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Kjære lesere av Kongshaug-nytt! 
 

”En sommer er over” heter det i sangen som en artist fremførte for en del år siden. For 
Vestfolds del har denne sommeren vært varm og tørr, til glede for mange som ferierer, men 
sikkert til bry for de som lever av å dyrke jordens grøde. Men slik er det, alle kan ikke får det 
helt som en vil hele tiden. Jeg håper likevel at brødrene har fått ”ladet batteriene” for å ta fatt 
på en høstsesjon som vil inneholde mange gode opplevelser for oss alle. Ser en på vår 
terminliste, så skal vi ha tildeling av juveler til for 25, 40 og 50års medlemskap. Det må jo 
være noe spesielt som gjør at man vil være med så lenge i vår Orden. Noen er flittige til å 
møte, mens andre prioriterer på en annen måte men juvelen er for antall år en har vært 
medlem og ikke hvor ofte en har møtt. 
I år har det vært flere av brødrene som har fylt runde år, og det har vært en fornøyelse å få lov 
til å besøke flesteparten av disse med en liten hilsen. Det er utrolig mye interessant å høre fra 
deres lange liv, mange synes at dette var da ikke noe å snakke om, men det har vært en 
berikelse å få ta del beskrivelser av deres hverdag og fest.  
Det er mitt håp at dette nye ”logeåret” som vi nå starter, vil gi oss alle mye godt, med gode 
opplevelser i logesalen og på ettermøtene. Jeg er sikker på at embetsmennene vil gjøre sitt 
beste for at dette skal bli en realitet, så får en se mellom fingrene om det skulle bli en liten 
glipp nå og da. 
God høst! 
 
Åge B. Eriksen 
Overmester   
 

 
 
 
 
 



Et lite tilbakeblikk på arrangementer i sommer 
 
Det første arrangementet var årets sommerfest på Gogstad kystlag 11.juni 
 
Sommerfesten ble også i år et vellykket arrangement, vi hadde værgudene med oss. Det var til 
sammen 53 personer, brødre med damer og innbudte gjester 
Som vanlig servert spekemat med tilbehør og bløtkake med kaffe. 
Allsangen ble ledet av bror Arild Larsen på gitar Det var dans til fengende musikk til langt ut 
i de små timer. 
Dette er et arrangement som er kommet for å bli. 
På denne kvelden hadde vi også skifte av formann for privat nemnda. Arild Larsen gikk av 
som formann og ny ble Billy Ken Sandnes. 
Sett av datoen 9.juni til neste år, da blir det sommerfest igjen. 
UM 
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Sommer tur for eldre, ut i det blå. 13.juni 
  
I år gikk sommerturen for eldre til Vindfjelltunet turisthytte 
Vindfjelltunet har i år fått nye eiere, et ungt og entusiastisk ektepar som satser på driften av 
dette flotte stedet. 
Vi fikk også et historisk foredrag om stedet som var svært interessant, 
Om opprinnelsen og de mange eierskifter, og om stedets betydning under siste krig. 
Vi ble servert nydelige smørbrød og gode bløtkaker med kaffe til. 
Bror Arild Larsen med gitar ledet allsangen også her. 
Det var 49 eldre med på turen og 13 brødre som var sjåfører 
Været var nydelig også på denne turen og vi hadde en meget fin sommerkveld. 
Det ble en fin tur opp og ned Lågen dalen denne kvelden, i tillegg til et vellykket 
arrangement. 
En stor takk til brødrene som gjorde dette til en minnerik kveld for våre gjester. 
UM 
 

 
 
Sjåførene som deltok på turen ut i det blå til Vindfjelltunet 
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Høstterminens klubbaftener 
  

 Vi har i høst prøvd å legge opp til et variert program på høstens klubbaftener. Alle våre 
klubbaftener er med damer, venner og eventuelle reflektanter til Logen. 
 
11. september på Kaupang der får vi omvisning av folk fra Larvik Museum. Frammøte på 
Kaupang kl.1800 eller for de som ikke er kjent avreise fra Stockflethsgt. 22 kl.1730 Etter 
omvisningen får vi servert kaffe og Wienerbrød. Denne klubbaftenen er gratis. 
 
9. oktober får vi besøk av Iacob Fleischer som skal holde et foredrag om 
Europas kongehus. Denne kvelden serverer vi snitter og prisen pr. person 
blir kroner 80,- 
 
13. november får vi besøk av Torkjell  Berulfsen kjent fra NRK 
Han skal holde et foredra om akevitt. Det blir også smaksprøver 
Etter foredraget serverer vi snitter 
Prisen pr. person blir kroner 80,- 
 
Alle de nevnte klubbaftener må vi ha påmelding 
  
Dere kan melde der på til: 
  
Billy K.Sandnes Tlf.   33455209 mobil 97680775 
  
Reidar Helgeland Tlf. 33441615 mobil 93099382 
  
UM  
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VI GRATULERERVI GRATULERERVI GRATULERERVI GRATULERER    
Sigurd Olsen   80 år   2. oktober 
Hans Jørgen Vesterås 50 år   7. oktober 
Hans Erik Thomsen  60 år 25. oktober 

 Henry Stephensen  90 år 23. desember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi ønsker en bror velkommen i vår loge 
 

 

Willy Heimtoft ble overført fra Loge 45 Varanger 
til vår loge 03.04.2006. 
Alder:  64 år 
Bopel:  Tjodalyng, men født på 
Måsøy(Finnmark) og vokst opp i Tromsø. 
Familie: Gift med Turid som er med i 
Rebekkalosje nr. 120 Gaia. De har3 sønner som 
bor i Trøndelag og på Østlandet/Sørlandet. 
Utdannelse: Etter artium i Tromsø i 1961 ble det 
Bankakademiet med senere påbygging innenfor 
økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen i 
Bergen. 
Arbeid:   Det har blitt mye økonomi i mitt virke 
både i bank og i Distriktenes Utbyggingsfond. I 
en 10-års periode gikk det på prosjekt og 
prosjektledelse mot Russland. Arbeidsstedene 
mine har vært Målselv, Kirkenes, Vardø og 
Halden. Etter at jeg ble pensjonist, flyttet vi i 
2003 sørover(fra Kirkenes), og jeg trives 
utmerket i min nye tilværelse. 

Hva har påvirket deg slik at du er den du er? 
Arv og miljø. Jeg har vært i kontakt med mange menneskeskjebner, på godt og vondt, som har 
satt preg på meg og bl.a. påvirket mitt menneskesyn. Så over tid er jeg også blitt en en mye 
mykere mann. 
Mine fritidsinteresser har også forandret seg. Før ble det mye jakt og fiske, men nå prioriteres 
reiser med bl.a. vintertur til Syden og noen Finnmarksturer for å se til mine to hytter. 
Forballinteressen er fortsatt tilstede. Har litt problem når Tromsø og Sandefjord spiller mot 
hverandre. 
Hvordan kom du i kontakt med Odd Fellow. 
Det var ved invitasjon ledsaget av lit informasjon. Jeg ble først spurt i 1968, 26 år gammel. 
Men hadde på den tid problem med dette høyere vesen som en skulle tro på. I 1988, 20 år 
senere, var jeg derimot klar og ble opptatt i losje nr. 55 Varanger. 
Har du vært aktiv i losjen? 
Jeg har vel hatt de fleste verv, bl.a. skattmester, sermonimester, undermester og overmester. 
Jeg betrakter losjen som et fristed. Det er naturlig at de fleste bekler enkelte verv, men det er 
også anledning til å være ganske passiv. Nå nyter jeg det å bare være tilstede, og setter pris på 
samholdet mellom brødrene. 
Er losjen for lukket? 
Nei. Det er jo mye som det blir informert om utad, men ritualer/seremoniene hører kun 
hjemme i losjesalen. Jeg er ikke for noe mer utvanning av det etiske grunnlaget som losjen 
bygger på. 
Du bor i Tjølling(Larvik). Hvorfor ble det da losje  Kongshaug? 
 Møte med gamle kjente i Sandefjord gjorde valget enkelt, og jeg har funnet meg godt tilrette 
her . 
Er det stor forskjell på losjearbeidet i Kirkenes og Sandefjord? 
Nei, visse detaljer er det nok, men” boka” er jo den samme. I nord var det av naturlige 
grunner ikke de samme utfluktene/reisene. Vi hadde heller ikke klubbaftener. 
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Spreke brødre har fylt år og vi gratulerer. 
 

      

 

Bror Tormod Larsen fylte 70 år den 
22.mai. 
Han ble innviet i vår loge den 17.04.89 
Tormod er Sandefjordsgutt selv om området da 
het Sandar. Han er gift med Lillian og de har 2 
barn og 5 barnebarn som opptar en del tid. 
Han var rørlegger i 23 år før han gikk over i 
grosistbransjen der han var i 25 år. 
Hans store hobby er bårliv om sommeren og 
fritidsfiske høst, vinter og vår. 
I tillegg er hytta i Kirkebygdheia i Nissedal et 
sted han setter stor pris på. 
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Bror Johannes Klepaker fylte 60 år den 
20.juni. 
Han ble innviet i vår loge den 07.02.00. han er født og oppvokst 
på Lahelle. 
Johannes og Grete har to voksne gutter og 3 barnebarn, den 4. er 
på vei. 
Johannes startet i arbeidslivet hos Volvo der han var i 8 år som 
mekaniker og oppretter. 
Deretter startet han i Nordsjøen som borer / dekksarbeider og 
gikk gradene til boresjef. Han er nå Sikkerhetsleder. 
Johannes store hobby er båtliv og fiske. Han er også en habil 
fisker etter makrell, hummer og krabbe. 
Utover dette kjenner vi han som en dyktig Elvis imitator som 
behørig ble beskrevet på bakerste side i Sandefjords Blad i 
forbindelse med 60. års feiringen. 
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Bror Kåre Borge fylte 75 år den 
09.juli. 
Han ble innviet i vår loge den 06.10.03 
Kåre er født og oppvokst i Bærum. Han er gift med Kari 
Vigdis Borge Som har 3 barn og 5 barnebarn. 
Kåre var ansatt i Alf Bjerke / Jotun i hele sitt yrkesaktive 
liv  
Nå som pensjonist dyrker han sin hobby som er golf og 
han er også glad i sport og tilbringer mye tid i skog og 
mark. 
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Bror Odd Lund Gustavsen fylte 90 år 
9 . juli 
Han ble innviet i vår loge 04.12.1950 Fadder var 
broren, Birger. 
Odd er ekte Sandefjordsgutt, og tidlig ble han 
knyttet til bilbransjen. Faren drev først med 
hestetransport, senere i bussbransjen. Da faren 
døde i ung alder ble det bror Birger og Odd som 
fortsatte bedriften. Odd fikk egen rute 
buss/lastebil opp til Gjein, men da krigen kom 
ble det for tungt å drive. Da ble han sjåfør på 
tankbil. Bilen kjørte han med margarinfett til 
Oslo hver natt. Fra 1943 og fram til 50 var han 
drosjeeier, men det er nok som eier av 
bensinstasjonen i Søebergkvartalet at han er mest 
kjent. I -77 bygde han ny stasjon for lastebiler på 
Pindsle. 
Dyrking av hobbyer ble det heller lite av, 
arbeidet tok all tid. En tur til København med 
familien var vel den største utskeielsen… 
Av helsemessige årsaker har han ikke fått vært i 
logen så ofte som han ønsker. 
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Bror John A. Kristiansen fylte 80 år den 20. juli 
Han ble innviet i vår loge den 05.03.1962 
John er født og oppvokst i Oslo, der han gikk i 
urmakerlære hos sin onkel. Etter noen år her 
startet han egen forretning, men da han i 1958 
oppdaget at Urmaker Kristiansen i Sandefjord 
skulle selge butikken, slo han til. Han behøvde 
jo ikke skifte navn på butikken! Her drev han 
som urmaker og optiker i en rekke år fram til 
han pensjonerte seg og lot sønnene overta. I 
Storgata fantes en rekke Odd Fellows – 
Kristoffersen, Lønne, brødrene Larsen samt 
skredder Bjarne Thoresen som også ble hans 
fadder. 
I Oslo hadde han drevet en god del med 
orientering, dette fortsatte han også med her, 
først i Store Bergan, senere i STIF. Men etter 
hvert krevde butikken og utbygging av den hele 
hans arbeidskraft. Nå som pensjonist møter han 
fast 3 venner flere ganger i uka til ulik trening 
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Bror Arvid Gunvald Jensen fylte 85 år den  
16. august. 
Han ble innviet i vår loge den 06.04.1981 og hans 
fadder var Haakon Kjæraas. 
Arvid er gårdbrukersønn fra Furustad i Sandar. Han 
reiste tidlig på sjøen og ble utdannet maskinist. Han 
reiste hele sitt arbeidsliv på sjøen der han der han 
arbeidet mange år som maskinsjef. Huset på Kjellberg 
har vært familiens hjem i 50 år. Både Arvid og hans 
kone Karin er flinke til å holde seg i fysisk form, og 
mange pokaler forteller om det. Hans interesser er hus, 
familie, hage og hytte på fjellet. Arvid er en hyggelig 
logebror som er tilstede på mange møter i logen vår. 
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Siden siste nummer av Kongshaugnytt kom ut har to av våre brødre gått bort 
 

 

Vår kjære bror Sigmund Garshol gikk bort 1.juni i år 84 år gammel. 
Sigmund ble født 28. februar 1922 og ble innviet i Loge nr. 15 
Kongshaug 20. februar 1978. 
Han var født på Møre og startet tidlig sitt arbeidsliv på sjøen.Han flyttet 
tidlig til Vestfold og bodde mange år på Elegesem der han og familen 
hadde enebolig. Bjørn Wendt, medlem av vår loge, var hans fadder.Han 
var også en sjøens mann. Han og kona Anna flyttet de siste årene til en 
sentral og lettstelt leilighet i byen, ikke minst på grunn av sviktende 
helse. 
Vi lyser fred over han og minnes ham i vennskap kjærlighet og sannhet.  
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Vår kjære bror Harald Hegdahl gikk bort 14. august i år 97 år gammel. 
Logens eldste medlem har gått bort..  
Harald Hegdahl ble født 12. mars 1909 og innviet i loge nr. 15 
Kongshaug 19. mai 1952 i det gamle logelokalet i Dronningensgt. 9.  
Hans sangerbror Anton Gogstad, også medlem av vår loge, var hans 
fadder. Han var CM's venstre assistent 1956 - 1959 og OM's høyre 
Assistent 1960 - 1961. Han var medlem av leiren. Han var fadder for en 
bror i vår loge.  
Den høyreiste, ranke bonden fra Råstad er ikke lenger å se i bybildet. 
Helt til det siste var han ofte på gården på Råstad, selv om han hadde sin 
leilighet i byen. De siste årene så vi han ikke i logen, men i 
sangforeningen var han med helt til for et år siden.  
Vi lyser fred over han og minnes ham i vennskap kjærlighet og sannhet.  
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Menyliste høstterminen 
 
04.09  
Åpningsmøte  
Snitter  
Kr.50     

11.09  
Klubbaften på Kaupang  . 
Wienerbrød m/kaffe/te 

18.09  
Den Edle Kjærlighets Grad   
Brune bønner/bacon 
Kr.100,- 

2.10  
Innvielse   
Torsk  
Kr.160,- 

09.10 
Klubbaften   
Europas Kongehus 
Iacob Fleischer 
Snitter kr.80,- 

16.10  
Veteranaften  
Krabber 
Kr.100,- 

27.10  
Venneaften m/Færder  
Kylling filét  
Kr.120,- 

30.10  
40 og 50 Ve.JU.  
Erter kjøtt/flesk  
Kr.150,- 

6.11.  
Minne Loge m/Færder  
Wienerbrød m/kaffe/te 



13.11  
Klubbaften   
Akevitt v/Torkjell 
Berulfsen 
Snitter kr.80,- 

20.11. 
 25 Ve.JU  
Kalvestek 
Kr.130,- 

4.12.  
Innvielse  
Torsk 
Kr.160,- 

11.12.  
Julemøte  
Julemat 
Kr.220,- 
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Odd Fellow-tur til Ungarn, 29. juli – 5. august. 

Årets tur med Ribe reiser gikk til Ungarn, med tilsammen 44 deltakere. Det var søstre 
og brødre fra Holmestrand, Horten, Sandefjord og Larvik. Ribe reiser eies og ledes som 
mange vet av Torbjørn Ribe (Eks OM i nr. 127 Gabriel Scott) fra Lillesand 
 

 
Noen av brødrene på Heltenes plass i Budapest 
 
 

 
Lørdag startet vi grytidlig fra Torp, mellomlandet i København og ankom Budapest 

kl. 10.55. Siden hotellrommene våre ikke var klare så tidlig, ble det først en times lunsj før det 
bar  rett på sight-seeing. Det ble en fin rundtur til bl. a. Gellerthøyden og Mathiaskirken, men 



det var også slitsomt i 33 veldig varme grader. Da var det godt å komme til hotellet, Grand 
Hotell Hungaria,  å få dusjet og skiftet. Etter  middag var vi på Operette-konsert, en utrolig 
festlig  opplevelse for begeistrede tur-deltagere. Inkludert i billetten var en CD med de samme 
operette-”sviskene”, som har blitt spilt mange ganger  her i heimen etter hjemkomsten.  

Søndag var det mer sight-seeing, bl.a. til Heltenes plass og Szechenyi Thermalbad  - 
det siste en opplevelse med det ene bassenget etter det andre i varme kilder. Dagens nydelige 
lunsj hadde vi på båt på Donau, mens vi fikk en to timers tur som gikk rundt Margareth øya. 
Og vi fikk beundre alle de flotte bygningene langs elven.  

Mandag gikk turen til kunstnerbyen Szentendre, der mange kunsthåndtverkere har 
utsalg. Det var trivelig å rusle rundt, litt handel ble det vel også. Men aller best var det å sette 
seg ned med litt kaldt i glasset. For varmt var det fremdeles!  

Tirsdag var det ikke noe fastlagt program. Man fikk gjøre byen på egen hånd; noen 
tok turen om igjen til Gellerthøyden, andre fant frem til severdigheter som var blitt beskrevet 
under sight-seingturene. Restauranter er det mange av i denne flotte byen med de store 
avenyene, så her var det fritt valg på øverste hylle. Dessverre ble vi overrasket – for ikke å si 
”overvasket” – av et kraftig  regnvær, så vi var noen som kom som våte kråker til hotellet om 
kvelden! 

Onsdag forlot vi Budapest og reiste videre til Eger. Vi hadde jo alle hørt om – og 
smakt Eger Bikaver  -  ”okseblod”. Etter lunsj hadde vi en sight-seing til fots, før vi senere 
reiste til ”Vakre kvinners dal”. Her var det vin-smaking i en av de mange grottene.  

Torsdag var det fridag, og vi fikk igjen rusle rundt som vi ville. Eger er en fin og 
trivelig by, ikke så stor. Vi var på orgelkonsert i den store katedralen, og noen fikk også gått i 
det flotte, gamle biblioteket som er fra 1793. Det er det eneste offentlige kirkelige biblioteket i 
Ungarn, og består av 130.000 religiøse og ikkereligiøse bøker. Den gamle borgen med mange 
utstillinger ble også besøkt. – Også på dette hotellet var det bad og bassenger til stor nytelse 
for mange.  

Fredag bar det videre til Hortobágy nasjonalpark på Pusztaen. Denne hestefarmen 
med oppvisning der de viser gamle tradisjoner fra livet på pusztaen  er på listen over Unesco’s  
verdensarvsteder, og er en særdeles populær turistattraksjon. De viser et harmonisk samspill 
mellom mennesker – sauegjetere og ryttere- og natur i mer enn to tusen år. Inkludert i 
oppvisningen var en konkurranse der noen fra publikum skulle få en flaske ned fra gjerdet ved 
bruk av svepe. Premien var  en flaske vin. Hvem fra vårt selskap som fikk æren av å delta? Og 
som fikk flasken ned ved første svepeslag? Aase-Margrete – selvfølgelig!!  
Etter besøket på hestefarmen kjørte vi til Kecskemét og Hotel Harum Gunar. Også her fikk vi 
en kort sight-seing til fots, så kunne vi rusle rundt, og sannelig fikk damene shoppet litt her 
også!  -  Etter middagen på hotellet holdt Torbjørn vinsmaking. På oppfordring arrangerte han 
dette nesten på sparket, hadde fått handlet inn 8 sorter vin – 2 hvite og 6 røde. Vi smakte og 
smattet, og lydnivået steg! Men vi fikk jo også endel gode tips, så vi visste hva vi skulle kjøpe 
dagen etter når vi kom på flyplassen. Det heteste: Bock – nydelig rød og ungarsk. Hvit? Tokaj 
må vel det bli! Enten som tørr hvitvin eller søt dessertvin.  
 Lørdag forlot vi Ungarn fra samme sted vi ankom : Ferihegy flyplass. Vi har fått se 
ikke bare storbyen Budapest, men også landsbygda med gårder og fruktbare områder og 
pusztaen med de enorme slettene der ryttere har levd i åprhundrer. Vi har (som vanlig) bodd 
på førsteklasses hoteller. Vi er så heldige å få reise med Torbjørn som er så kunnskapsrik og 
som kan fortelle så mye som ikke står i turistbrosjyrene.  -  Ungarsk er et vanskelig språk, 
men vi lærte noen viktige gloser: Egeschegget (det skrives nok ikke slik!), men det betyr 
SKÅL!   Vi lærte også hva vi skal si når vi kommer til frokost: Jó reggelt = god morgen.  Jeg 
skulle så gjerne sagt TAKK  -  men det har jeg glemt hva het...... 
 
PS: neste år går turen til TOSCANA!!  


