Jahre! I 1951 dro han på sin
første hvalfangstekspedisjon. Som sekretær på koka fikk han til sammen 3 turer, de to siste i
54 og 55. For pengene han tjente på de to første turene, tok han økonomisk gymnas. På den
tiden holdt gymnaset til på Brydeslottet, dog var det ingen ringere enn bror Theo som var
engelsk- og fransklæreren hans.
Han fortsatte så på land i Kosmos og steg i gradene til hovedbokholder.
29.2.92 startet han så i Color Line, og her ble han fram til han gikk over i pensjonistenes
rekker.
Ved siden av arbeidet i Kosmos har han hatt en stor hobby, hest og trav. Han har selv kjørt
travløp og kan skilte med 2 seire. Han har fraktet hester så langt som Paris og vært
forretningsfører for stallene til flere av toppene i Kosmos. Og selvsagt har han eid hester og
vært medeier i hester.
Han er en ivrig morgenbader med oppmøte 3 ganger i uka på Park, og han svinger seg lett på
dansegolvet. Han er også en ivrig bridgespiller.
I 1987 kom han med i politikken for Fremskrittspartiet, med plass i Administrasjonsutvalget
og Lønnsutvalget. Han var også med i Administrasjonsutvalget på fylkesplan. Bror Bård var
aktivt med i politikken fram til 1995.
Han ble innviet i logen 29.04.1974 med Erling A. Olsen som fadder. Han har likt seg godt i
logen og har opp gjennom årene påtatt seg flere verv, ikke minst som OM i perioden 1987 –
89. Men politikken krevde såpass mye av ham at engasjementet i logen ble trappet ned.
Nå er han en av 28 som bor på stiftelsen ”Sjømændenes gamlehjem” i Grønli, eller Klegglia
som det opprinnelig het. Huset han bor i er fra slutten av 1700 – tallet og må være blant byens
eldste.
Stedet var opprinnelig husmannsplassen Klæglien under Sandar kirke, og bror Bård legger
ned et stort arbeid her. Det er bygd nye omsorgsboliger og de får støtte gjennom statstilskudd.
Dessuten får de støtte fra Norges Rederiforbund og har også fått fra et internasjonalt fond for
sjømenn. Stedet er så absolutt et stykke Sandefjordshistorie, og det er tydelig å se at bror Bård
trives her.
-- oo0oo --

Bror Ole A. Lynum fylte 75 år 21.07.2007, og vi
gratulerer.
Han er født og oppvokst i Bergen, nærmere bestemt i
Sandviken. Etter endt skolegang gikk han inn i
marinen. Der valgte han navigasjon som arbeidsfelt, og
han ble der i nær 6 år.
Deretter gikk han over til Det Bergenske
Dampskibselskab, hvor det ble både linjefart til SørAmerika, Hurtigrute og cruisefart i Karibia.
I 1967 fikk han arbeid som inspektør i Kosmos. Han
hadde varierende arbeidsoppgaver, både på seilende
skip, skip som lå til reparasjon og på nybygg. Her ble
han til Kosmos ble lagt ned i 1988.

Sine beste yrkesaktive år fikk han nå, som lærer på Tønsberg Maritime skole. Han likte seg så
godt at han fortsatte å undervise til sitt 71. år!
Fritiden har han brukt svært aktivt.
Han har en lang periode som leder i Vestfold Tenniskrets, sitter i ledelsen av sin
lærerorganisasjon, spiller golf med utgangspunkt fra golfbanen i Stokke og er med i
Kystlaget. Her er han med i en gruppe som driver med modellbåtbygging.
Han er en aktiv småviltjeger og liker å tilbringe mye tid på hytta i høyfjellet.
Han har 2 barn og 3 barnebarn.
Odd Fellow ble han kjent med gjennom sitt arbeid i Kosmos. Han ble innviet i vår loge
29.03.1971 med Bjørn Wendt som fadder.
Han setter pris på roen i logesalen og de ritualer og handlinger som foregår der.
Brodermåltidene er også stunder han ser fram til. Han synes for øvrig det er viktig at
logebrødrene bruker tid på våre nye brødre, slik at de føler seg velkommen i fellesskapet.

--oo0oo -28.7. fylte bror Kåre Gudvangen 80 år, og vi slutter oss
til gratulantene.
Bror Kåre er født og oppvokst på Byåsen i Trondheim,
men faren kom fra Gudvangen innerst i Nærøyfjorden
i Sogn og Fjordane, og derav etternavnet.
I Trondheim tok han engelskartium og stud. fag,
deretter bar det til militærtjeneste i Hærens Samband
med tjeneste i Tyskland.
Bror Kåres yrkesliv bærer preg av at han har tatt imot
en rekke utfordringer og ikke vært redd for å prøve nye
yrker og jobber.
Den første utfordringen fikk han 21 år gammel. Da dro
han til Stamsund i Lofoten, og arbeidet på kontoret til
væreier J. M. Johansen. I 1953 gikk så turen til Korgen,
der han etter hvert overtok brorens kjøttforretning.
Det levde mye mennesker i Korgen på denne tiden, grunnet kraftutbygging. Men etter hvert
avtok denne, og turen gikk tilbake til Trondheim.
Han fikk jobb som kontorsjef i en maskinforretning som førte landbruksmaskiner. Samtidig
tok han ex. fil og fullført sosialøkonomi studiene i Oslo. Nå fulgte en tid som fylkessekretær
for Høyre i Nord - Trøndelag, med plassering i Steinkjær.

Deretter oppgaven som avdelingssjef for landbruksmaskiner ved Felleskjøpet i Oslo. I 1962
oppdaget han en avisannonse, søkte på jobben og fikk den. Han ble da disponent for Jotuns
satsing i Nord-Norge og bygde opp Jotuns forhandlernett og sentrallager med hovedkvarter i
Bodø.
Etter brannen i 1976 ble han bedt om å gå inn i Jotuns salgsledelse, og det førte han til
Sandefjord i 1977. Fram til 1981 hadde han ulike oppgaver i salgssektoren. Da valgte han å
starte for seg selv som konsulent på ulike områder.
Bror Kåre framholder at fiske har vært hans største hobby. I så måte har 01.06.1954, kl 15.20
brent seg inn i hukommelsen. Da tok han nemlig sin livs største fiskefangst, en laks på 16,8
kg i Rossåga i Korgen!
Musikk har også vært viktig, og han trakterer gitar og trekkspill til ”hjemmebruk”.
Men den som har besøkt han i Skuteveien 1 vil nok påstå at hus og hage også må stå høyt på
hobbylista. Velstelt og med et praktfullt stabbur midt i den vakre hagen.
Bror Kåre ble innviet i loge nr. 68 Landego i Bodø i 1968. Året etter kom kone Josefine med
i vår organisasjon.
I Bodø hadde han flere oppgaver, bl.a. som seremonimester, og han var med på å chartre en
ny loge i Bodø, nr 81 Morild.
Bror Kåre må være forsiktig for å unngå smitte m.h.t. forkjølelse o.l. Derfor får han ikke vært
i logen så ofte som han skulle ønske.
Dagen ble feiret med 2 sønner, bosatt i Bodø, 2 fra Sandefjord og en datter bosatt i Spania. I
tillegg 12 barnebarn og 6 oldebarn pluss deres nærmeste. En stor dag, kunne bror Kåre
forsikre.
--oo0oo--

En 40 års Veteran forteller
19.03. 2007 ble Eks OM Håkon Henriksen tildelt sin 40 års
Veteran Juvel av DSS Jonn Wøllo sammen med sine
storembetsmenn. Vi stiller oss i rekken av gratulanter.
Bror Håkon ble innviet i vår loge 06.02.1967, og fadder var
Arne Holthe. Det er vel ikke å ta munnen for full når vi sier at
bror Håkon er en av våre aller mest aktive brødre. Vi kan telle
til minst 14 ulike oppgaver i loge og leir. Fra CM h. ass. til Eks
OM, Storrep. og medlem av Storlogens Ritualnemnd.
Han ble født i Fredrikstad 18.11.1930, og her vokste han opp og
fikk sin første skolegang. Etter å ha startet sin lange arbeidsdag
på laboratoriet til Titan malingfabrikk i Fredrikstad, dro han til
Gøteborg og fullførte kjemilinjen ved byens Tekniska Institut i
perioden 1951 – 53.
Så gikk turen til militærtjeneste, først Befalskolen for Infanteriet på Gimlemoen, deretter
tjeneste ved Garnisonen i Nord-Norge.
I 1955 ble bror Håkon ansatt ved Forsvarets Forskings Institutt på Lillestrøm. Arbeidet han
drev med var på den tiden hemmelig, men han kan nå fortelle at oppgavene hans gikk ut på å
kontrollere radioaktivitet i ulike emner.
Sammen med en kollega utviklet han en analysemetode for å finne graden av radioaktivitet i
geitost. For oss som har opplevd Tsjernobyl, skjønner vi at dette i dag er en viktig analyse. Vi
husker jo alle forbudet mot å spise sau - og geit produkter fordi disse dyra spiste radioaktivt
gress….
Etter 7 år på Kjeller gikk så turen til Jotuns Analyselaboratorium i 1962. Mesteparten av tiden
fram til AFP i 1996 arbeidet han der, men han hadde også oppgaver innen teknisk sektor og
med personalsaker. Her først og fremst AKAN og personalforsikring.
Da bror Håkon ble enkemann for noen år tilbake, gjorde han seg noen refleksjoner om
hvordan han opplevde logen og brødrene. Først og fremst at brødrene tør å ta kontakt og tør å
snakke med den som er rammet av sorgen. Logen som organisasjon bør også være mer aktiv,
kanskje med råd og tilbud om praktisk hjelp.

Også utenfor logen er bror Håkon aktiv. Etter 11 år sitter han fortsatt som leder av Jotuns
Veteranklubb, han var leder av Frivilighetssentralen i 2 år, og er ennå leder av det kommunale
Eldreråd på 7. året.
For meg er Odd Fellow mitt andre hjem, sier bror Håkon. Det har vært lærerike år, jeg har fått
mange gode venner, og jeg håper jeg er blitt et noe bedre menneske gjennom mitt arbeid i og
for logen.
De aller fleste minner fra logen er gode. Jeg tenker med spesiell stor glede tilbake til tiden
som OM og HP, samt tildelingene av 25 og 40 års veteranjuvel.
Det sørgeligste minnet er da jeg måtte holde minnetale over min gode venn og arbeidskollega
Rolf Granholt som gikk så altfor raskt og tidlig bort.
Bror Håkon avslutter vår samtale med å ønske loge og leir alt godt i fremtiden.
For Kongshaugnytt Bjørn Hørnes
--oo0oo--

Tilbakeblikk på årets tur med Odd Fellow til Toscana
Odd Fellow-turen til Toscana er ”unnagjort”. Deltagerne m/ledsagere var fra Kongshaug,
Færder, Verdande, Sarepta, De Tre Holmer og Gaia. I tillegg var også noen enslige damer
med, hvorav to er enker etter brødre. Til sammen 36 personer.

Vi reiste fra Gardermoen søndag 29 april, via København til Roma. Der ventet en buss som
kjørte oss til første overnattingssted Grand Hotel i Chianticiano. Vi var blitt noe forsinket,
men de ventet da på oss med middagen. Etterpå fikk vi tildelt rommene våre.
Mandagen var vi på tur til småbyene Pienza, Montalcino og Montepulciano, alle med sine
særpreg. I Montepulciano hadde vi lunsj, for vår del deilig bruscetta med en Brunello 1997 til.
En Brunello hadde navnet Gaia, og det vakte jo straks noen av loge Gaias søstre interesse. De
gikk straks bort for å kjøpe en flaske for koriositetens skyld. Men de sto over da de hørte
prisen – 300 euro!!
Tirsdag var 1. mai og vi hadde dagen til egen disposisjon. Været var praktfullt, og de fleste
av oss spaserte til gamlebyen, Chianticianto Alto, der vi nøt både utsikten over det Toscanske
landskapet og lunsj med deilig drikke til. Et korps marsjerte forbi og sørget for at vi fikk litt
1. mai-stemning.

Om kvelden hadde Torbjørn vinsmaking
på hotellet. Til tross for at det var 1. mai
hadde han klart å få handlet inn mange
forskjellige viner, og han delte med oss av
sin kunnskap om vin

Onsdag forlot vi Chianticiano og reiste videre til byene Siena og Greve. Underveis fortalte
Torbjørn om Guiseppe Verdi og avsluttet med musikk – slavekoret fra ”Nebukanesar”. I
Siena beundret vi den fantastiske domkirken før vi hadde lunsj på Piazza del Campo ved det
store torvet som skråner opp fra midten. På dette torvet er det en fontene som heter Fontagaia!
Vi fikk også med oss det faste innslaget: mannen med rød lue som går rundt og holder ap med
folk! Fra Siena kjørte vi til Greve, der vi kjøpte pølse og skinke i den berømte
slaktebutikken
som har solgt varene sine siden 1729! Herfra kjørte vi til neste
overnattingssted – Hotell Biondi i Montecatini Terme, der middagen ventet på oss.
Torsdag var det markedsdag i Montecatini, og de fleste av oss benyttet anledningen til å
snuse litt der. Litt handel ble det kanskje også? Ved lunsjtider kjørte vi til Pisa. Det var rart å
se på det skjeve tårnet som har vært et begrep fra tidlig barndom! Og jammen var det skjevt! –
Og hele veien hit fra der bussen stoppet var det tett i tett med salgsboder og til dels
plagsomme selgere. Etter middagen var vi på konsert der 3 vakre unge damer sang arier av
bl.a. Puccini og Verdi. Det var i en utrolig flott gammel bygning blant flere bygninger i en
stor nydelig park. Det er jo så mye vakkert i dette landet.
Montecatini har en flott og svært godt bevart gamleby, som ligger høyt over den nyere byen.
Dit kan man kommer med bane á lá Fløybanen eller man kan kjøre opp. Mange benyttet
anledningen til å spise middag der den siste kvelden.
Fredag reiste vi til to nye småbyer – San Gimignano ogVolterra. San Gimignano er kjent for
sine 12 tårn, men det har en gang vært 52 eller 54 – man er litt usikker her. Her hadde de
også mye nydelig keramikk, så det ble vel litt handel for noen.
Vi hadde snakket om den deilige isen i Italia, men Torbjørn sa ”vent til vi kommer til
Volterra!” Og det var virkelig ingen usmak på den isen! Her var det også stor
alabastproduksjon, og vi ble tatt med til et sted der produksjonen foregikk. Med utsalg også
her, selvfølgelig!
Lørdag var det tur til Firenze. Torbjørn forkortet bussturen med å fortelle om Leonardo da
Vinchi. Regnet pøste ned, så med paraplyer oppslått overalt gikk vi vel glipp av den helt store
opplevelsen av Firenze. Men vi fikk med oss katedralen, dåpskapellet, alle de flotte statuene
(bl.a. den berømte David-statuen) og Ponte Vecchio – den gamle broen over Arno der det er
gullsmedbutikker på begge sider over broen. Været bedret seg etter hvert, og før vi kjørte
”hjem” ble vi tatt med opp til Firenzes ”holmenkollås”, med flott utsikt over byen. Solen
skinte nå, og vi benyttet anledningen til fotografering av byen og hverandre.
Søndag var det hjemreise fra Marco Polo-flyplassen i Venezia. Byen fikk vi et glimt av fra
luften, og sannelig er det mye vann der! Besøket der får vente til en annen gang, men kanskje
vi ikke skal vente for lenge. Ifølge opplysningene vi fikk er vannet en stadig større trussel.
Vi var ikke særlig heldig med været, hadde jo regnet med Toscana i strålende sol – hele tiden.
Men stemningen var på topp, og været kan ingen gjøre noe med, så alle var tydelig fornøyd
med turen. Og er klar til ny tur med Torbjørn og Ribe reiser - om det nå blir Skottland,
Irland, Provence, Østerrike, Sveits, Paris, Portugal, Syd Amerika, Syd Afrika eller kanskje
Russland? Det er jo et eventyr bare å reise med Torbjørn. Med sin bakgrunn som
historielærer har han hele tiden noe å fortelle, spesielt om alt det som ikke står i
turistbrosjyrene, og på en lun og morsom måte.

Han starter hver dag med noen gullkorn – ord for dagen. Her er ett av dem:
Tale er som bobler i vann.
Gjerninger er som dråper av gull.

Tankevekkeren
Begynn i ditt eget indre
dersom du vil fred på jord.
Begynn med å dempe og lindre
de selviske ufredsord.
Begynn i det skjulte og stille,
begynn i ditt eget hjem.
Ti husk, det er fra det lille
det store vokser seg frem.
---oo0oo---

Tenk positivt!
En Livskunstners bønn
Herre du vet bedre enn jeg selv vet at jeg begynner å bli gammel
Hold meg borte fra den vane og tro at jeg må uttale meg om ethvert emne ved enhver
anledning
Fri meg fra å ordne opp i andres saker. Gjør meg tankefull, men ikke sturende. Hjelpsom, men
ikke dirigerende. Med min samlede visdom er det nesten synd ikke å få utnytte den helt, men
du vet Herre at jeg ønsker å beholde noen få venner helt til slutt.
Hold mitt sinn fritt fra ønsker om å fortelle detaljert om alle ting. Gi meg vinger til å nå fram
til poenget!
Forsegl mine lepper mot å berette om mine fysiske svakheter og glede over å fortelle om disse
blir større med årene. Jeg tør ikke be om den nådegave at jeg vil nyte historier om andres
plager, men hjelp meg til å utholde dem med tålmodighet.
Jeg tør ikke be om bedre hukommelse, men om en voksende ydmykhet når min hukommelse
synes å komme i konflikt med andres.
Lær meg den storartede leveregel at jeg av og til tar feil.Hold meg noenlunde elskverdig. Gi
meg evnen til å se lyspunkter på uventede steder og gode sider hos folk som jeg ikke regner
med har dem. Og la meg Herre få den nådegave at jeg kan fortelle dem det!
Amen
--ooOoo--

Høstens klubbaftener 07
På den første klubbaftenen 10.september skal vi ha en markvandring i Ula. Bror Henry
Jacoby skal ta oss med på en markvandring i Ula og fortelle om stedet, og personer som har
bodd der,det blir et langt historisk tilbakeblikk.
Dette tror jeg blir en hyggelig og innteresant kveld. Vi møter fram ved begynnelsen på 30 km
sona kl..1800. Etter omvisningen serverer vi kaffe og wienerbrød.
De som ikke er kjent kan møte opp i Stockflehts gt. Kl. 1730.
Dersom det er noen som trenger transport, gi beskjed til undermester
08.oktober skal vi ha venneaften med vin smaking. Vi får besøk av Bjørn Jahren, tidligere
Hovmester på Park hotell.
Be med venner og eventuelle reflektanter til Logen.

31.oktober skal vi ha guttekveld sammen med Færder. Merk datoen, dette er en onsdag.
Program blir fastsatt senere.
12.november klubbaften med damer. Vi får besøk av Torkjell Berulfsen.
Alt henger i hop, avhold og mafia takket være nordmennene
Jeg tror vi skal få en underholdene og hyggelig kveld.
Vi hadde besøk av Berulfsen også i fjor høst, og jeg tror ikke det var noen som kjedet seg.
Be gjerne med venner og eventuelle reflektanter til Logen.
07.januar 08 har vi en klubbaften. Vi skal besøke muset på Jotun,og vi får en omvisning
med Torstein Bryn.
12.januar 08 arrangerer vi vårt tradisjonelle nyttårsball, hold av denne datoen for en
hyggelig kveld i våre selskapslokaler.

Høstterminens meny liste
28.08 Åpningsmøte
Karbonade smørbrød kr.60,
03.09 EI Galla
Erter kjøtt og flesk kr. 180,10.09 Klubbaften m/damer
Markvandring i Ula
V/bror Henry Jacoby
Wienerbrød kr.30,17.09 0+Galla
Torsk kr.180,01.10.=+
Fiskesuppe kr.110,-

08.10 Venneaften
Vinsmaking
v/Bjørn Jahren
Ost,kjeks og vin kr.110,15.10 Veteranaften
Krabber kr.100,-

19.11 0+ Galla
Torsk kr.180,-

29.10 Arbeidsmøte
Instruksjon v/DSS Jon Wøllo
Jegergryte kr.120,-

10.12.Julemøte
Julemat kr.220,-

03.12. 25.V.juvel Galla
Erter kjøtt og flesk kr.180,-

31.10.Venneaften m/Færder
Lammestek kr.140,12.11 Klubbaften m/damer
v/Torkjell Berulfsen
Karbonade smørbrød kr.100,-

UM
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”LES DETTE OG LA DET SYNKE INN – GJØR SÅ ET VALG.
Michael er den typen du elsker å hate. Han er alltid i godt humør og har alltid noe positivt å si.
Når noen spurte ham hvordan han hadde det, svarte han: ”Hvis jeg hadde det bedre ville jeg
vært tvillinger”.
Han var en naturlig inspirator. Hvis en av de ansatte hadde en dårlig dag, var Michael der og
fortalte den ansatte hvordan man kunne se det positive i situasjonen.
Jeg ble nysgjerring av å se dette, så en dag gikk jeg bort til Michael og spurte ham: ”Hvordan
gjør du det?” Michael svarte: ”hver morgen våkner jeg og sier til meg selv, du har to valg i
dag. Du kan velge å være i godt humør eller du kan velge å være i dårlig humør. Jeg velger å
være i godt humør. Hver gang det skjer noe ille, kan jeg velge å være et offer eller å ta
lærdom fra det. Jeg velger å ta lærdom fra det.

Hver gang noen kommer og klager til meg, kan jeg velge å akseptere klagene deres eller jeg
kan velge å peke på de positive sidene i livet. Jeg velger de positive sidene i livet.
”Sikkert, men det er ikke fullt så enkelt,” protesterer jeg. ”Det er det”, sa Michael. ”Livet
handler om valg. Når du kutter vekk all dritten så er enhver situasjon et valg. Du velger
hvordan du skal reagere på situasjonene. Du velger hvordan folk skal påvirke ditt humør. Det
er du som velger om du vil være i godt eller dårlig humør.
Til syvende og sist så er det ditt valg hvordan du lever ditt liv.” Jeg tenkte over hva Michael
hadde sagt.
Like etterpå forlot jeg firmaet for å begynne for meg selv.
Vi mistet kontakten, men jeg tenkte ofte på ham når jeg tok et valg i forhold til livet
istedenfor bare å reagere på det.
Mange år senere hørte jeg at Michael var innblandet i en alvorlig ulykke med et fall på 20
meter fra en radiomast. Etter 18 timers operasjon og uker på intensiven, ble Michael utskrevet
fra sykehuset med skinner langs ryggen.
Jeg traff Michael omtrent seks uker etter ulykken. Da jeg spurte ham hvordan han hadde det,
svarte han: ”Hvis jeg hadde det bedre, måtte jeg være tvillinger. Vil du se arrene?”
Jeg avslo tilbudet om å se sårene, men spurte ham om hva som foregikk i hodet på ham under
ulykken. ”Det første jeg tenkte på var velferden til min ennå ufødte datter,” svarte Michael.
”Så mens jeg lå på bakken husket jeg at jeg hadde to valg. Jeg kunne velge å leve eller jeg
kunne velge å dø. Jeg valgte å leve” ”Var du ikke redd? Mistet du ikke bevisstheten?” spurte
jeg. Michael fortsatte, ”ambulansepersonellet var fantastisk. De sa hele tiden at alt kom til å
gå bra.
Men da de rullet meg inn på akuttmottaket og jeg så uttrykket til legene og sykepleierne, ble
jeg vettskremt. I øynene deres sto det skrevet: ”han er dødsens”. Jeg visste at jeg måtte gjøre
noe.” ”Hva gjorde du da?” spurte jeg. ”Vel, det var en stor brautende sykepleier som skrek
spørsmål til meg,” sa Michael. ”Hun spurte om jeg var allergisk for noe. ”Ja,” svarte jeg.
Legene og pleierne stanset opp mens de ventet på svaret mitt. Jeg trakk pusten og ropte:
”Tyngdekraften”:
Gjennom latteren deres sa jeg til dem: ”Jeg velger å leve. Operer meg som om jeg er levende,
ikke død.” Michael overlevde takket legenes dyktighet, men også på grunn av sin fantastiske
holdning. Jeg lærte fra ham at hver dag kan vi velge å leve helt.
Holdning er, tross alt, alt.” Bekymre deg derfor ikke for morgendagen, for morgendagen vil
bekymre seg for seg selv. ”Hver dag har nok med sin egen plage.” Egentlig er dagen i dag den
morgendagen du bekymret deg for i går.
Nå har du to valg:
1. Slette dette
2. Videresend det til folk som du bryr deg om.
Jeg håper du velger alternativ 2. Det gjorde jeg. ”

Jeg velger også alternativ 2, og via Kongshaugnytt sender jeg det videre til alle dere som jeg
bryr meg om.

-- oo0oo --

Rapport fra styret Stockflethsgate 22 AS
I ordinær generalforsamling den 2. mai 2007 ble det valgt et nytt styre i Stockflethsgate 22
AS med to medlemmer hvorav 1 varamedlem fra hver av de fire logene i Sandefjord.
Fra Loge nr. 15 Kongshaug ble bror Kjell Krohn Riege valgt som medlem og Eks OM Fred
Magne Olafsen som varamedlem.

I første styremøte konstituerte styret seg i henhold til vedtektene, og som leder ble valgt
Marianne Bergsted fra Loge nr. 120 Gaia.
Eks OM Arne Sørlie fortsetter som forretningsfører for å gi styret den kontinuitet som er
nødvendig for å kunne ta seg av driften av logehuset i Stockflethsgate 22.
Styret hadde så en igjennom av de saker som det avtroppende styret hadde til behandling. Det
var gjennomgang av leieforholdene, tekniske forhold som f. eks. ny hovedtavle for strøm og
aktuelle saker knyttet til logesalen. Styret har vært gjennom huset for å få et overblikk over
forholdene.
Styret har vedtatt en Instruks for Styret og en Årsplan for å sikre en grei saksbehandling og
fordeling av plikter og ansvar.
Styret vil involvere Huskomiteen i det løpende vedlikehold og eventuelle enkle utbedringer.
Kjell Krohn Riege
styremedlem
--oo0oo --

Eks OM Arne Sørlie sendte dette brev til Loge Kongshaug etter sin
”uttreden” av styret
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