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Kjære lesere av Kongshaug-nytt! 
 

Vi kunne 5. november se tilbake på 80 års drift av Loge 15 Kongshaug. For fem år siden 
hadde vi en større markering med festloge og middag med mange gode taler. En fargerik og 
god beretning ble festet på papiret, som så tilbake på litt av det som har vært logens liv. 
Knoppskyting ble det også underveis, Loge 48 Færder kom til for 50 år siden. De har siden 
mai måned markert dette med mange fine arrangementer. 
 

Vår logesang ble opprinnelig skrevet av bror Halvdan Feen, med melodi av bror Erling Bøe, 
til innvielsen av Dronningens gate 9 i 1931. Den ble så, med noen små endringer, valgt som 
vår logesang kort tid etter innvielsen. 
 

Kongshaug-Nytt ble til i 1989 etter initiativ av Eks OM Birger B. Vabog. Han satt som 
redaktør i 9 år, med bror Erling Riisnæs som medredaktør fra 1993. I 1997 kom brødrene 
Frank Eriksen og Bjørn Hørnes inn i redaksjonen, og i 1999 overtok bror Svein Harald 
Sataslaatten ansvaret som redaktør. Han har siden siste år fått hjelp av bror Arvid Wold. 
  

En loge har behov for lokaliteter, og vi må sies å ha gode lokaler i Stockfleths gt 22 AS. I høst 
har vi fått til en likestilling av de fire logene i Sandefjord, når det gjelder eierforhold til 
bygget, aksjene er fordelt på godt Odd Fellow vis. Nå er det opp til det til våren nyvalgte 
styret, å sørge for at bygget blir tatt godt vare på, slik at alle logebrødre og logesøstre kan føle 
seg trygge på at riktig beslutning ble fattet i de fire logenes kollegier. 
 

Så er atter en gang julen for døren. I skrivende stund er ikke julestemningen helt til å ta og 
føle på, med lett regn og 8 – 10 varmegrader. Men det kan endre seg fort, og en kan se for seg 
snø på markene og en blek desembersol som stråler gjennom iskrystaller på bartrærne. 
  

Det er mitt ønske at alle får en velsignet julehøytid sammen med sine kjære, og at vi blir spart 
for store bekymringer og triste opplevelser. Samtidig vil jeg ønske alle et riktig godt nyttår i 
beste Odd Fellow ånd. 
 
Åge B. Eriksen 
Overmester 
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    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 desembernatta slutt, 
mørketiden  er snart over, om noen dager snur solen. – Så er vel de fleste ferdige med å hjelpe 
til med rengjøring og sølvpuss, julegardiner er vel hengt opp. Freden kan snart senke seg, vi 
sitter i logesalen på julemøtet og nyter roen og høytiden. 

 
 

Et lite tilbakeblikk på arrangementer i høst 
 
Mandag11.september hadde vi en hyggelig klubbaften på Kaupang. 
Bestyrer ved Larvik museum Arnfinn Malme holdt et interessant foredrag 
og en spennende omvisning på historisk grunn, hvor han fortalte om  
vikingene som levde der for over tusen år siden. 
Det var en fin høst kveld, og etter omvisningen ble vi servert kaffe og 
Wiener brød 
Vi var 43 brødre med damer tilstede. Det var ekstra hyggelig at 
Det var noen av brødrene som hadde tatt med seg barn på denne markvandringen. 
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Mandag 10. oktober fikk vi besøk Iacob Fleischer som holdt et flott informativt kåseri om 
Europas kongehus fra vikingtiden og fram til i dag 
Vi fikk høre at de fleste av Europas kongehus var i slekt, igjennom inngifte 
seg i mellom 
Fleischer syntes det var en fordel at det kom nytt blod inn i kongefamiliene 
ved at de kongelige nå hadde begynt å gifte seg borgelig. 
Etter kåseriet fikk vi servert snitter og kaffe 
Det var 26 brødre med damer tilstede. 
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Mandag 13.november hadde vi besøk av Torkjell Berulfsen 
som holdt et kåseri om akevitt og dens historie 
Berulfsen er en ypperlig kåsør som underholdt forsamlingen med 



glimrende historiekunnskaper, humoristiske historier og en svært god kjennskap til 
forskjellige akevitt merker. 
Det ble utdelt smaskprøve på akevitt. Den ene var lagret i fem år og var brun 
Den andre var blank og lagret i ni måneder, dette var den samme akevitten. 
Det var en markant forskjell på smaken. 
Vi var ca 87 brødre med damer, og innbudte gjester tilstede. Det var ekstra hyggelig at det 
også var brødre fra Loge Færder tilstede 
Etter kåseriet ble det servert snitter med kaffe og akevitt. 
En stor takk til privatnevnda og andre gode hjelpere for at det ble en hyggelig 
og vellykket kveld. 
 

-oo0oo- 
Bli kjent med en bror 
 
På ettermøtet 18.09 ble bror Jan Løkkevol intervjuet av bror Frank Eriksen 
 
Jan ble født og vokste opp på Ila ved St. Hanshaugen i Oslo i 1933. Han skulle begynne på Ila 
skole i 1940, men da skolen ble okkupert av tyskerne, måtte han gå på diverse andre lokaler 
rundt omkring i nabolaget, og det rareste stedet han gikk, var på spisebrakka til veivesenet i 
4.kl. Der fikk han et langt frikvarter da arbeiderne skulle spise. Men han mener han fikk den 
lærdommen han skulle ha. 
Så bodde han 3 år i Asker, før han flyttet tilbake til Oslo, og etter realskolen begynte han som 
læregutt ved Oslo Lysverker, men i 1952 vervet han seg i Sjømilitære Korps i Horten for 6 år. 
Det var egentlig en spennende tid med radarutdannelse på Mågerø, Tjøme og sjøtjeneste på 
bl.a. de gamle jagerne med banjerliv og hengekøyer. 
Radarskolen han gikk på lå på Mågerø den gangen, heldigvis, og på sommertid gikk mye av 
fritiden med til å kikke på alle jentene som ferierte der. Der traff han en søt liten 
Sandefjordsjente som ferierte i nærheten av gamle Ormelet pensjonat hvor det om sommeren 
var dans til stadighet, og dermed var det gjort. Så Veslemøy og Jan har holdt i sammen helt 
fra 1954. I 1958 var han ferdig med vervetiden i marinen, og da begynte han på 3 års 
videreutdannelse på Stockholms Tekniska Institut. PÅ den tiden var det jo ikke snakk om å 
kjøpe seg bil, så han endte opp med en NSU PRIMA scooter, godt brukt, men effektiv nok til 
at den tok han til Sandefjord i alle sommerferiene. Han var jo ung og sprek den gangen. I alle 
feriene jobbet han hos G. Wiik under oppførelsen av Park Hotell, så han fikk en god del 
praksis som kom godt med senere. 
Han ville skaffe seg en ingeniørjobb i Sandefjord, men det viste seg å være vanskelig. Han 
hadde jo planer om å gifte seg med Veslemøy også. Så var det en som fortalte han at 
Kamfjordverven trengte elektrokyndige folk, og der ble han godt tatt imot. Så hele sommeren 
var han med og overhalte det elektriske på hvalbåtene til Tor Dahl. Så kom høsten og han fikk 
tilbud om å reise ut som elektriker på en hvalbåt, dette hørtes jo spennende ut, og etter en 
lengre samtale med Veslemøy, slo han til. Dette var jo veldig spennende for en Oslogutt, men 
avskjeden var ikke lett. Sommeren etter giftet han seg med Veslemøy og han hadde også fått 
arbeid som TV-reparatør her i byen. Etter 2-3 år søkte han en stilling i et annet firma og fikk 
arbeide i et større firma i Oslo. Dette resulterte i at han og Veslemøy forlot Sandefjord for ca. 
10 år. I mellomtiden ble svigerfaren enkemann, og han truet med å selge huset hvis de ikke 
kom tilbake. Dermed var det bare en ting å gjøre. Jan fikk jobb i Sandefjord i et firma som 
etter 2 år gikk inn. Jan fikk så jobb på Jahres fabrikker hvor han i godt voksen alder fikk 
anledning til å ta montørprøven som elektriker og i 1980 fikk han stilling som målersjef på 
Larvik everk, hvor han var til han gikk av som pensjonist. 
Men det som var et lite problem med å bo i Sandefjord, var at få kjente han og motsatt. Han 
ble tatt opp i Odd Fellow, og det har han aldri angret på. Her har han hatt en fin tid med 
mange nye og gode bekjentskaper. 
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Vårterminens klubbaftener 
  

8.januar 
 
Denne kvelden får vi besøk av byens ordfører Bjørn Ole Gleditsch 
Han vil snakke om byen vår og utviklingen framover 
Dette burde være en klubbaften som skulle interessere de fleste. 
Dette er en fin anledning til å stille noen direkte spørsmål til byens ordfører 
i våre selskapslokaler. Denne klubbaftenen må vi ha påmelding. Vi serverer 
snitter m/kaffe/te 
 
Meld dere på til Billy Sandnes tlf. 3345 52 09 eller Reidar Helgeland 
Tlf. 33 44 16 15 innen 5.januar 2007 
 
 
Lørdag 10. februar  
 
Denne kvelden arrangerer vi nyttårsball. Vi kommer tilbake med en invitasjon på nyåret, men 
merk dere datoen. 
 
. 
12.februar  
 
Denne kvelden skal vi besøke byens brannstasjon og vi får omvisning av bror Øystein 
Mathisen. 
Sandefjord brannstasjon er også 110 sentral for hele vestfold. 
Etter omvisningen serveres kaffe og wienerbrød på brannstasjonen. 
Husk alle våre klubbaftener er med damer venner og eventuelle reflektanter til Logen 
 
 
UM 
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VI GRATULERERVI GRATULERERVI GRATULERERVI GRATULERER    
 Henry Stephensen  90 år 23. desember 
 Tor Chr. Wennerød  90 år   2  januar 
 Finn Holtan   75 år   5  februar 
 
 



Vi ønsker to nye brødre velkommen i vår loge 
 

 

Bjørn Ellefsen ble innviet i vår loge 2. oktober 
2006. Han er født i Tønsberg og oppvokst på Sem 
der han gikk barneskole og videregående Kjelle 
ungdomskole.  
Han er oppvokst på Auli gård på Sem og han drev 
gården i 15 år. Han er gift med Turid og de har 2 
gutter og 1 jente. Videre har de 6 barnebarn. 
Senere flyttet han til Tjølling der han fortsatte 
som bonde i 5 år. 
I arbeidslivet startet han, i tillegg til å være 
bonde, som sjømann, men fortsatte som 
hjelpegutt på lastebil i 1970 og kjørte transport på 
kontinentet. Han har fortsatt med transport i inn 
og utland, men nå med turbuss noe mange av oss 
husker fra turen til Hadeslev i vår. 
I fritiden er han opptatt med seiling og familie. 
 

 
-oo0oo- 

 

 

Bjørn Øyvind Loland Børgesen ble innviet i vår 
loge 04. desember. Han er født i Fredrikstad der 
han bodde i 3 år. Deretter flyttet familien til 
Gravdal ved Bergen der de bodde i 3. år. Så 
flyttet familien til Trondheim der Bjørn begynte 
på skole. Etter 4 ½ år flyttet de til Skatval der 
han fortsatte til ut realskolen. Han er gift med 
Signy som er søster i Rebekkaloge Gaia. 
Bjørn gikk i elektrikerlære før han gikk startet i 
marinen der han var i en del år. 
Han bosatte seg så i Trondheim der han arbeidet 
som operatør på Vinmonopolet i 17 år. Nå flyttet 
han og arbeidet på Vinmonopolet på Hasle i 8 år. 
Bjørn er ivrig sykkellist og har syklet Trondheim 
– Oslo 10 ganger 
Ellers er han ivrig leser av kulturhistorie samt at 
han samler på gamle telefonapparater og radioer. 

 



 

Spreke brødre har fylt år og vi gratulerer. 
      

 

Bror Sigurd Olsen fylte 80 år 02.10. Han ble 
innviet i vår loge 02.12.68 med Erik Iversen som 
fadder. Bror Sigurd er født og oppvokst i Larvik, 
der han også fikk sin utdannelse som rørlegger. 
I 1951 flyttet han til Sandefjord sammen med sin 
Rigmor. Sammen med tvillingsøster Ragnhild 
hadde hun fått tomt av sin mor i Jegerveien, og 
her bygde Rigmor/Sigurd og Ravnhild/svoger 
Torbjørn tomannsbolig, som de fortsatt bor i. 
Larvik Rørhandel, Sigurds arbeidsgiver hadde 
fått rørleggerarbeidet på Sandar meieri. Svoger 
Torbjørn, som egentlig var pølsemaker ble med, 
og snart påtok de seg jobber rundt om i byen. 
Rørleggerbedriften Olsen og Wallum var en 
realitet, og en rekke oppdrag i byen ble utført, 
blant annet Vestfoldbankens (Nordea) nybygg på 
Aagaards plass, Hvaltorvet og ikke minst 
oljeriggene på Framnæs. Sigurd har vært en 
trofast sanger i Sandefjord Sangforening 
gjennom 20 år. 

Båtlivet har også hatt en stor plass i hans hjerte. Turene var flest i nærområdet, først og fremst 
Lindholmen, men det var også turer til Sørlandet og svenskekysten. 
Han er også i den heldige stilling at han har barn og de fleste barnebarn i byen. 
I logen har han gledet brødrene gjennom mange år med sin sang ved en rekke anledninger. 
Ikke minst ved logens innvielser.  
 

--oo0oo— 
 

 

Hans Erik Thomsen fylte 60 år den 25. 
oktober  
Hans Erik ble innviet i logen 02-12-1996 og hans 
fadder er Harald Hegdahl 
Hans Erik kommer fra Danmark og han reiste 
hjemmefra som nyutdannet baker da han var 19 
år. Han bodde 7 år i Gøteborg der han jobbet 3 
år i bakeri før han begynte å kjøre lastebil/trailer. 
Han arbeidet som trailersjåfør da han kom til 
Norge i 1973 og her fortsatte han med trailer 
kjøring på kontinentet til 1985. Han begynte så å 
kjøre turbuss både her i Norge og på kontinentet. 
I 1989 begynte han i Sandefjord kommune som 
Trafikkbetjent og det holder han på med ennå. 
Han er gift med Torunn og har 3 barn 2 sønner 
og en datter og ett barnebarn. 
Hans store hobby er Sandefjords Sangforening 
hvor han pr dags dato er formann etter 12 år 
som kasserer. Han liker også å fiske, jobbe litt i 
hagen, og så har han hunden sin, Balder som 
han går tur med. Han møter også svært ofte i vår 
loge der han trives veldig bra. At han trives svært 
godt tyder hans tilstedeværelse i løpet av 7 år på 
forskjellige stoler med bare 2 fravær på. 
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Hans Jørgen Vesterås 50 år den 7. oktober 
Hans Jørgen ble innviet i vår loge den 30.03.1998. han er født i 
Moss der han vokste opp og flytte derfra i 1980. 
Han var yrkesoffiser i 10 år og dette medførte flytting rundt i 
store deler av landet. Han havnet til slutt i Rogaland der han 
traff sin kone, Olaug. 
De flyttet så til Melsomvik i 1993 der de siden har bodd. De 
har en gutt på 22 år og en jente på 12 år. 
Siden han flyttet til Melsomvik har han blant annet vært ansatt 
i Transportsentralen i Sandefjord i 4 år og Nanset Standard i 
Larvik i 4 år. Han er nå leder av Orcus vikarbyrå med utleie, 
rekruttering og bemanning. 
I fritiden er han sterkt engasjert innen Stokke Idrettsråd og 
Stokke Fotball. 
Utover dette er han aktiv i båtforeningen og er svert glad i 
båtliv.  
Han benytter også mye tid til løpstrening noe som i år 
kuliminerte med New York Maraton 
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Store begivenheter i vår loge siden siste nummer av 
Kongshaugnytt 

 

Dobbelt Ve Ju-tildeling 40 og 50 år 
den 30. oktober 2006 

 

 
 

Veteranene flankert av til v. DSS Jonn Wøllo og til h. vår OM  
Åge Bernhard Eriksen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole Petter Larsen  
fikk 40 års 
veteranjuvel  

 
 
 
 
 
 
 
 
Carsten Anker 
Fredriksen fikk 
50 års 
veteranjuvel 

 
Ved en meget høytidelig ceremoni i logesalen tildelte DSS Jonn Wøllo, assistert av sine 
storembedsmenn, juvelene til de to veteranene. 50 års Ve Ju til Bror Karsten Anker 
Fredriksen og 40 års Ve Ju til Bror Ole Petter Larsen. Det var 63 Brødre tilstede ved den 
meget spesielle anledningen. 
 
Etter måltidet på ettermøtet avsluttet bror Svein Harald Sataslaatten med sangen nedenfor  
 

REKK MEG DIN HÅND 
Mel; O Store  Gud 

Rekk meg din hånd og la oss kjeden knytte, 
I denne kveld når mørket faller på, 
Lukk opp ditt sinn og la ditt hjerte lytte, 
Til vennskapsordene som du skal få; 
For evig knytter vi vårt Vennskapsbånd, 
fra hånd til hånd, fra hånd til hånd. 
for evig knytter vi vårt Vennskapsbånd, 
fra hånd til hånd, fra hånd til hånd. 
 

Og nå er broderkjeden atter knyttet, 
Fra hånd til hånd blant brødre på vår jord, 
I denne kveld så har vi atter lyttet, 
Til Vennskap, Kjærlighet og Sannhets ord: 
For evig knytter vi vårt Sannhetsbånd, 
fra hånd til hånd, fra hånd til hånd. 
For evig knytter vi vårt Sannhetsbånd, 
fra hånd til hånd, fra hånd til hånd. 

Den strie dagen vil vi gjerne glemme, 
og lukker døren til vår sal her inn, 
hør Kjærlighetens rene klare stemme, 
den gir oss fred og ro i travle sinn; 
For evig knyttes Kjærlighetens bånd, 
fra hånd til hånd, fra hånd til hånd. 
For evig knyttes Kjærlighetens bånd, 

    fra hånd til hånd, fra hånd til hånd. 

 

 
 



 

Tredobbelt Ve Ju-tildeling 25 år 
den 16. november 2006 

 

 

Bror Arvid Jensen ble innviet i vår Orden 6. april 1981. Hans fadder var 
siv.ing. Haakon Kjæraas, eks.OM i vår loge. 
Han har hatt følgende embeter i vår loge: UM v.ass., Om v.ass og IV. 
 

 
 
 

 

Bror Gunnar Roggert ble innviet i vår Orden 6. april 1981. Hans fadder er 
lektor Theo Rove, EksOM i vår loge. 
Han har hatt følgende embeter: YV, Arkivar, OM h.ass og UM h.ass. 
Han er også medlem av leir nr. 8 Vestfold 

 
 
 

 

Bror Bjørn Solberg ble innviet i vår Orden 16. november 1981. Hans 
fadder er lektor Theo Rove, EksOM i vår loge. 
Han har hatt følgende embeter: Inspektør, Skattmester, Sekretær, 
UM OM og EksOM. 
Han har storlogegraden og er i dag Storrepresentant i vår loge 
Han er også medlem av leir nr. 8 Vestfold. 
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Siden siste nummer av Kongshaugnytt kom ut har en av våre brødre gått bort 
 

 

Bror Odd Lund Gustavsen døde 28. oktober 90 
år gammel. En av logens eldre brødre er gått 
bort. 
Odd Lund Gustavsen ble født 9. juli 1916 og 
innviet i loge nr. 15 Kongshaug 4. desember 
1950 i det gamle logelokalet i Dronningensgt. 9, 
34 år gammel. 
Hans eldste bror, Birger Gustavsen, også 
medlem av vår loge, var hans fadder. 
Bror Odd var yngst av 3 brødre, alle medlemmer 
av loge Kongshaug.   
Han var UM's h.a. i 1964-65. Han var også 
medlem av leiren. 
Vi lyser fred over han og minnes ham i 
vennskap, kjærlighet og sannhet. 

 
 



 
 

-oo0oo- 
 
 

Menyliste Vårminen 
 
08.01  
Klubbaften  
Snitter  
Kr.80,-  

15.01  
Den høye Sannhets Grad   
Ørret 
Kr. 150,- 

29.01  
Arb.m. Regnskap og budsj. 
Fiskesuppe 
Kr.100,- 

05.02  
Den Edle Kjærlighets Grad   
Kyllingfilet  
Kr.120,- 

10.02 
Nyttårsball   
Egen meny 

12.02  
Klubbaften S.fjord 
Br.stasjon  
Wienerbrød 
Kr.50,- 

19.02  
25. års veteranjuvel  
Kalvestek 
Kr.130,- 

05.03  
Det Gode Vennskaps Grad.  
Jegergryte  
Kr.110,- 

19.03 
40 og 50 års V.juvel 
Erter kjøtt og flesk 
Kr. 150.- 

16.04.  
Innvielse 
Torsk 
Kr. 160,- 

30.04  
Arbeidsmøte   
Rundstykker 
Kr.50,- 

07.05. 
Den Høye Sannhets Grad 
Ørret 
Kr.150,- 

09.06.  
Sommerfest  
Spekemat med tilbehør 
Kr.140,- 
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Glad innsats for SOS-barnebyer, og det nytter ! 
 
Odd Fellow Loge Kongshaug i Sandefjord har drevet 
aktiv innsats for SOS-barnebyer siden 1975, da man fikk 
sitt første fadderbarn, Shashi Kala i barnebyen 
Greenfields i India.  Dette skulle utvikle seg til å bli en 
omfattende del av Logens humanitære arbeid med en 
betydelig innsats der brødrene skulle bli med aktivt i et 
videre grenseløst sosialt arbeid for dem som lider. 
 

Man fikk etter hvert flere fadderbarn, og fant tiden inne til 
å intensivere virksomheten for SOS-barnebyer. Etter et 
lengre forhåndsarbeide ble det vedtatt å opprette "Loge 
Kongshaug's Fond for SOS-barnebyer" og avkastningen 
skulle være med til å betale utgiftene til fadderskap for 
minst 3 fadderbarn. Fondet er nå på kr. 135.000,- og i 
tillegg til 4 fadderbarn og 1 barneby ytes det årlig 
betydelige midler til bygging av nye barnebyer, skoler, 
samt undervisning og sosiale formål i SOS-regi. Fondet 
sikrer derved langsiktig hjelp til de forpliktelser man til 
enhver tid har påtatt seg. 
 

Man fikk i 1992 Storlogens godkjennelse for en offentlig 
aksjon der de 3 loger i Sandefjord i samarbeid med den 
lokale SOS-støttegruppe kunne samle inn midler til 
bygging av et familiehus i den nye barnebyen Islice i 
Latvia. 
 

Likeledes ble man aktivt med da Odd Fellow - og 
Rebekkalogene i Vestfold i 1998 besluttet en aksjon ved 
Ordenens 100 års jubileum i Norge, med formål for SOS-
barnebyer. Formålet ble å bygge et SOS Dagsenter og 
Helseklinikk i Addis Abbeba i Etiopia. 
 

Ekstra aktivitet har det blitt siden Loge Kongshaug i 1998 
anskaffet en Lirekasse og startet Ballongsalg 17. mai og 
på Handelsdager. Det var nok mange som trakk på smile-
båndet og ristet på hodet av slike tiltak for å skaffe midler 
til saken. Sannelig har man fått positiv erfaring og mange 
hyggelige tilbakemeldinger fra publikum.  Så på disse 8 
årene siden 1998 har det blitt midler på vel så kr. 
650.000,- ved siden av god PR for saken. 
 

Og så har vi fått en nå 75 år gammel glad giver som hvert 
år siden 2002 har betrodd oss å selge første-klasses 
bjørkeved til inntekt for SOS-barnebyer. Bondemannen 
Knut Bøvre hogger ved i egen skau om vinteren, deler den 
opp i favnestørrelse, tørker den i friluft med vår- og 
sommerluft før han kjører den inn i en stor driftsbygning. 
Etter oppgave fra oss deler Knut veden i 30 cm og 20 cm 
lengder. Vi sørger for vedsekker, pakking, annonsering i 
lokalavisen for salg og levering til kunder. Det begynte i 
2002 med 10 favner ved i 400 sekker som har øket opp 
gjennom årene til 970 sekker i 2006. Vi har dermed fått 
meget god respons hos publikum som synes dette gir 
varme både til seg selv og nødstedte barn.  
 

Knut Bøvres initiativ har til sammen på disse årene 
resultert i en omsetning på kr. 199.000,-, og han føler 
trivsel og glede når han på denne måten kan bidra til å 
lindre nød og skape en tryggere framtid for mange barn.  
"Dere kan regne med mer førsteklasses ved så lenge helsa 
holder", sier han til oss.  
Sammen med publikums og næringslivets støtte, er vi 
selvfølgelig meget takknemlig for et slikt incitament for 
vår videre humanitære virksomhet. 
 
  Tekst og fotos Birger Bugge Vabog, 

  formann i Loge Kongshaugs Nemnd for SOS-barnebyer. 

                       

 
Odd Fellow Aksjon 1992.  Fra venstre B. B. Vabog, Loge Kongshaug,  

J. E. Asdahl, Loge Færder, Inger Stemshaug SOS- barnebyer,  
R. Asplund, Loge Verdande, G. Roggert, Loge Kongshaug. 

 

 
Den glade giver av ved, bondemannen Knut Bøvre ved siden av 

ferdigpakket ved med noe av vedhaugen i bakgrunnen. 
Nedenfor er kappsagen i flittig bruk. 

 

 

Edvard Eriksen laster for utkjøring til kunder. I bakgrunnen ser man  
den fine bjørkeskogen som i høstfarger venter på vinter og ny hogst. 

Ole P.Larsen og Ragnar Allum representerer mange tunge tak med 
vedsekkene både ved pakking, lagring, utkjøring og bæring til kunder. 



 
---oo0oo--- 

Ut i Europa med Odd Fellow 2007 
 
Neste års Odd Fellowtur går til Toscana i Italia. Turen er en kombinert fly / busstur der det 
blir korte turer rundt i distriktet som av mange sies å være det ”vakreste sted i verden”. Turen 
starter 29. april med buss til Gardermoen og retur 6. april. Det er plass til 50 personer, så først 
til mølla. 
Påmelding til Gunn og Arvid Wold på telefon 
33 46 22 96 og her er 2 linjer inn.  Med start 14.12.2006. På grunn av juleferie er vi å treffe på 
dette nummer bare 14. og 15. desember men er også å treffe på mobil: 
908 43 149 og 917 17 965 hele tiden. 
Det er 50 plasser så først til mølla…. 

---oo0oo--- 

 
Ved hvert valg av nytt kolegie lages det en ny matrikkel og dette vil også skje høsten 2007. I 
denne forbindelse er fotokomiteen i gang med å fotografere alle våre brødre. Fotograferingen 
startet 20.11 og den neste mulighet er 15.01.2007 da vi har 3.grads møte. 
Det henstilles til de brødre som ikke har nytt foto om å møte for fotografering. Dette starter 
kl.17:30. 

---oo0oo--- 

Når en setter seg godt tilbake i gostolen og memorerer litt over den tid som er gått er det 
vel mange tanker en kan gjøre seg 

 
Ingen ting er som før. Allting er lengre borte nå enn før. Det er dobbelt så langt til butikken, og jeg har lagt 

merke til at det er en ny bakke der også. Jeg har sluttet å løpe etter bussen, den går  før den pleide å gå. Det ser 

ut til at de lager trappene mye brattere nå enn de gjorde før - i gamle dager.    -   Og har dere lagt merke til de 

små typene de bruker i avisen? Det er ingen vits i å be folk å lese høyt heller, alle snakker så lavt at en knapt kan 

høre hva de sier.   -   Fy så trange kjolene er blitt nå, især rundt livet og hoftene. Og skolissene klarer jeg snart 

ikke å knytte.   -   Til og med folk forandrer seg, de er mye yngre enn jeg var da jeg var på deres alder. På den 
andre siden så er folk på min alder så mye eldre enn jeg. Jeg støtte på en gammel skolekamerat forleden, hun 

var blitt så gammel at hun kjente ikke meg igjen. Jeg tenkte på den stakkar'n da jeg kjemmet håret mitt i morges, 

og mens jeg gjorde det fikk jeg se meg selv i speilet.   -   Sant for dyden - de lager ikke lenger så gode speil som 

de gjorde før. 

 
---oo0oo--- 

 
Også små barn husker godt 

 
En liten pike kom hjem fra barnehaven etter siste dag før jul, da bl.a. juleevangeliet var blitt 
lest. Hun løp ivrig inn til mor og sa: ”Du mor, husker du den damen som het Maria som fikk 
en baby i fjor?  -  Tenk,  nå har hun fått en baby til!” 

 
I tussmørke timer når dagen blir mindre 

Da tennes et lys med et håp i ditt indre 

Da binder vi kransen av granbar på skolen 

Og setter inn lys som en hilsen fra solen. 

 

I blåsende kvelder med regn på hver rute 

Så sitter vi trygt og lar høstvinden tute. 

Vi fletter en kurv som har form av et hjerte 

Mens mor baker goro, berliner og terte. 



 

Hver morgen når dagen et gråskimmer sender 

Vi åpner en port på en liten kalender 

Og der er det nisser og nysnø på taket 

Men porten, den siste, står ennå tilbake. 

 

Ingenting er som å vente og vente 

Vi henger opp kristtorn og tre skal vi hente. 

Så rekker jeg deg nå med glede to hender 

Og så blir det jul og adventvisen ender. 

 

       Alf Prøysen’s Adventvise 

 

---oo0oo--- 

 

I denne travle førjulstid vil jeg avslutte med et lite Gruk av Piet Hein: 

 

Man render og udfolder sådan en flid. 

Med nyttige ting, at man aldri får tid 

Til det som man helst ville vi’ seg.. 

Forklaringen på det er åpenbar 

Tid – det er slet ikke noget man har  

Men noget man selv må gi seg 

 

Vi sender 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. Vi tenker på dere alle, og ønsker dere 
alle 
 

 

GOD  JUL  OG GODT  NYTT  ÅR. 
 

 
 
 
 
 
Redaksjon: Svein Harald Sataslaatten, Arvid K. Wold og Bjørn Hørnes 


