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Kongshaug-nytt 

September 2013 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

Velkommen til høstterminen 2013.  Etter en fantastisk sommer, har vi nå 

ladet batteriene for en ny logetermin.  Installasjonen av nye og «gamle» 

brødre er overstått, og friskere krefter skal ta fatt på oppgaver og utford-

ringer som en termin normalt byr på. 

Ett av målene vi skal bygge videre på er å hjelpe medlemmene 

med å utvikle en medmen- neskelig livsholdning, som de kan 

ta med seg i sine liv. Or- denen har jo både en etisk og 

en humanitær side. Den etiske er rettet mot det en-

kelte medlem, mens den humanitære er rettet mot 

samfunnets behov. Or- denens verdier og etikk byg-

ger på medmenneskelig- het og nestekjærlighet ut i fra 

læren om Vennskap, Kjær- lighet og Sannhet, som er Odd 

Fellow Ordenens symbol og motto ved de tre kjedeledd.Våren 2013 var siste 

etappe i vårt samarbeidsprosjekt av den eksterne innsamlingsaksjonen 

«Sammen for barn i Malawi». Loge  nr. 15 Kongshaug har gjort en formida-

bel innsats ved at brødrene  har bidratt og samlet inn ved ulike aksjoner 

med til sammen 212 000,- kroner. De tyve beste bidragsyterne av innsamle-

de midler pr. medlem, vil få ett av husene i barnebyen oppkalt etter seg. Vi 

befinner oss godt innenfor de tyve. 

Min hovedbeskjeftigelse i de neste 2 år blir styrkelse og ekspansjon. På 

grunn av god innsats blant yngre 3. grads brødre, har ekspansjonen vært 

upåklagelig. I det jeg overlater roret til vår overmester, Svein Harald Sa-

taslaatten, er jeg sikker på at ekspansjonen vil fortsette i samme takt som 

tidligere. 

Truls Erik Pettersen  

Eks Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

16.09.13 

=+ 1. g. N. Nevnder 

25.09.13 

-+ Hos □ 48 Færder 

30.09.13 

≡+ 2. g. N. Nevnder Galla 

07.10.13 

O arbm. Veteranaften 

14.10.13 

Info.m (salen kl.18.00—18.45) 

23.10.13 

≡ + Besøk til □ 68 Vågbrytaren 

04.10.13 

25 års Ve. Ju. Galla 

10.10.13 

Kirkesøndag 

11.11.13 

Klba. Med damer 

18.11.13 

O + Galla 

02.12.13 

Arbeidsmøte Julemøte 
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Som nyinnsatt overmester vil jeg takke for den tillit brødrene i loge nr. 15 Kongshaug har 

vist meg. Jeg vil jobbe for å gjøre møtene i salen og selskapslokalene så innholdsrike og 

interessante som mulig, slik at hver enkelt har en god følelse etter hvert møte. Som nevnt 

tidligere, vil jeg trenge god hjelp og innspill fra alle aktive  brødre.  Ved at du mø-

ter så ofte du kan, er den bes- te begynnelse for meg. 

Bror overmester og embets- kollegiet ønsker brødrene og deres familier 

en god høst.  

 

 

 

Med broderlig hilsen 

i V. K. og S. 

 

Svein Harald Sataslaatten 

Overmester 

— ooOoo — 

 

Tilbakeblikk siden siste Kongshaugnytt 

 

 

Mandag 6. mai var det tildeling av 40 års veteranjuvel til bror Ragnar Allum 

Tildelingen ble foretatt av DSS Dag Virik sammen med Storrepr. Tore 

Jan Berntsen, Storrepr. Knut Holstrøm, Storrepr. Odd Dagfinn Grønlid og 

Storrepr. Åge B. Eriksen 

Etter tildelingen ble det en vellykket festaften rundt et meget pent dek-

ket bord. Brodermåltidet var ertersuppe, saltkjøtt og flesk som tradisjo-

nell sjømannskost. Flere talere kom med mange gode ord om bror Ragnar, 

hans alltid gode humør og trofaste deltakelse på våre møter. Ragnar tak-

ket i sin tale alle brødrene for godt vennskap og samhold i alle år og slo fast at han virkelig 

gjør sitt aller beste for å leve etter regelen ”møt så ofte du kan.” 
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Onsdag 15. mai var det Generalforsamling i Stockflethsgate 22. 

 

Styreleder ønsket alle velkommen og orenterte om styrets arbeid siden forrige general-

forsamling.. Han takket alle eiere for en god dialog  samt alle som har bidratt med dug-

nad på huset. En spesiell takk fikk Toril Nor for godt regnskapsarbeid og til enhver tid 

oppdatert regnskap. 

Det er i perioden mye med økonomi og dette har resultert i at søknaden om momsrefu-

sjon gikk i orden og pengene står på konto. Alle private pantelån er tilbakebetalt. 

Styret ble utvidet til 5 styremedlemmer og Toril Nor inngår nå som styremedlem, ikke 

bare som regnskapsfører. 

Status for prosjekt 22-23 og 24 

Prosjekt 22 er formelt avsluttet med et meget godt resultat både arbeidsmessig og øko-

nomisk. 

Det gjenstår litt arbeid utendørs, dette vil være på plass i løpet av sommeren.Innvendig 

gjenstår noen punkter som reduseres for hver måned, samt at interiørgruppen v/leder 

Sigurd Vestly får på plass løsøre som ble tatt ned i forbindelse med renoveringen. Når 

logen starter til høsten, vil det meste være ferdig. 

 

Prosjekt 23. v/Arvid Wold informerte om jobben som er gjort, og det lille som gjenstår 

før lokalene er helt ferdige.Han regnet med at det totalt ville gå med ca. 1.000 dugnads-

timer. 

Kari og Nina fikk skryt for innredning og fine farver i lokalet. 

Huset har nå 3 fine møterom og Arvid utfordret forsamlingen til å finne på navn til rom-

mene. Når det er på plass vil det bli satt opp skilt på dørene med det nye navnet. 

 

Prosjekt 24. v/Ove Jonassen informerte om de nye skapene i sekretærrommet i 3 etg. 

Alt er ferdig og skapene fungerer som planlagt. 

 

Regnskap ble gjennomgått uten kommentarer og Toril fikk ros for godt utført arbeide. 

Videre ble budsjett for 2014 lagt frem og det kom kommentarer på at det var et nøk-

tern og forsiktig budsjett. 

Det var ca. 55 brødre og søstre tilstede og av dem var det 42 til bords under middagen 

 

Det nye styret består av: 

Kjell A. Olsen  Loge 15 Kongshaug Leder 

Vigdis Syvertsen Loge 120 Gaia 

Tone Skovli  Loge 37 Verdande 

Toril Nor   Loge 120 Gaia 

Cato Haraldsen Loge 48 Færder 
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 Fredag 17. mai ble vårt tradisjonelle ballongsalg gjennomført. 

Vår nevnd for SOS Barnebyer har i mange år arbeidet aktivt for å skaffe midler til gode formål 

innen SOS Barnebyer, så også i år. Nevnden aktiviserer mange av brødrene som klargjør ballonger 

for salg og deretter selger ballonger langs ruten for barnetoget i Sandefjord.  

Som vanlig fikk vi 16. mai låne et tilfluktsrom om formiddagen, til å blåse opp ballongene med Heli-

umgass samt knytte snor på Ballongene som så blir tredd inn på Lagerstokker. Da må man si at de 

ca. 17 arbeidende brødre har en skikkelig gemyttlig stund, og ikke minst de ca. 16 om ettermidda-

gen som har som oppgave å montere ballongene på spesielle stativer og som da på salgsdagen, plas-

seres i beslag på de røde salgs-kjerrene. 

Våre rundt 20 selgere fordeler seg 17. mai på 12 forskjellige poster og salget går raskt unna. Der-

for kommer brødrene glade tilbake til basen, og sier:  « Dette var jamen Gøy ! «  

I år var det en kuriositet da en bror hadde fått kona si til hjelp som selger. Ballongene gikk som 

en røyk ! I fjor fikk vi ødelagt en del av salget med regnvær, men i år hadde vi supervær så over-

skuddet resulterte i et netto resultat på kr. 77 700,-  Vi er selvfølgelig glad for at innsatsen den-

ne gang kunne gi et slikt beløp. Avhengig av været må man alltid vurdere værmeldingen på en nøk-

tern måte, ellers kan fortjenesten bli minimal. 

 

Selvfølgelig har selgerne spesiell «uniform» : Hvit genser med de 3 lenker, vest med reklame-

tekst foran og bak « Odd Fellow  -  Vi støtter SOS-barnebyer », Rødt halstørkle, og på hodet 

Stråhatt med tekst-strimmel « Odd Fellow støtter SOS-barnebyer « 

Byens befolkning 

støtter opp om vårt 

arbeid for den gode 

sak. 
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 Lørdag 8. juni ble det igjen samling til sommerfest på Gokstad kystlag 

Dette ble en hyggelig samling av 40 brødre med ledsagere Værgudene var på vår side 

selv om et par av deltakerne nok syntes det ble kaldt. God mat, fin musikk og dans på 

brygga sammen med venner der en ble kjent med hverandre på en litt annen måte enn i 

logen ble en fin avslutning på vårterminen. 

 

Mandag 10. juni var det som vanlig Ut i det blå 

I  år la Undermester opp til en tur der den enkelte sjåfør selv kunne velge hvor turen 

skulle gå og hva våre gjester ville se. Det ble en meget god løsning og jeg har fått tilba-

kemelding på at dette var en god ide. 11 sjåfører var verter for 30 passasjerer. Noen la 

turen innom Midtåsen der de eldre fikk med seg utsikten over byen og fjorden, andre la 

turen om Gjennestad og Stokke før turen gikk tilbake til Framnes mekaniske verksted. 

Her er det blitt etablert en kafe helt ute på bryggekanten som har fått navnet Magasi-

net Kafe AS. Den drives av ekteparet  Nina og Dag Lindsholm, et fantastisk hyggelig par 

som hadde masse å fortelle om stedet og dets historie. Undermester hadde laget en li-

ten quizz med spørsmål fra lokalhistorien rundt  Framnæs Mek. Verksted, men denne ble 

nok litt for vanskelig for deltakerne og ble lest opp med besvarelse av stedets eiere som 

kunne sin historie.  

Jeg vil rette en stor takk til alle som stilte opp som sjåfører til denne årlige hyggelige 

begivenhet for noen av Sandefjords eldre beboere  

Svein Harald Sataslaatten 

Undermester. 

 

 ooOoo — 

  

Septembersolen har sin egen 

Skønhed. 

Den kalder rødme frem i 

Skovens grønhed. 

Selv veiens linde mærker 

Når den er der 

Og flammer op som store lyse 

kærter - 

Og strør på våde vejer gyldne  

Hjærter 

   Piet Hein 
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-- oo0oo -- 

02. september var det Embetsmanns installasjon i vår Loge 

DSS Dag Virik med noen av distriktets storembetsmenn gjennomførte en meget fin installasjon 

av nye valgte embetsmenn. 

Følgende valgte embetsmenn ble installert: 

Overmester  Svein Harald Sataslaatten 

Undermester  Bjørn Boberg 

Kasserer   Kjell A. Olsen 

 

Følgende utnevnte embetsmenn ble installert: 

CM   Sigurd Vestly 

Kap.   Gunnar Kjøll 

Insp.   Johannes Klepaker 

Insp. Ass.  Henry Dallager 

Arkivar   Arne Olav Nyland 

OM H. Ass  Runar Bjørnerud 

OM V. Ass  Hans Magne Skaatan 

UM V. Ass.  Bjørn Loland Børgesen 

CM H. Ass.  Svein Trollsås 

CM V. Ass.  Ola Fjeld 

Lysmester  Rolf Sætre 

Fører  Thor Erling Svendsen 

 

Følgende skal installeres senere: 

Sekr.   Christian Holte-Nilssen   

Skm.    Trond Gundersen  

Indre vakt  Geir Olafsen 

Ytre vakt  Einar Westbye 

Organist  Birger Josef Bjørnstad 

Lydansvarlig Lester Harald Syvertsen 
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Siden siste Kongshaugnytt har en trofast bror og god venn er gått bort.  Hans Petter 

Moen døde 22. juni i år nær 83 år gammel. 

Hans Petter vokste opp  i Fredrikstad. 

Han tok kjemiutdannelsen ved Gøteborgs Tekniske Institut og arbei-

det først som laboratorieingeniør ved Borregaard i Sarpsborg.  Han 

arbeidet senere ved Lilleborg Fabrikker i Fredrikstad, der traff han 

sin kjære Aud som han giftet seg med.  Aud og Hans Petter har to 

barn, Solveig og Erik. 

Etter at Lilleborg ble slått sammen med  De No Fa ble polyester Hans 

Petters arbeidsfelt. 

I 1972 flyttet familien til Sandefjord.  Da ble De No Fa  fusjonert med Jotun.  Hans Pet-

ter arbeidet i Jotun fram til 1997, da gikk han over i pensjonistenes rekker. 

Hans Petter Moen ble innviet i vår losje 16. februar 1989.   

Ved hans bortgang har vi mistet et aktivt og trofast medlem.  Han engasjerte seg i lo-

sjens sosiale utadvendte arbeid.  Han var et mangeårig medlem og leder av Sukkekomite-

en,  han likte spesielt hjelpearbeidet for de svake i samfunnet. 

Vi takker for brorskap og varmt vennskap gjennom nesten 23 år og vi vil minnes han med 

ærbødighet og vemod. 

Vi lyser fred over Hans Petter moens minne. 

 

Lars Kristiansen. 

 

— ooOoo — 

 

Noen ord om vennskap 

Hva jeg søker i vennskapet 

Nesten ingenting og likevel mer 

Enn jeg kan finne alene 

 

 STEIN MEHREN (1935-)  Norsk forfatter 
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste 

Kongshaugnytt 

Bror Lars Johannes Kristiansen fylte 75 år 14 mai 

 

Bror Lars er en aktiv pensjonist og han tibringer mye av sommeren på sitt 

landsted på Hvaler. 

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 75 åringen og håper å se han 

på våre møter i fremtiden. 

Bror Reidar Bjørkmark fylte 80 år 24 mai.  

 

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 80 åringen og håper fortsatt å 

se han på våre møter i fremtiden. 

 

Bror Leif Keim-Johnsen  fylte 70 år 13. juni.  

 

Bror Leif er også en av våre trofaste brødre som alltid deltar på våre møter. 

Han er en som ofte benyttes som vikar dersom en stol står tom. 

 

 

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 70 åringen og håper fortsatt å se 

han på våre møter i fremtiden. 
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Hvordan fremme saker som vedrører logehuset 

 

Dersom du har en sak ang. vårt logehus som du ønsker å ta opp så tar du kontakt med OM eller 

en i kollegiet. Saken bør fremmes skriftlig og være undertegnet med navn slik at den kan be-

handles i kollegiet på en skikkelig måte. Når kollegiet behandler saken vil vi vurdere om den bør 

legges frem for brødrene og deretter stemmes over. OM vil så ta den med videre til møtet som 

Overmesterne i de fire logene har inntil 2 ganger i halvåret, eller ved behov. Alle logemedlemmer 

er eiere av huset, men det er OM som er medlemmenes representant og det er også hun/han som 

har stemmerett i generalforsamlingen. OM vil fremme forslag på vegne av sin loge.  

Styret i Stockflethsgt. 22 AS har tidligere fått en del enkeltutspill fra medlemmer som ønsker 

både det ene og det andre. Det er ikke den måten et styre skal arbeide på og derfor er det vik-

tig at man går den riktige veien slik at saksgangen blir ryddig og etterrettelig. 

 

 ooOoo — 

  

 Nytt fra nemnd for SOS Barnebyer 

Birger B. Vabog  har hatt en meget hyggelig samtale med Knut Bøvre som fremdeles er i god 

form på tross av diverse sykdomsplager som han har å gjøre sitt beste for å eliminere. Han er 

flink til det ! 

Han har også i vinter leid inn hjelp til å hogge bjerketømmer slik at han har en stor haug i drifts-

bygningen, og som er skjært opp i 30 cm lengder. 

Han tilbyr da også i år at brødre kan komme å hente, men i likhet med ifjor skal det ikke pakkes i 

sekker men hentes i henger. Prisen vil være som tidligere basert på 60 liters kvantum. Man kan 

også i år få anledning til å hente ved hos den glade giver Knut Bøvre, og inntekten beregnes til 

kr. 75,- pr. 60 liter volum som de tidligere sekker inneholdt.  

Vår bror Birger Bugge Vabog tar imot bestillinger pr. tlf 416 23 685, og vil være tilstede ved 

henting som starter i uke 38 etter avtale. Til orientering er jeg bortreist i hele uke 30. Birger 

kan være behjelpelig med transport pr. henger, men har vært operert i det ene beinet som han 

må ta hensyn til.  

Kvantum beregnes etter oppmåling. Det betales ved henting så langt mulig mot regning og belø-

pet vil gå i sin helhet til SOS-Barnebyer etter Knuts ønske. Veden vil fremdeles være av fremra-

gende kvalitet som vi kjenner fra tidligere. 
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Nytt fra huset 

Oppgradering av våre møterom og kjøkken i 1. etasje er nå ferdig stilt. Rullearkivet er 

montert i møterommet mot gata. De enkelte logene har nå tatt arkivene i bruk. 

Kjøkkeninnredning med komfyr, stekeovn og oppvaskmaskin er montert. Likeså kjøleskap. 

Toalettet er ferdig montert. Nye møbler er på plass.  

Belysning er under levering og vil bli montert umiddelbart. I møterommet mot gata har 

søstre fra Loge Verdande og Gaia montert nye lamellgardiner 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 . Det forslaget vi fikk  

 Møterommet mot gata og med rullearkivet:  Møterom V (for  Vennskap) 

 Møterommet innenfor kjøkkenet   Møterom K (for Kjærlighet) 

 Møterom 3. etasje      Møterom S (for Sannhet) 

Møterommene er nå merket og protokoll for reservering av rommene ligger på møterom S 

Det har medgått vel 1000 timer til denne oppgraderingen hvorav vår loges brødre har 

stått for 91 % av tiden.  

Interiørgruppen ved Nina Horn Steindebakken og Kari Næss har stått for fargevalg og 

interiørvalg. 

Kjøkken toalett   Møterom V med rullearkiv  Møterom K 

 

 

Rommet under trappen er nå ryddet og pusset opp.  

Interiørgrupper har malt en del i trappoppgangen samt malt inngang til logesalen og skif-

terommet bak. 

Interiørgruppen har også hengt opp bilder i salongen, plassert gaver i glasskapet samt 

hengt opp bilder, malerier og tepper i oppgangen fra 1. til 3. etasje så nå har vi startet 

oppgaven med å ta ”Logehuser tilbake”. En stor takk til de involverte brødre og søstre. 
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I vår sa en av våre leietakere opp og vi fikk derved et ledig lokale for videre utleie. 

Rommene var nedslitt og det var behov for oppussing før en igjen kunne avertere rommet 

ledig for eventuelle leietakere. 

Prosjektgruppen for prosjekt 23 startet sammen med bror Lars Nesje fra loge 48 Fær-

der, Søster Kari Næss fra Loge 37 Verdande og Nina Horn Steindebakken  fra loge 120 

Gaia i gang med oppussingen. Vinduene ble skiftet, vegger og tak malt for deretter å mon-

tere nye lysarmaturer og lamellgardiner  Til slutt ble rommene vasket og avertert ledig 

like før sommeren. 

 

Det tok ikke spesielt lang tid før interesserte tok kontakt og i løpet av august ble romme-

ne leid ut til Vidar Johansen som driver med akupunktur i lokalet. 

 

I løpet av høsten skal gulvbelegget i salongen skiftes med et teppe i en mørkere farge. 

Videre skal det legges belegg i inngangen der det nå ligger et meget slitt teppe samt i 

skifterommet i 3. etasje. 

  

 — ooOoo — 

Vi gratulerer  

Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen 

på de siste sidene 

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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Storrepresentantens spalte: 

 

Sommeren vil ikke helt slippe taket, men naturens farger viser at det er 

endring i vente. 

I mai ble det satt sammen en gruppe for å utarbeide forslag til behandling 

på neste års Storlogemøte. Eks SR Bjørn Solberg, Eks OM Gunnar Jensen, 

Eks OM Olav Løvoll og undertegnede kom frem til fem punkter, hvor fire 

er av rituell art og ett av endring for arkivering.  

Forslagene ble fremmet for kollegiet, og i vårt åpningsmøte nå  i høst opp-

lest og stemt over. Alle ble godkjent og blir oversendt DSS for videre be-

handling.  

Installasjon av nye embetsmenn er i full gang, og vi som skal være med på disse, er fordelt til å 

utføre de forskjellige oppdrag som er nødvendig. I løpet av september vil alle loger og leiren i 

distrikt nr. 8, være ferdig installert. 

Videre utover høsten er det et tett program. Den 17. september DR-møte. 24. september skole-

ring av CM og Inspektører, nytt DR-møte den 8. oktober, så Distrikts-Storlogemøte den 15. okto-

ber. 

Vi har tenkt oss på besøk til Loge nr. 83 Vågbrytaren i Varberg den 23. oktober, mer om dette 

annet sted i bladet. 4. november tildeling av 25 års juvel. Den 18. november installasjon av nye 

brødre. Da håper vi på besøk fra Loge nr. 59 Lennart Torstenson, Gøteborg. De har ytret et helt 

klart ønske om å få servert torsk på brodermåltidet! 

Utarbeidelse av Handlingsplan for perioden 2013 -15 er godt i gang. Utkastet blir forelagt kollegi-

et til godkjennelse etter at nemnder er valgt den 30. september, og deretter lagt ut på vår nett-

side. 

Jeg vil ønske det nye kollegiet lykke til med sitt arbeid. En liten endring er gjort av Storlogen i 

2012, Eks OM og CM er nå fullverdige medlemmer av kollegiet, og har stemmerett. Tidligere var 

det bare de valgte embetsmenn som egentlig var kollegiet. 

 

 

Tur til vår vennskapsloge i Varberg. 

Loge nr. 83 Vågbrytaren i Varberg har vært Loge nr. 15 Kongshaugs vennskapsloge siden 1940-

årene. Den siste tiden har det ikke vært mye kontakt mellom oss, den siste i 1996 da brødrene 

Bjørn Solberg og Erling Riisnæs deltok i forbindelse med deres 75 års jubileum. 

Etter kontakt med br. OM Lennart Liljegren dro jeg på påsketur til Varberg, og fikk der en hyg-

gelig samtale med br. Liljegren. Han ønsket oss hjertelig velkommen til et passende besøk.  

Onsdag den 23. oktober skal de ha en 3. grad, og den har vi tenkt å overvære. Regner med å ar-

rangere samkjøring i private biler eller buss. Ruten blir vel med fergen til Strømstad onsdag mor-

gen. Derfra er det ca. 18 mil til Varberg, vel to timers biltur.  Overnatting på hotell som er i gang-

avstand fra logelokalet. Retur neste dag enten via Strømstad eller Moss-Horten. Mer detaljert 

om dette til den enkelte bror kommer senere pr. mail.  
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Hva skjer fremover 

 
Onsdag 25.september. Gradspassering - + Dette er vårt fellesmøte med loge 48 

Færder der Kristian Tveitan og Henning Meyer fra vår loge skal forfremmes. 

Dette møtet er blitt en tradisjon så ta på mørk dress for anledningen. Det serveres Pa-

nert sjøtunge m/dillpoteter. Isvann kaffe kroner 160,- 

 

 

Mandag 30. september er det forfremmelse til den høye sannhets grad og 2. gangs no-

minasjon og valg av nemnder. Ta på Gallantrekk og møt opp for å lage høytid rundt for-

fremmelsen 

 

Mandag 07. oktober er den tradisjonelle veteranaften. Her serveres krabber med til-

behør. Antrekket er mørk dress. Etter måltidet er det utlodning, så husk å ta med ge-

vinst. Og ikke minst godt humør og en god historie er heller ikke å forakte. La oss ta ve-

teranaften tilbake til de store høyder. 

 

Mandag 14 oktober er det informasjonsmøte. Her gjelder det å tenke gjennom hvem i 

ens vennekrets om egner seg og kan tenke seg å gå inn i vårt fellesskap 

 

Onsdag 23 oktober er det planlagt et besøk til vår vennskapsloge Vågbrytaren i Var-

berg. Nærmere informasjon er kommer senere. Her kan det bli busstransport eller med 

privatbiler avhengig av deltakerantall. 

 

Mandag 4 november er det tildeling av 25 års veteranjuvel til bror Walter Alveberg 

Nordahl. Antrekket er Galla og en stor begivenhet for vår bror, så møt opp og skap høy-

tid rundt tildelingen og ettermøtet. 

 

18. november er det innvielse av nye brødre. Informasjon kommer senere, men antrek-

ket er galla. 

 

02. desember er det siste møtet i 2013 Julemøtet er helt spesielt både i salen og på 

ettermøtet der vi får servert julemat og kommer i julestemning. Etter måltidet er det 

utlodning så husk gevinst der inntekten går til vårt sosiale arbeide. 

 

 

— ooOoo — 
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Bli kjent med en ny bror 
 
Bror Kristian ble innviet 29 april i år og han forteller: 

Jeg heter Kristian Tveitan, født på Tønsberg sykehus 12.07.81 

Jeg bor og har alltid bodd i Kodal. Først på Gård på Tveitan, videre 

med mine foreldre til Mønnerød, nå i Stiåsen, men har planer om å 

flytte til Tveitan sør til et nabohus til mitt opphavssted. 

 Jeg har fagbrev som energimontør, elektriker og blikkenslager. 

 Nå driver jeg  egen bedrift sammen med min bror, Kjetil Tveitan. 

Bedriften heter Kodal Blikk A/S. og som navnet sier driver vi  som 

en blikkenslagerbedrift og  har drevet den sammen i 7 år. 

Jeg har fått to jenter som etterkommere, Dororthea på litt over 2 

år og Linnea på cirka 7 måneder.  

Fritiden min bruker jeg aller helst på mine 3 jenter, men jeg er også medlem og aktivt 

med i Nøtterøy musikkorps der jeg spiller b klarinett  

 

 

 ooO-oo — 

 
I lange tider har nyheter i radio og på TV vært fylt med de grusomheter som skjer i alle land i 

Midtøsten. Vi er svært heldige som lever i en fredelig del av vår verden. Jeg fant frem "Oslo-

erklæringen", som ble forfattet og underskrevet av alle delegatene etter Hat-konferansen i  

Oslo i 1990. som jeg mener har relevans også i dagens situasjon. 

"Til kvinner og menn av enhver opprinnelse, nasjon og konfesjon retter vi denne appell: Foren alle 

gode krefter og bekjemp det hat som truer vår menneskehet. 

Som en årtusener gammel landeplage har hatet ulmet i sine dystre og bunnløse kilder. Det går ut 

over grenser og murer, etniske grupper og religioner, politiske systemer og sosiale klasser. Det 

er menneskers verk. Selv Gud kan ikke stanse det. Intet folk kan beskytte seg mot dets gift, in-

tet samfunn skånes for dets piler. Hatet er blindt og blendende. Det er den svarte sol som under 

sin askehimmel slår ned dem som glemmer det store og lovende de er bærere av.  

Hatet er ubarmhjertig mot alle som ikke prøver å tilintetgjøre det. Det dreper alle som ikke sø-

ker å avvæpne det. 

Foreldre, fortell deres barn at hatet lemlester fremtiden. Lærere, fortell elevene at hatet berø-

ver dem lysende muligheter for kultur og sivilisasjon.Regjeringssjefer, fortell velgerne at hatet, 

på alle trinn, er den fiende vi må beseire. Si til dem som lytter at hat avler hat, for bare hatet 

kan føde hat. 

Å hate er å fornekte vår neste som menneske. Det er å redusere hans menneskelighet. Å begren-

se våre horisonter ved å redusere vår nestes. Å lukke våre øyne for det som gir grunn til stolthet 

hos vår neste og oss selv, og bare se et objekt for angst og forakt. 

Å hate er å velge den enkleste og mest lettvinte mulighet. Det er å grave der hateren og hans 

offer faller ned som knuste marionetter. Å hate er å tenne krigens fakkel som gjør barn foreld-

reløse og de gamle gale av smerte og sorg. 
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 I religionen skjuler hatet Guds ansikt. I politikken ødelegger det menneskets frihet. I vitenska-

pen går det dødens ærend. I litteraturen omformer det sannheten, fusker med historiens me-

ning og besudler det vakre med et tykt lag av blod og heslighet. 

Dette er det vi på terskelen av det enogtyvende århundre må si til de kvinner og menn hvis 

fremtid skulle være barnas smilende og solfylte ansikter. Gjør vi ikke noe ved det, vil hatet far-

lig og lumsk gli inn i vår tale og vårt blikk og fordreie beretningen fra menneske til menneske, 

fra folk til folk, fra samfunn til samfunn og fra én etnisk grruppe til en annen. Gjør vi ikke noe 

ved det, vil vår arv til det kommende århundre bare bli et hatets budskap, fylt av rasisme, fana-

tisme, fremmedhat og antisemittisme. 

Dialog og demokrati må balansere. Det ene går ikke uten det annet. Bare sammen kan de realise-

re det "folkenes brorskap" som Alfred Nobel omtaler i sitt testament, og som skulle sikre men-

neskeheten fred og overlevelse. 

Her er vår appell til alle regjeringer, organisasjoner, medier og kulturinstitusjoner. Finn midler 

og måter til å praktisere innholdet i denne Oslo-erklæringen, finn veier som kan lede menneske-

heten bort fra hat og likegyldighet. 

Ikke bare godta vår beslutning om å opponere mot det heslige voldelige som hittil har brutt ned 

samfunnet. For det å underskrive denne appell, betyr fremfor alt å trygge vår visshet om at 

mennesket er sterkt nok til å ta avstand fra hatet og være seieren over det verdig." 

Når jeg tenker etter gjelder dette enkeltmennesket også i vårt land der vi ser, leser og hører 

at mange grupperinger i vårt lille land er fylt med hat og råskap som forpester og ødelegger liv i 

vårt lille land.. 

La oss vise forståelse, omtanke for mange som lider også i vårt land. 

Din tanke er fri  

hvem tror du den finner  

Den flykter forbi  

Slik skygger forsvinner.  

Den kan ikke brennes,  

Av fiender kjennes.  

Og slik vil det alltid bli:  

Din tanke er fri!  

Jeg tenker hva jeg vil.  

mitt ønske bestemmer.  

I stillhet blir det til,  

i ukjente drømmer.  

Min tanke og lengsel  

vil bryte hvert stengsel.  

Og slik vil det alltid bli:  

Din tanke er fri. 

Og tvinges vi inn 

Bak jernslåtte dører, 

Da flykter den vind 

Som tankene fører. 

Fordi våre tanker 

Kan rive ned skranker. 

Og slik vil det alltid bli 

Vår tanke er fri! 

Dikt av Alf Cranner og tilegnet Amnesty 
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Høstløv 

Tause og gulgyldne hutrer de litt  

- og venter på vinden  

lytter til lengsler de aner så vidt  

- og venter på vinden . 

Kraftløse luner de bakken som bar dem  

Høstvinden løfter forsiktig i støv  

- som venter på vinden  

samles til vindkast og rusker i løv  

- som venter på vinden.  

Stiger med høsten mot ukjente steder.  

Ennå en gang hvisker høstrasleblad  

- og venter på vinden.  

Vårknopper sitter der de blåste av 

og venter på vinden.  

Lengter, men vet ikke hvorfor de gjør det. 

 

                                              Lillian Skow  

Fra Profeten: 
 

Da snakket Almitra og sa, vi vil nå spørre deg om Døden. 

Og han sa: 

Dere vil kjenne dødens hemmelighet. 

Men hvordan vil dere finne den hvis dere ikke søker den i livets hjerte? 

Uglen er blind om dagen og kan ikke avsløre lysets mysterium. 

Hvis du virkelig vil se dødens ånd, må du åpne ditt hjerte mot livets kropp. 

For livet og døden er ett, slik elven og havet er ett. 

 

På bunnen av dine håp og ønsker ligger din tause viten om det som er bortenfor; 

og som frøene drømmer under sneen, drømmer ditt hjerte om våren. 

Stol på drømmene, for i dem ligger evighetens port skjult. 

Din frykt for døden er bare gjeterens skjelving når han står foran kongen som vil 

legge sin hånd på ham for å ære ham. 

Er ikke gjeteren lykkelig under sin frykt, fordi han skal bære kongens merke? 

Men er han ikke likevel mer oppmerksom på sin skjelving? 

 

For hva er det å dø annet enn å stå naken i vinden og smelte i solen? 

Og hva er det å slutte å puste annet enn å frigjøre pusten fra dens urolige tide-

vann, 

Så den kan stige og utvide seg og uhindret søke Gud? 

 

Bare når du drikker fra stillhetens elv, kan du virkelig synge. 

Og når du har nådd fjellets topp, skal du begynne å klatre. 

Og når jorden krever dine lemmer, skal du virkelig danse  
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INGEN TING ER UTEN MENING 

 

Mine øyne er for lyset, 

for det grønne over våren, for det hvite av sneen, 

for det grå av skyene og for det blå av luften, 

for stjernene om natten 

og for det utrolige underet av så mange vidunderlige  

mennesker 

omkring meg. 

Min munn er for ordet, 

for ethvert godt ord 

som en annen venter på. 

Mine lepper er for et kyss, 

og mine hender for ømheten, mildheten 

for trøsten og for brød til den sultne. 

Mine føtter er for veien 

som går til de fattige. 

Mitt hjerte er for kjærlighet, for varme, 

for dem som er ute i kulden og forlattheten. 

Min kropp er for å være i nærheten av andre. 

Uten kropp er jeg ikke noe. 

Ingenting er uten mening. 

Alt har sin dype betydning. 

Hvorfor er jeg da ikke lykkelig? 

Er mine øyne lukket? 

Er min munn fylt av bitterhet? 

Er mine hender ”grafsere”, eller er hjertet mitt inntørket? 

Vet jeg da ikke 

at jeg er skapt for glede? 

 

                                                       Phil Bosmans 
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26.08 Arbm.  

Pepperbiff m/ris og salat 

 kr. 120 

30.09 2. g. N. Nevnder 

Galla 

Svinefilet Oskar kr. 150 

11.11 klubbaften m/damer 

Louis Jacoby 

2 snitter kr. 200 

02. 09 EI Galla 

Snitzel m/erter og stekte 

poteter Kr. 130 

07.10 Veteranaften 

krabber 

18. 11 O + Galla 

Fersk torsk kr. 180 

09.09 Klubbaften m/damer 

2 snitter m/reker og karbo-

nade Kr. 90 

14.10 Infomøte 

Snitter 

02.12 Julemøte 

Julebuffet  

16.09  1. g. N. Nevnder 

Kremet fiskesuppe kr. 120 

04.11 25 års. Veteranjuvel 

Ertersuppe salt kjøtt og 

flesk  kr. 160 

06.01.2014 25 års Veteran-

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! 
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Nytt fra vårt arbeid for Landsaken 

 

 

Landsaken ble avsluttet 30 juni 2013. Vår Loge har til nå bidratt med over 212000 kro-

ner. 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. 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. Resultatet er at  

120 Gaia som er nummer 2 og Loge 15 Kongshaug som er nummer 4 av logene og får nav-

net sitt på hus i Barnebyen i Malawi. Det er ingen andre byer i Norge der to loger får 

navnet sitt på hus i Malawi 

En stor takk til alle våre brødre som har gjort en stor innsats for landsaken. 

Totalt har brødre og søstre samlet inn over 14,2 millioner kroner til saken, noe som har 

resultert i at Ordene i løpet av alle tre faser har bidratt med 26 millioner til ny SOS 

Barneby iMalawi 

Bidra til at et foreldreløst barn får en 

god hånd å holde i 
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Periodens billedgalleri 

 

40 års veteranjuveltildeling 6. mai 

Foran : jubilanten Ragnar Allum flankert av DSS Dag 
Virik til venstre og Overmester Truls Erik Pettersen. 

Bak fra venstre: Storrepr. Tore Jan Berntsen, Storrepr. 
Knut Holstrøm, Storrepr. Odd Dagfinn Grønlid og Stor-
repr. Åge B. Eriksen 

Vår nye Overmester Svein 

Harald Sataslaatten ble in-

stallert 2 september 
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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 

Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

www.oddfellow.no klikk deg videre på loger/ Kongshaugnytt 

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 02.12.2013 

Siste frist for materiell til det nummeret er 22 november 

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 :Birger Bugge Vabog 

Webansvarlig :Åge B. Eriksen 

Distribusjon: Svein Harald Sataslaatten 

Trykk : Konica Minolta 

Adressendring med mer. Sendes Sekr. of15sekr@oddfellow.no eller 97594445 

 

 

Nemnd for omsorg henstiller til brødrene om å kontakte leder for nemnden angåen-

de 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 



 

Loge 15 Kongshaug, Stockflethsgate 22, 3210 Sandefjord, Telefon 33 46 36 72      22 
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Vi utfører alt innen 

Vann, Varme, Sanitær, Nybygg,  

Reparasjoner og Service 

Telefon: 975 86 486 / 913 00 628 

E-post post @sfj-ror.no 

 
 

Helgerødvn. 50   3228 SANDEFJORD 

Mobil. 905 95 107 

E– post sigurd@vestlyvedlikehold.no 

www.sigurd-vedlikehold.no 

Vi utfører oppdrag i Vestfold innen ma-

ling, belistning, legging av parkett, snek-

ring og renovering 

 

  

V I  T A K K E R  V Å R E  A N N O N S Ø R E R  

 

V Å R  A N N O N S E S I D E  S K A L  G I  I N N T E K T E R  

Annonseinntektene på disse siden e går til vårt arbeide for SOS Barnebyer 

 

 Flis m./tilbehør 

 Maling, tapet og gulv 

m./tilbehør 

 Kvalitetsvask 

 Lister, terassegulv, 

søyler m.m 
 

Hågasletta 2, 3236 Sandefjord-

Telefon:3347777 

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 

Vi utfører alt av boligventilasjon og 

utvendig blikkenslagerarbeid, 

Sentralstøvsuger til bolig, 

Prosjektering 

 
E-post: kristian@kodalblikk.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 
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Alt innen 

elektrisk installasjon 

Industri, landbruk og boliger 

 

 
 

Raveien 342  - 3220 SANDEFJORD 

Tef. 33 45 00 20--- mob. 970 94 210  

 

V Å R  A N N O N S E S I D E  S K A L  G I  I N N T E K T E R  
 

til logens sosiale arbeide  

  Vi takker annonsørene for velvillig bistand og Konica, Minolta Norge as for kopiering. 

  

FRANK O. ERIKSEN 

Krokemoveien 111 b, 

3244 Sandefjord 

Telefon Frank  91 38 43 09 

Telefon Stig 91 38 43 11 

Vi har utleie av: 

Minigravere. MinidumpereVibroplater 

 

 

 

 

 

ALT I MALERARBEID 

Totalrenovering av bad 

Flislegging, Gulvavretting, Godkjent  

våtromsbedrift 

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 

Vi utfører alt innen VVS arbeider. 

Vår spesialitet er rehab av bad. 

Vi har Comfortbutikk i Stokke 

Kontakt rørleggermester Erling brekke på 

telefon: 93021155 

mailto:ragnar.allum@sis-sandefjord.no

