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Kjære lesere av Kongshaug-nytt! 

 
 
Denne søte førjulstid, som for mange dessverre er en litt trist tid. Alle har det ikke så bra som 
de skulle ønske, ensomhet kan være en stor belastning når en ser hvordan mediene skrur opp 
forventninger som ikke stemmer med ens egen hverdag. Mørketiden kan også være med på å 
gjøre at humøret ikke er på topp. Da må en prøve å legge de tunge tanker til side, og se frem 
mot lysere dager med den livgivende sol og varme i vente. 
 
Dette året har for mange vært en prøvelse. Store katastrofer har rammet rundt om i verden. 
Ingen har vel glemt de tragiske bilder som har rullet over skjermen fra juledagene i fjor, 
orkanens herjinger i Amerika, jordskjelv i Asia, sult og elendighet i Afrika. Visst har det vært 
slike hendelser før, men nå får vi dem direkte inn i vår egen stue via fjernsynet, og jo nærmere 
de kommer jo mer virker de inn på oss. 
 
En god tradisjon har jeg med meg fra min tante i Bergen. Hun var gift med en sjømann, og 
hadde barn som i senere år befant seg på helt andre kanter av verden på julaften. Hun hadde 
en stille stund med å tenne et lys for hver av sine, og tenke på gode stunder som de hadde hatt 
sammen. 
 
Det er mitt ønske og håp, at dere alle får en riktig hyggelig juletid, og at dere sammen med 
meg lever videre i håpet på et meget godt nytt år med glede og opplevelser.  
Det trenger vi alle sammen! 
 
Åge B. Eriksen 
Overmester 
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Jubilanter i loge Kongshaug 
 
Flere brødre har i høst terminen blitt feiret. Arne Sørlie har fått storlogens hederstegn, Reidar 
Bjørkmark og Tormod Dingstad har fått 40års veteranjuvel.  
Vår bror Raymond Skoglund har samtale med dem og ført dette i pennen. 
 

 

Storlogens hederstegn er tildelt Arne Sørlie 
Alder: 72 år 
Fødested: Sandefjord 
Bor nå. Måkeveien 17, Sandefjord 
Familie: Kone, 2 barn og 2 barnebarn 
Arbeidslivserfaring : Jobbet for Anders Jahre med regnskap fra 1954 
og til det ble førtidspensjonering i 1992.(Kosmoskonsernet). Med 
andre ord, arbeidet og bodd i Sandefjord hele livet.  
 

Hvordan kom du i kontakt  med losjen? 
Min fadder, Rolf Eriksen, var regnskapssjef i Jahre-gruppen. Det var først og fremst han som påvirket 
meg. Også andre fra kontoret var med i losjearbeid. Det falt derfor lett for meg i 1972 å si ja til å være 
med i losje Kongshaug. 
Har du vært flink til å gå på møtene? 
Ja, det tør jeg hevde. Det har ikke vært noen belastning for meg. Derfor har jeg møtt opp, og til tider 
har jeg vært veldig aktiv. I nesten halvparten av min losjetid har jeg faktisk vært embedsmann. 
Det vervet som imidlertid har tatt mest av min losjetid, er arbeidet i husstyret. Min fadder var tidligere 
formann i husstyret, han var nærmest å regne som husets far. I 1978 var det naturlig for meg å overta 
denne jobben, en jobb som jeg fortsatt har. Jeg har jo vært forretningsfører og dermed som regel stått 
for både regnskapsførsel, all korrespondanse og med ansvar for nødvendige praktiske gjøremål på 
huset. 
Hvordan reagerte du da du fikk vite at du skulle få Storlosjens hederstegn?                   
Jeg ble veldig overrasket. Mitt engasjement har jo i særlig grad vært av mer praktisk art. Jeg hadde 
aldri tenkt at dette skulle bli så positivt verdsatt at det førte til et slikt hederstegn. Men jeg må jo 
likevel si at min deltakelse har jo vært til beste for losjen. Og glad ble jeg. 
Hva har orden betydd for deg? 
Veldig mye, både for meg og for Grete. Jeg har virkelig følt meg vel på losjemøtene, men også den 
sosiale delen har gitt oss mye. Kongshaug har vært flink til å ha arrangement der våre bedre halvdeler 
har kunnet være med, og det har vi satt stor pris på. Mange nye venner har det blitt gjennom losjen. 
Er det fortsatt liv laga for en organisasjon som Odd Fellow. 
Ja, det mener jeg. Visse justeringer har vært nødvendig. Jeg ser det som positivt at det er blitt mer 
åpenhet om losjen. Vårt sosiale engasjement bli mer lagt merke til. Ritualene og seremoniene er bare 
fantastiske, og denne delen av losjen bør vi ha for oss selv. 
Men skal losjen leve videre, kreves det deltakelse. Losjen passer egenlig for alle aldere, men særlig de 
nye må være flinke til å følge opp. 
Har du vært flink til å besøke andre losjer? 
Ja. Det har gitt meg mye. 
Har losjen tatt all din fritid?  
Nei, jeg har bl.a. vært forholdsvis aktiv i fotball, både som aktiv og innenfor administrasjonen, særlig i 
Store Bergan idrettslag. Faktisk fra 1945 til 2005. Det ble 5 KM fra smågutter til old boys. Jeg er 
fortsatt på fotballtrening. 
Bruker også noe tid på bridge, har i mange år vært formann i Kosmos pensjonistforening, en stor og 
aktiv forening, og praktiserer fortsatt mitt fag, regnskap, så jeg kjenner ikke uttrykket 
”fritidsproblem”. 
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40 års veteranjuvel er tildelt Reidar Bjørkmark 
Alder : 72 år 
Fødested: Stokke 
Bor nå: Årøv. 126, Sandefjord 
Familie: Kone, 2 barn og 4 barnebarn  
Arbeidslivserfaring:  Har alltid vært en sjøens mann. Reiste 
ut første gang som 15-åring(1949) og gikk i land 1978 etter 
flere år som maskinsjef. Inntil pensjonsalderen var han 
inspektør i Vestfoldrederi samt kursholder innenfor det 
maritime miljø. 

 
Pensjonisttilværelsen: Den er svært bra. Hovedinteressen dreier seg om dyr. Hester, trav og 
avelsvirksomhet er stikkordene. 
Losjemedlemskap: Medlem av losje Kongshaug i 40 år(40-års veteran 31.10.05). 
Hvordan kom du i kontakt med losjen? 
Da jeg ble tatt opp i 1964, 32 år gammel, reiste jeg til sjøs. Overstyrmannen, som var losjemann 
anbefalte losjen, og dermed ble det bare sånn. 
Har du vært flink til å gå på møtene? 
I den første tiden da jeg var ute, ble det heller liten møteaktivitet. Reiste for det meste på tropene, og 
ferien var helst om sommeren. Men da hadde jo losjen også ferie. Etter at jeg gikk i land, har jeg fulgt 
opp losjearbeidet. 
Hvilke verv har du hatt i losjen: 
Etter at jeg begynte som høyre assistent for OM, har det blitt mange år på stolene, bl.a. OM. 
Med toppverv i leiren er det naturlig at jeg nå bruker mye tid på denne delen av ordenen. 
Hva har ordenen betydd for deg? 
Veldig mye. Ritualene har gitt meg en måte å tilpasse livet på. Det er givende å kunne være med på 
møtene både i en lyttetilværelse, men også ved å kunne bidra med noe. I tillegg møter du mange 
hyggelige mennesker. 
Er det fortsatt liv laga for en organisasjon som Odd Fellow? 
JA, absolutt. I dagens samfunn med bl.a. krig og mye streben er det godt å være tilstede i et forum der 
andre verdier gjelder. Vi er jo som en stor søskenflokk. 
Bør losjen være mer åpen? 
I begynnelsen syntes jeg det. Men nå har det jo skjedd en endring i den retningen, noe som har ført til 
at også andre ser på losjen med andre øyne. 
Selve ritualene bør være som de er. Innholdet er givende og gir deg ballast på ”vandringen”. 
Hvilken aldersgruppe passer best for losjen? 
For det første må jeg få med at rekrutteringen er veldig viktig. Småbarnsfamiliene har trolig nok med 
seg selv, men personer i 40- 45- årsalderen bør være aktuelle. Men her må jeg minne om at jeg var 
bare 32 år da jeg kom med. 
Har du vært flink til å besøke andre losjer? 
Ja. Burde gjøres oftere, for det er stadig noe nytt å lære samtidig som det er hyggelig og givende å 
møte brødre fra andre losjemiljø.  
 

---o0o--- 
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40 års veteranjuvel er tildelt Tormod Dingstad 
Alder:  86 år 
Fødested: Hobøl, Østfold 
Bor nå: Dronningens gt. 12, Sandefjord 
Familie: Kone, 3 barn, 5 barnebarn og 1 oldebarn 
Arbeidslivserfaring : Vokst opp på gård, men han var ikke 
odelsgutt. Dermed måtte han forpakte gård og grunn, for det 
var med jorda han ville arbeide. Korn og treskemaskin har 
stått sentralt i livet hans. Bodde i Østfold til 1952. Da kom 
han til Vestfold og forpaktet gård på Fevang inntil han kjøpte 
egen gård på Goli i 1957 
 

Pensjonstilværelsen: Vi  flyttet for ca. 15 år siden til Cubusgården. Det var en ganske stor overgang. 
Men nå trives vi utmerket i sentrum av byen. Har i over 10 år vært som en vaktmester, og må fortsatt 
ned i butikken for å ta småjobber. Vår og høst er jeg også med på gårdsarbeidet, særlig på traktoren. 
Hvordan kom du med i losjen? 
Per Linke var organist i Kongshaug. Kona kans og Astrid hadde tatt sykepleieutdannelsen 
sammen på Ullevål. Vi ble tidlig gode venner, og det var han som anbefalte meg for losjen. 
Det har jeg aldri angret på. Jeg har ikke hatt de store vervene, har liksom ikke ligget i min gate. Men 
jeg har hatt mange praktiske oppgaver på huset. 
Nå har jeg vært med i 40 år, og det var en stor dag for meg å få tildelt medaljen som bevis for mitt 
losjemedlemskap. 
Har du vært flink til å gå på møtene? 
Ja, jeg tror ikke det er mange andre som har bedre fremmøteprosent enn meg, og fortsatt er jeg med. 
Klubbaftene og de sosiale arrangementene setter jeg også stor pris på. Mener jeg bl.a. har vært med på 
alle nyttårsballene. Her har også Astrid likt å være med. 
Hva har losjen betydd for deg? 
Vanskelig å sette ord på det. Men jeg har følt meg vel til rette og har fått menge gode venner. 
Dessverre er mange av dem som var med for 40 år siden borte. Nå er jeg blant de to-tre eldste på 
møtene, men det plager meg ikke. Jeg har det fortsatt koselig i losjen, og setter særlig stor pris på 
ritualene og seremoniene. 
Er det fortsatt liv laga for en organisasjon som Odd Fellow? 
Ja, men problemet er å få aktive medlemmer. Da jeg begynte, var mange av medlemmene i 30- åra. Nå 
synes jeg at vi har vært lite flinke til å få med denne noen i denne aldersgruppen. Men trolig har de 
nok med ”seg selv”. Unge familier har selvsagt barna i sentrum, og da hører en stadig om 
”tidsklemma”. Kostnadene betyr vel også noe. 
Har du vært flink til å besøke andre losjer? 
Var det tidligere. Har bl.a. vært 4 turer til Stockholm. Det har også blitt losjeturer til Gøteborg og 
Haderslev. Særlig i Haderslev har vi opplevd losjevennskap som har ført til gjensidige besøk. 
Etter vår samtale kom det fra vår beskjedne bror: ”Det er ikke nødvendig å skrive så mye om meg”.  

---o0o--- 
 
 
Presten Karsten Isaksen har skrevet dette stykket som heter 
 
”En huspostill for mennesker i vår tid” 

 
Vi behøver så inderlig godt julen. Denne herlige høytiden med all sin eim av tradisjon og 
atmosfære i kjøkken og stuer, i butikker og gater, i kirken. Alle julens lys og farger. De på 
treet, de i barns øyne og på deres kinn. Bluss av forventning etter oktober og november. 
Måneder som sang sommeren ut og kom så selv til oss med sine kapper sydd av grå tåke. I 
hendene deres blyanter uten farge, de gjorde dagene hvite og grå, og nettene tegnet de ut 
allerede tidlig om ettermiddagen og gjorde dem svarte, november-nattsvarte. 
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Vi behøver så inderlig godt julen. For dens egen skyld og fordi den gir oss advent på 
forskudd: 

Å vente på en glede er også en glede. 
 
I adventstiden ligger det en blå fløytetone i luften hver ettermiddag mellom klokken fire og 
fem. Det er den beste timen. Den har et lys som ingen annen time noen tid ellers.  
 
Hjemme hadde vi levende lys på bordet og lot ellers lyset utenfra stryke sin eventyrtone av 
blått over alt som var kjært her inne. Satt til bords etter endt måltid og kjente at vi levde og at 
vi hørte sammen. Sjelden å kjenne varme i et blått lys. Det kan bare adventsettermiddager 
formidle. Og jul er underveis. 
 
Så rart å eie forventninger til noe kjent. Vi vet jo alt om julen på forhånd. Nysgjerrige barn vet 
til og med hva julepapiret skjuler av gaver foreldrene har pønsket ut. Og vi vet hva som må 
komme, av trafikk, stress, trivsel, ståk, mat, ribbe, white christmas, julepynt, slapseføre, 
stappfulle barneforestillinger i kirken. Hvor gamlepresten en gang lente seg en halvmeter 
lenger enn normalt ut fra prekestolen og hadde et tent stearinlys i hvert brilleglass: ”Og vet 
dere barn, der var hyrdene og sauene, og okse og asen, og Maria og Josef, og hvem tror dere 
lå i den lille krybben? Der lå det lille Basusjernet!” 
 
På trappen til Ullern kirke i Oslo sa en liten gutt til sin mor på vei ut midt i trengselen etter 
julaftens gudstjeneste: ”Du mamma, hvor tror du de gjør av presten fram til neste jul?” 
 
Kanskje vi ligger i vatt i pappesker innerst i et høyt skap, ved siden av julenissen? 
 

------- 
 
 
PRIMSTAVEN sier: 

Desember 
grønn jul  -  hvit påske 

 
3. Barbromesse etter St. Barbara som led martyrdøden år 306. Hun var beskyttet av 
 artilleriet.      

Nå skulle det tas fatt på spinningen. 
6. Nilsmesse etter St. Nikolaus (biskop), som ofret seg for de fattige. Herav kommer skikken 
 med julenissen (nissens fødselsdag). 
13. Lucianatten (Lucidøgra, Lucinatt): ble av mange regnet for den lengste natten. Etter 
 Lucianatten fulgte ”sterke døgn” med spøkeri og trollskap. 
 Minnedag for Lucia, som led martyrdøden på Sicilia år 304. 
 
      Lucinotte lange 

Intet være bange 
Gud beskytte gard og grunn, 
Fisk i vann og fugl i lund. 
Intet være bange. 
Lucinotte lange. 
 

21. Tomasmesse etter St. Tomas. 
 Juleølet skulle på tønnene. Ikke spinne lenger enn til denne dag. Juleveden måtte være 
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 på plass og vedskjulet fullt, heter det fra Vestfold. 
 Snø i 3 uker, hvis snø denne dag. Fra denne dagen ventet man kakelinna. 
22. Vintersolverv. 
25. Juledag (joledag): årets viktigste merkedag. Ingen skulle gå på besøk, alle måtte holde 
 seg hjemme. 
 ”Juledag klår gir godt år.” 
 ”Om juledag i nyet mon komme, da får vi et godt år, oss til stor fromme.” 
26. Stefanusdagen. 
28. Barnedagen viser til de uskyldige barn som ble drept av kong Herodes.  

 
-------- 

 
Nyttårsønske: 

 
Måtte det nye året få bli 

et år fylt av glede og harmoni. 
Måtte kriger og trusler finne sin død, 
og fremgang seire over hevn og nød. 

Måtte alle mennesker på vår jord 
se på hverandre som søster og bror! 

Det er mitt ønske, min tro og mitt håp, 
når det nye året har fått sin dåp. 

 
Fra en bror i Loge Svenør.  

 
 
 
KK- Huset: 
 
Vil med dette rette en stor takk til de av brødrene som velvillig har stilt opp som vakter ved 
KK- Huset gjennom 2005.  
Deres innsats blir verdsatt meget høyt av ledelse og beboere ved huset. Det å sette av ”litt” tid 
for å hjelpe de av våre medmennesker som har falt utenfor ”stien”, der de fleste av oss 
vandrer, vitner om god Odd Fellow ånd.  
Om det er flere av brødrene som ønsker å stille opp som vakter ved huset, taes alle 
henvendelser imot med takk. Du kan henvende deg til Gunnar S. Kjøll, eller undertegnede.  
Om du ikke ønsker å sitte som vakt alene, finner vi frem til en bror du kan sitte sammen med. 
Med dette ønsker jeg brødrene en God Jul og et fredfullt Godt Nytt År. 
 
Bjørn Auby. 
 
 
 

Et lite tilbakeblikk på klubbaftenen den 14.11.05 
 
Vi hadde en hyggelig klubbaften der vi hadde besøk av eks. OM.Odvar Schrøder fra Loge 26 
Svenør. Han holdt et glimrende foredrag om vikingene i Vestfold og han fortalte også litt om 
Larvik og omegn`s nyere historie. Foredraget ble supplert med lysbilder og han holdt hele 
foredraget uten manuskript noe mange syntes var svært imponerende. foredrag varte i noe 



 7

over en time og vi lærte på den timen, mer lokalhistorie, en mange av oss lærte etter mange år 
på skolen. 
Etter foredraget spiste vi spekemat, sang og hygget oss. 
Vi var ca. 54 brødre med damer til bords. 
I tillegg til våre brødre var det åtte brødre fra Loge Færder med damer tilstede og det synses 
jeg var svært hyggelig. 
UM 
 
 
 

Losjens aktivitetsplan inn i det nye året 
 
Klubbaften 9. januar  
Først blir det et bedriftsbesøk ved Pronova fabrikker. Farmasøytiske bedrifter har strenge 
regler for adgangskontroll. Vi må derfor ha en påmelding, slik at deltagerne blir registrert. 
Dere kan melde dere på til undermester. Etter bedriftsbesøket drar vi tilbake til vårt logehus 
for kaffe og noe attåt.  
Meld på i god tid da dette vil lette undermesters arbeide. 
UM 

 
 
Besøk hos Loge 59 Hiort Lorenzen i Haderslev, Danmark 
Vår loge planlegger besøk til våre danske venner i Haderslev 16-19. mars. Sett av i 
kalenderen til en hyggelig tur denne helgen. Brødrene i Haderslev vil arrangere et logemøte 
på lørdag formiddag, våre ledsagere vil få et tilbud om omvisning etc. Nærmere informasjon 
om reiserute og program vil bli sendt ut så snart dette er på plass. En del av dere husker 
sikkert at det er 11 år siden siste gang det var arrangert en slik tur. 
 OM 

 
 
Festloge 
Lørdag 11. februar vil det bli festloge i våre lokaler. Som kjent ble nyttårsballet sist januar 
avlyst av forskjellige årsaker, men vi forsøker igjen, denne gang altså i midten av februar. 
Nærmere informasjon vil bli sendt brødrene pr. brev/e-mail i januar. 
OM  

 
 
Meny for Vinterens og Vårens møter 06 
 
9.janua Klubbaften  
Bedriftsbesøk på Pronova 
Wienerbrød m/kaffe i Selskaps lokalene etter 
Bedriftsbesøket       Kr.40,- 
 

16.januar Åpningsmøte 
Rundstykker m/kaffe 
Kr.50,- 
 

30.januar Arbeidsmøte 
Regnskap/budsjett 
Smørbrød 
Kr.50,- 

6.februar Arbeidsmøte/Instruksjon 
Brune bønner m/tilbehør 
Kr.100,- 
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11.februar Festloge 
Egen innbydelse 
 

13.februar Klubbaften  
USA tur 2004 
v/Leif Bentzen 
Rundstykker m/kaffe 
Kr.50,- 

20.februar Den Edle Kjærlighets Grad 
Fiskesuppe m/tilbehør 
Kr.100,- 

 

 
 
La oss alle ha som nyttårsforsett at vi i det nye året skal delta svært ofte på våre logekvelder 
og klubbaftener. Nyte den stillhet og den gode lærdom som vi blir til del i vårt logearbeide. 
Sett av møtekveldene i din kalender og prioriter dem for deg selv til berikelse for deg selv og 
logen. 
Red.  
 
Utsendelse av Kongshaug-nytt. 
Det er noen av brødrene som ønsker å få tilsendt Kongshaug-nytt på e-mail. Dette nummer vil 
bli sendt til alle som vi har mailadresse på, men også distribuert på vanlig måte i konvolutt. 
De som for fremtiden vil ha bladet bare på mail må melde dette til Arvid Wold på adr: 
arvid.wold@ifs.no. 
 
 

Brødre 
 
Støtt opp om juletrefesten for Sukke 3.juledag. Ta med et smørbrødfat og noen 
julekaker, skap en minnerik kveld for disse menneskene, det fortjener de. 
 
 
 
 

 

 
 
 


