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Kjære lesere av Kongshaug-nytt! 

”Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn”. 
I år er vi flere enn vanlig som gleder oss til akkurat det, vinteren har vært av en slik karakter 
at en må langt tilbake i tid for å sammenligne mengden av snø som har lavet ned. Statistikken 
sier den kaldeste mars måned på 44 år. Påsken var sent i år slik at de mest ivrige 
skientusiastene fikk ha sine opplevelser lenge. 
Men våren er en fin tid, alt som har ligget og ventet under det hvite teppet, strutter nå av iver 
etter å komme frem fra jorden som tegn på nytt liv. De som har en hage eller en balkongkasse, 
er ivrig i gang med våronna, alt skal stelles og pyntes før flaggene går til topps 17. mai.  
I logesammenheng tar vi en liten pause frem til september, bortsett fra juni måneds 
sommerfest på Gokstad kystlag og tur for eldre ”ut i det blå”.  
Det er utrolig hvor fort dette logeåret går, men vi sitter tilbake med mange gode minner fra 
hyggelige møter og samtaler med gode brødre. Vi som var på besøk i loge 59 Hiort Lorenzen 
husker med glede den vennlighet og hjertelighet som vi ble mottatt med, både i 
logesammenheng og privat, samt flotte rundturer med gode guider. Selv språkforskjellen la 
ingen demper på den gode stemningen. Muligens klarer vi å lære deres ”devise” til neste gang 
vi møtes: 
I væskaps væld skal hærdes Hvert gyldent kjædeled 
Så selv vi ret kan vokse I kjærlighet derved. 
Så vi med sandhets styrke Kan lægge hånd i hånd 
Og øve al vor gerning I Hiort Lorenzens ånd. 
En hilsen til vårt vertskap er at de er hjertelig velkommen til Sandefjord ved en passende 
anledning.  
 
På vegne av kollegiet i loge nr. 15 Kongshaug, vil jeg ønske alle lesere av Kongshaug-Nytt en 
riktig god sommer, med full ladning av batteriene til vi møtes for neste semesters 
utfordringer! 
 
Åge B. Eriksen 
Overmester   
 



VI GRATULERERVI GRATULERERVI GRATULERERVI GRATULERER    
 
 Thormod Larsen  70 år 22. mai 
 Johannes Klepaker  60 år 20. juni 
 Kåre Borge   75 år   9. juli 
 Odd Lund Gustavsen 90 år   9. juli 
 John A. Kristiansen  80 år 20. juli 
 Arvid Gunvald Jensen 85 år 16. august 
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Besøk til loge nr. 40 Vern i Horten. 
 
Onsdag 5. april dro syv av logens medlemmer med Storrepresentant og Overmester til loge nr. 
40 Vern, primært for at vår bror Øystein Mathisen skulle få gradspassering til Den Edle 
Kjærlighets Grad. 
Loge nr. 40 Vern hadde selv tre resepiender. Vi ble meget godt mottatt og fikk være med på 
en fin gjennomføring av ritualet, samt et hyggelig brodermåltid. 
Det er alltid berikende å se hvordan andre loger gjennomfører sine møter, og det anbefales at 
brødrene tar seg tid til å være med på slike turer. 
Overmester 
 
 

Besøk hos vår vennskapsloge i Hadeslev 
 

 



25 brødre fra vår loge dro den 16 mars sammen med ledsagere med buss fra Odd Fellowhuset 
i Sandefjord for å besøke vår vennskapsloge nr. 59 Hjort Lorenzen i Hadeslev i Danmark. 
Første stopp på turen var i Larvik der vi gikk om bord i Color Traveller som gikk til Hirtshals 
i Danmark. På overfarten inngikk en lunsjbuffet der det var mange gode retter å forsyne seg 
av. Vår bror Per Arne Martinsen som er kjøkkensjef så til at alt gikk riktig for seg og sørget 
for at så mange mennesker fikk rikelig med mat og drikke. 
Vi overnattet på hotell Skagen i Hirtshals og kjørte videre mot Hirtshals den 17. mars. 
På turen sørover gikk praten lystig mellom deltakerne og bror overmester sørget for 
hjernetrimmen ved å dele ut 19 spørsmål med alternative svar som vi kunne velge mellom.  
Resultatet av besvarelsene ble premiert med en flaske rødvin til: 
 
Tone og Reidar Helgeland 17p Berit og Frank Eriksen 17p Grete og Arne Sørlie 16p 
Truls Erik Pettersen 16p 
 
Da vi ankom Hotell Norden i Hadeslev ble vi ønsket velkommen av fire brødre fra Loge nr. 
59 Hjort Lorenzen. Resten av dagen var til fri benyttelse og mange gjorde seg kjent i byen og 
fant et hyggelig sted for middag. Andre tok mot tilbudet om en snartur til Tyskland der det var 
billige varer å få kjøpt. 
Lørdag den 18. mars ble alle kjørt til logehuset der brødrene var på logemøte mens damene 
ble tatt hånd om av en del Rebekkasøstre og fikk en guidet tur i byen og omegnen. 
Logemøtet ble stilfullt gjennomført der brødrene fra vår loge ble ønsket velkommen og 
deretter fant plasser i logesalen. 
Etter logemøte fikk vi en omvisning i logesalen som i innredning var meget stilfull og 
innredet etter dansk mønster. 
 
Klokken 12 kom damene tilbake og det vi spiste lunsj i logens spisesal. Her var det 
tradisjonell dansk lunsjbord og det var anledning til å kjøpe mineralvann, øl og snaps for de 
som ønsket det. 
I forbindelse med måltidet ble Kongshaugsangen og Loge nr. 59 Hjort Lorenzen’s device 
sunget.  
Devisen lyder som følgende: 

Melodi: Vift stolt på Kodans bølge. 
 

I venskabs væld skal hærdes 
Hvert gyldent kædeled, 
Så selv vi ret kan vokse 

I kærlighed derved. 
Så vi med sandheds styrke 

Kan lægge hånd i hånd 
Og øve al vor gjerning 
I Hjort Lorenzens ånd. 

 
Etter et godt måltid mat ble taffelet avsluttet med en sang som alltid ble benyttet som 
avslutning på ettermøtene.  

Melodi: De nære ting. 
 

Så skilles vi venner, vi spredes så vidt, 
Men husk hva vi hørte og lærte så tit, 
Det er ikke titler der giver os værd, 
Men at vi ta’r andre til hjertet nær. 



 
Vi takker jer brødre – I kom her i dag. 
Så ved vi, vi føler for selvsamme sag, 

Vi er alle led i en kæde så sror, 
Der favner hver sjæl på den hele jord. 

 
Den fred vi har fundet på mødet i dag, 

Lad den blive del af vor fælles sag. 
Vær ikke i kæden det svageste led, 

Men styrk den i gerning, og vær dens smed. 
 

Etter avslutningen var det guidet tur i byen og omegnen for brødre og ledsagere der OM og 
UM fra Loge 59. Hjort Lorenzen fortalte om byens og omegnens historie. Turen ble avsluttet i 
en kro på den gamle grense mellom Danmark og Tyskland og vi ble deretter kjørt tilbake til 
hotellet. 
Klokken 18. møttes vi igjen i logens spisesal til festmåltid der menyen var følgende: 

Velkomstdrink 
* 

Tartareller med høns i asparges. 
* 

Kalvesteg med gemyse, hvide kartofler og flødesovs 
* 

Husets iskage 
* 

Kaffe og kransekage 
* 

Natmad kl.24: Gullasch 
 

Under middagen er der vin ad libitum 
Hver rett ble servert minst to ganger sammen med gode viner og vinglasset var aldri tomt 
lenge av gangen. 
 
Overmester Leif Gr. Thomsen i Loge nr. 59 Hjort Lorenzen holt en tale der han tok 
utgangspunkt i våre nasjoners nærhet helt tilbake til vikingetiden samt vårt språklige og 
kulturelle fellesskap. Som skolemester av yrke fikk han frem svært mange fellestrekk og 
forbindelser som opp gjennom tidene har knyttet våre folk sammen. 
 
Deretter holt vår overmester Åge B. Eriksen følgende tale: 
Br. Overmester, kjære vertskap, mine damer og mine brødre. 
 
Det er en stor ære å være her i aften, med Det Gode Vennskap mellom brødre som bevis for et 
slikt møte og en forbindelse mellom våre to loger i mange år.   
Haderslev og Sandefjord er vennskapsbyer, og da er det naturlig at vi som logebrødre finner 
sammen i godt lag. 
Jeg har personlig gledet meg ett helt år til denne tur, fra vi forrige vinter begynte å planlegge 
besøk. Jeg har vært en del ganger i Danmark, både i arbeid og fritid, på Jylland, Fyn, 
Skjelland og i Dronningens by København, men ikke her i Haderslev.  
Br. Overmester og jeg har hatt flere gode samtaler om program og annet før vi kom av sted. 
Jeg har forstått det slik at det har vært likeså stor spenning knyttet til vårt besøk her nede, som 
i vår loge. 



De Norske relasjoner til Danmark er vel kjent, med en prins som for 101 år siden ble anmodet 
om å overta Norges krone. Prins Carl, senere kong Haakon var en meget elsket og aktet 
Monark, og videre etterkommere har hatt et nært og godt forhold til Danmarks kongehus. 
Deres dronning Margrethe er vel kjent for sine mange turer i de Norske fjell og sitt vinnende 
vesen i sin gjerning. 
Våre loger er nesten like gamle, dere slår oss med ett år, en litt forsinket gratulasjon Br 
Overmester med 80 års virksomhet i forrige høst.  
For de av brødrene som ikke kjenner til loge Kongshaugs historie, så har jeg tatt med noen 
eksemplarer av vårt 75-års jubileumsskrift, disse vil jeg gi til Br Overmester slik at de som er 
interessert kan lese litt om oss. 
I tillegg har jeg med en hilsen fra Sandefjords ordfører. En bok med bilder av byen og 
omliggende områder, samt en personlig hilsen. Ordføreren er dessuten medlem av vår loge, 
selv om han ikke på runn av sin stilling ikke har så meget tid til å møte. 
Lokalt liker vi å betegne Sandefjord som Norges Sommerfjord, men det var lite som minnet 
om sommer for litt siden, med snø som rakk nesten helt opp til første etasjes vinduer i våre 
hjem. Men, om et par måneder et det meste av snømåkingen glemt i vår glede over solen og 
alt som spirer og gror. 
Vi ser frem til en videre hyggelig aften med å knytte nye bekjentskaper og forbindelser. 
Nå må dere også huske på at et besøk fra oss betinger noe tilbake, vi ønsker sterkt at det 
tenkes nærmere på at dere kommer til oss igjen, siste gang var 1999 – det er for lang tid 
mellom hver gang! 
Til slutt vil jeg overbringe et par bilder fra Sandefjord som er laget av en av våre brødre 
Birger Bjørnstad, han hadde dessverre ikke anledning til å være med. Men han og vårt ønske, 
er at dere finner et sted å plassere disse som et minne fra oss i Loge nr. 15 Kongshaug.  
Hjertelig takk for invitasjonen, og så vil jeg til slutt utbringe en skål for loge Hiort Lorenzen 
og loge Kongshaug! 
 
Etter dette overtok et orkester som spilte til dans ut i de små timer. 



 
Logenes overmestere ble foreviget i logesalen  
 

 
 
OM i Loge nr. 59 Hiort Lorenzen heter Leif Gr. Thomsen. 
 
Søndag kom brødre fra Loge 59. Hjort Lorenzen til hotellet og tok farvell da vi dro til 
Fredrikshavn for å nå fergen til Larvik.  
 
Hils til det Norske folk! 
Ja, slik lød ordene fra den danske veteran Ejner Brøgger ved avslutningen av vårt besøk i 
Haderslev. Grunnen til denne sterke hilsen lå i hans opplevelser sammen med nordmenn i tysk 
fangeskap under siste krig. Dessverre ble det lite tid til videre samtale, men hans ønske er 
herved overbragt, som det også ble gjort fra overstolen ved en tidligere anledning. 
 
På turen satt latteren løst og våe bror Frank Eriksen holdt liv i forsamlingen med sine mange 
bemerkninger og sin vandring i bussen som konduktør og muslim.  



OM satte igjen våre allmennkunnskaper på prøve med nye 19 spørsmål med tre 
svaralternativer. I denne runden ble resultatene: 
Liv og Birger B. Vabog 17p - Gunn og Arvid Wold 16p - Bodil og Gunnar B. Gustavsen 16p 
Truls Erik Pettersen 16p 
Forfatter og jury som besto av OM er imponert over den allmennkunnskap og gratulerer! 
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Høstterminens klubbaftener 
  

  
Vi åpner høstterminen 11.september med en klubbaften til Kaupang. Der får vi omvisning på 
utgravingsområdet av folk fra Larvik Museum som vil fortelle oss om utgravingene, og om 
hva de har funnet. 
Vi må nok ha en påmelding på grunn av bevertningen, kaffe/te og Wienerbrød etter omvisningen. 
Påmelding  på første logemøte 04.september til UM. 
Det begynner å bli tidligere mørkt i september, dersom vi skal få fullt utbytte av dagslyset, må 
vi møte på Kaupang kl.1800 avreise fra Stockflethsgt.22 kl.1730 
  
Eller de som er kjent kan møte opp på Kaupang. 
  
  
9.oktober og 13.november har vi også klubbaftener, men der er ikke programmet klart ennå. 
  
Alle våre klubbaftener er med damer, ta også med venner, og eventuelt reflektanter til 
Logen. 
  
  
UM  
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På klubbaften den 13. februar hadde vi besøk av Leif Bentzen. Han viste lysbilder og fortalte 
om en USA tur han hadde vært på. Det var en fantastisk kveld med flotte bilder og med fine 
kommentarer til. Vi fikk nesten inntrykk av at vi hadde vært med på turen selv. På turen 
hadde han reist gjennom 12 stater, kjørt på små veier og store autostradaer.. Turen startet og 
sluttet i Denver Colorado. Underveis var han i Yellowstone nasjonalpark i over 4300 meters 
hoyde og besøkte også Salt Lake City. 
Vi fikk et inntrykk av spilleautomater i Las Vegas, med både fristelser og farer. Mye flott 
natur ble vist med dype canyon og høye fjell. Turen var på over 600 kilometer og varte ca. 3 
uker. 
Det var 27 brødre tilstede og vi minner igjen om at våre klubbaftener er åpne for damer og 
venner. 
 
UM 
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Ettermøte 20 mars. 
På ettermøtet hadde vi informasjon / foredrag av ExOM Arne Sørlie som fortalte om 
logehusets historie og tanker rundt framtiden. 
Vi går en spennende tid i møte med aksjefordeling mellom de fire logene, modernisering av 
huset, vedlikehold og utleie. 
På møtet var det ca. 30 brødre tilstede. 
 
UM 
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Vi ønsker to nye brødre velkommen i vår loge 
 
 

 

Erling Odden ble innviet i vår loge 03.04.2006 
Han er født og oppvokst på Eidsvoll og er 52 år 
gammel og bor nå i Vardeveien 8 sammen med sin 
kone Sunniva og den yngste av sine to gutter. 
Erling er sivilingeniør med arbeidsfelt innen 
analytisk kjemi. Etter 18 års ansettelse i Hydro er 
han nå ansatt i Pronova der han er i gang med 
oppbygging av miljølaboratorium. 
I fritiden trives han godt med arbeide i hagen der 
han også har drivhus.  
Utover hagestell tar båtliv, musikk og sønnens 
deltakelse i roklubben mye tid. 

 
 

Sigurd Vestly ble innviet i vår loge 03.04.2006 
Han er født og oppvokst i Kodal og bor nå i 
Helgerødveien 50 i Sandefjord sammen med sin kone 
Reidun. 
De har tre barn som for lengst er flyttet ut fra 
hjemmet. 
Sigurd er daglig leder i eget firma som selger 
vedlikeholdstjenester til industri og private. Firmaet 
startet han i 1988. 
Tidligere reiste han som styrmann etter å ha gått 
gradene fra jungmann 
Han har hytte i Hemsedal som brukes sommer og 
vinter og setter stor pris på fiske og friluftsliv. 
Utover dette er golf en stor interesse.  
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Spreke brødre har fylt år og vi gratulerer. 
 



      
 ExOM 

             Theo Rove fylte 90 år 11. februar 
 
 
Han gjør oss kjent med sitt liv og virke gjennom bror Bjørn 
Hørnes  
 
”Vi kan følge vår slekt tilbake til 1680, til gården Fekja i 
Stokke. Deretter kom familien til Rove nær Skravestad, på 
grensen til Stokke. Her hentet mine forfedre etternavnet fra 
gården, slik tradisjonen var før i tiden. I Eikåsveien 14, her 
gården til bestefar lå, bor vi nå som tredje generasjon på 
samme eiendom.”  
 
Vi sitter i ExOM Theo Roves hyggelige stue, med utsikt rett 

ned til gamle stadion – som var en del av den opprinnelige gården familien eide. Det skal 
vanskelig gjøres å være en mer ekte sandefjordsgutt enn bror Theo. 
”Her hadde jeg den beste oppvekst man kan tenke seg. Bestefar ville at jeg skulle fortsette 
gårdsdriften og bli bonde, for jeg husker godt at han tok meg med ut på jordene da jeg var 
liten. Han lærte meg mye om jordbruk og dyrehold. 
Livet på gården har jeg nok båret med meg gjennom livet. Hammer og sag og fysisk aktivitet, 
har nok gått foran lesing og skriving.” 
 
- Det var en god barndom? 
”Så absolutt! Jeg tenker med takknemlighet og glede tilbake på bestefar. Jeg så nesten opp til 
ham som en Gud. Da bestefar var 14 år gammel, døde oldefar, og han overtok da ansvaret for 
familien. Som så mange andre sandefjordinger var det sjøen som gav mulighetene, og han 
arbeidet seg opp til seilskuteskipper og senere kaptein på hvalkokeri. Bondegården som lå her, 
kjøpte bestefar i 1914. Den strakte seg grovt regnet fra ”Gamle stadion” og opp til den nye 
som skal bygges på Pinsle.” 
 
På veggen hjemme hos bror Theo henger et stort fotografi fra 1917 som forteller sin historie. 
”Nærmest kamera foran huset står bestefar, gårdbrukeren, med sin kone. Lenger bak min far, 
husets sønn, med sin kone. Bakerst i bildet finner vi gårdsgutten og tjenestejentene.”  
 
”Sammen med Harry Rove fra en annen gren av familien, har jeg laget en bok om Rove 
slekta. Karl Rove, president Bush kjente rådgiver, med aner tilbake til Halden, stammer nok 
ikke fra vår Roveslekt.” 
 
Bror Theo går og finner fram boka. Samtidig har han med seg en annen bok som bærer preg 
av å være svært gammel. ”Allmennyttig Husholdningsbok”, samlet av Anders Rove, 
Fredrikshald (Halden) i 1841 viser det seg å være. Det forunderlige med denne boka er at det 
ser ut til at den sirlige håndskriften er forminsket på en eller annen maskinell måte. Kan noen 
av brødrene hjelpe bror Theo til å løse denne gåten? Det fantes vel ikke kopimaskiner på den 
tid? 
 
- Har du opplevd mange forandringer i løpet av 90 år? 



”Åja, så absolutt. På gården var det parafinlamper, og vi brukte hest og vogn. Jeg husker godt 
radioen kom i 20 – åra. Den første tiden var det jo bare høretelefoner. Etter en tid kom 
høyttalerne. Men da vi skulle kjøpe radio, gikk jeg inn for høretelefoner, ikke høyttaler. Jeg 
hadde nemlig tenkt å imponere ei jente med den nye radioen ved plutselig å sette 
høretelefonene på henne….” 
 
- Men det ble ingen bonde av deg? 
”Nei, men gården og dyrelivet betydde mye for meg, og etter hvert som jeg ble eldre, drømte 
jeg om å bli dyrlege. Mange sandefjordinger dro jo til sjøs. Men havet har aldri virket 
tiltrekkende. Det nærmeste jeg kom var en jobb som jeg søkte på hos Anders Jahre. Jeg hadde 
nettopp fullført studentfagkurs etter gymnaset. De skulle bygge om, og jeg fikk beskjed om å 
komme tilbake om et halvt år. Men skjebnen ville det annerledes. På en tur opp Lågendalen 
med min gode venn, Bertel Bjørvik, fikk han etter hvert overtalt meg til å gå løs på 
filologistudiene. Først fransk mellomfag, deretter gymnasikkskolen. 
Gjennom min onkel, Andreas Sørensen, STIFs legendariske idrettsleder, hadde jeg fått 
smaken på en rekke idretter. Jeg ble aldri noen stor stjerne, men var veldig allsidig. Jeg ville 
nok gjort det bra i 20 – kamp,” ler bror Theo. 
- Du studerte i en urolig tid.  
”Ja, Bertel og jeg hadde begynt å studere i 1938,og nå var vi kommet til 1941.  
Jeg hadde som sagt begynt på gymnasikkskolen, men studiene ble brått avbrutt.  
Som innbitte friluftsmenn ble det til at Bertel og jeg dro inn til Studenterhytta i Nordmarka. 
Her støtte vi på flere av studentene som senere skulle bli blant våre mest kjente 
motstandsmenn, bl.a. Gunnar ”Kjakan” Sønsteby og Jens Chr. Hauge. Her i Nordmarka startet 
også den gryende motstandskampen. 
Vi ble delt opp i grupper på 7, og ingen skulle vite om andre enn de som var i gruppa.  Så 
skjedde det vi fryktet, 2 av gruppas medlemmer ble arrestert og ført til Victoria Terrasse, 
Gestapos hovedkvarter. Vi 5 gjenværende skjønte at dette kunne bli farlig og bestemte oss for 
å dra til England via Sverige. 3 av oss dro: Bertel, Emil Erla og jeg. Vi klarte å komme over 
grensen til Sverige takket være et godt og vel planlagt losarbeid.  
Vi fikk beskjed om å møte opp i Arbiensgate til et bestemt klokkeslett, gå inn i en forretning 
der og hilse fra et for oss ukjent navn. Det viste seg at vi var kommet i kontakt med det 
hemmelige britiske Secret Service og deres folk som var blitt stasjonert i Norge. Vi ble utstyrt 
med svenske penger og satt på toget til Halden. Her hadde vi igjen fått en å kontakte, og vi ble 
så loset over til Sverige. 
Vi hadde fått beskjed om å møte opp i Göteborgs Handel -  og Sjøfartststidning der 
norgesvennen Torgny Segerstedt regjerte. Ved en misforståelse havnet vi i Gøteborgs - 
Tidningen, men velkomsten var like hjertelig. Vi fikk all den hjelp vi kunne drømme om. I 
tillegg fikk vi lommepenger og alt vi trengte for å komme videre. I ettertid har vi jo lest om 
”tyskvennligheten” i Sverige under krigen. Jeg opplevde bare ”norskvennligheten”. 
Mens Bertel og Emil dro videre mot England ble jeg værende i Sverige.  
Jeg ble nemlig ”kidnappet” av legasjonen i Stockholm. Det kom fram at jeg hadde planer om 
å studere tysk, og det var stort behov for en tysklærer til ulike grupper i Sverige. Derfor ble 
det å undervise i tysk på gymnas og realskole i Uppsala. Her fikk jeg mange venner. Jeg 
opplevde en omtanke og hjelpsomhet som virkelig varmet, og som jeg husker den dag i dag. 
Samtidig som jeg underviste, fikk jeg gjort ferdig tysk bifag og jeg ble etter 2 år innrullert i de 
norske polititroppene.”  
- Og så bar det hjem til Norge? 
”Ja, vår tropp var faktisk med på overtakelsen av Akershus festning. Dette er jo et meget kjent 
bilde der en hjemmefrontmann står ansikt til ansikt med en tysk major. Det er litt ergerlig at vi 
sto oppstilt slik at vi ikke kom med på bildet, da,” medgir bror Theo. 



 
”I september 1945 kunne jeg så starte opp studiene igjen, og jeg tok eksamen i engelsk 
hovedfag i 1948. 
Etter eksamen dro jeg nordover til Vesterålen og Stokmarknes, der jeg underviste i noen år, 
og så bar det hjem til Sandefjord. 
Jeg begynte på Sandefjord Handelsgymnas i 1952. Skolen holdt da til på Katrineborg. 
Opprettelsen av økonomiske gymnas kom i 1950, så da jeg startet to år senere, var det mye 
upløyd mark. Ikke minst var det dårlig med lærebøker. Men jeg arbeidet i et vidunderlig 
miljø, med positive elever som var opptatt av å prestere sitt beste.  
I 1960 flyttet vi til Jernbanealleen, og jeg ble værende der til jeg ble pensjonist i 1984.” 
 
Litt om familien? 
I 1956 giftet vi oss, Reidun og jeg, og vi fikk etter hvert to flotte jenter, Ellen og Bibbi. Fire 
barnebarn har det også blitt, Bibbis Anders og Kristin, samt Ellens Adrian og Theodor. Det er 
jo et navn som går igjen i familien. Selv heter jeg jo Theodor Gustav, etter min bestefar. 
Selv om ingen av barnebarna bor her i byen, føler jeg at Reidun og jeg har god kontakt med 
dem. 
 
- Du feirer to jubileer i 2006. Vi gratulerer! 
”Det stemmer nok det. 11.2 rundet jeg 90 år og 17.10 har jeg vært en Odd Fellow i 40 år. 
Det var nok kollega Rolf Ellingsen som talte varmest om OF og som fikk meg interessert. 
Det var mange gamle kjente sandefjordsmenn med i logen. Dyrlegen vår, Torkjel Lekve, var 
jo den første OM i logen, og Reidar Løken hadde en sentral posisjon i Skøyteklubben der jeg 
også var med. For ikke å glemme at byens første Odd Fellow, Håkon Furmyhr, var min 
klasseforstander på Middelskolen. 
Loge Kongshaug har gitt meg mange gleder. En av de største var å få sitte som OM under 50 
års jubileet i 1976. 
Jubileet ble feiret med festloge i Stockflethsgate med Stor Sire tilstede. Helgen etter mottok vi 
svenske og danske gjester med damer på ”Kong Carl”.” 
 
I anledning jubileet lagde du også et dikt om Thomas Wildey? 
Litt brydd sier bror Theo: ”Det var jo ikke så flott, da. Det var meningen at dette bare skulle 
brukes denne ene gangen til 50 års - jubileet.”  
Til det må vi si at vi er svært glade for at det ikke ble med den ene gangen, - at vi har 
fått høre diktet ved flere anledninger. 
 
Gleder ved logelivet? 
”Jeg har alltid følt det som en stor glede og opplevelse å ta imot nye brødre. Jeg opplever 
logen som stabil og med brødre som viser stor imøtekommenhet og vennlighet.” 
 
Dette er da også noen av de mange gode egenskaper som vi yngre brødre har møtt gang 
på gang hos bror Theo.  
Det er en stor rikdom for oss alle å ha ham i vår loge. 
Vi takker for oss og ønsker nok en gang til lykke med årets to jubileer. 
 

--oo0oo-- 
 



 

Bror Carsten Fredriksen fylte 90 år 22.april 
Han ble innviet i vår loge 15.10.1956 
C.F. Er født på Fevang i Sandar. Han begynte 
tidlig i sitt yrke som murer og ble rakst mester. 
Han var en respektert ykesmann og har bygge 
flere stor bygg i byen, bl. A. Sfj. Sykehus. 
Som 40 åring kom han med i logen og det var 
kjøpmann Sigurd B. Gade som var hans fadder. 
Hans store hobby er golf i tillegg til at han 
holder seg i god form. 

 
 
 

--oo0oo-- 
 

 

Bror Arne Nilsen fylte 85 år den 
Han ble innviet i vår loge den 17.02.1964 
Arne er gårdbrukersønn fra Mosserød i Sandar. 
Hans reiste tidlig på hvalfangst og ble utdannet 
stuert. 
Som44 åring kom han med i logen, og det var 
stuert Sverre Enge i Kosmos som var hans 
fadder. 
Hans interesser er hus, familie, hage og hytte på 
Blefjell. 
Han er medlem av leiren og har vært tilstede på 
de aller fleste logemøter. 

 
--oo0oo-- 

 

 

Bror Birger Vabog fylte 75 år den 
Han ble innviet i vår loge den 17.02.1964 
Birger er født der han i dag bor. Hans arbeidsplass i 
mange år var Framnes Mek. Vereksted 
33 år gammel ble han med i logen. Det var hans 
kollega på Framnes, Haakon Kjæraas som var hans 
fadder. 
Birger har hatt de fleste embeter i logen, men det er 
som organist han har fungert lengst. 
Hans interesse foruten familie og arbeide, har vært 
musikken. 
Gjennom logen har han utrettelig arbeidet for SOS-
barnebyer. Han har fått hele Ordenen med på dette 
arbeidet og 2002 fikk han Ordenens hederstegn for 
dette. 
Han er medlem av leiren og er tilstede på de fleste 
logemøter. 



 
 

--oo0oo-- 
 

 

Bror Odvar E. Rye-Johnsen fylte 85 år den 27 april 
Han ble innviet i vår loge 29.04.1974 
Odvar er født på Hamar. Han begynte tidlig å 
arbeide i Posten og var Postmester i mange år, sist 
i Larvik. 
53 år gammel ble han med i logen. Det er lektor 
Theo Rove som er hans fadder. 
Odvar har alltid drevet idrett. Han har bokset, 
sparket fotball og for øvrig trimmet og holdt seg i 
form. 
Han er medlem av leiren der han har vært 
sekretær. I logen har han også hatt embeter og er 
alltid tilstede. 

 
 

-oo0oo- 
 
 
FRAKKEBYTTE. 
 
Sandefjord 5. april 06. 
Mandag 6. mars hadde logene Ferder og Kongshaug fellesmøte i logens lokaler i 
Stochflethsgate 22. Ved den anledning ble 2 sorte vinterfrakker ombyttet. Frakken som beror 
hos meg er merket Taylor`s 50, og foret er festet med burgunder rød kant. 
Ring Tlf. 33475106 for avtale om bytte dersom du kjenner til denne saken. 
John A. Kristiansen 
 

-oo0oo- 
 
 

Loge Kongshaugs sommerfest 2006 
Gogstad kystlag. 
Lørdag 10.juni kl.1900 
 

Sang og Musikk ved Arild Larsen 
og ”Bjørn Auby`s orkester.”  
  

Det serveres Spekemat og drikke 
Kr.130,- 
  
Påmelding til: 
  
Arild Larsen Tlf.     33453510 
                       Mobil 98219800 



   
Billy Sandnes Tlf.     33455209 
                        Mobil 97680775 
  
Innen tirsdag 7.juni 
 

 
-oo0oo- 

 

Menyliste høstterminen 
 
Åpningsmøte 04.09 
Snitter Kr.50     

Klubbaften på Kaupang  
11.09. 
Wienerbrød m/kaffe/te 

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

Innvielse  2.10 
Torsk  
Kr.160,- 

Klubbaften   
Bestemmes senere 

Veteranaften 16.10 
Krabber  
Kr.100,- 

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

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

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

Klubbaften  13.11 
Bestemmes senere 

25 Ve.JU 20.11 
Kalvestek 
Kr.130,-  

Innvielse 4.12 
Torsk 
Kr.160,- 

 Julemøte 11.12 
Julemat 
Kr.220,- 

  

 
--oo0oo-- 

 
Aktiviteter 16. og 17. mai for  
SOS-barnebyer. 
Orientering for brødrene og familier. 
 

I år er 16. mai på tirsdag og onsdag er dagen for 17. mai. Det nærmer seg med 
stormskritt og vi i Logens Nevnd for SOS-barnebyer er i full virksomhet med 
forberedelser til klargjøring og salget av gassballonger. Dette gir jo den største 
inntektskilden for logens årlige bidrag til omsorg for foreldreløse og nødstedte 
barn. De er jo i stor grad ”vår neste” på vår vandring her i livet. 
 

Som i fjor konsentrerer vi oss om å intensivere salgsaktiviteten rundt tids-
rommet da vi selger mest, nemlig fra når barnetoget har passert postene våre 
langs ruten, fra noe før kl. 11.00 til halv to. Da imøtekommer vi også 17. mai 
komiteens bestemmelse om starttidspunktet for salg. 
 



Vi legger opp til så langt mulig, at 2 brødre opererer sammen til gjensidig hjelp. 
Hensikten er at man i stor grad skal bruke minst mulig tid på hente nye 
ballonger på basen i Gleditsch-gården. 
 

I henhold til byens Vedtekter for omførselssalg må vi stå på privat grunn for 
salget av ballonger. Vi har også i år fått slike tillatelser fra velvillige grunneiere. 
Politiet klarte i fjor å håndheve bestemmelsene bedre enn tidligere overfor de 
mange organiserte grupper av andre selgere. Vi håper derfor at tilstrømmingen 
av disse blir ytterligere begrenset i år.  
 

I fjor på 17. mai var i alt 24 salgsvakter besatt og vi håper at vi kan stille med 
flere i år. Jo flere selgere, jo mer får vi solgt. Mange utenforstående er imponert 
over den innsats vi gjør. ”Vi kjøper heller av dere for å støtte en god sak”, er 
omkvedet vi ofte hører. Så vi blir tatt meget godt imot. 
 

17. mai er jo også en familiedag hvor mange har sine tradisjoner og ønsker om å 
se barn og barnebarn i togene samt andre aktiviteter. Med litt planlegging og 
klarlegging med kone, barn eller øvrig familie, lar det seg vel gjøre at logebror 
kan finne anledning til en humanitær innsats for å gi nødstedte barn en trygg og 
god oppvekst. Man får jo også se det meste av barnetoget fra sine poster. 
Når det nå i stor grad blir 2 brødre som skal være sammen på post uten å pendle, 
blir det også lettere, og med et fint publikum og glade unger blir dette en gøyal 
opplevelse. Det er også brødre som har hatt med seg sin ledsager til hjelp, og det 
er selvsagt bare hyggelig. 
 

Selvfølgelig trenger vi også hjelp til klargjøring av ballonger tirsdag 16. mai, og 
dette har vanligvis ikke bydd på store problemer. Deltagerne hygger seg i de 
muntre stundene i Tilfluktsrommet i Høstsgate, som vi også i år har fått til 
disposisjon av kommunen til formålet. 
 

For brødre som ikke har deltatt med salget 17. mai skal vi sørge for en kveld 
med informasjon. 
 

16. mai legger vi som vanlig opp til 2 vakter á 4 timer 10 – 14 og 16 – 20.  
 

17. mai regner vi med fremmøte i Gleditsch-gården ca.kl.10.30 og avslutning av salget 
ca.13.00 – 13.30, samt for de med ettermiddagsvakt et par timer med fremmøte ca. kl. 15.00.  
Vabog vil være tilstede på basen hele dagen. 
 

Vi vil være meget takknemlig for en god respons fra brødrene. Uten dere og 
hvis det regner, blir det dårlig salg. Vi håper på det aller beste. 
Vennligst ta kontakt hvis du ikke allerede har fått forespørsel. 
 
                                     Birger B. Vabog 
 
 
Generalforsamling i Stockflethsgt. 22 



 
Den 4. mai var det generalforsamling i vårt ordenshus der det også ble opplyst at dett er duket 
for endring i andelsforholdet vedrørende vårt ordenshus. Dette har kommet frem i utsagn fra 
styret, og i forbindelse med at vi har fått en loge til i Sandefjord. 
Situasjonen i dag er at Loge nr. 15 Kongshaug har 352 aksjer, Loge nr 48 Færder 151 aksjer, 
Rebekkaloge nr 37 Verdande 50 aksjer og 48 aksjer er fordelt på brødre og søstre de fire 
Sandefjordloger av Odd Fellow Orden. 
Hvordan vi skal gå videre i denne saken er ikke bestemt, men Loge nr 15 Kongshaug har 
nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Eks.OM Erling Riisnæs, sekretær Kjell Krohn Riege, 
revisor Trond Gundersen og undertegnede.  
Arbeidsgruppen skal legge frem et utkast til forslag som vil bli presentert og diskutert med 
brødrene til høsten. I mellomtiden blir det muligheter for å ta kontakt med oss i gruppen for å 
legge frem sitt syn, og få tilgang til relevante dokumenter i saken.  
Det vil bli avholt en ekstraordinær generalforsamling ultimo oktober, hvor dette skal komme 
på plass. 
Overmester 
 
 
 
 
 
 
 

Redaksjonen ønsker brødrene med familie en riktig 
god sommer 


