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Kongshaug-nytt 

Desember 2013 

 

 

Kjære lesere av Kongshaug-nytt. 

I septemberutgaven av Kongshaug-nytt ønsket jeg alle brødrene en god 

høst. Her i sydlige strøk av Norge må jeg si vi har vært utrolig heldige med 

akkurat været. Ellers har det vært en hektisk høst som Overmester i loge 

15 Kongshaug, og jeg takker alle mine brødre for at de stiller opp og gir meg 

den støtte jeg trenger for å fungere best mulig i mitt viktige embete. Flere 

ledd av vår kjede er i høst falt ut, men nye ledd blir smidd og 

koblet på, og utbredelsen av Vennskap, Kjærlighet og Sann-

het kan fortsette med uforminsket styrke. Loge Kongs-

haug er nå en voksen loge, derfor har vi nå stor på-

gang på brødre som utsmykkes med juveler for 

langt og godt medlem- skap. Dette beviser at det gode 

felleskapet gir krop- pen styrke, vi holder oss friske 

og lever et langt liv. Brødre som har vært borte fra 

logen en tid har igjen begynt å dukke opp på våre mø-

ter, dette varmer en Overmesters hjerte, men jeg hå-

per flere kan avsette et par timer på mandagens møtekvel-

der og treffe våre energiske nye unge brødre som om noen få år skal 

overta herredømmet over kongshaugen. Da blir det vår oppgave å være til-

stede til inspirasjon og glede for våre medbrødre. Embedskollegiet gjennom-

fører sine månedlige møter på tradisjonelt vis og jeg har en følelse av at vi 

får sakene unna på en ryddig og grei måte. Det er en god stemning blant kol-

legiets medlemmer og diskusjoner kan til tider bli ganske livlige, da er det 

godt å ha erfarne møteledere tilstede som styrer oss tilbake til dagens 

agenda.  

Nettene blir lange og kulda setter inn, om ikke lenge er den søte ju-

letid over oss igjen.  

Jeg vil takke alle mine brødre for en begivenhetsrik høst og kollegiet 

og jeg ønsker alle brødre med familie en velfortjent juleferie og et 

godt nytt år. 

Med broderlig hilsen 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Svein Harald Sataslaatten.      Overmester 

Huskelista! 

Hva hender fremover ! 

Husk dette og møt så 
ofte du kan. 

27.12.13 

Juletrefest for Sukke 

28.12.13 

Juletrefest for barn 

06.01.14 

O+ 25 Ve.Ju. Galla 

11.01.14 

Nyttårsfest m/damer (lørdag) 

13.01.14 

Klba. Fabrikkbesøk Jotun 

20.01.14 

O Arbm. Rapporter, Regnskap 

03.02.14 

O+ Galla 

10.02.14 

Klba m/damer 

17.02.14 

O 50 Ve.Ju Galla 

03.03.14 

=+ 

10.03.14 

Klba m/damer SOS Barnebyer 
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Tilbakeblikk siden siste kongshaugnytt 

Mandag 16. september var et møte der som i hovedsak bestod i gradspassering til kjær-

lighetsgraden der Thore Sebastian Nielsen og Tim Espen Høy Jørgensen ble forfremmet. 

Dette var første gradsspill med nye skuespillere og det ble en fin fremførelse av et spill 

til ettertanke for de fleste. 

 

Onsdag 25. september var vi på besøk hos Loge 48 Færder til vårt tradisjonelle felles-

møte. Bror Henning Meyer og Kristian Tveitan ble forfremmet til Det Gode Vennskap-

Grad. Gradspillet ble gjennomført på en verdig måte, og på ettermøte var det som vanlig 

god stemning. 17 brødre fra vår loge hadde funnet veien tildette møtet. 

 

Mandag 30. september var et møte der Per Nilsen og Tor-Arne Johansen fikk tildelt 

den Høye Sannets Grad etter at 2. gangs nominasjon og valg  av embetsmenn. Var fore-

tatt 

 

Mandag 7. oktober var et arbeidsmøte , etterfulgt av Veteranaften med krabbe og re-

ker. Måltidet var som vanlig med mange brødre og god stemning både rundt taffelet og i 

salongen med utlodning til inntekt for veteranene. 

 

Onsdag 23. oktober dro åtte brødre med OM Svein Harald Sataslaatten i spissen på be-

søk til Loge nr. 83 Vågbrytaren i Varberg. Følgende var med: Storrepresentantene Reidar 

Bjørkmark og Åge B. Eriksen, EksOM Birger B. Vabog og EksOM Olav L. Løvoll, Br. Ragnar 

Allum, Insp. Johs Klepaker og Arkivar Arne O. Nyland. 

Denne loge er en av tre i Sverige som er 

våre vennskapsloger. Varberg er også venn-

skapsby med Sandefjord, en ordning som 

kom i stand etter 2. verdenskrig. Det første 

besøk av våre brødre var i august 1948, og 

det siste for 17 år siden på deres 75-

årsfeiring. Da var det OM Bjørn L. Solberg 

og br. Erling Riisnæs med fruer som tok tu-

ren. De har fortalt at de ble meget godt 

mottatt, og hadde en fin tur.  

Vi ble også tatt vel i mot av OM Lennart 

Liljegren OM Svein Harald Sataslaatten og OM Lennart Liljegren  
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Vi overvar en meget vel arrangert gradspassering til Den Høye Sannhets Grad for 7 resi-

piender.  

Fullsatt logesal og 93 brødre til bords. Gode ord ble utvekslet mellom de to loger, i til-

legg til taler for og av de nye 3. grads brødre. 

Vertskapet har satt ned en reisekomite, så det er godt mulig at det ikke blir så lenge til 

vi ser dem igjen 

 

Mandag 4.november var et møte der tre av våre brødre fikk tildelt 25 års veteranjuvel 

Vår Storrepresentant Åge. B. Eriksen gjennomførte en fin seremoni assistert av Eks 

Storrepresentant Frank Eriksen. På ettermøtet ble det servert ertersuppe salt kjøtt og 

flesk til mange brødre som var med for å hylle våre nye veteraner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 11. november var det klubbaften. Trekkplaster var vår nasjonaltrubadur Louis 

Jacoby. Det var ”stinn brakke”, både logemedlemmer med ledsagere og venner. Han åpnet 

med den visen vi alle kjenner og nynner på, og som nesten har blitt nasjonalsang:  

 ”Hverdag”: 

 

Foran: Walther Alveberg Nordahl, Jan Karlsen og  Yngvar Hardersen 

Bak: Frank O. Eriksen, Svein harald Sataslaatten og Åge. B. Eriksen 

Når en morragretten unge  

slår seg vrang og rekker tunge,  

og nekter å ta klær og støvler på.  

Når melkeglasset veltes  

og geitostmaten  eltes av 

fingre som er klønete og små.  

Så husk at denne dag må du ta vare på.  

Den forsvinner mellom fingra dine nå.  

Engang vil du savne slitet. 

Da er det for sent å vite  

det er du som gjør din dag og tinning 

grå  

Osv…. 

Intervju med to av veterane-

ne annet sted i avisa. 
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 Så fortsatte han med mange gode og gamle viser og med nye og gode viser. Og med de vit-

tige  kommentarene om hverdagsopplevelser som mange av oss kjente oss igjen i, og som 

gjorde at latteren satt svært løst! Ikke minst problemet som ikke er så uvanlig: hvor er 

mobiltelefonen min? Så ringer man fra fasttelefonen til mobilen for å høre hvor den er. 

Og finner den. Men ikke alle tar vel da mobilen, og utbryter: ”oi, et ubesvart anrop” !!  Så 

fikk vi da også kjøpt den siste CD’en  ”Måneskinn” – som han hadde presentert  viser fra 

tidligere.  Kan anbefales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 18. november ble en stor dag i vår loge. Denne kvelden ble tre nye brødre innvi-

et i vår loge. På møtet var det i tillegg til våre brødre 9 brødre fra vår vennskapsloge i 

Göteborg. Storrepresentantene  Sigurd Reppesgård fra Loge 48 Færder og Gunnar Johan 

Pedersen fra Loge 40 Vern var på besøk for å validere gjennomføringen av gradspillet. I 

rapporten etter spillet fikk alle deltakerne rosende omtale for meget fin gjennomføring. 

Våre tre nye brødre er alle unge entusiastiske mennesker som vi i vår loge må ta godt 

vare på. Våre tre nye brødre er Bjørge Trollsås 34 år, Steffen Larsen 32 år og Michael 

Dahl-Lowe 21 år. På ettermøtet ble det servert fersk torsk med Sandefjordsmør. Ved 

taffelet holdt nye brødre og gjester taler som på en god måte beskrev en meget vellyk-

ket kveld i vår loge. OM i Loge 69 Lennart Torstenson overrakte vår loge en gave på kro-

ner 1000 som vi kan benytte til godt formål 

Stinn brakke Louis Jacoby 
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Gavebrev fra vår vennskapsloge 69 Lennart Torstenson i 

Göteborg 
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-- oo0oo -- 

Siden siste Kongshaugnytt har to trofaste brødre og gode venner gått bort.   

 

Vår bror Arvid er gått bort 92 år gammel. Han døde i sitt hjem på Kjell-

berg den 18. oktober med sin kjære familie rundt seg. 

Bror Arvid ble tatt opp i logen 6. april 1981 sammen med Gunnar Roggert 

og Øyvind Ødegaard fra loge Vern i Horten – jeg ble opptatt på høsten 

samme år. 

Vi hadde en fin tid i festkomiteen sammen. Det var fint å være sammen 

med Arvid – alltid blid og hyggelig. 

Arvid hadde hele sitt arbeidsliv på sjøen og var maskinsjef i mange år. Han 

startet som unggutt og seilte under hele annen verdskrig. Han reiste ut 

med hvalkokeriet Vestfold i 1939 og kom over i fart mellom Amerika og Europa. Han opplevde å 

bli torpedert og hadde tøff tid – de seilte hele tiden i 5 år. Denne vonde tiden snakket han ikke 

om. 

Etter krigen tok han maskinistskolen og hadde 9 sesonger på hvalfangst. 

Nå traff han også Karin og i 1954 giftet de seg. I 1955 flyttet de inn i nytt hus på Kjellberg og 

der har de siden bodd. Familien består av datter og 4 barnebarn og også oldebarn er det blitt. 

Arvid er bondegutt fra Furustad og Karin er vant med sjøen fra Framnes. I fritiden var ikke Ar-

vid interessert i å være på sjøen – han ville på fjellet. Hytta i Telemark har vært mye besøkt – 

bygget midt på syttitallet. 

Arvid var alltid blid, hyggelig, med en lun bemerkning, Arvid var der. Satt på sin vante plass i lo-

gesalen, på høyre side. 

Vår Ordens motto er Vennskap Kjærlighet og Sannhet og gjerne også toleranse. 

Jeg tror ikke mange har vært så flinke til å praktisere dette som Arvid. 

Han hadde bare positive ting å si om andre mennesker – en fin egenskap som vi andre kan lære 

av. Arvid var voksen da han ble med i logen – hans mange år på sjøen visste nok de fleste lite om 

– bortsett da kanskje hans fadder Haakon Kjæraas og enkelte andre. 

Vi minnes Arvid i fred. 

Bjørn Solberg 

 

Arvid’s kone Karin Jensen takket alle brødrene for støtte, blomster og bidrag i forbindelse med 

Arvids bortgang. Hun ønsker å gi bidraget kroner 15000 til Nemnd for SOS Barnebyer. 
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Vår bror Odvar er gått bort 92 år gammel. Han døde i sitt hjem på Nygård 

Bo- og behandlingssenter den 8. oktober etter noen måneders opphold. En 

meget sprek mann måtte gi opp for sykdommen som innhentet han. 

Bror Odvar ble tatt opp i logen 29.4.1974. Sekretær Theo Rove var hans 

fadder og Odd W. Hansen var Overmester på den tiden.  

Odvar var født på Hamar og var eldst av 3 brødre. Han var idrettsmann og 

drev med skøyteløp, bandy og boksing. Men der han var sterkest – det var i 

fotball. Han spilte til og med på ungdomslandslaget – han var en spreking. 

Han tok postskolen i Oslo og styrte seg mot posten som arbeidsplass. Straks 

etter krigen reiste han til Vadsø der han jobbet i posten. Hans bolig var hos moren til Elna som 

ble hans kone.  

Her i Vadsø giftet Odvar seg med Elna og deres første datter ble født her. Senere flyttet de til 

Hammerfest og der fikk Odvar ansvaret for posten i store deler av Finnmark. Her økte familien 

med 2 barn til slik at de ble 5. Etter noen år – i 1960 flyttet familien til Sandefjord. Her begynte 

Odvar ved Sandefjord Postkontor i Storgata. Bolig kjøpte de i Shetlandsgt. 12 A – et rekkehus 

bygget midt på femtitallet av byggmester Marin Henriksen. Her bodde de fram til midt på 1980-

tallet. Da så de en annonse om at Skiferveien 1 på Nygård var til salgs – dette kjøpte de og det 

har vært deres bolig siden. Dette huset hadde også Martin Henriksaen bygget. 

Odvar var ved Sandefjord Postkontor i ca 6 år da han skiftet over til Larvik Postkontor. Her var 

han postsjef til han ble pensjonist i 1988 – 67 år gammel.   

Bror Odvar var også medlem av leiren og var flink til å delta på møtene. Men han og Elna var også 

veldig flinke til å delta på festligheter i logesammenheng. På nyttårsball arrangert på Odd Fellow 

var det få eller ingen som var mer på dansegulvet enn Elna og Odvar. De holdt seg i form – helt 

fast gikk de i svømmehallen på formiddagen – tur på sykkel eller til fots om ettermiddagen. 

Likevel var det plass til å stelle med gamle frimerker – Han var en ivrig filatelist – ikke så fjernt 

fra hans yrkesliv.   

Det er med sorg vi må innse at vi har mistet en trofast logebror. 

Vi minnes bror Odvar i fred. 

Bjørn Solberg  
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Vi gratulerer brødre som har fylt runde år siden siste 

Kongshaugnytt 

Bror Reidar Helgeland fylte 60 år 18. september 

 

Bror Reidar er en aktiv bror av vår loge. Han spiller gitar og synger på 

mange av våre ettermøter og klubbaftener 

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 60 åringen og håper å se ham 

på våre møter i fremtiden. 

Bror Jan Agnar Løkkevol fylte 80 år 6. oktober.  

 

Bror Jan er en trofast bror på våre møter og mange nye brødre har fått 

sitt første møte i logen med denne mannen. 

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

å se ham på våre møter i fremtiden. 

 

Bror Leif Eide  fylte 70 år 13. november 

 

 

Vi håper igjen å se Leif på våre møter 

Vi slutter oss til gratulantene til den aktive 70 åringen  
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Nytt fra nemnd for SOS Barnebyer 

Som vi meddelte i forrige nr. av Kongshaug Nytt, fikk vi gleden av å få tilbud av Knut 

Bøvre også i år til å kunne selge en stor haug med bjerkeved av sin flotte Bjerkeved i 

Mercedes-klasse. Uten den støtten med salg av ved gjennom mange år, ville vår mulighet 

til å hjelpe nødstedte barn i SOS-barnebyer vært langt mindre. 

Knut hadde også sist vinter leid inn hjelp til å hogge bjerketømmer, slik at han hadde en 

stor haug i driftsbygningen, og som var skjært opp i 30 cm lengder. Fra dette lager var 

Birger Bugge Vabog primus motor for salget, og sørget for at brødrene kunne hente ve-

den   i egen henger eller at han sørget for transporten og levering. For Knut ga stundene 

med henting av ved også tid for hyggelig prat og mimring fra alle de gode minner vi har 

fått fra tidligere år. 

Vårt salg var som før, til gratis disposisjon fra Knut’s side, og han hadde også solgt ved 

fra det som ble hogd. Vi hadde en koselig prat en dag ved kjøkkenbordet, der han over-

rakte fra sitt utbytte med kr. 11 000,- som også skulle være et tillegg fra hogsten sin til 

vår sak til SOS-barnebyer. Dette ble jo et overraskende tillegg til vårt salgsbeløp som 

ble på              kr. 9 000,-.  

Dermed fikk vi kr. 20 000,- på kontoen for vårt videre arbeide for SOS-barnebyer, og 

det er godt å ha i ryggen når vi er sterkt avhengig av salgsværet med resultatet for bal-

longer neste 17. mai. 

SOS-nemnda har konstituert seg og ser slik ut: Øystein Mathisen,  Formann og Kasserer,  

Kjell-Arild Andersen,  Bjørn L. Børgesen,  Edvard Eriksen,  Reidar Helgeland, Kjell Fred-

rik Moe og Birger Bugge Vabog, sekretær. 

Birger Bugge Vabog 

Jeg drømte at livet var glede - 

jeg våknet og fant at det var plikt. 

Jeg gjorde min plikt - 

og fant at livet var glede  
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Vinden 

 

Vinden er overalt. Den blåser mildt, og den blåser kaldt. Den blåser stille, og den blåser 

kraftig. Det er ikke mange dagene som er uten vind. Vinden er en del av naturen og gir liv 

til naturen, men den kan også ha ødeleggende krefter. 

Det kan være fint å gå ute i vinden. Man kjenner at man er til, og at det er liv rundt om-

kring. Vinden fører med seg friskhet; den fører med seg lukter og inntrykk. 

Aller best er det å gå i medvind og gjerne i solskinn. Da flyter en avgårde og bruker lite 

krefter på å holde seg i bevegelse. Føttene flytter seg nesten av seg selv, og følelsen av 

å være i medvind er behagelig. Man kan gå langt i medvind uten å bli sliten og trøtt. Tenk 

om en kunne ferdes i medvind hele livet. 

Men medvinden vil snu og bli til motvind. Da blåser den midt imot og kjennes godt. Da blir 

det straks tyngre å gå, og man må bruke krefter for å ta seg framover. Er motvinden 

kraftig, kan det være utmattende å bevege seg over en lengre distanse. Vinden tapper en 

for krefter, og det blir tungt å gå, og til slutt må man gi opp. Kreftene har tatt slutt.  

Særlig om man går i motvinden alene. Mye lettere er det å gå i motvind om man er to el-

ler flere. Da kan man bytte på å gå først og få hjelp av de andre til å gå i ly for den vers-

te vinden. Ved å hjelpe hverandre slik klarer man å gå lange strekninger. Man deler på an-

strengelsene og vanskelighetene. 

Vi går alle i medvind og motvind gjennom livet. Vi liker nok best å vandre bekymringsløst 

lett i medvind og ha skyv i ryggen, det krever så lite av oss. Men slik er livet ikke. Med-

vinden snur, og motvinden slår oss i ansiktet og alt blir tyngre. Da blir det vondt og vans-

kelig å kjempe mot vinden alene. Alene i motvind er fullstendig utmattende. Vi må ha 

vandringsvenner i motvinden for å kunne ta imot vindtrykket for hverandre. Bare da kla-

rer vi oss. 

Jostein Selvikvåg 
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Nytt fra huset 

Siden siste nummer av Kongshaugnytt er det lagt nytt belegg i 1. etasje der vi kommer inn 

logeinngangen. Belegget er fliser i koksgrått med en sort kant langs veggene. Videre er 

teppet i salongen skiftet ut medet mørkt brunt teppe som gir hele salongen et varmt inn-

trykk. 

Vaktmestertjenesten er nå etablert og Kim Høyvik har påtatt seg ansvaret som koordina-

tor 

Vedlikeholdsgruppe er under etablering og det første oppdraget er oppgradering av toa-

lettet i kjelleretasjen som er beregnet for leietakere.  

Styret arbeider sammen med logene å for å installere teleslynge i logesalen 

Gjenstående arbeider knyttet til våre to møterom i 1. etasje er under planlegging. Her er 

planene å skaffe skrivebord i møterom K samt skriver/skanner og kopimaskin. 

Leieavtalen med servitøren er nå ferdigforhandlet og skal signeres i disse dager. 

 

 

 — ooOoo — 
 

Medlemsstatistikk 

Data  fra Den Norske Storloge i perioden 01.01.2012 til 25.11.2013. 

Loge nr, 15 Kongshaug hadde 131 medlemmer, 6 ble innviet i perioden, en overført til andre loger, 

5 døde, avgang på 8 som gir 123 medlemmer pr 25.10.13. Dette er en nedgang på 8 brødre. Gjen-

nomsnittlig alder er 67 år. Det som hjelper på statistikken er innvielse av tre brødre den 18.11. 

Deres alder trekker også i riktig retning  

Vi gratulerer  

Brødre med runde dager finner dere også i matrikkelen 

på de siste sidene 

Jan Karlsen   70 år  12. januar 

Finn Røijen    65 år  31. januar 

Per Nilsen    65 år  7. februar 

Fred Magne Olafsen  60 år  3. mars 
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Storrepresentantens spalte: 

I høst har Storlogen fokusert på det viktige arbeid som skal gjøres av 

Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon. Med Storrepresentanten i 

spissen skal nevnden sørge for utdanningsarbeidet til de resipiender som 

er under gradspassering. Logen har hatt den ordning at en EksOM og en 3. 

grads bror har hatt møter med de aktuelle brødre etter hver gradspasse-

ring, og gjennomgått gradens innhold, med rapport til sekretær for ajour-

føring i Fokus-data. Denne ordning blir nok å fortsette, men i mer kontakt 

med nevnda. Det er meget viktig at dette blir gjennomført rutinemessig. 

Dette tema var på agendaen i et fellesmøte med Storrepresentantene i 

Rebekka og Odd Fellow i Distrikt 8, den 31. oktober. Videreføring blir det i 

et utvidet DR-møte i Larvik hvor OM, UM og medlemmer av nevnden deltar, under ledelse av br. 

DSS. 

15. oktober var det Distriktsstorlogemøte i Holmestrand. Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendriks 

holdt i kjent stil, et godt innlegg om logesalens innredning og symboler, med 40 brødre til stede.  

4. november hadde jeg gleden av å tildele 25-års juvel til Svein Karlsen, Walter Alveberg Nordahl 

og Yngvar Hardersen. En høytidelig og fin seremoni. 

7. november undervisning for Leirens Patriarker som er under gradspassering. Dette i samme ord-

ning som i logen. Patriarkene er underlagt ordning hvor de må ha minimum 50 % fremmøte på leir-

slagningene før de får neste grad. 

I de fire logene i Nordfylket er det enighet om å starte en Leirforening med hensikt å dele Leir 8 

Vestfold. Dette vil bety at det må tenkes på hva det vil bety for oss i sør, med å beholde Leir 8. 

Her blir det nok noen utfordringer etter hvert, med å fylle posisjonene/stolene.  

 

 — ooOoo — 
 

Hva skjer fremover 
 

Mandag 6. januar Dette er vårt første møte i det nye året. På dette møtet skal vi tildele 

flere brødre 25 års veteranjuvel. Møt opp og ta del i gode opplevelser når brødre får sine 

vel fortjente juveler. 

 

Lørdag 11. januar arrangerer vår loge nyttårsfest. Ikle deg finstasen, godt humør og 

delta i godt selskap. God mat og dansemusikk hører med til en slik fest. 

 

Mandag 13. januar er det klubbaften med damer. Denne kvelden er viet en omvisning på 

Jotuns nye fabrikk på Vindal. Vi møter opp på logehuset og drar samlet til Vindal. Her MÅ 

vi ha tidlig påmelding på grunn av sikkerhetskrav fra Jotun. Etter omvisningen drar vi til-

bake til logehuset der vi får servert kaffe .med tilbehør 

 

Mandag 20 januar er det arbeidsmøte med rapport fra nemnder, regnskap og budsjett. 
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Mandag 3 februar  er det planlagt innvielse av nye brødre. Det er viktig at mange 

brødre er tilstede for å ta imot nye brødre til vår loge. Vi er nå inne i en positiv trend 

når det gjelder nye brødre. Ta vel imot nye brødre og sørg for å skape trivsel og hygge-

lig samvær. 

 

Mandag 10 februar er det klubbaften med damer. 

 

Mandag 17. februar er det tideling av 50 års veteranjuvel til Birger B. Vabog. En slik 

høytid med en meget aktiv logebror som i tillegg til å sørge for tonefølge på våre etter-

møter er svært aktiv i nemnd for SOS Barnebyer. Her er det bare å møte opp. Dette 

blir en fin kveld i vår loge. 

 

03. mars er det forfremmelse til den Edle Kjærlighets Grad. Møt opp og følg våre yng-

re brødre i deres vandring fremover i losjelivet 

 

 

 — ooOoo — 
 

Bli kjent med en ny bror 
 

Bror Henning Meyer ble innviet 29 april i år og han forteller: 
Jeg er født 06.01.78, og levde de første fem årene av livet mitt i annen 

etasje, over mormoren min i Laskenveien 94 (det som i dag er Øvre 

Laskenvei 10), vi bygde så et hus i Lystadsvingen 19 (i hagen til min far-

mor), hvor jeg bodde til jeg flyttet ut fra foreldrene mine. Flyttet litt 

rundt i Sandefjord og Stokke noen år, før jeg havnet tilbake i Øvre 

Laskenvei 10, som jeg når eier. 

Jeg gikk på elektronikklinjen på videregående, og fortsatte på Horten 

Tekniske Fagskole, elektronikk. Etter fullført skolegang, så hadde jeg 

blitt lei elektronikk, så valgte å jobbe som vekter i noen år, før jeg begynte på Gjennestad Gart-

nerskole, for å bli Anleggsgartner. 

I 2002 startet jeg mitt eget anleggsgartnerfirma, som jeg drev helt frem til september 2011, 

da jeg begynte i Eura AS, hvor jeg jobber ennå 

Jeg har vært gift siden 2007, og har to jenter på henholdsvis 6 måneder og snart 4 år. Jeg bru-

ker mye tid på begge jentene, og er med begge på svømming. 

Utover familie, så bruker jeg så mye tid som mulig på dykking og fisking, også er jeg glad i å 

lese, gjerne om religion. Regner med at det blir litt tidsbruk på møter i logen fremover også. 
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Bli kjent med nye brødre  
Bror Bjørge Trollsåsble innviet 18 november og han forteller: 

Jeg er 34 år, født i Sandefjord og oppvokst i Kodal. Oppveksten har be-

stått av musikk, ungdomslag, teater og friluftsliv. Interessene har gradvis 

dreid mer og mer over i jakt, fiske og friluftsliv. Å oppholde seg i naturen 

gir meg en indre ro og frihetsfølelse, man kan vel si det er min hovedge-

skjeft når jeg ikke er med familie. Har ett år høyere utdanning fra 

Næringsakademiet og 4 år fra Høgskolen i Telemark. Arbeidet etter endt 

utdanning har vært ingeniør- og konsulenttjenester og i dag jobber jeg som 

stikningsleder hos Carl C Fon. 

Men livet har sine naturlige endringer. I 2007 giftet jeg meg med Terese 

og vi ble foreldre 9 mnd. senere. Vi har fulgt opp sukseen og har i dag tre 

vakre barn, to gutter og ei jente. Takker nok en gang for at jeg ble tatt opp i Loge 15 Kongshaug, 

håper på mange fine opplevelser. 

 

Bror Steffen Larsen ble innviet 18 november og han forteller: 

Jeg er født i Oslo den 24.03.1981.  

Jeg har bodd litt forskjellige steder i landet som ung, men er oppvokst i 

Tønsberg.  

Flyttet til Sandefjord for noen år siden og har planer om å bli boende her 

med familien intil noe annet skulle dukke opp. 

Jeg har en datter som heter Ina Eileen og hun er nå 1 år og 7 måneder gam-

mel, hennes mor og min samboer heter Carmen og er 23 år gammel. 

Jobber for tiden i Spaceworld på Hvaltorvet i Sandefjord og er til vanlig 

Servicetekniker innen mobil og data, som også er min hybby og interesse.  

Jeg er glad i å hjelpe andre mennesker med ting de ikke får til eller forstår 

og det gleder meg mye, så det er bare å spørre om det skulle være så. 

På fritiden nyter jeg tiden med min familie, venner, kjente og ser nå frem til 

en hyggelig tid med mine nye brødre i Kongshaug 15. 

 

Ønsker til sist å si hjertelig takk for en fantastisk velkomst og innvielse. 

 

Bror Michael Dahl-Lowe ble innviet 18 november og han forteller: 

Jeg  er 21 år og er oppvokst i Sandefjord, nærmere bestemt Haukerød. Flyttet til USA da jeg 

var 13 og bodde der i 8 år. Nå har jeg flyttet hjem til Norge for å studere 

på politihøgskolen. Jeg er singel og har ingen barn, men familien min er stor 

med mange stesøsken og søsken barn. og er glad i friluft, og fiske.  Ellers er 

jeg glad i litteratur og politikk. Jeg går nå på ett norsk kurs i Larvik for å 

få studiekompetanse. Jeg jobber i Eura i diverse områder som inkluderer 

murer og grønt/hvitt arbeider. 

Michael er den yngste Odd Fellowbror i Norge 
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 Logetur til Haderslev våren 2014 

Arbeidet med å arrangere en tur til Danmark i slutten av mars er godt i gang. Vi er invi-

tert av Loge nr. 59 Hiort Lorenzen den 28-30 mars. Program er ikke fastsatt, men vi 

som var der nede i 2006 husker at vårt vertskap gjorde hva de kunne for at vi skulle ha 

et godt opphold.  

Br. Bjørn Ellefsen som var 

vår bussfører fikk et første-

inntrykk av oss, og ble etter 

hvert en god logebror. Han 

har lovet oss en god buss, litt 

avhengig av hvor mange vi 

blir. Det er et håp at vi skal 

kunne fylle en «stor» buss. 

Forrige gang var vi 54 totalt.  

Avgang fra Sandefjord fre-

dag kl 06:00. Fergen går fra 

Larvik kl 08:00. Til Hirtshals 

ca kl 12.Så må vi ha en kaffe-

stopp midtveis.  

I Haderslev skal vi undersøke 

et par hotellalternativ for en 

brukbar pris. Noen av våre brødre har vært på besøk i ettertid og kan gi gode tips. 

Returen blir søndag 30. etter lunch, og så tar vi fergen om kvelden, den er i Larvik kl. 

02:30.  Bussen setter oss av i Sandefjord ca en time senere. 

Mer detaljert informasjon kommer like over nyttår.  

Reisekomiteen v/Åge B. 

 — ooOoo — 

Brødre som besøkte logen i Haderslev i 2006 

Du  trenger ikke si 

    Alt du tenker 

    Alt du forstår 

    Alt du mener 

Du trenger ikke 

    Forstå alt hos andre 

    Tenke alt om andre 

    Mene alt om andre 

Ta vare på fornemmelsen, tanken 

Og dra nytte av to ører og en munn 
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Bjørn Hørnes har på vegne av Kongshaugnytt har hatt en liten prat med 2 av våre nye 25 års vetera-

ner, og vi har valgt å snakke om deres logeliv. 

 

Vi har stilt de samme spørsmålene til bror Yngvar Hardersen (YH) og bror Walter Nordal (WN). 
 

Hva visste du om Odd Fellow før du kom med? 

YH: En barndomskamerat kom tidlig med i logen og fortalte meg noe, så jeg hadde et visst kjennskap til hva 

Odd Fellow sto for. 

WN: Jeg hadde ingen kunnskaper om Odd Fellow. 
 

Hvordan kom du med i Odd Fellow? 

YH: Den samme barndomsvennen fikk meg med. Jeg var usikker på om jeg passet inn, så jeg brukte mellom 1 

og 2 år før jeg sa ja. Jeg tenkte at når vennen min trives i logen, vil jeg gjøre det og. Det stemte. 

WN: Bror Theo Rove var innom trykkeriet der jeg jobbet med ”Patriarken” for å få den trykket. Vi kom i 

prat, og etter et års tid spurte han om jeg var interessert i logearbeid. Jeg hadde fått en viss følelse av at 

dette kunne være noe for meg og takket ja. 
 

Hva ser du på som det beste ved OF og logearbeid? 

YH: Da jeg kom med i logen, bodde jeg i Harstad. Etter hvert flyttet jeg til Narvik. Det ble mye pendling 

for å være med på møtene i moderlogen. Jobben førte også til mye reising, og etter hvert hadde jeg med 

findressen på turene. Det var mye bedre å besøke en ukjent loge framfor å sitte på et hotellrom. En ble jo 

mottatt med åpne armer i alle loger. 

Jeg har selv vært både inspektør og CM i to perioder, men det er alltid noe nytt å lære. Miljø i logen førte 

til en tankeprosess. Å lese tekstene har ikke bare handlet om å kunne, men å forstå.. Å sitte i salen gav ro i 

kroppen.  

Da jeg for 8 år siden flyttet sørover, vurderte jeg flere loger. En oppdager jo at selv om mye er likt er det 

også ulikheter. I logen, som andre steder, påvirker enkeltmennesker fellesskapet.. 

I loge Kongshaug har jeg truffet brødre som er gull verdt, og som har vært en god støtte i en vanskelig pe-

riode. 
 

WN: Jeg vil si hele logens ide – logens lover og regler fører til mange positive opplevelser. Etter hvert for-

står en hva det innebærer å være en logebror – meningen bak. 

Å delta i de ulike spill har også vært en stor glede. 

Vennskapet i logen, der jeg alltid opplever en hyggelig tone, er av stor betydning. 

Jeg opplever det også som interessant at jeg stadig finner nye ting ved hver stor passering i salen. 

En stor opplevelse var det å besøke OF huset i Oslo. Der ble vi godt mottatt og fikk en flott omvisning. 
 

Hva bør vi arbeide med for å få et bedre logeliv? 

YH: Arbeidet med å øke frammøteprosenten er viktig. Når vi reflekterer over nye brødre, bør vi tenke oss 

godt om. Vil han passe inn? Vi må tenke kvalitet, ikke kvantitet. 

Vi bør også arbeide med å variere ettermøtene. Foredrag, musikkopplevelser, intervjuer o.l. kan gi økt fram-

møte. 
 

WN: Privatnevnda bør få nye oppgaver. Det er viktig at våre nye brødre finner et fellesskap og får oppga-

ver som sveiser dem sammen.  

Jeg har valgt å besøke Færder når jeg ikke har hatt anledning til å møte i Kongshaug, og har opplevd det 

som positivt. I det hele tatt bør vi bli bedre til å besøke hverandre – også innen byen. Det må ikke være slik 

at alt skal organiseres av ledelsen. Ta et initiativ selv! 

 
Er vi flinke nok til å selge logens innhold og ide utenfor logen? 

YH: Nei, vi bør nok bli flinkere til å synliggjøre våre positive sider ute i samfunnet for å få opp interessen 

for logearbeid. 

WN: Vi kan nok bli flinkere på det området. 
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Tilbakeblikk på Kongshaugnytt 

 

Hvordan ideen til vår avis Kongshaugnytt ble unnfanget er ikke kjent, men det var behov for kom-

munikasjon mellom brødre og EksOM Birger Bugge Vabog tok i 1989 initiativet til utgivelse av vårt 

medlemsblad Kongshaug – nytt. Han satt som redaktør i ni år, med br. Erling Riisnæs som medre-

daktør fra 1993. I 1997 kom brødrene Frank O. Eriksen og Bjørn Hørnes inn i redaksjonen, og i 

1999 overtok Sven Harald Sataslaatten ansvaret som redaktør. Etter noen år overtok br. Arvid K. 

Wold, og har redaktørjobben i dag. 

Medlemsbladet fungerer først og fremst som et informasjonsskriv for brødrene som av ulike 

grunner ikke kan komme på møtene. Dette gjelder også for enker og medlemmer av 

«Dameforeningen av 1928». Tidligere ble bladet trykket av brødrene gratis, og i de senere år har 

en bror som arbeidet i et grafisk firma, sørget for å holde den tradisjonen i live. Bladet sendes 

også ut elektronisk til de brødre som har e-post, samt til våre vennskapsloger, samt på vår hjem-

meside under www.oddfellow.no. Annonsesiden er i år utvidet til to, hvor overskuddet går til hu-

manitær virksomhet. Bladet utgis 4 – 5 ganger årlig. 

 

Odd Fellow lommekniv  

 

 

 

 

 

 

Odd Fellow lommekniv Lengde 82 mm.  

Gravert på ett blad: EMIL OLSSON ESKILSTUNA SWEDEN.  

Det som bidro til å finne ut av hvor denne kniven kom fra, var en henvendelse til redaktør  

Stig Ek i Loge nr. 77 Olaus Petri’s medlemsblad «Vi 77’or». 

Han ledet oss på sporet, fortalte at Emils produkter er ettertraktet som samlermotiv, og fra 

nettsiden til eskilstunaknivar.se finner man følgende informasjon: 

«Emil Olsson (1872-1928) etablerat 1896 ett företag som arbetade med etsningar och 

förgyllningar. Till en början samverkade med andre fåretagetableringar. Från 1907 skulle dock 

företaget Emil Olsson i Eskilstuna bli ett känt begrep fram till 1967 då sönerna ved ålderns rätt 

upphörd med det legendariska knivföretaget. 

- På bilden Emil Olssons kniv typ Nr. 20. 

En etsad Odd fellow – kniv med förgyllningar kvar även om den blivit tummad på grunn av åren.»  

Den kniven som er avbildet her, er i bedre stand enn den som er på nettsiden, og har tilhørt 

bakermester Victor Hansen Holte, Sandefjord. Han ble innviet i Loge nr. 15 Kongshaug 21.februar 

1927.i lokalene på Hotell Kong Carl. Han ble opptatt i Leir nr. 1 Norge i Oslo 1. mai 1937. Kniven er 

nå hos hans dattersønn Christian Holte-Nilssen, medlem av vår loge. 

Forside Bakside 
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06.01 25 Ve.Ju Galla  

Ertesuppe, salt kjøtt og flesk 

med kålrabistappe  kr. 180 

03.02 O+  Galla 

Fersk torsk kr. 180 

10.03 klubbaften m/damer 

SOS Barnebyer 

11. 01 Nyttårsfest 

Egen meny kommer senere 

10.02 Klubbaften m/damer 

Roastbiff og rekesnitte m/ 

kaffe    kr..100.00 

17.03 —+ m/□  48 Færder 

Pepperbiffgryte med ris og 

salat kr. 130,00  

13.01 Klubbaften m/damer 

kaffe og kringle/wienerbrød.

 Kr. 50,00  

17.02 50 Ve.Ju Galla 

Fersk skrei m/ lever og rogn.                               

Kr.190,00 

07.04 O + Galla 

Fersk torsk med tilbehør

 kr. 180,00   

20.01  1Arbm. Rapporter 

Karbonadesmørbrod og en 

Rekesnitte        kr.120,00 

03.03 = + 

Ovnstekt kyllingbryst/m 

rosmarinsjy og båtpoteter          

kr.150,00 

05.05 25 års Ve.Ju. Galla 

Lammestek med grønnsaker 

og ovnsstekte båtpoteter

 kr. 170,00  

Drikke kommer i tillegg 

 

Odd Fellow nål og anheng 

Dette motivet med Det Altseende Øye, De Tre Kjedeledd og dødninge-

hodet med knoklene, er utarbeidet tidligere både som jakkenål og an-

heng til urkjede. Noen av logens brødre har en slik nål, som er arvet et-

ter tidligere brødre.  

Nålen er etter forklaring fra Stor Redaktør Kjell-Henrik Henriks i Odd 

Fellow bladet «De Tre Kjedeledd», tidligere benyttet av eldre EksOM’er 

som en påminnelse: «Memento Mori» som betyr: Husk du skal dø. 

Produksjon av nålen kan etter Hendriks utsagn tenkes å bli tatt opp igjen. 
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Juletrefest for beboerne på Sukke døvehjem 

Tirsdag 27 desember (3.juledag)  kl 18.00  
arrangeres vår tradisjonelle juletrefest for beboerne på Sukke i våre 

logelokaler  

Nå nærmer julen seg og med den følger den tradisjonelle juletrefesten for beboerne 

på Sukke 3. juledag. 

Vi håper at flest mulig av logens brødre med ev. ledsager stiller opp denne kvelden. 

Husk klokkeslettet: 1800. Festen pleier å vare ca. 2 timer. 

Ta med smørbrød til dere selv og i tillegg smørbrød til 2 av gjestene. 

I fjor kom det ca. 70 stk. fra Sukke. Vel møtt. 

Men brødre!! 

Husk at:”Den største gleden man kan ha det er å gjøre andre glad” 

Møt opp og si gjerne fra på forhånd til Sukkekomiteen at dette vil dere være med på. 

Med hilsen for Sukke-komiteen 

Ola Fjeld 

Kollegiet og redaksjonen ønsker alle brødre og deres 

familie en fredelig jul og et godt nytt år 
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Vestfold Odd Fellow 28. september – 6. oktober 

 

Den aller siste turen med Ribe reiser og logene i vårt distrikt gikk til herlige Provence. Mange av 

oss har vær der før, men vi reiser gjerne dit igjen!  - Vi reiste med buss til Gardermoen tidlig, 

eller for noen - midt på natten. Men så landet vi 

da også i Nice kl. 11.55, og hadde hele dagen fo-

ran oss. Første stopp var i Aix-en-Provence, en 

travel by der mange norske ungdommer har fått 

sin utdannelse. Her hadde vi en liten byvandring 

før vi fant oss et hyggelig spisested for lunsj. 

Videre til Pertuis, det vi bodde et par døgn på 

Best Western Hotel Sevan. 

29.09:Utflukter herfra gikk til den gamle pave-

byen Avignon, deretter til den gamle romerske 

aqua-/viadukten Pont du Gard. Og så til Cha-

teauneuf du Pape, med besøk på vinslott med vinsmaking. Og selvfølgelig med butikk der vi fikk 

handlet en del ”nødvendige” ting! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09:Denne dagen gikk turen til Arles, der Vincent van Gogh bodde og malte. Restauranten han 

har gjort kjent på malerier er tatt vare på, og har blitt en severdighet. Fra Arles kjørte vi sør-

over til Camargue, deltaområdet der vi finner de hvite hestene, okser og flamingoer. Lunsj i 

Sainte Maries de la Mer, sigøynernes ”hovedstad”, der vi i katedralen så deres skytshelgen Den 

svarte Madonna. – Fra Camargue kjørte vi til Cannes 

og Hotel Cannes Palace, der vi skulle bo de neste 6 

dagene  

1.10: Tur til Monaco og Eze. I Monaco besøkte vi 

selvfølgelig fyrstepalasset og overvar vaktskiftet. 

Dessverre var ikke Albert hjemme, men en god lunsj 

var en helt grei erstatning! Etterfølgende besøk på 

kasinoet tror jeg ikke akkurat fylte noens lommebok. 

Eze er en pittoresk fjellandsby med botanisk have på 

toppen, der har også parfymefabrikken  
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 Fragonard produksjon og utsalg. Turen tilbake gikk på veier 

med fantastisk utsikt over kystlandskapet. 

2.10: Denne dagen holdt vi oss i Cannes, med rusletur til 

gamlebyen med marked, og lunsj i trivelige små restauranter. 

Et par av damene fikk deilig behandling av slitne føtter i 

”akvarium” med småfisk som rensket opp huden. Anbefales! 

3.10: På panoramaveien langs kysten kjørte vi gjennom kjen-

te steder som St. Rafael og Frejus før vi kom til St. Tro-

pez. Mat må man ha, så vi lunsjet her, mens vi så etter kjendiser.  Men Brigitte holdt seg nok 

hjemme. På hjemturen stoppet vi i Port Grimaud, byen med kanaler og båttransport i stedet for 

gater og biler. 

4.10: Hele dagen i Nice, og vi kunne gjøre akkurat det vi ville. Vi beundret storslåtte og berømte 

hoteller, noen tok sigh-seeing busstur og noen var sikkert på Picasso-museet. Men til slutt havnet 

nok de fleste også her i den sjarmerende gamlebyen og Cours Saleya med trange gater og spen-

nende butikker. 

5.10:Cannes på egenhånd! Noen var på marked (igjen!), noen var på stranden, noen rakk også en 

båttur ut til en av øyene der det er klostre med urtehager og vinproduksjon. – Dagen ble avslut-

tet på turens siste dag med middag i restauranten og overraskelser til Torbjørn, der han fikk 

stor takk for alle de flotte turene vi har fått være med på. 

 

Snipp, snapp, snute – så var de ferieturene ute! Hvem finner på noe nå……? 

 

 

 

 

 

Bidrag til katastrofehjelp til Filippinene 

 

Storlogen har bevilget 10000$ til øyeblikkelig hjelp til skadelidende etter den verste stormka-

tastrofen i vår tid. På Filippinene er det 3000 Odd Fellows som på sin måte deltar i arbeidet lo-

kalt. Det er stort behov for midler til mat vann og annet nødmateriell. 

 

Vi i Norge, som har det så godt bør, kunne bidra med midler til dette arbeidet. Årets juleutlodd-

ning  går fra vår loge til dette arbeidet. Utover dette kan den enkelte bror bidra med midler til 

konto 1203 43 05313 og merke med Filippinene. Storlogen vi overføre midlene til Odd Fellow Fi-

lippinene der de vil sørge for at hjelpen kommer frem til de mange nødlidende 
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Er det virkelig slik vi blir oppfattet? 

 

Dette er en spontan ytring fra en velorientert mann i det norske samfunn. 

Er det virkelig slik vi blir oppfattet, har vi utvilsomt en stor informasjons-

oppgave foran oss, med mindre vi ønsker at Odd Fellow sakte skal gli over i 

glemselens rekker. 

”SYNSING OM ODD FELLOW” 

Jeg er bedt om å gi en spontan meningsytring 

om hva jeg forbinder med Odd Fellow. Den som 

skriver dette er 46 år, mann og driver egen 

selvstendig rådgivingsvirksomhet. Jeg er ikke 

tilknyttet noen forening i noen sammenheng, så 

mine antakelser er derfor bygget på det jeg 

har hørt, lest og tror om Odd Fellow. 
 

Dette blir derfor en mer ”mannen i gata – opp-

fatningen” av foreningen. Jeg vil også presisere 

at det jeg skriver likeså godt kunne vært myn-

tet på andre klubber som er sammenlignbare 

med Odd Fellow. 
 

Jeg har ikke til hensikt å moralisere i noen ret-

ning, bare gi mine antakelser slik jeg har dem. 

Slike foreninger eller klubber har jo eksistert 

i alle tider – Det å tilhøre en gruppe gir styrke. 

Dette er jo allmenn enighet om. 
 

Mitt første møte med Odd Fellow fikk jeg i 

min konfirmasjon som ble arrangert i Odd Fel-

low-gården i Tønsberg. Så en slutning da kan 

være at Odd Fellow driver med arrangement av 

selskaper i egne selskapslokaler. 
 

Jeg tror selve foreningen er en samling av 

menn – og bare menn – innen det private nær-

ingsliv, som i sin formålsparagraf sikkert har at 

de skal arbeide for ”samfunnets vekst og indi-

videts trivsel etc.” Så tipper jeg foreningen 

gjør et par aktiviteter i året som rettferdig-

gjør denne paragrafen, på linje med Lions og 

andre ”gutteklubber”  
 

Jeg tror imidlertid slike aktiviteter 

(innsamlinger, loddsalg, kakelotteri etc.) bare 

er et skalkeskjul for det som virkelig er fore-

ningens egentlige hovedhensikt, nemlig at med-

lemmene skal hjelpe hverandre både innen for-

kjellige typer business og også personlig hvis 

foreningen har personer med ressurser til det-

te. Jeg tror hovedhensikten for at noen er 

medlem i Odd Fellow er å få besvart spørsmå-

let: ”Hva kan jeg oppnå her?” - what’s in it for 

me?” SÅ i neste omgang kommer i tilfelle eget 

tilbud om å hjelpe andre medlemmer, ved egen 

ekspertise og ved eventuell annen støtte. 
 

Slik oppfatter jeg ikke bare Odd Fellow, men 

alle de ”gutteklubbene” jeg har hørt om. 
 

Rekrutteringen til klubben skjer sikkert gjen-

nom at er medlem går god for, og introduserer 

kandidaten, enten for et yppersteprest-råd 

eller for hele forsamlingen. Før dette skjer, 

tipper jeg at alt er i orden, slik at den formelle 

introduksjonen bare er en formalitet, for ikke 

å gjøre den nyrekrutterte forlegen. 
 

Jeg tviler på at foreningen har en bevisst re-

krutteringspolitikk, ut fra tanken at ”nå treng-

er vi er finansekspert i klubben, kjenner noen 

av dere en som kan introduseres?” Jeg vil også 

tippe Odd Fellow har sine ”ceremonier”  
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Periodens billedgalleri 

med utmerkelser og medaljer til personer med 

lang og tro tjeneste eller andre kriterier for 

en påskjønnelse til et av medlemmene. Jeg tror 

sammenkomstene er mye på koseprat-planet, 

kanskje uten sanksjoner i noen sammenheng. 

Inntrykket mitt er at Odd Fellow er en ”snill”, 

apolitisk organisasjon, uten for skarpe kanter 

og spisse albuer, som f. eks. ikke skriver sinte 

brev til de departement som medlemmene sy-

nes er håpløse. 
 

Foreningen har antakelig også noen grå eminen-

ser. Jeg tror foreningen er verdimessig kon-

servativ, med flest medlemmer innen Høyre. 

Jeg tror det er de eldste som leder an innen 

verdirammer som f. eks. ”Slik har det vært og 

slik skal det være”. Jeg tror ikke det ville 

være lett å få Lillevolden eller andre politisk 

radikale menn godkjent som medlemmer. 
 

Hvis det går an å sammenligne foreninger som 

Frimurerlosjen, Rotary, Lions og Odd Fellow, vil 

Odd Fellow i min oppfatning av disse (og jeg 

kjenner ingen av dem annet enn fra omtale, 

rykter og image) bli klassifisert som den mest 

anonyme, antakelig med minst samfunnsmessig 

innflytelse, og som en koselig lillebror til den 

andre. 
 

Jeg ble bedt om å gi mitt syn på hva jeg opp-

fatter med Odd Fellow. Det har jeg nå gjort. 
 

Vennligst ta det for det det er, verken mer 

eller mindre. 
 

                                         N.N. 

Bak: Kass. Kjell A. Olsen, CM Sigurd Vestly, Skm. Trond O. Gundersen, Sekr. Christian Holte-Nilssen 

Foran: EksOM Truls E. Pettersen, OM Svein H. Sataslaatten, UM Bjørn Boberg 
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25 års veteranjuveltildeling 4. november 

 

 

 

 

 

 

 

Innvielse 18 november. Med gjester fra Göteborg 

God mat, fine taler rundt et meget fint dekket bord. 
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Kongshaugnytt finner du også på nettet: 

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

Neste nummer av Kongshaugnytt kommer 17.03.2014 

Siste frist for materiell til det nummeret er 10 mars 

Dersom du har noe på hjertet så skriv til oss. 

       ======================================================================= 

Redaktør  og layout: Arvid K. Wold, e-mail arvwo@online.no 

Skribent: Bjørn Solberg 

Skribent :Birger Bugge Vabog 

Skribent: Jostein Selvikvåg 

Webansvarlig :Lester H Syvertsen 

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 Gunnar Kjøll på 41792262eller e-post  gkjoll@online.no 

 

 
Vi sender en julehilsener til alle våre brødre som av forskjellige grunner ikke kan 

komme på møtene våre.  

 

Noen er på institusjon, andre er skrøpelige og kan ikke komme seg ut, og så har vi 

noen som bor andre steder i landet.  

 

Til dere som bor i vårt område, men som av forskjellige grunner ikke setter av tid 

til å komme i logen,  vi håper å se flere av dere på våre møter i det nye året. 
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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. 

  

Skolmar Bil AS 
Skolmar 17, 3232 Sandefjord 

Telefon 33475500 

Vi reparerer det meste for de fleste. 

EU kontroll 

 

Mekonomen 

Autorisert Bilverksted 

 

 

 

 

 

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

