Kongshaug-nytt
Mai 2013
Huskelista!

Kjære lesere av Kongshaug-nytt.

Hva hender fremover !

Velkommen til høstterminen 2013 og forhåpentligvis er sommeren like rundt

Husk dette og møt så
ofte du kan.

hjørnet. Perioden mellom tidlig vår og sommer er egentlig den fineste, hvor

15.05.13.
Generalforsamling kl 18:00
17.05.13
Åpent hus i Stockflethsgate
08.06.13
Sommerfest
10.06.13
Tur for eldre
26.08.13
X Åpningsmøte
02.09.13

alle ser hvordan livet sakte men sikkert tar til når hestehoven stikker hodet
frem fra frossen jord.
I fjor kom og gikk sommer-

varmen med pinsen. I år ønsker vi

oss en lang og varm somplask fra varme svaberg.

mer, med måkeskrik og mageVi har snart tilbakelagt en be-

givenhetsrik vårtermin,

med flotte og innholdsrike mø-

ter. Et par høydepunk-

ter skal vi suge på som en søt

karamell, og plassere i

vår minnebok. Vel blåst brødre.

Foran oss har vi fortsatt
søkere til vår loge og Rag-

2 møter, med innvielse av to nye
nar Allums 40 års medlemskap i

logen. I begge møter kler vi oss i vår fineste stas, for på den måten å vise

EI Galla

viktigheten både for dem som møter vår Orden for første gang og for jubi-

09.09.13

lanten som etter 40 år fortsatt er en av våre flittigste brødre. Ragnar Al-

Klubbaften m/damer

lum og andre som har rundet både 25, 40 og 50 års medlemskap, og som

16.09.13

fortsatt er ivrige møtedeltakere, er de som gir de yngre brødre glede og

=+ 1. g. N. Nevnder
25.09.13
-+ Hos □ 48 Færder
30.09.13

initiativ i logelivet som ligger foran dem. Vi har nå brødre i aldersgruppen 26
til 97 år, det er det som gjør en loge til et fantastisk sted å være.
Sommerfesten, som avslutning på vårterminen, avholdes fortsatt på Gogstad
Kystlag, denne gang den 8.juni 2013. Ut i det Blå for våre enker og eldre
brødre avholdes mandag den 10.juni 2013.

≡+ 2. g. N. Nevnder Galla
07.10.13
O arbm. Veteranaften

Bror overmester og embetskollegiet ønsker brødrene og deres familier en
god sommer. Vi møtes igjen den 26.august 2013 til en ny termin.
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Truls Erik Pettersen
Overmester
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Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt
Mandag 11. mars var det Sosialaften for SOS-barnebyer.
Vi hadde den glede å invitere brødre og gjester til en fin aften der Birger Bugge Vabog
kunne ønske i alt 46 deltagere velkommen. Til åpning fremførte UM Svein Harald
Sataslaatten det sedvanlige diktet for Sosialften «Kjærlighet uten grenser», av
Finn Sidselrud.
Som kåsør hadde man denne gang fått den erfarne hvalfanger, maskinist og historiker
Bjarne Liverød til å ta oss med til begynnelsen av fangst i Nordishavet som senere forflyttet seg til Sørishavet, hvor nordmenn var pionerer. Man fikk levende bakgrunn for
denne utvikling og fangstlivet med følge av lysbilder og kriblende historier. Sandefjord
var jo i sin tid verdens største hvalfangerby, så framføringen til Liverød fikk minnene for
mange til å blomstre så det ble lett å kunne applaudere den dyktige kåsør. Det er fint for
den oppvoksende slekt når man kan få lytte til en som kan beskrive historien om fangstlivet fra flere hundre år tilbake og overgangen til den moderne fangst, og hva den betydde
for Sandefjord og distriktet. Da er det også fint at vi har det eneste Hvalfangst Museum
i verden beliggende her i Sandefjord, slik at vi har en enestående mulighet til å friske opp
hukommelsen.
Etter foredraget gikk vi til bords der restauratør hadde sørget for veldekkede småbord i
påskefarger fulgt av kaffe/the med smørbrød og sjokoladekaker, og ikke minst gikk praten i dur og moll som vanlig.
Etter bevertningen kunne vi lytte til bror Reidar Helgeland med gitar, hans datter Vibeke
sang og Magne på Keyboard som sydde sammen en fin avdeling med melodier som passet
til forsamlingen, som ga sin applaus.
Deretter kunne bror Reidar og bror Arild legge gitarene sine fram for allsanger slik at
publikum fikk fuktet strupen og fremførte et par kjente sanger.Det ble også tid til en
orientering ved Vabog om situasjonen med Loge Kongshaugs innsats i Landssaken med innsamling til SOS-barnebyen og Sosialsenteret i Malawi.
Det var lagt fram på bordene plansje som ga en del informasjoner om prosjektet hvor 150
barn skal få et nytt hjem i 15 familiehus og hvor et Sosialsenter med familieprogram skal
favne med hjelp til ca. 2000.
Før jul deltok vi i en Lysaksjon ved samtlige Ordenshus i Norge, og vi fikk god omtale i
Sandefjords Blad, men dessverre ødela dårlig vær frammøte i Byparken.
Senere på kvelden var det en Artistgalla i TV 2 hvor hensikten var å skaffe minst 5000
nye faddere til SOS-barn eller SOS-barnebyer. Resultatet hittil har blitt over 18000
faddere, , og dette gir også selvfølgelig mulighet for støtte til andre nødlidende barn ute
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i verden innenfor SOS-arbeidet.
Vabog kunne også nevne at det blir notert oppgave over innsamlede pengebeløp fra hver
Loge, og med beregnet størrelsen på pr. antall medlemmer. De 15 Loger som da har samlet inn mest, får da navnet sitt på et skilt ved inngangsdøren på et av de nye familiehusene i barnebyen som da heter NGABU. Foreløpig har Loge Kongshaug pr. 1. januar sendt
inn kr. 152 695,-, og ligger dermed godt an til å få et slikt skilt.
Det foreligger en siste aksjon som skal gjennomføres for Landssaken i perioden 13.-20.
april med salg av Solsikkefrø og Bøsseinnsamling på Torg , Plasser og Supermarkeder.
Loge Kongshaug finner ikke å kunne delta av hensyn til forberedelser med Ballongsalget
til 16. og 17. mai, som jo legger beslag på en god del mannskap fra Logemedlemmene.
Innsatsen fra salget 17. mai gir jo det største bidraget vi hvert år kan gi til SOSbarnebyer.
Fra vår loge vil det komme inn til Landssaken ytterligere midler fra jubileumsgaver fra
brødre, annonseinntekter fra spesialside i Kongshaug Nytt etc., samt fra vår vanlige
muntre utlodning som denne gang ga et fint netto-resultat på kr. 8675,-.

Vabog tak-

ket for gevinstgavene som brødrene hadde hatt med og som gjorde trekningen til det
gode resultat.
Til slutt kunne Vabog ønske alle vel hjem til sangen «De nære ting».
Birger Bugge Vabog sekretær

Mandag 15. april var det 1.gangs nominasjon av nye embetsmenn. Etterpå var det tildeling av 25 års Veteranjuvel til bror Henry Dallanger
Bror Henry sammen med Storrepresentant Åge B. Eriksen som foretok tildelingen, vår Overmester
Truls Erik Pettersen og Ex Storrepresentant Frank O. Eriksen som
fungerte som Stor Marsjall under
tildelingen

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72

3

Onsdag den 17. april satte 10 av våre brødre seg i minibuss og tok turen til Porsgrunn
der det var et møte i Det Gode Vennskaps Grad hos Loge 17 Dag
Bror Yngvar Hardersen stilte opp med buss og var vår private sjåfør, så her var vi i trygge hender. Ved inngangsdøren i logehuset i Porsgrunn ble vi møtt av YV. som avkrevde terminpassord, noe som kom litt brått på for enkelte, men etter litt graving på harddisken
dukket det opp og vi ble ønsket hjertelig velkommen i det gode vennskap.
Loge Dag har lang tradisjon på gode gradspasseringer og gjennomførte et flott gradsspill
men en god kombinasjon av eldre og yngre deltakere.
På ettermøtet ble det servert ertersuppe og salt kjøtt, som de gjestende brødre satte
veldig stor pris på. Denne ble servert av privatnemdens brødre som gjorde en kjempejobb. Som vanlig ble det tid til litt kaffe og forfriskninger og hyggelige samtaler i salongen sammen med et 30talls brødre fra loge Dag.
Bror Yngvar brakte oss deretter trygt hjem ved midnattstider. Flott tur, fint møte, litt
nytt å ta med seg hjem.
Broderlig hilsen Svein Harald


Hva skjer fremover?

Mandag 29.april skal to nye brødre innvies i vår Loge. De vil bli presentert i neste nummer av Kongshaugnytt.
Mandag 6. mai skal bror Ragnar Allum tildeles 40 års Veteranjuvel på vårt siste møte i
vårsesongen. Dette er samme dag som denne avisa kommer ut. Nærmere presentasjon av
kveldens tildeling kommer i neste nummer av Kongshaugnytt.
Onsdag 15 mai er det generalforsamling i Stockflethsgate AS klokken 18:00 Møt opp
og du får førstehånds informasjon om husets tilstand og planer for fremtidige aktiviteter når det gjelder husets oppgradering og vedlikehold.

Salg av pins og slipsnåler.
Loge nr. 15 Kongshaug har vakre pins og slipsnåler til salgs . Prisen er 50,-kr for pins og
75,-kr for slipsnål. Kjøper du begge samtidig, blir kostnaden 100,-kr.
Henvendelse til kassereren, enten direkte privat eller på ettermøtene.

Hilsen
Raymond Skoglund
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VI INVITERER BRØDRE I LOGE
NR. 15 KONGSHAUG TIL
SOMMERAVSLUTNING PÅ
GOGS TAD KYSTLAG

Dato: 8.juni 2013
Klokkeslett: 1900
Loge nr. 15 Kongshaug,
Stockflethsgate 22,
3210 Sandefjord
Fung. EksOM
Gunnar Jensen
Overmester
Truls Erik Pettersen
Undermester
Svein H. Sataslaatten
Mobil: 41459105
Privatnevnda

Gogstad kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord ble etablert i 1990 som et
kystkultursenter. De har for tiden 360 medlemmer, og fordeler seg på 7 arbeidslag i forskjellige disipliner, som Verkstedlaget, Fartøy–og kultur, Modellbåtlaget, Svennerlaget(Svenner fyr mellom Sandefjord og Larvik), Brygge
– og seilas, Infolaget og koret Nordre Skur & ballast.

Svein Trollsås
Mobil: 41534300
PÅMELDING:
INNEN 30.05.2013 til
svein@sataslaatten.no
svein@eura.no
PRIS KR. 400,- pp

Vikingeskipet Gaia, som er en kopi av Gogstadskipet, ble bygget i 1989/1990
og har sin base ved siden av kystlaget. Orginalen ble gravet ut av Kongshaugen/Gogstadhaugen i 1880. Kongshaugen med Olav Geirstadalv Gudrødsson, har gitt navn til vår loge. Det sies at Olav grunnla Dublin sammen med
Ivar Beinlaus Lodbroksson i år 861.

Program


Vi ankommer Gogstad kystlag, Framnesveien 5,




klokken 1900.

Der bys på en coktail, mens vi gjør oss klar til å gå til bords.
Menyen vil også denne gangen bli rømmegrøt og spekemat.



Det spilles opp til dans på brygga med Willy fra Østfolds
enmannsorkester.



ANTREKK: Siden vi skal være ved sjøen og nyte en
forsommernatt utendørs på brygga, vil antrekket være av
uformell karakter. Gjerne en varm jakke for kvelden. Vi
satser på fint vær.



Det blir ikke polonese ut på brygga i år heller. Dere
behøver derfor ikke å ta med snorkel og dykkemaske.
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste
-oo0oo -Kongshaugnytt
Bror Sverre Andersen fylte 70 år 6. april 2013.

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 70 åringen og håper å se han på
våre møter i fremtiden.

Bror Ole Petter Larsen fylte 85 år 17 april. Ole Petter ble behørig presentert i Sandefjords
Blad i forbindelse med 80 års fødselsdagen. Han er en meget trofast bror som
virkelig møter ofte på våre møter og klubbaftener.

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 85 åringen og håper fortsatt
å se han på våre møter i fremtiden.

Bror Svein Nokolaisen fylte 75 år 17 april. Svein har oppholdt seg på sydligere breddegrader nå
i den kalde årstid og har derfor ikke vært tilgjengelig for en prat med Kongshaugnytt.

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 75 åringen og håper fortsatt å se
han på våre møter i fremtiden.
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Bror Birger Josef Bjørnstad fylte 75 år 22 april. I siste nummer av Kongshaugnytt skrev redaktøren ved en feiltakelse at Birger ble 80 år noe jeg fikk mange kommentarer
på. Jeg håper jo at jeg igjen om fem år kan gratulere den blide organisten
vår med bilde og omtale. Vi i Loge 15 Kongshaug er så heldige å ha en organist som gir oss flott tonefølge på våre møter.

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 75 åringen som fortsatt er i arbeide.



— ooOoo —

Jeg er den.
Jeg er den som ble spurt om å bli med i din organisasjon. Jeg er den som betalte gebyret
for å bli med. Jeg er den som sto foran dere alle og lovet å være trofast og lojal. Jeg er
den som kom på møtene deres og som ingen brydde seg om. Jeg prøvde mange ganger
vennlig å nærme meg noen av medlemmene, men de hadde alle sine gode venner som de
pratet med og satt sammen med. Jeg satte meg ned flere ganger, men ingen la merke til
meg. Jeg håpet så på at noen ville ha spurt meg om å være med i et eller annet veldedig
prosjekt, men ingen så mine forsøk når jeg meldte meg frivillig.
Etter at jeg ble med, gikk jeg glipp av noen møter fordi jeg var syk og ikke kunne gå. Ingen spurte meg på neste møte hvor jeg hadde vært. Jeg antar det ikke spilte noen rolle
for de andre om jeg var der eller ikke. Neste møte bestemte jeg meg for å være hjemme
og se på TV. På det følgende møte var det ingen som spurte hvor jeg hadde vært forrige
gang. Man kan si at jeg er en bra person, et godt familiemenneske som har en ansvarsfull
jobb, som er glad i nærmiljøet og i landet sitt. Vet du hvem jeg ellers er? Jeg er den som
aldri kom igjen.
Det morer meg når jeg tenker på hvordan lederne i organisasjonen og medlemmene diskuterte hvorfor organisasjonen deres mistet medlemmer. Det morer meg nå å tenke på at
de brukte så mye tid på å se etter nye medlemmer, når jeg var der hele tiden. Alt de behøvde å gjøre var å få meg til å føle at det var bruk for meg, at jeg var ønsket og velkommen.
Så kan man spørre: KUNNE DETTE HENDT HOS OSS?
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Referat fra Erfaringsseminar 14.3.13.

18 brødre møtte opp til tur med Color Viking, hvor det ble spist, drukket og pratet under
overfarten til Strømstad.
Hjemturen ble fullt ut brukt til innlegg, samtaler og diskusjoner.
EksOM Gunnar Jensen ønsket velkommen og gikk gjennom dagens agenda.
1

Referat fra forrige seminar – 16.2.12 ble lest av EksOM Gunnar Jensen og det kom
enkelte kommentarer:
Privatnemdas oppgaver er endret etter at serveringen er overtatt fullstendig av
restauratør. Det ble reist spørsmål om brødrene kunne tenke gjennom andre oppgaver nemnda kunne ha.
Kollegiet har arbeidet aktivt for å få redusert tiden mellom avslutningen i logesalen
og start av ettermøte.
En utfordring for å få til dette, er at det kan ta tid å få ryddet logesalen etter
møtet.
Bror Svein Karlsen spurte da om medlemmer av Privatnemda kunne brukers her, for
å redusere denne tiden.
Videre ble det poengtert et emne som kom opp på forrige seminar: Brødrenes ansvar for å skaffe vikarer på stolene ved fravær.

2 Storrepresentant Åge B. Eriksen hadde så en Powder Point gjennomgang om ulike
typer materiell for logearbeidet, både eksempler på materiell og hvor det kunne
hentes.
Her er en kort oversikt:
Fra nettsiden:
oddfellow.no: Hvorfor bli medlem av OF
Fra sekretær:
Jeg – en OF
Grønn mappe: Om gradene – Vennskap, Kjærlighet, Sannhet
Om å være Fadder
Leirens hilsen til brødre av den Høye Sannhets Grad
Legg her merke til nummeret som står øverst på siste siden i De Tre Kjedeledd på
venstre hjørne. Det er ditt medlemsnummer. Du bruker dette sammen med ditt
fødselsnummer (11 siffer) for å logge deg inn på oddfellow.no.
Bror Åge minnet om at på vår nettside vil man finne en rekke infosider: møteprogram, Handlingsplanen, Kollegiet, KongshaugNytt, om Formiddagstreffet m.m.
Videre ble det vist info om Lover og Forskrifter og Sirkulærer, Informasjonsmappen, grads – og arbeidsritualer, ordensetikette og Novisat.
3 Deretter fulgte programposten Ettermøte, innhold og tidsbruk ved EksOM Gunnar
Jensen.
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Her kom en rekke innspill fra både våre nye brødre og medlemmer av kollegiet og
nemnda.
Bror Svein Trollsås stilte spørsmål om det var mulig å begynne tidligere, når det
var møter en måtte regne med tok lang tid.
Han var også opptatt av at brødre som ble innviet eller fikk gradspasseringer, fikk
mer fokus - også på ettermøtet.
Flere av brødrene hadde opplevd at de fikk mye fokus i salen og under middagen –
men så avtok det.
Kanskje burde det være passende med mer info om den nye bror – men på frivillig
basis. Ikke alle er like interessert å stå fram på en slik dag.
Bror Rolf Jemtland følte at det ofte ble en tidsklemme – at vi fikk for liten tid til
den gode samtale – få tid til å være opptatt av hverandre.
I denne sammenheng kom man som forrige gang inn på to av gradspasseringene
som nå tar lenger tid enn tidligere, og som lett forkorter ettermøtene.
Det ble uttrykt ønske om referater fra kollegiemøtene og mer om saker som er
tatt opp i kollegiet, gjerne i KN.
Bror Jostein Selvikvåg opplever logemøtene som veldig positive – logen er en oase
av stillhet og de gammeldagse ritualene settes pris på.
I starten av møtet hadde man vært innom Privatnemda. På slutten av møtet kom
en tilbake til denne. For mange brødre har Privatnemda vært en viktig faktor til å
”komme med” i logen. Nå når oppgavene er redusert, bør vi ta en diskusjon om hva
PN skal være. Hvilke oppgaver kan PN ha, med mål å få tilbake nemndas viktige
funksjon om nærhet og samarbeid mellom logens nye brødre.
Det ble også nevnt behovet for mer informasjon om arbeidet i logesalen – om gradenes innhold m.m.
Samtalene var så omfattende at vi ikke fikk tid til siste sak: Rekruttering.
Denne viktige sak vil en komme tilbake til.
Det ble henstilt til Kollegiet å ta fatt i noen av de sakene som kom opp i løpet av
kvelden. OM lovet at man ville se på dette på bakgrunn av de lover og regler som
gjelder i logen.

Bjørn Hørnes
Referent
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En liten før-jeg-står-opp - bønn:
Kjære Gud.
Hittil i dag har jeg vært en snill gutt
Jeg har ikke sladret på noen eller mistet besinnelsen.
Jeg har ikke vært grådig, sur, egoistisk, ei heller vært selvopptatt.
Jeg har heller ikke furtet, sladret, bannet eller spist sjokolade.
Og jeg har ikke overtrukket kredittkortet mitt.
Men snart skal jeg stå opp, og da kommer jeg til å trenge en del mer hjelp.
Amen.

Vi gratulerer
Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen
på de siste sidene
Lars Johannes Kristiansen

75 år

14. mai

Reidar Bjørkmark

80 år

24. mai

Leif Keim-Johnsen

70 år

13. juni

Ola Fjeld

60 år

07. september

Reidar Helgeland

60 år

18. september

Jan Agnar Løkkevol

80 år

06. oktober

Leif Eide

70 år

13. november

Gunnar Roggert

90 år

29. desember
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Nytt fra huset

Oppgradering av våre møterom og kjøkken i 1. etasje går nå mot ferdigstillelse. Rullearkivet er montert i møterommet mot gata. Kjøkkeninnredning med komfyr, stekeovn og oppvaskmaskin er montert. Likeså kjøleskap. Toalettet er ferdig montert.
Nye møbler er bestilt og lovet levering er i uke 20. Når møblene kommer vil vi flytte ned
møblene fra møterommet i 3. etasje og nye møbler vil bli satt opp i dette rommet.
Belysning er under levering og vil bli montert umiddelbart. I møterommet mot gata har
søstre fra Loge Verdande og Gaia montert nye lamellgardiner, noe som vil bli montert i
alle vinduene i 1. etasje mot gata.
I og med at vi nå har tre møterom til disposisjon er det naturlig at hver av disse får et
navn. Arbeidsgruppen som har stått for oppussingen anmoder brødre og søstre om å komme med navneforslag. Det forslaget vi til nå har fått er
Møterommet mot gata og med rullearkivet: Møterom V (for Vennskap)
Møterommet innenfor kjøkkenet
Møterom K (for Kjærlighet)
Møterom 3. etasje
Møterom S (for Sannhet)
Har du forslag send det til din loges overmester
Når navn er valgt vil skilt bli montert på dørene.
De fire siste vinduene vil bli montert første uken etter pinsen. Når dette er gjort gjenstår en del oppussing i utleielokalet mot gata. Styret er i gang med å skaffe ny leietaker
til disse lokalene. Nye lamellgardiner skal så monteres og forhåpentligvis kan vi få en grei
utleieavtale med eventuell ny leietaker.
— ooOoo —

SNØKLOKKEN
Av Walter Nordahl
Mel: Frantz Shubert
Der Lindenbaum (Am Brunnen vor dem Tore)

Du sneens lille klokke, - så skinnende og
øm,
Vil du av hjertet lokke en sang om vårens
bønn?
Min sjel har du jo givet det første smil av
vår,
Den første sang om livet
/: om enn i sne du står:/

Kom alle mine venner, kom se det første
lys,
Som skjønt i sneen brenner, som isblått
kuldegys,
Og kunne vi som dette, med våren i vårt
sinn,
Om livet varmt berette
/: om døgnets kolde skinn:/
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Storrepresentantens spalte:

Nå begynner vi å se ville - og hageblomster igjen, våren er sen men den
kommer!
I februar gjennomførte vi erfaringsseminar med brødre som er opptatt i
Ordenen siden 2008. Referat fra seminaret finnes annet sted i bladet. I
vår evaluering i etterkant, ser vi for oss å fortsette med et årlig seminar,
men med noen endringer. Referat fra dette møtet blir også lagt frem for
brødrene.
5. mars ble det arrangert Regionalt Storlogemøte i Holmestrand. Et godt og spesielt møte med
fokus på Vennskap. Tanken er å samle det som ble notert i gruppene, for egnet bruk i logesammenheng. Br. DSS har laget referat som er med i bladet.
10. april var det tildeling av 40års Veteranjuvel i Horten. Vi var godt fornøyd med innsatsen,
mange brødre til stede og en spirituell veteran.
15. april ble Henry Dallager tildelt 25 års juvel. Det var min første tildeling, en høytidelig og fin
seremoni.
Hva er så neste post på vårens program? Først skal vår bror Ragnar Allum få sin 40 års juvel, så
blir det skolering for de nyvalgte embedsmenn. Det er EksOM, OM, UM, Sekretær, Skattmester
og Kasserer. Sted blir i våre selskapslokaler, salen og sekretærrom tirsdag 4. juni.
Tilsvarende kurs for de utnevnte blir tirsdag 24. september.
Storlogen har utarbeidet: ”Kurshefte for nye embedsmenn Odd Fellow loger 2013” som blir tildelt
den enkelte i god tid før seminaret. Nyttig og god informasjon for de mange oppgaver som ligger
foran.
Resultat fra spørreundersøkelsen til våre Patriarker om deling av leiren, legges fram i form av et
brev som Br. DSS har skrevet til Br Stor Sire. Svar på dette er ikke kommet enda.
Lørdag 4. mai feirer Loge nr 40 Vern sitt 60 års jubileum. Først Festloge i logesalen, så gallamiddag på et av byens hoteller. Undertegnede skal representere vår loge.
Til slutt et ønske om en god og varm sommer, slik at vi kan ta fatt til høsten igjen med fulle batterier.
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Arbeidende Distrikt Storlogemøte – en nyskapning

Til vanlig foregår Distrikt Storlogemøter hvert annet år og har tildeling av Storlogegraden til
nylig avgåtte OMer som hovedsak. Men DSS er av den oppfatning at vår Orden har en lite brukt
ressurs i de mange Eks OMer som sitter rundt i våre Loger. Kan vi gjennom en nyskapning som et
arbeidende Distrikt Storloge-møte i større grad å aktivere den kompetanse våre kvalifiserte
Eks OMer sitter inne med?
Som DSS tenker jeg meg at Eks OMer i Distrikt 8 bør kunne møtes to ganger i året og gi dem
ordensrelatert på fyll og inspirasjon slik at de aktivt kan bidra til logenes styrkelse og indre liv.
Hensikten skal være
å øke kunnskapen om Odd Fellow verdigrunnlag
å gi grunnlag for økt refleksjon og selvinnsikt
å aktivere erfaring og taus kunnskap blant Distriktstorlogens medlemmer
å gi grunnlag for styrkelse av distriktets loger
å øke Distriktsrådets legitimitet
å gi eksempler og innspill etisk post/annet etisk arbeid i logene
Årets tema på møtet 5. mars var Vennskap slik det er tema for Den Norske Storlogen i 2013.
Vennskap er også tema i Det Norske Odd Fellow Akademis årbok.
Deltakerne på årets Distriktsstorlogemøte brukte tilsendte tekster om Vennskap som bakgrunnsstoff i samtaler og refleksjoner i gruppearbeid. Disse tekstene og brødrenes egne livserfaringer var grunnlaget for samtalene.
Gruppene formulerte verdimessige spørsmål til refleksjon, og disse vil bli samlet i et hefte som
sendes hver deltaker og logenes Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.
DR tar sikte på å arrangere et nytt Distrikt Storlogemøte til høsten med Logesalens symbolikk
som tema.
Dag Virik
DSS
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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BALLONGSALG 17 MAI
Ja kjære brødre, vi setter dette med litt ekstra fete typer i overskriften fordi det er
meget viktig at vi kan samle flere brødre til innsats. Derfor bør du lese dette nøye.
Gjennom mange år har brødre i Loge nr. 15 Kongshaug gjort en formidabel innsats
for å skaffe midler for å hjelpe vanskelig stilte barn gjennom Stiftelsen SOS barnebyer. Dette arbeidet har vi all mulig grunn til å være stolte av. Det har i de
siste 2 år vært vanskelig å få nok antall brødre til å delta i Ballongsalget 17. mai
slik at det er minst 2 brødre på hver post.
Alle postene er plassert på privat grunn der barnetoget passerer slik at selgerne får
oppleve barnetoget. Ballongsalget er den viktigste inntektskilden til at vi kan yte et
romslig tilskudd til nødstedte barn. - Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen
-. Vi trenger 22 selgere på de aktuelle postene for et hurtig salg!
Alle brødre har blitt kjent med at:
Vi skal ha en åpen hånd for alle som lider
Vi skal oppdra de foreldreløse
Vi skal ha hele verden som vårt arbeidsfelt
Vi skal oppfylle gjerningen som den Barmhjertige Samaritan.
Har du tenkt nøye over at vårt arbeid for SOS-barnebyer er med til å dekke disse
bud-ord ?
Det er heldigvis en kjerne av positive brødre som hjelper til, men vi trenger flere slik
at byrdene ikke bare bæres av noen få. Det er så positivt når selgerne kommer tilbake
med tomme ballongstativer og sier at dette var gøy.
Ikke minst er også publikum
positive som viser at de heller kjøper av oss for å støtte en god sak, enn å kjøpe av
andre grupper med selgere. Vårt salgsopplegg er utviklet siden 1998 og er dyktig organisert.
I år kommer 16. mai på en torsdag og 17. mai på en fredag. For 2 år siden var vi praktisk
talt utsolgt på ballonger rundt kl. 14.00 så da gikk det som smurt. I fjor måtte vi stoppe
salget på grunn av regnvær under barnetoget, men allikevel fikk vi solgt ca. 700 ballonger. Vi vil selvfølgelig ha et godt utvalg av populære ballonger også denne gang.
Nemndas medlemmer vil ta kontakt direkte eller pr. telefon med logemedlemmer for å
spørre om man kan avse tid til innsats enten 16. eller 17. mai, eventuelt begge dager. Vi vil
selvfølgelig være glade når noen selv melder seg på.
Ta gjerne med familien på råd, og dersom kone eller samboer kan tenke seg å hjelpe til
sammen med mannen, så er det selvfølgelig mulig. Tabellen under viser opplegg og tider
for innsats. Fra våre salgsplasser vil man ha fin utsikt til å overvære barnetoget,
og man skal jo ikke selge ballonger før toget har passert posten.
Ballongsalg, aktiviteter torsdag 16. og fredag 17. mai 2013.
Fylle ballonger 16/05 klokken 09 til 13, Feste ballonger til vognstativ klokken 14 til 18
Fremmøte Gleditsch 17 mai klokken 09:30 til ca.13, Nye selgere klokken 15 :00 til 17:15
Du skjønner nok at det er viktig at brødre og nærmeste familie virkelig finner å
kunne ofre ca. 3 timer for at ektemann, far eller bestefar kan utføre dugnad til
beste for at nødstedte barn kan få kjærlighet, trygghet og en framtid
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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16. mai foregår aktiviteten i Tilfluktsrommet i Høstsgate, og 17. mai er Hovedbasen i
Gleditsch-Gården og med poster på privat grunn langs ruten for barnetoget. Vi skal
denne gang blåse opp 1040 festlige ballonger, pluss 70 ballonger som en 17.mai-komite i
Kodal henter 16. mai.
Vi sørger for at brødre som ikke har deltatt tidligere, skal få veiledning på forhånd om
systemet. Så langt det er mulig har vi 2 stk. på hver post. Så er det bare å håpe på at
værgudene er medgjørlige på denne viktige dag.
Med Broderlig Hilsen,
Øystein Mathisen, formann og Birger Bugge Vabog, sekretær i Logens Nemnd for SOS-

La oss som gode Odd Fellows i Loge 15 Kongshaug bidra, gjennom
ballongsalg, til at nødstilte barn kan få en bedre framtid gjennom
vårt bidrag til SOS Barnebyers arbeide rundt i verden

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72

15

26.08 Arbm.

03.09 2. g. N. Nevnder
Galla

Pepperbiff m/ris og salat

Luis Jacoby

Svinefilet Oskar kr. 150

kr. 120

11.11 klubbaften m/damer

2 snitter kr. 200

02. 09 EI Galla

07.10 Veteranaften

18. 11 O + Galla

Snitzel m/erter og stekte

krabber

Fersk torsk kr. 180

09.09 Klubbaften m/damer

14.10 Infomøte

02.12 Julemøte

2 snitter m/reker og karbo-

Snitter

Julebuffet

16.09 1. g. N. Nevnder

04.11 25 års. Veteranjuvel

06.01.2014 25 års Veteran-

Kremet fiskesuppe kr. 120

Ertersuppe salt kjøtt og

poteter Kr. 130

nade Kr. 90

flesk kr. 160

juvel
Fersk torsk kr. 180

Drikke kommer i tillegg
Tenk positivt!
Si til deg selv hver morgen:
Dette blir en fin dag
Jeg klarer mer enn jeg tror
Det blir ikke bedre om jeg uroer meg
Jeg kan aldri gjøre mer enn mitt beste
Det finnes alltid noe å glede seg over
Jeg føler meg i fin form
I dag vil jeg gjøre noen glad
Det hjelper ikke å bli deprimert
Livet er herlig!
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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Nytt fra vårt arbeid for SOS-barnebyer og Landsaken

Landsaken går nå inn i sine siste måneder og avsluttes 30 juni 2013. Vår Loge har til nå
bidratt med over 177000 kroner. Dette er på landsbasis ett av de største bidrag per
medlem, noe vi skal være meget stolte av. Vårt arbeid for landsaken med en mer entusiastisk pådriver enn bror Birger B. Vabog skal en lete lenge etter. Birger har stått på for
saken og vært koordinator for logene i distriktet. Hans engasjement har også smittet på
Loge 120 Gaia har også vært sterkt engasjert og levert et anselig bidrag til landsaken.
Det blir lagt merke til at logene i Sandefjord er meget aktive med bidrag til foreldreløse barn rundt i verden gjennom SOS Barnebyer. Slik det ser ut nå vil både Loge 15
Kongshaug og 120 Gaia få navnet sitt på hus i Barnebyen i Malawi
17. mai står for døren og vår SOS barnebynevnd skal på møte tirsdag 7. mai ta stilling til
om en andel av overskuddet på balongsalget 17. mai skal tildeles landsaken for ytterligere å øke vårt bidrag til den gode sak. Still opp, brødre, og bidra med noen timer for å
skaffe maksimal inntekt for denne gode saken

Bidra til at et foreldreløst barn får en
god hånd å holde i
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Nytt fra Storlogen
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M a i
Der klinger slik gyllen sang herinn
- ute fra solens land.
Og blomsterduft driver i vær og vind
Og dagene ender .. mens undere hender...
som hjertene tenner,
......i festlig brann......

Kastanjene blomstrer, og hegg og syren

Det risler en tone som spilt med sordin

og hvite står tusen trær.

En sølvklang fra springvannets skål.

Men villvin er kommet i murveggens sten,

En omlyd så var fra syren til syrin.

bokstavelig talt ----på den grønne gren----

en sølvblank nyanse så hørbar og fin

............et lysegrønt håp for enhver!

.........I mainattens løvtungemål.........

Et utdrag av Herman Wildenvei’s Maistrofe får stå som hen hilsen til den årstid vi går inn i

— ooOoo —
Skrevet av Sandefjordsdamen Lillian Skow
Sommerluft!

Under lange måkelyder

-varsomme vindkast

Kast duppen dovent uti

Med vennlig varme.

- ulke. Bergnebb.. Ingen torsk

Fløteluft!

varme vindkast

Løft armene og la sommeren kile

driver duppen

Inn under klærne

bort fra brygga kruser speil

- kast klærne

og smuldrer bildet

Pust med huden

av meg selv

Og få vondt under vinterbløte, bare bein.

ut i tusenglitteret

Fløyelsluft

jeg

- krusninger på bukta

grenseløs

Klukk og klukk rundet bryggepæler

i sommermai
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Periodens billedgalleri

Henry Dallanger med sin 25 års veteranjuvel og trofaste brødre som var med og skapte høytid over jubileet.

Kristian Tveitan og Henning Meyer er de to nye
brødre som ble innviet 29. april

Brodermåltidet i forbindelse med innvielse av to nye
brødre den 29 april.
God deltakelse, fine taler
og mange trofaste brødre
tilstede
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Ny medlemsmatrikkel
Arbeidet med ny medlemsmatrikkel er nå startet. Dersom du har endret:
Postadresse:
Telefonnummer:
E-postadresse:

Send endringene til sekretæren enten på e-post til
of15sekr@oddfellow.no eller 97594445
Husk den adressen som ikke blir endret nå gjelder for to nye år i
matrikkelen

Nemnd for omsorg henstiller til brødrene om å kontakte leder for nemnden angående brødre som vi alle bør ta vare på enten per telefon eller besøk.
Kontakt Rolf Sætre på 90866339 eller e-post rolf.satre@sandefjordbredband.net

Kongshaugnytt finner du også på nettet:
www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt
Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 16.09.2013
Siste frist for materiell til det nummeret er 09. september
Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss.
=======================================================================
Redaktør og layout: Arvid K. Wold, e-mail arvwo@online.no
Skribent: Truls Erik Pettersen
Skribent: Bjørn Hørnes
Skribent :Birger Bugge Vabog
Skribent : Walther Alveberg Nordahl
Webansvarlig :Åge B. Eriksen
Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten
Trykk : Konica Minolta
Adressendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no eller 97594445
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72

21

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72

22

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen maling, belistning, legging av parkett, snekring og renovering
Helgerødvn. 50 3228 SANDEFJORD
Mobil. 905 95 107
E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no
www.sigurd-vedlikehold.no

Vi utfører alt innen
Vann, Varme, Sanitær, Nybygg,
Reparasjoner og Service
Telefon: 975 86 486 / 913 00 628
E-post post @sfj-ror.no

- Senteret for proffene og for
deg som er oppratt av kvalitet!

Sørhaug Byggmarked AS
Vi leverer alt innen:
Byggevarer, maling og tapetsering, hage og
utemiljø, Gulv, Kjøkken, garderobe, Varme
og Enøk samt utvendig vedlikehold
Adresse: Kilgaten 19 3217 SANDEFJORD
Telefon: 33482000
E-post firmapost@maxbo.sorhaug.no, www.maxbo.no

Kontakt oss for oppdrag innen:
Utvendig og innvendig maling,
Våtromsarbeider og legging av
gulvbelegg.
Adresse: Nordre Kullerød 17 C , 3241 SANDEFJORD
Telefon: 33504743, e-post: oesten@bjorvik-haugen.no
www.bjorvik-haugen.no

 Flis m./tilbehør
 Maling, tapet og gulv

m./tilbehør
 Kvalitetsvask
 Lister, terassegulv,

søyler m.m
Hågasletta 2, 3236 SandefjordTelefon:3347777

Vi utfører alt av boligventilasjon og
utvendig blikkenslagerarbeid,
Sentralstøvsuger til bolig,
Prosjektering
E-post: kristian@kodalblikk.no

V I TAKK ER VÅRE ANNONSØRE R

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
Annonseinntektene på disse siden e går til vårt arbeide for SOS Barnebyer
Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72
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FRANK O. ERIKSEN
Krokemoveien 111 b,
3244 Sandefjord

ALT I MALERARBEID

Telefon Frank 91 38 43 09
Telefon Stig 91 38 43 11

Totalrenovering av bad
Flislegging, Gulvavretting, Godkjent

Vi har utleie av:

våtromsbedrift

Minigravere. MinidumpereVibroplater

Telf: 33464901, Mob: 92450777
www.kjellmester.no, kjellmester@c2i.net

Løftespesialisten
Ragnar Allum
E-mail : ragnar.allum@sis-sandefjord.no
Mobiltlf. : 90 93 00 35 - Privat tlf. : 33 47 42 74

Kontroll og sertifisering av :
Kraner og løfteutstyr

SIS-Sandefjord AS
Raveien 191 B
Postboks 2046, 3202 Sandefjord

Alt innen
elektrisk installasjon
Industri, landbruk og boliger
Vi utfører alt innen VVS arbeider.
Vår spesialitet er rehab av bad.
Vi har Comfortbutikk i Stokke
Kontakt rørleggermester Erling brekke på
telefon: 93021155

Raveien 342 - 3220 SANDEFJORD
Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210

VÅR ANNONSESIDE SKAL GI INNTEKTER
til logens sosiale arbeide
Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering.
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