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Kjære orlogskamerater.

Det er en stor glede å kunne være med å feire denne flotte 
foreningen sitt 70års jubileum. Det å feire 70år for en forening 
er ikke daglig kost og med vårt motto “fra gast til admiral” har vi 
faktisk levet opp til vår målsetting,

Kristiansand Orlogsforening har opp gjennom årene vært en aktiv 
forening både for medlemmer og for det samfunnet vi har vært en 
del av. Medlemmer har kommet både fra det sjømilitære og fra 
handelsflåten. Vi har hatt mange og dyktige foredragsholdere på 
medlemsmøtene og vi har også stått samlet om en ny orlogsstue 
som erstatning for H7 som brant. Vi har klart det!

Foreningen har hatt veldig mange og dyktige ledere opp gjennom  
årene, som absolutt har satt sitt preg på foreningen. Det har vært 
stor innsats på hver bølgetopp når det har stormet som verst. 
Løsningene har vært meget bra og vi lever i beste velgående.

GRATULERER ORLOGSKAMERATER 
- vi har nådd pensjonsalder, men er i full aktivitet-

Svein Anders Eriksen
Leder
Kristiansand Orlogsforening
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Leder Svein Anders Eriksen
Tidligere styremedlem og nestleder KOF
Tidligere leder av valgkomiteen i Norges Orlogsforbund
Vice Oldermann, Helgolandslauget,
Tildelt Georg W.Rosvolds HEDERSPRIS, 2012
Tildelt Norges orlogsforbund “Hederstegn”
Innehaver Ordenen “DET GYLDNE ANKER”
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Nest leder, Arrangementansvarlig  Erling Danielsen
Medlem av valgkomiteen i Norges Orlogsforbund
Tildelt Norges orlogsforbund “Hederstegn”. 

Kassere  Jan Ødegård
Styremedlem  Kristiansand Orlogsforening

Styremedlem, Fotograf  Per Kristian Olsen
Tidligere Vice Oldermann Helgolandslauget.

Styremedlem  Ove Sten Olsen
Husfar og tidligere styremedlem KOF
Leder av Kristiansand Orlogsforening
Æresmedlem KOF, 
Tildelt Norges orlogsforbund “Hederstegn”
Innehaver Ordenen “DET GYLDNE ANKER”

Sekretær, Arkivar Thor Eickstedt
Sekretær i styret Norges Orlogsforbund
Tildelt Norges orlogsforbund “Hederstegn”
Innehaver Ordenen “DET GYLDNE ANKER”

Informasjon: Norges Orlogsforbund (NOF) høyeste utmerkelse: Ordenen ”DET GYLNE ANKER”
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Kristiansand Orlogsforening (KOF) har hatt mange ledere opp gjennom årene fra 
etableringen i 1952. Foreningen ble startet opp etter en henvendelse fra 
Oslo Orlogsforening. Henvendelsen gikk til Christianssands Sjømandsforening.
Her ble det satt ned en komité som så på mulighetene for å få etablert en 
orlogsforening i Kristiansand. Deltakere i denne komiteen var:

Georg W. Rosvold, Karsten Karlsen, Ole Pettersen, Jan B.H. Moe

Møtet som det fortelles om i artikkelen var 16.11.1951 
og dette var starten på arbeidet som
resulterete i KOF den 5.februar 1952.
Norges Orlogsforbund ble etablert i 1953.
Foreningens ledere / formenn har vært:

- Georg W. Rosvold
- S. Schult
- Knut E. Skodje, formann i 13år.
- Erik Limm
- Sverre Olsen
- Gunnar Aakre
- Leif Adreassen, også President Norges Orlogsforbund
- Gunnar Kristiansen
- Alv Gundersen
- Unni Andersen, også President Norges Orlogsforbund
- Dagfinn Malja
- Carl Johan Andersen
- Per Kjell Kristiansen
- Ove Sten Olsen
- Svein Anders Eriksen



Kristiansand Orlogsforening har i dag 4 æresmedlemmer
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Per Kjell Kristiansen
Kommandør (P)

Åse Margrethe Prestø  “DETA”

“DETA” har innehatt styreverv 
som sekretær i mange år. 
Hun har også jobbet mye med 
arrangementer i KOF. 
“DETA” har også sittet i styret 
i Norges Orlogsforbund som 
sekretær. Hun har vært et 
medlem som sittende formenn har kunnet 
støtte seg til. Hun har vært medlem lenge og 
har mye historie å fortelle!. 
Hun har vært en aktiv deltaker på medlems-
møter og andre sammenkomster. Hun er et 
medlem som vi er stolte av og som stiller opp. 
Tildelt Norges orlogsforbund “Hederstegn”

“DETA” er tildelt  “DET GYLNE ANKER”

Ove Sten Olsen
Kontreadmiral (P)

Per Kjell Kristiansen (PK)
har vært og er en viktig 
ressurs i KOF. Hans merit-
ter i Sjøforsvaret er mange, 
sist som sjef for Sørlandets Sjøforsvars
distrikt frem til pensjonsalder. PK har 
hatt verv i styret i KOF og vært formann 
i foreningen. Han har også vært i styret i 
Norges Orlogsforbund. PK var også med 
på å starte Helgolandslauget som ivaretar 
sermoni på minnesmerket over falne dan-
ske soldater i slaget ved Helgoland 1864. 
Her var han Vice Oldermann med ansvar 
for den Norske aktiviteten. I de senere år 
har PK bidratt til informasjon og historie-
fortelling og informasjon til påtroppende 
formenn.
Tildelt Norges orlogsforbund “Hederstegn”

PK er tildelt ”DET GYLNE ANKER”

Ove Sten Olsen er en bauta 
i KOF. Han har ledet forenin-
gen gjennom den største 
historiske krise, brannen av 
orlogsstua i 2013. Ove er en handlingens 
mann som ikke tar et nei for nei. Han har 
jobbet utrettelig for at KOF skal fremstå som 
en attraktiv forening gjennom arbeid med 
kontakter innen forsvarsledelsen. Ove   sin 
energi kan vi misunne han. Ove har også 
vært Vice Oldermann i Helgolandslauget og 
i styret i Norges Orlogsforbund.
Ove er vårt alibi for mottoet vårt fra ”Gast 
til Admiral”. Hans meritter i Sjøforsvaret er 
mange, men vi kan konkludere med en ting, 
han har lang erfaring som sjef.
Tildelt Norges orlogsforbund “Hederstegn”

Ove er tildelt ”DET GYLNE ANKER

Ingvardt Andersen

Ingvardt har vært en av 
bærebjelkene i Kris-
tiansand Orlogsforening 
og har innehatt mange  
forskjellige verv i styret.
Han var en aktiv deltak-
er i vedlikehold av H7 og 
viktig i bygging av innredningen i den nye 
orlogstua samt husfar. Ingvart er utstyrt 
med gode kunnskaper om det tekniske 
og mangt et oppdrag har han løst til alles 
tilfredshet.

Ingvardt er et viktig medlem i KOF og han 
er alltid tilstede på medlemsmøter.
Tildelt Norges orlogsforbund “Hederstegn”

 Ingvardt er tildelt “DET GYLNE ANKER”
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Kristiansand Orlogsforening har gjen-
nom årene hatt stor aktivitet, både 
lokalt og nasjonalt. Foreningen har 
gjennomført månedlige medlemsmøter 
og gjennomført årsmøter, jubileumsmø-
ter og nasjonale møter. I tillegg har 
KOF også stått som teknisk arrangør 
av Nordisk Marinestevne i Kristiansand. 
Med god hjelp fra Forsvaret har slike 
møter kunne gjennomføres på en god 
og trygg måte.

MEDLEMSMØTER
KOF har alltid hatt et sosialt tilsnitt på 
sine medlemsmøter. Alt etter hvor god 
økonomien var i foreningen har det vært 
vått og tørt. Medlemsmøtene har gjerne 
vært besøkt av fra 14 til 25 personer, og 
ofte har også ledsagere vært innvitert. 
De første medlemsmøtene i 1952/53 ble 
avholdt i Marinemessen i Torridalsveien 
på Lund. Dette var også stedet hvor det 
første konstituerene møte ble avhold den 
5.februar 1952. Her ble det valgt styre 
som besto av følgende: Formann Løyt-
nant Georg W. Rosvold, Varaformann 
Kapteinløytnant Karsten Karlsen, Se-
kretær Utskrevet Fenrik Jan H. B. Moe 
og styremedlem Trygve Thomassen.

Følgende ble nedtegnet i dokumentet:
Etter at valget var avsluttet, ble ordet gitt til Kom-
mandør Henriksen (daværende sjef for Sørlan-
det sjøforsvarsdistrikt)*som etter å ha ønsket 

foreningen til lykke, gav en klar og interessant 
redgjørelse for Norges tilslutning til A-pakten ( At-
lanterhavspakten)*, idet han på en grei måte gav 
et historisk overblikk over den militær-politiske 
situasjon før A-pakten liksom han gav en oversikt 
over vårt forhold til A-pakten uten å gå i detaljer.
Etter foredraget viste Pettersen en film fra 
brobygging over Golden Gate samt en tegnefilm. 
10 nye medlemmer inntegnet, i alt 24 stk. Kontin-
gent satt til kr.10,-
Signert: Jan H.B.Moe
*: Lagt til av kopiskriveren

Slik var det første møtet i KOF, og det-
te er jo ikke ukjente aktiviteter i våre 
møter i dag i 2022. Det var jo litt artig 
at de viste tegnefilm på første møte.

Medlemsmøtene opp gjennom årene 
har fulgt stort sett den samme agen-
da som i 1952 med både informasjon, 
samtaler og sosiale aktiviteter. Når 
KOF fikk sitt eget lokale i 1974 ble det 
også laget sosiale soner i lokalet som 
for eks. bar. Alle marineforeninger må 
jo ha sitt eget vannhull. Dette ble også 
samlingspunkt for de dype samtalene 
om foreningens videre framtid. I mange 
referater er det gitt utrykk for at med-
lemsmassen begynner å trekke på åre-
ne, og i noen reportasjer i avisen Fæ-
drelandsvennen utrykket formannen at 
det var en liten bekymring at flere av 
medlemmene nå var over 40år. Man 
skulle bare ha visst hva fremtiden viste.

AKTIVITER I ORLOGSFORENINGENS REGI
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ORLOGSSTUA H7 på Odderøya
 – hjerte i foreningen, med enkelte 
unntak.

Kristiansand Orlogsforening (KOF) var 
fra 1974 så heldig å få disponere en or-
logsstue på Odderøya. Orlogsstua har 
vært det naturlige midtpunkt for den sosi-
ale kontakt mellom medlemmer og de ar-
rangementer orlogsforeningen har hatt,

Før 1974 var det forskjellige møtesteder 
som Gimlemoen med befalsmessen og 
det ble også benyttet møte / selskaps-
lokaler i Handelens hus. På Gimlemo-
en ble det arrangert årsmøte og KOF 
sitt 50 års jubileum, og i Handelens 
hus ble det arrangert NOF Landsmø-
te. Garnisonskjelleren i Kongensgate 
har også vært benyttet til bankett etc.

Orlogsstua som ble det første faste til-
holdsted for KOF var den gamle boligen 
for sjefen i Sørlandets sjøforsvarsdis-
trikt. Bygningen var egentlig bygget som 
en våpensmie, slik at hele reisverket 
innenfor bordkledning var av murstein 
og bindingsverk. Der hvor peisen var 
stod svettende karer og trakk glødende 
sabler og hoggert-klinger ut av glørne.

Det var Kommandør R.M. Sars som fikk 
ordnet det slik at Kristiansand Orlogs-
forening fikk tilgang til dette bygget og 
kunne ta det i bruk som sitt foreningslo-
kale. Orlogsstua ble flittig brukt gjennom 
årene, både til medlemsmøter, burs-
dage og 17. mai feiringer. Det var helt 
naturlig å ta turen innom orlogsstua på 

17.mai, hvor det ble disket opp med 
både kake og kaffe på terrassen når 
været tillot det. Før slike arrangementer 
som medlemsmøter, årsmøter etc, kun-
ne finne sted var det en kjempeinnsats 
av frivillige som tok byssetjeneste, ingen 
nevn ingen glemt, men for en innsats 
de la ned i å gjøre møtene hyggelig.

Bilde fra KOF 50års markering. GIS Kjell Birger Olsen 
overrekker gave til formann Per Kjell Kristiansen
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ORLOGSSTUA H7– hjertet i foreningen!

For at orlogsstua skulle overtas måtte KOF ta på seg jobben med vedlikehold av 
bygget og dette ble utført på dugnad av medlemmene, etterfulgt av en god kopp 
kaffe og «noe å bide i». Orlogsstua ble veldig godt vedlikeholdt hele tiden.

Medlemmene koste seg på terrassen og på plenen utenfor H7. Her ble det diskutert og fortalt historier over en lav sko.

Grillen kom frem når det var fest og dugnad. Her er gjengen i gang. Det var mange oppgaver, Ole og Arnt holder på 
med å trekke et tre i forbindelse med felling.
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Orlogsstua H7- dugnader og vedlikehold med et smil

Kristiansand Orlogsforening har gjennom årene hatt stor aktivitet,  på dugnadsfron-
ten. Her var det bare å stille opp, ta med godt humør og jobben gikk i en fei.
Medlemmene var med der det passet og verktøy tok de med seg hjemmefra.
Dugnadsiver var det i alle år, og som regel ble det også serveringer av ymse slag.
Her er noen gullkorn bilder fra dugnadene.

Arne Bang holder på med veien 
opp til orlogsstua.

Halfdan forteller en god historie til 
Hjørdis, Humøret er på topp!

PK rydder veien sammen med 
Halfdan Tangen

Johnny Lomeland murer trappen 
ned til orlogsstua.

Erna og Per Yngve tar en pust i 
bakken. tror de er fornøyd.

Ole Tømte, Asbjørn Beyer-Elligsen 
med saga og Arnt Hansen tar seg 
av vegetasjonen på tomten til 
orlogsstua.

Mat og kaffe må til. Her er det 
Ingvardt som serverer kaffe.



1952 til 20222

70år70år
Kristiansand Orlogsforening

“fra gast til admiral”
Kristiansand Orlogsforening

Kristiansand kommune som hadde 
overtatt Odderøya fra Forsvaret hadde 
planer om å lage en ny adkomst til Od-
derøya. Planene ble fremskyndet av at 
Quart festivalen ønsket bedre adkomst 
til sine aktiviteter. Derfor kom planene 
på bordet og da stod orlogsstua i veien 
bokstavelig talt. 
Dette ble for mye for medlemmene 
i KOF og det ble laget aksjoner og 
stands i Markens for å protestere på 
planene. Det var møter, protester og 
mye stå hei, og det kom helt til bystyret. 
Vidar Kleppe som var representant var 
ute i FVN og støttet vår sak. Det hele 
tok mye krefter i foreningen, men vi 
aktet ikke å gi oss.

KATASTROFEN rammer 
Overskriften sier sitt, det var en katas-
trofe som skjedde januar 2013. På nat-
ten begynte det å brenne i inngangs-
partiet. Brannen utviklet seg raskt og 
bygget var jo knusk tørt slik at flamme-
ne fikk godt tak og det var ikke mange 

minuttene før hele bygget stod i lys lue. 
Kristiansand Brannvesen satte inn sine 
mannskaper uten at de kunne gjøre 
noe for å redde bygget. 

Bygget brant ned og kun yttervegge-
ne og noen innervegger i murstein 
stod igjen. Det var en total katastro-
fe for foreningen. Varmen var så in-
tens at ingen av de verdifulle dekora-
sjonene eller møblene kunne reddes. 
Det eneste vi satte igjen med var en 
stor sorg, og et rundt skilt med KOF 
som hang på veggen ved inngangen. 

Når det er sagt hadde foreningen en 
safe fra sjøforsvaret som stod i «Ka-
pellet» til presten. Denne safen var av 
god gammel årgang som skulle holde 
både bomber og granater og illebrand. 
Den stod der da restene på brann-
tomta ble fjernet og safen så like hel 
ut. Dessverre var nøkkelen oppbevart 
i huset så den ble ikke funnet, og en 
god idé var å skjære opp baksiden av 
safen slik at vi kunne se på innholdet. 

Dette ble utført og kvalitet lønner 
seg, arkiver i safen var intakt og det 
var også spriten fra baren, verdi-
fulle ting ble alltid tatt godt vare på.

Det som startet brannen var en oljeovn 
som stod i gangen for å holde tempera-
turen oppe. 

DE VIL RIVE ORLOGSSTUA - sjokkert og vanntro!
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Katastrofebrannen
Det var et forferdelig syn som møtte med-
lemmene etter brannen. Alt var borte og 
dette var veldig vanskelig for oss. Med-
lemmene var utrolig glad i orlogsstua 
og det var opp gjennom årene lagt ned 

en betydelig innsats på bygget. Begre-
pet katastrofe var den helt riktige beteg-
nelsen. Vi var satt sjakk matt som det 
heter. Hva nå?

Per Kjell Kristiansen, Per Yngve Olsen, Ove Sten Olsen, Trygve 
Emil Tønnesen  og Asbjørn Beyer-Ellingsen på branntomta.
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TIDEN I MELLOM

KOF hadde behov for lokaler til sine 
møter og her stilte Kristiansand Mili-
tære Samfunn (KMS) opp som en god 
bror, vi var jo medlem i KMS og det 
ble naturlig å legge møtene i KOF til 
Befalsmessa på Gimlemoen og Lau-
gets lokaler på Lasaretthøyden. Dette 
var steder vi brukte frem til vi kunne ta 
i bruk ny orlogsstue.

Ove Sten Olsen var leder i KOF og 
sammen med styret tok han tak i proble-
met med å skaffe oss et nytt sted. I vår av-
tale med Kristiansand Kommune (KRS), 
stod det at hvis vi måtte flytte fra orlogs-
stua skulle kommunen skaffe oss et til-
svarende sted / hus for vår virksomhet!

Det var ikke noen aktuelle lokaler til-
gjengelig. Ove Sten Olsen og Svein A. 
Eriksen som var nestleder i KOF let-
te med lys og lykte for å finne et sted. 

Vi var også klar over at vi hadde en 
forsikring på innbo  og løsøre samt at 
KRS forsikring ville gi en betydelig sum.

EN LØSNING I SIKTE
En dag kom vi i kontakt med Vest-Agder 
Museet (VAM) som hadde lansert sine 
planer for Museumshavnen i Nodeviga. 
Her ble det opprettet dialog om muse-
et sine planer om et nybygg i Nodeviga. 

Da så vi muligheter og vi ble med i det-
te prosjektet. KRS kunne slippe hode-
pinen med å finne nye lokaler til oss 
og pengene fra forsikringen kunne gå 
inn som grunnkapital i det nye byg-
get. Dette ble en vinn-vinn situasjon. 

Når denne finansieringen var på plass 
kom også andre aktører på banen,    
Cultiva, KRS, Vest-Agder Fylkeskom-
mune og andre  ble bidragsytere. 

Ove og Svein jobbet med prosjektet 
sammen med Agnete Kjellin som var 
VAM sin kontaktperson. Dette var en 
meget bra løsning for alle parter. Byg-
get stod ferdig til Tall Ship Race  i 2015.

Fornøyde medlemmer av foreningen på 
åpningsdagen:

Fra venstre Per Yngvar Olsen, Thor .Eickstedt, Ove 
Sten Olsen, Svein A.Eriksen, Johnny Lomeland og 
mangeårig kasserer og styremedlem 
Asbjørn Beyer-Ellingsen
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Nye ORLOGSSTUA - et aktivum i uken og hele året

Aktiviteten i foreningen har vært både medlemsmøter, årsmøter, vårfest og høst-
fest i tillegg til 17mai arrangementer. Før i tiden ble det satt inn annonse i Fædre-
landsvenne når det skulle være medlemsmøter. I 2022 bruker vi andre medier for å 
invitere til aktiviteter. KOF har etablert en nettside som gir informasjon om forestå-
ende aktiviteter. I tillegg sendes invitasjoner på mail og SMS.

Orlogsforeningen var sponsor til sjø-
speiderene da de skulle på landsleir i
Bodø 2017. Vi fikk besøk av sjøspeidere-
ne som fikk overrakt en sjekk kr. 15.000,- 
til turen.

Orlogsstua blir benyttet til forskjellige 
arrangementer. Bildet er fra vinsmaking 
med ostebord. Deltakerne koste seg 
skikkelig. Vi fikk smake 4 forskjellige rød-
vinsorter med gode forklaringer. 

Medlemsmøtene hvor det har vært man-
ge deltakere benytter vi det store møte-
rommet utenfor selve orlogsstua. Her er
det gode hjelpemidler til presentasjoner.

Bildet over er fra Nordisk Marinestevne i 
2016 som ble arrangert i Kristiansand. 
Stevnet var et samarbeid med Kjevik 
hvor deltakere var innlosjert. Deltakere 
var veldig fornøyd med oppholde.
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ÅPNING AV DEN NYE ORLOGSSTUA

Bygget reiste seg og vi deltok ak-
tivt i befaringer og møter. Mange av 
medlemmene tok aktiv del i prosjek-
tet og når den nye orlogsstua skul-
le innredes var det en utrolig inn-
sats som ble utført av medlemmene. 

Det ble lagt gulv, det ble montert bys-
seavdeling og en fantastisk bardisk. 
Dekorasjoner kom på plass både med 
bilder og gjenstander. IKEA ble valgt 
som leverandør av skap, kjøleskap, 
oppvaskmaskin til byssa.

Oktober 2015 stod orlogsstua i Nodevi-
ga ferdig og vi kunne ta den i bruk som 
vårt nye møte- og aktivitetssted. Det ble 
kjempeflott, og hele øvrigheta ble invi-
tert til åpningen. Vi fikk mange hilsener 
og alle var kjempefornøyd. Vi fikk en 
flott orlogsstue som vi kan dekke inntil 
18 personer på langbord og vi fikk et 

stort møterom vi kan disponere med
plass til 60 stk!

I tillegg har vi et stort flott uteområde / 
«dekket» som vi kan ha utomhus akti-
viteter som grill fester og 17. mai arran-
gementer. Der er det en fantastisk utsikt 
inn mot byen med sen kveldssol.

Familien Svanhild Andreassen / Erik-
sen donerte innbo, bokskap, salong og 
salongbord samt et stort maleri av sjø i 
gullramme. 

Likeledes ble det montert en minnevegg 
med en offiser sabel fra sjøforsvaret 
som hadde tilhørt President NOF Leif 
Andreassen, og formann i Kristiansand 
Orlogsforening. Han døde i 1994.

Vi har også fått på plass en stor 75 tom-
mer skjerm hvor vi kan vise film, bilder 
og presentasjoner. 

Orlogsstua er i bruk hver uke.

NYE ORLOGSSTUA – flott bygg med en fantastisk beliggenhet.
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NYE ORLOGSSTUA – innsatsen var stor for å gjøre ferdig til åpning

Bildene viser medlemmer og ektefeller som er med på 
monteringen av inventaret.
Det er Gwen D. Lomeland som holder på inne i skapet i 
byssa, Johnny er håndtlanger. 

Bildene  viser Ingvardt, Arne Bang, Ove Sten Olsen, 
Ludvig som holder på med innredning. 
Asbjørn, Johnny, Svein, Per Yngve som deltar på befa-
ringer.
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NYE ORLOGSSTUA – flott bygg med en fantastisk beliggenhet.

På åpningsdagen den 6.oktober 2015 
var det invitert til mottakelse i den nye 
orlogsstua Bildet viser noen av de 
inviterte gjestene: fra venstre

- Erling Stausland, leder KMS
- Arvid Grundekjøn, Ordfører Kr.sand
- Gro Eikeland, Adm.sjef Vest-Agder Museet
- Arne Lunde, Journalist intervju.
- Per Kjell Kristiansen, KOF
- Rolf-Wiggo Lystad, Leder NROF
- Harald Minde, Sjef Kjevik
- John Olsen, Sjef Vest-Agder Museet

Interiør i orlogsstua hvor det er skatoll 
med en del av KOF sin boksamling 
og dekketøy til arrangementer.

Ved siden av skatollet er det et 
natthus som var en gave fra Halfdan 
Tangen til åpningen av orlogsstua.
Over natthuset er det bilder av vår 
kronprins famile og Kong Haakon VII.

Historieveggen har bilder fra for-
skjellige arrangementer med kjente 
medlemsprofiler opp gjennom årene.

Bildet viser ledelsen i 
HKH Kronprindsregent Frederiks 
Laug af 1788.fra venstre:
Leder Leif Andreas Thortveit
Roald Jåsund

Årstein Knutson, KOF
Dansk konsul og medlem
i Helgolandslauget KRS.
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NYE ORLOGSSTUA – Det ble arrangert en skikkelig åpningsfest med mange 
medlemmer tildstede. Bløtekake og grillfest hører med til tradisjonen

Halfdan Tangen, Ove Sten Olsen og ”DETA”.Stor bløtekake må til når vi feirer åpningen.

Ove Sten Olsen ønsker alle hjertelig velkommen. Inne fra orlogsstua, en lydhør forsamling.

Festen er i gang og her er det mye å velge i! Smilet satte løst hos Per Yngve og Inger Helene.
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Orlogsforeningens, kommunikasjon med medlemmer

NETTSIDEN til KOF
Vi valgte å  produsere en nettside som 
vi kunne kommunisere med  medlemme-
ne. Siden ble utviklet av 07 Media og den 
skulle kunne omfatte alle våre  aktiviteter 
i foreningen.

Siden ble lansert på et medlemsmøte i 
2019 og  den har siden vært en sikker 
kommunikasjonskanal til KOF medlem-
mer.

Siden vedlikeholdes av formannen som 
har tilgang. Siden har mange tusen klikk 
fra nettbrukere og du kan finne artikler og 
bilder fra siden på mange forskjellige 
søkemotorer.

www.kristiansand-orlogsforening.no

Informasjon til medlemmene
Vi har etablert en info kanal til medlem-
mene som er mail. Dette er blitt en effek-
tiv formidlinskanal som de aller fleste av 
KOF sine medlemmer kan se og bruke.

Vi hadde en medlemsundersøkelse for å 
høre om de fikk informasjon og det var 
stor tilfredshet med informasjon.

SMS meldinger på telefon er også en ka-
nal vi bruker for å gi beskjed til medlem-
mene om forestående aktiviteter.

Telefon er ofte brukt hvis vi skal gi spesi-
elle beskjeder eller har lyst til å ta en prat 
med medlemmene. Nesten hver uke er vi 
i kontakt med medlemmer på telefon.

Vi har etablert en facebook side hvor vi 
sender ut informasjon, lukket for andre 
enn medlemmer i KOF.
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Maritimt & Marinehistorisk forum - etablert av KOF

MMF - Maritimt & Marinehistorisk    for-
um ble etablert i 2020. Motto for forumet 
var : 
VI HAR ALLE EN HISTORIE Å FORTELLE.
Dette skal være en plass hvor vi kan 
publisere artikler og informasjon om den 
Maritime og Marinehistoriske aktivitet 
som har vært i vår region. 

MMF etablerte også en Outlook mail 
plattform som benyttes av KOF og MMF. 
her samler vi all mail korespontanse som 
har med vår virksomhet å gjøre.

MMF har vist seg å være en effektiv for-
midler slik at vi har fått mange henven-
delser på nettsiden og på MMF.
Under dette kan dere se forskjellige            

artikler vi har publisert på MMF plattfor-
men. Det er mange som er interesert i 
historie og spesielt marinehistorie. Siden 
utvides stadig med nye artikler.

E-post: mmpost@mmforum.no

Maritimt & Marinehistorisk forum - skal kunne holde foredrag om MMF på 
arenaer som  foreninger, møter, skoler og andre som er interessert.

REDERIER SKIPS 
HANDLERE

MARINEN I 
KRISTIANSAND

MARINE
FARTØYER

HAVNE 
HISTORIE

MEKANISKE
VERKSTEDER

SKIPS
MEGLERE

Mange andre
artikler!
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Orlogsforeningen og MMF etablerer et bibliotek

Det  siste  tilskuddet  til aktivitet i orlogs-
foreningen er å starte et bibliotek for lit-
teratur som omhandler maritimt og ma-
rinehistorie. 

Bibliotektet skal ha litteratur som om-
handler maritime hendelser og krigslitte-
ratur fra den 2. verdenskrig.

Kristiansand har hatt en stor virksomhet 
knyttet til skipsfart og her er det mye lit-
teratur som kan ivaretas i et slikt biblio-
tek vi bygger opp.
Her er det bøker om rederiere, skipsme-
glere, klasseselskaper, finansieringsel-
skaper og mye annet. Samlingen utvi-
des stadig.

Marinen har en stor historie i Kristi-
ansand og vi har som mål å samle det 
meste av litteratur som omhandler dette 
feltet i biblioteket.

Litteratur om fartøyer, både handels- og 
marinefartøyer, vil være en del av sam-
lingen. Her har vi allerede mange bøker 
om nasjonale og internasjonale fartøyer. 
Vi har også fått tilgang til en del litteratur 
som omhandler seilfartøyer, fra små til 
fullriggere.

Bøker om vår kongefamile skal være en 
del av tilbudet.
Oversikt skal legges inn på vår nettside.
Medlemmer skal kunne låne bøker.
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Historiske tilbakeblikk - fra presse lokalt og bilder.

Kristiansand Orlogsforening var flink til å få omtale i Fædrelands-
vennen i gamle dager. Da var avisen interessert i lokal stoff om 
de aktiviteter som var. I dagens nettbaserte samfunn er det van-
skeligere å få inn stoff. Avisene har mindre medarbeidere som 
kan hjelpe. 
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Historiske tilbakeblikk - fra presse lokalt og bilder.

Program NOF 50 år.
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Historiske tilbakeblikk - fra presse lokalt og bilder.

Historiske tilbakeblikk - NOF 50 år, Kristiansand
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