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Påskehilsen fra br. Overmester 
Overmesters betraktninger  

mot påske 2019 

 

Påska 2019 nærmer seg med stormskritt og 

dermed går det mot slutten av dette kolle-

giets virketid. For ett og et halvet år siden, 

ved installasjonen av dette kollegiet, virket 

det langt opp og fram til vi skulle levere 

stafettpinnen videre, men når en ser bak-

over er inntrykket at det har gått rimelig 

fort.  
Mangt og mye har jeg lært i løpet av min peri-

ode som overmester og mange aktiviteter har 

unngått min oppmerksomhet, men takket være 

gode og erfarne medlemmer av kollegiet har jeg 

forhåpentligvis fått med det meste. Det som har 

gått forbi, må jeg bare be om at de som har blitt 

rammet, viser overbærenhet. 

 

Soga, som den fremragende publikasjon den 

er, er det rette medium til å nå ut til alle medlem-

mene av loge Vesterveg. Ett av de viktige emne-

ne som vi trenger å formidle til alle medlemmene, 

er rekrutering av nye medlemmer til Odd Fellow 

og logen vår. Vi i Vesterveg er kommet i en litt lei 

situasjon som kan beskrives med at det trenges 

tre til fire nye medlemmer hvert år for å sikre lo-

gens eksistens. Alderen er også viktig slik at de 

nye brødrene vi klarer å rekruttere bringer snitt-

alderen på medlemmene totalt nedover.  Jeg opp-

fordrer alle medlemmene i Vesterveg til å søke 

rundt i egen krets, om det kan finnes personer 

som passer inn som en Odd Fellow. Vi skal da ta 

mot han med åpent sinn og åpne armer. Lykke til! 

 

Jeg har også fra kontakter i Odd Fellow-koret, 

fått melding om at nye medlemmer er hjertelig 

velkommen. De står foran muligheten av at koret 

har begrenset tid igjen til nedleggelse. Tenk om 

vi skal ha julemøte eller andre store møter uten at 

koret kan være med å løfte stemningen.  

Oppfordring; meld dere inn! 

 

I tidligere tider har jeg vært litt tilbakeholden 

med å ta ordet i forsamlinger. En periode som 

overmester har stort sett kurerert meg for en slik 

sperre.  Det er bare å prøve, jeg garanterer godt 

resultat.  

  

Og så til påska. I år kommer den svært seint og 

det betyr at det sannsynligvis blir lite snø til ski-

gåing til dem som liker slike aktiviteter. For meg 

er det en tilbakelagt aktivitet og jeg kan ikke si 

jeg savner det. Jeg tillater meg å tilbringe påska i 

fred og ro på verandaen på kolonihytta på Sjøholt. 

Noen korte spaserturer og litt bygging på den 

påbegynte uteplassen vil nok utgjøre mestepar-

ten av mosjonen. Godt vær vil øke velværet  

 

Jeg ønsker alle brødre og deres familier en 

riktig god og trygg påske hvor hen dere enn skal 

tilbringe den, enten det er på hytta, hjemme, i 

byen eller i utlandet. Alle som en, ta vare på dere 

selv! 

 

 

Broderlig hilsen 

 

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Odd Karlsen 

Overmester 
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Påskefeiringen står igjen for 

tur. Med noen etterlengtede 

fridager for å være sammen 

med familie og venner. Fjelltu-

rer, hytteliv, skiturer med store 

og små og varm sjokolade i sol-

hellingen. Minnene er mange, 

og selv etter en lang vinter, rei-

ser svært mange til fjells -  

igjen,  for å få den siste skituren. 

Den siste familiekosen med bar-

na i snø. Men det er også de 

som vil være hjemme, eller i 

byen. Prøve å finne roen i en 

heller travel hverdag.  De fleste 

har gode minner fra påskefei-

ringen, og alt som hører påsken 

til. 

Vi har mange forskjellige 

påsketradisjoner i Norge. Noen 

av skikkene har vi helt fra før-

kristen tid, fra vårfesten og 

fruktbarhetsdyrkelsen.  Andre 

tradisjoner har vi fått fra utlan-

det. Med det kristne påskebud-

skapet kom nye skikker til, og 

de gamle fikk nytt innhold.  I vår 

tid er det nye tradisjoner og 

kanskje andre måter å  feire 

Påsken på. Påskens budskap er 

kanskje ikke lenger så fremtre-

dende blant den yngre genera-

sjon. 

Ordet Påske kommer av det 

hebraiske ordet pesach.  Pesach 

var en årsfest blant jøder til min-

ne om flukten fra Egypt. Og jø-

dene feirer faktisk denne dagen 

den dag i dag. Påsken er den 

eldste av de kristne festene. Vi 

feirer Påsken til minne om Jesus, 

hans siste dager, død og opp-

standelse. Jesus drog til Jerusa-

lem for å feire jødenes Påske. 

Først ble han hyllet som konge, 

siden tatt til fange og drept. En 

brutal historie, som vi kun kan 

se for oss gjennom alt som er 

skrevet og malt opp gjennom 

tidene. Jeg er spesielt imponert 

over å besøke mange av kirke-

byggene rundt om i Europa. Å 

se alle maleriene og skulpture-

ne som omhandler Påsken. Hvor 

fantastisk detaljert de er. Hvor-

dan greide de å se for seg alle 

detaljene? 

Nå er vi inne i fastetiden. På 

samme måte som adventstiden 

før jul,  er fasten en tid til forbe-

redelse og omtanke for andre. Å 

gå i seg selv er et utrykk som 

passer fint for fastetiden. Det å 

ta seg tid til å tenke over hva 

som er vesentlig i livet.  Å faste 

betyr å unnvære alt som ikke er 

nødvendig. I tidligere tider ble 

det lagt stor vekt på den lange 

fasten fra askeonsdag til lang-

fredag.  42 dager. Like lenge 

som Jesus fastet i ørkenen. Da 

skulle folk spise lite, leve enkelt 

og tenke over Påskens budskap. 

Men i ukene før fasten tok til, 

var det om å gjøre å å spise 

mye, å  fråtse og feste og ha det 

moro. 

Påskehøytiden er den største 

kirkehøytiden i den kristne ver-

den.  Allerede i år 325, i kirke-

møtet i Nikaia,  I dag nord-vest 

Tyrkia. Der ble det bestemt når 

Påskehøytiden skulle feires. 

Man vedtok  altså bare en prin-

sipiell metode, og ikke en konk-

ret utregningsmodell.  Dette 

førte igjen senere til uenigheter, 

slik at det i dag er forskjell mel-

lom den Ortodokse kirkes og 

den katolske kirkes datoer for 

påsken. Vår lærdom er at Pås-

kedag skulle være første søn-

dag etter første fullmåne etter 

vårjevndøgn.  Og i år er Påsken 

veldig sent, faktisk den seneste 

det har vært på mange, mange 

år. Forskjellene fra år til år kan 

faktisk være over en måned. 

Påsken er en fest. I det gamle 

testamentet er det en fest til 

minne om utferden fra Egypt. 

Påskelammet ble slaktet i tem-

pelet og spist sammen med usy-

ret brød i familien om kvelden. 

Den gammeltestamentlige pås-

kefesten har antagelig tatt opp i 

seg trekk fra enda eldre fester, 

knyttet til innhøsting, det usyre-

de brødet, og fedrift, lammet. I 

vår tid, er mange av tradisjone-

ne fra vårfesten i førkristen  tid, 

fortsatt levende og har blitt en 

del av vår kristne påskefeiring. 

Vi gleder oss over vårens seier 

over vinteren og knytter denne 

gleden til påskens budskap, 

som er livets seier over døden. 

Mange salmevers er skrevet 

om påsken og påskens bud-

skap. Men også mange fortel-

linger og anekdoter. .  Jeg vil 

her nevne legenden om lilje-

konvallen. 

Bakom vinterens kulde og sne 

finnes et land der det alltid er 

vår. Det er blomstenes hjemland, 

derifra er de kommet, alle på sitt 

vis og med sin historie. Men en 

blomst kom ikke sammen med 

de andre. Derfor finner du den 

ikke på engen blant mange av de 

lystige som ler mot solen. Litt 

avsides står den, liksom for seg 

selv under trekronenes skygge.  

Står som i eftertanke. Kanskje 

tenker den over hvordan den selv 

ble til ?  Det var da frelseren 

hang på korset. Da rant det tårer 

fra øynene hans. Ned under kor-

set rant de, og der gav de liv til 

jorden. En blomst med hvite 

klokker langs bøyd stengel voks-

te opp, liksom dråper.  Til vanlig 

kaller vi den liljekonvall, - den 

kunne også hete Kristi tårers 

blomst. Roten er som menneske-

nes tro. Den holder fast i livets 

grunn. Det grønne skuddet er 

som håpet, det strekker seg opp 

mot lys og luft.  Blomsten gir oss 

kjærlighetens bilde, - en kjærlig-

het som er blitt ren i sorgens 

bad.  

Jeg vil med disse Påskebe-

traktningene få ønske alle brød-

re en riktig fin feiring av Pås-

ken. Og når vi spiser vår frokost 

i Påsken, kan vi tenke på egget 

vi spiser. Egget har til alle tider 

vært symbolet for nytt liv, egget 

har vårens styrke og  og kraft. 

Vi gleder oss over vårens seier 

over vinteren,  og knytter denne 

gleden til Påskens budskap,  

som er livets seier over døden. 

Så vil jeg minne om at det 

fortsatt er en tradisjon å sende 

postkort til hverandre, også i 

Påsken, slik som i julehøytiden. 

 

GOD PÅSKE ! 

 

Br. Helge Stavik Haaseth 

Kapellan 

Påskebetrakninger fra br. Kapellan 
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Storrepresentantens Ærespris  

Årets Vesterveger 2010  

 

Langbord er dekket med duker og lys  

Glassenes innhold funkler, stemningen stiger  

Latteren runger, hva venter de på?  

Det er julemøte i Loge Vesterveg og årets  

Vesterveger skal kåres.  

 

Spenningen stiger blant brødre i salen,  

hvem blir det i år, mon tro?  

 

Tidligere var han kjent fra en annen arena. 

Matte, svingstang, skranke og ringer 

var apparater han mestret med nasjonal glans. 

 

I Logen er han kjent med de fleste replikker 

Han kan brukes på de fleste plasser. 

Når aktører må ha en erstatter 

er han tryggheten selv, som stedfortreder. 

 

Hvem er det vi mener fortjener denne heder 

Om ikke han, med mellomnavn Erling 

fornavn Svein og etternavn Engvik? 

 

"Årets Vesterveger 2010 tildeles br. Svein Engvik" 
 

Med hilsen i V. K. og S.  

På vegne av juryen  

 

Arne Nes  

Storrepresentant  

In memoriam 
Br. Svein Erling Engvik har jeg kjent siden jeg 

flyttet til Ålesund i 1956.  En ung landsens ung-

dom var på jakt etter noen andre i samme al-

der og etter hvert ble Hybelkjelleren et treff-

sted. Der traff jeg både Svein og ”Pitsen”, 

Svein Werner Petersen, og etter hvert ble vi 

gode venner og farta rundt i byen på de for-

skjelligste steder. Så reiste jeg fra byen en pe-

riode, var i Brattvåg og militærtjeneste i Nord-

norge før jeg igjen kom til byen og Sunn-

mørsposten. Da traff jeg igjen begge to og 

samholdet fortsatte omtrent som det ikke had-

de vært noe avbrudd i det hele tatt. At vi alle 

tre skulle bli ordensmedlemmer var absolutt 

ikke i tankene den gangen! 

Men slik ble det altså. Både Svein og Svein 

Werner ble mine logebrødre og jeg savner 

dem begge.  

Br. Svein var et ja-menneske og han var lett å 

be når jeg trengte en Sirius-vakt utenom tur. 

Og hans velvilje til å ta en jobb i et møte hvor 

det trengtes vikar var aldri noe problem. Han 

kunne alle replikker utenat! 

Br. Arne Nes, redaktør 

Vita for br. Svein Engvik 

 

Innviet i Loge nr. 82 Vesterveg 

14.02.1980 

Den Høye Sannhets Grad 02.04.1981 

25 års veteranjuvel 21.04.2005 

Leir nr. 4 De Tre  Søyler 13.10.1998 

Alle leirens grader 

Embeter i Logen: 

CMs venstre assistent 01.08.1985 – 

31.07.1987 

CMs venstre assistent 01.08.1989 – 

31.07.1991 

Ceremonimester 01.08.1991 – 

31.07.1993 

Undermester 01.08.1993 – 

31.07.1995 

Ceremonimester 01.08.2003 – 

31.07.2005. 

 

Fadder var Bjørn Farstad 
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Bror Sveins gode kamerat, Lars M. Ask, skrev dette minneordet for sin kamerat, i 

Sunnmørposten lørdag 23. februar.  Jeg har fått lov til å gjengi det i Soga. (red) 
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Referat 13.12.18 –  

Julemøte 
 

I denne spalten skriver vi 

vanligvis om det som skjer på 

ettermøtet, men denne gangen 

var det nesten like morsomt før 

møtet i salen. Salongen var fylt 

så der var nesten ikke en stol å 

oppdrive, før møtet i salen. Her 

møttes gamle venner, brødre 

som har vært borte fra møter 

fordi de som regel finnes på 

sørligere breddegrader. Jeg 

hørte ”hei, nå er det lenge si-

den . . .” osv, sammen med hei 

Webjørn, hei Robert, i det hele 

tatt koselige møter blant gode 

brødre. Slikt skulle vi hatt mer 

av! 

Møtet ble bra besøkt, ca 60 

brødre til bords da vi inntok 

Krystallsalen etter et høytidelig 

møte i Logesalen. 

Bordene var nydelig dekket 

av våre trofaste Rebekkasøstre 

og det er gjerne de samme 

hvert år. Liv Brevik og Oddrun 

Storhaug har været med på det-

te i mer enn 40 år! 

 

Odd Fellowkoret var på 

plass, godt besatt denne gang, 

noen ganger har det hendt at 

noen har falt av etter seks opp-

tredener, Vesterveg er som re-

Fra våre ettermøter 

Et godt besatt Odd Fellow-kor denne gangen! 

 

  OM Odd Karlsen  

  oppsummerte året 

  2018. 
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gel den syvende, så det kan vel 

forekomme at noen synes at nok 

er nok. Men det var hyggelig 

med så mange på siste jule-

synginga. 

OM holdt en vel gjennom-

tenkt juletale der han summerte 

litt av det vi har vært igjennom, 

både av hyggelige og sørgelige 

hendelser. 

Br. Harald Hasåsmyr leste en 

julefortelling av Andreas Jacob-

sen, som apellerte til smilebån-

det. En herlig historie. 

En bror hadde 100 % frem-

møte og ble overrakt blomster. 

Blomster ble det også til br. 

Webjørn Moa som hadde fylt 70 

år i løpet av året. 

Storrepresentantens æres-

pris ble høytidelig tildelt Eks 

Br. Webjørn Moa fikk gratulasjonsblomster for fyllte 75 år.  Br. Arne Nes for 100 % oppmøte. 

Eks OM Arne Aasen ble årets vesterveger 2018 
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OM Arne Aasen som hadde 

gjort en fin innsats i løpet av 

året, ikke minst med lotteriene i 

forbindelse med årets innsam-

ling til redningsskøyta. Vel for-

tjent, br ArNå! 

Br. Robert Hurlen orienterte 

om klubben på Gran Canaria før 

han takket for maten med 

”Prestens tale til menigheten”. 

En herlig historie som gav oss 

en god latter! 

Br. Arne Aasen leste en for-

telling om opprinnelsen til 

”Adams julesang” som vi snart 

skulle få høre. Det er en historie 

fra slagmarken hvor soldatene 

la ned geværene og gikk opp 

av skyttergravene mens de hør-

te en soldat, med klar tenorrøst 

synge denne flotte sangen, ”O’ 

helganatt”. Soldatene gav hver-

andre små gaver før de gikk 

tilbake til skyttergravene og 

fortsatte å skyte på hverandre. 

Men vi fikk høre Jussi Bjørling 

igjen, slik vi har hørt ham i 

mange år. Vi sa God Jul og br. 

UM hevet bordsetet. 

Så var det kaffe og kaker i 

småsalen og Jule-Soga ble delt 

ut. Det ble litt rolig mens brød-

rene kikket igjennom bladet, før 

latteren og praten igjen steg til 

vanlige høyder. 

Brødrene tok seg god tid, 

noen forlot ikke lokalene før 

nærmere midnatt. 

Takk for et hyggelig julemø-

te! 

Br. Arne Nes, ref 

De er verdens beste damer! År etter år stiller de opp og sørger for at brødrene får den aller beste oppvartning.  

Og ikke nok med det, de dekker også bord som som ville stå for det aller strengeste øye. 

De to mestre, henholdsvis Over og 

Under, har delt oppgaven med 

blomsteroverrekkelsen. Br UM forde-

ler og br OM deler ut. Det siste betyr 

en god klem. 

Br. Harald Hasåsmyr leste en herlig 

julefortelling. 
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Referat møte 10.01.19 
 

Et enkelt måltid i kveld, noe 

stadig flere setter pris på. Godt 

brød med pålegg etter hver en-

kelts egen smak. 

Fung. UM Johan Dolmen åp-

net dørene og inviterte brødre-

ne til bords, under malmfull 

sang av serveringskomiteen, 

som selvsagt ble akkompagnert 

av br. Arnfinn Hoseth. 

Br. Knut Tafjord var invitert 

for å fortelle om fjernvarme. 

Han har stått for fjernvarmeut-

byggingen i Ålesund sentrum 

siden starten i 1987 og det har 

blitt gravd og lagt rør i flere ki-

lometers lengde. Nå er det 

fjernvarme i alle større bygg 

helt fra Spjelkavika til Ålesund 

kirke og flere avstikkele til bl.a. 

Collor Lane, som også har fått 

fjernvarme i grasmatta. 

Br. Knut trenger ikke manus. 

I fri dressur er han et oppkom-

me av viten og kan fortelle fly-

tende om utviklingen, besøk fra 

andre byer og andre land, og 

det er ingen tvil om at hans 

kompetanse på dette området 

er unik. Nå er han pensjonist og 

en annen skal ta over. Det blir 

sikker ikke noen enkel oppgave 

å fylle disse skoene, men vi øns-

ker selvsagt lykke til. 

En tilhører ville til slutt vite 

om det var et nøye gjennom-

tenkt valg, når Knut tok seg jobb 

i Tafjord. Smilende kunne Knut 

fortelle at det faktisk hadde 

vært utlendinger på besøk som 

trodde han eide hele bedrifta! 

De tilmålte 30 minuttene for-

svant fort, uten at vi merket det. 

Br. OM takket for maten og 

bordsetet ble hevet 22.20. 

 

Arne Nes 

referent 
 

Fung. UM Johan Dolmen takket br Knut Tafjord for  at han ga en så god ori-

entering om denne livsnerven i byen. Br. UM sørget også for at Knut fikk 

med seg Jule-Soga, noe han satte stor pris på. 

Referat møte 24.01.19 
 

Et enkelt måltid i kveld, noe 

stadig flere setter pris på. Godt 

brød med pålegg etter hver en-

kelts egen smak. 

Fung UM Johan Dolmen åp-

net dørene og inviterte brødre-

ne til bords, under malmfull 

sang av serveringskomiteen, 

som selvsagt ble akkompagnert 

av br. Arnfinn Hoseth. 

Br. Knut Tafjord var invitert 

for å fortelle om fjernvarme. 

Han har stått for fjernvarmeut-

byggingen i Ålesund sentrum 

siden starten i 1987 og det har 

blitt gravd og lagt rør i flere ki-

lometers lengde. Nå er det 

fjernvarme i alle større bygg 

helt fra Spjelkavika til Ålesund 

kirke og flere avstikkele til bl.a. 

Collor Lane, som også har fått 

fjernvarme i grasmatta. 

Br. Knut trenger ikke manus. 

I fri dressur er han et oppkom-

me av viten og kan fortelle fly-

tende om utviklingen, besøk fra 

andre byer og andre land, og 

det er ingen tvil om at hans 

kompetanse på dette området 

er unik. Nå er han pensjonist og 

en annen skal ta over. Det blir 

sikker ikke noen enkel oppgave 

å fylle disse skoene, men vi øns-

ker selvsagt lykke til. 

De tilmålte 30 minuttene for-

svant fort, uten at vi merket det. 

Br. OM takket for maten og 

bordsetet ble hevet 22.20. 

 

Arne Nes 

referent 
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Referat 28.02.19 
 

Etter møtet i Logesalen bar 

det inn til dekkede bord til en 

meny bestående av solide ski-

ver med reker eller laks. Alt 

smakte fortreffelig. Br. Ole Arne 

Nybø fikk anledning til å fortelle 

litt om seg selv i ”Brødrenes 5 

min”, og som jeg har sagt flere 

ganger før, en må være tilstede 

selv for å få skikkelig føling med 

det som fortelles. 

Br. Ole Arne har mye å for-

telle. Han er utdannet arkitekt 

og har fartet mye omkring både 

i Norge og forskjellige andre 

land. Et opphold i Russland var 

nok noe han aldri glemmer, da 

hans arkitektkontor i Oslo vant 

en konkurranse om et bygg i 

selveste Kreml! Tre år i Russ-

land, mens Gorbasjov var presi-

dent og Jeltsin overtok, sitter 

nok i minnet for evig! 

Han fortalte også litt om seg 

selv og sin familiehistorie, gri-

pende og interessant. Han har 

også vært logebror i snart 55 år, 

og har hatt tilhold i loger og lei-

rer på flere steder i landet. En 

utrolig innholdsrik fortelling. 

Takk br. Arne Ole! 

Br. Arvid Brevik takket for 

maten før vi møttes til gjettekon-

kurranse – kalt quis – i salong-

en. 

Totalt sett et av de bedre mø-

ter dette og stor takk til br. UM 

for at han får brødre til å fortel-

le. Det er et vell av erfaring i 

salen, så det er bare å velge. 

Jeg husker stadig noe br. 

Harald Brevik engang sa, da en 

bror var i tvil om han hadde noe 

emne å si noe om. Da sa Harald; 

det du synes er morsomt er helt 

sikkert morsomt for en annen 

også! 

Tenk på det! Brødrene var på 

hjemveg litt over kl. 22. 

 

Arne Nes, referent 

Referat 07.03.19 
 

En litt omkastet møteplan 

førte til at denne kvelden ble 

det klubbaften. Ikke noe dårlig 

bytte akkurat. 

Det var ca. 40 brødre til ste-

de og da ble det både godprat, 

historier og noen som vant og 

noen, langt flere, som ikke vant. 

Slik er det, det er et lotteri! 

Ivrige loddselgere, med sel-

gererfaring fra et langt arbeids-

liv utenfor logen, skjerpet seg 

og brukte de fleste triks for å få 

ende på alle lodda. Ingen lusne 

triks, men replikker som løsnet 

både lommebok og latterdør.  

Og de kunne selge, det viste 

resultatet, 10.000 blanke kroner 

til kassa for felles beste! 

Br. Erling dreide på skivene 

og tryllet frem det ene numme-

ret etter det andre, noe som før-

te til at noen aldri vant mens 

atter andre forsiktig antydet at 

her var det gevinst. 

Det er slik det er. Noen vin-

ner alltid, mens andre bare unn-

taksvis er på den heldige sida. 

Akkurat som ellers i livet. 

Men ingen sure miner, heller 

en god latter.  

Br. Jarle Rødseth var sprinter 

og sørget for at gevinstene kom 

hurtig ut etter at vinneren hadde 

gitt seg til kjenne.  

Alt foregikk i ordnede for-

mer og de fleste var på hjem-

veg, med eller uten gevinster 

sånn i 22.30-tida. 

Aren Nes, referent 

Mange lodd og fortettet spenning! 

Noen vinner og andre vinner ikke! 
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Gevinstbordet var rikholdig og Erling dreide skivene. Under ser vi br. Jarle, som bar ut gevinstene, men har han fått 

en fot ut av ledd idet han har rundet det ene bordet etter det andre? Vi håper br. Jarle fremdeles er oppegående! 
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211.03.2019 –  

fellesmøte 
 

Loge nr. 137 Friaren var 

vertskap og samlet mer 

enn 130 brødre til dette 

fellesmøtet i Ålesund. God 

stemning og mange gjen-

opprettet gammelt venn-

skap. ”Vi har sett hverand-

re før, men det er ei stund 

sia”. Veldig koselig. 

Møtet i salen var viet 

Sakarias Ansok, kjent for 

sine artikler og bøker om 

livet i fjorden, blant bratte 

fjell og fonner. Men de 

trivdes der inne og venn-

skap, kjærlighet og sann-

het ble en ledetråd for fol-

ket i fjorden. Det var van-

lig å hjelpe den som treng-

te hjelp. 

Til ettermøtet hadde 

logen fått fatt i sjefsgeolog 

Lars Harald Blikra fra NVE, 

kjent fra fjernsynssending-

er der ras og rasfare var 

tema. Han var en god for-

teller og vi fikk se film og 

grafer som forteller om 

utvikling både i Åkernes-

renna og med Vesleman-

nen i Romsdalen. Svært 

interessant. Men Blikra er 

en nøktern mann og han 

hadde ingen lettvinte løs-

ninger for å få fart på sake-

En fullsatt krystallsal, med høg akkustikk! Det er liksom ingen som akkurat ber om ordet for å bli hørt i denne gjengen 

nei. Regner med det gikk bra etter hvert. Her var det dekket langbord langs vindu og vegg mot kjøkken, mens de run-

de bordene var plassert imellom. Så ut til å virke helt perfekt. Maten hentet en selv, fra langbord i Blåsalen. 

 

 

Sjefsgeolog Lars Harald Blikra 

hadde et flott foredrag om 

rasfarlige fjell.  

Han kan nok mye om slikt, den 

mannen! 
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ne, slik en del forståsegpåere i 

avisene kommer med. 

Vi får ta det med ro, det er 

ikke lett å diktere fjellet, ting 

skjer når det skjer, men vi kan 

følge med og det er vår oppga-

ve, sa Blikra. 

Strandabordet var spekket 

med det meste av det Stranda 

har å by på, men der var ingen 

Pitza! Noen spiste selvsagt mer 

enn de burde gjort, for det 

smakte helt fantastisk, og der 

var mer enn nok til alle! 

Vel blåst, Friaren! Jeg vant 

ingen ting i lotteriet, men møtets 

innhold var gevinst nok! 

Hvor mange som var der fra 

Loge Vesterveg, vet jeg ikke, 

men jeg så ganske mange kjen-

te fjes der og det er hyggelig at 

brødre meter opp selv om ikke 

det var vår egen loge som dis-

ponerte salen denne torsdagen. 

Eks OM Arvid Brevik takket 

for maten, krydret med et par 

gode historier. 

De fleste var på hjemveg i 

22.30-tida. 

Arne Nes, referent 

Brr. Erling Paulsen og Svein Helland ser ut til å vente på noe.  .  .  .  

Mannen flyttet seg mer enn seks meter i 2018. 
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Møte 28.03.21 
40 års veteranjuvel til br. 

Magnor Ramstad 
 

Etter et høytidelig møte i lo-

gesalen toget vi inn i spisesalen 

i sluttet orden. En 40 års juvel er 

en høytidelig begivenhet og 

pent antrukne herrer i kjole-

dress og nyvasket skjorte, blan-

ke sko og alt i skjønneste orden, 

tok plass til to-

nene av ”Hør 

min sang”, med 

t i l h ø r e n d e 

tekst! 

Br UM bad 

oss sitte og 

dermed satt vi. 

Han hadde 

et par tilleggs-

opplysninger i 

f o r b i n d e l s e 

med at br. Her-

mod hadde for-

fall i serve-

ringsgjengen 

og at vi derfor 

kunne oppdage 

ørsmå variasjo-

ner i pådek-

kinga, men ing-

en grove feil 

ble observert. 

Likevel er det 

slik, at hvis en 

bror som alltid 

er til stede og 

umerkelig utfø-

rer de oppga-

ver som skal 

gjøres, DA 

merkes det hvis 

han er borte! 

Br. Hermod, 

velkommen til-

bake fra syke-

senga! 

En nydelig 

middag med svinesteik, etter 

jubilantens ønske, smakte for-

treffelig og det ble merkbart 

stillere i salen! 

 

Så var det talerlista og først 

ute var Distrikt Stor Sire Odd 

Kulø som gratulerte jubilanten 

med 40 års veteranjuvel. En stor 

begivenhet både for deg, din 

loge og vår Orden. DSS tok så 

for seg en del av det som skal 

skje i ordenssammenheng i an-

ledning ordenens 200 års jubi-

leum, men glemte heller ikke at 

en loge i distrikt 4, nemlig loge 

nr. 7 Ragnvald Mørejarl feirer 

100 år i år. 

19. mai kommer Odd Fellow-

skøyta ”Odd Fellow III” til byen 

på sin ferd nordover. Besøket 

vil bli markert ved forskjellige 

arrangement i byen. Han håpet 

medlemmene ville støtte opp 

om de arrangement som holdes 

og ønsket alle brødrene til lyk-

ke med 200 årsjubileet! 

 

OM Odd Karlsen gratulerte 

jubilanten og fortalte at han selv 

bare 7 år da vår 40 års veteran 

ble tatt opp i Ordenen. Men vi 

ville gjerne sett deg oftere i lo-

gen, for du er en likandes kar. 

Han var fullt klar over at br. 

Magnar hadde hatt en travel 

jobb og vært nødt til å priorite-

re. Men du er savnet når du ikke 

er her og jeg håper du vil bli 

jevnere på møtene nå som du 

også er blitt pensjonist. Logen 

får stadig frafall av medlemmer, 

noen dør, andre slutter og slik 

kan vi ikke fort-

sette. Vi må ha 

med alle og helst 

øke antallet i tida 

som kommer. 

 

Eks OM Arne Aa-

sen gratulerte og 

fortalte at Logen 

bare var 7 år da 

br. Magnar ble 

tatt opp som med-

lem. En ung loge 

o g  L e r s t a d -

gjengen gjorde 

seg bemerket i 

den grad at de 

ble et begrep 

. Lerstadgjengen 

bestod av 7-8 ven-

ner som gikk inn i 

logen noenlunde 

samtidig. De var 

en sammensveiset 

gjeng som etter 

hvert fulgte hver-

andre i Logen. De 

skiftet om å kjøre 

og det skapte et 

ekstra godt sam-

hold. Br. Arne Ol-

sen Huse ble fad-

der til br. Mag-

nor, men han er 

akkurat nå på tur 

til varmere strøk, 

så br. Arne hadde 

tatt på seg jobben 

med å hilse til ju-

bilanten. Noe han gjerne gjor-

de. Han hadde også med hilsen 

fra brr. Webjørn Moa og Olav 

Aass, som alle var forhindret fra 

å møte i kveld. 

Men igjen, gratulere med 

dagen og 40 års veteranjuvel. Vi 

kan kjøre sammen og vi kan 

også ta med br. Ingvar Rishaug 

som også bor i noenlunde sam-
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me strøket, så blir vi en 

lerstadgjeng igjen! 

 

Så var det jubilantens tur å si 

noen ord. Han takket for gode 

ord og juvelen. Han mintes den 

første kvelden i Logen, et mørkt 

rom, men siden gikk det greit i 

de etterfølgende gradene. Han 

fortalte at han trives i Logen. 

Den roen en kveld i Logen gir 

gjør at jobben går lettere. Det 

er givende å være med i Loge 

Vesterveg, sa br. Magnor før 

han takket for seg. 

 

 

Br. Arne Nes gratulerte jubi-

lanten og takket for maten. Så 

ble bordsetet hevet og vi samlet 

oss i salongen til ei marsipanka-

ke som smakte noe alldeles ny-

delig! Takk br. Magnor, det var 

ei kjempegod veterankake! 

En smakfull avslutnig på en 

særdeles hyggelig kveld i Ves-

terveg. 

 

De fleste var på hjemveg i 

22.30-tida. 

 

Bra Arne Nes, referent 

Overmester Odd Karlsen, Distrikt Stor Sire Odd Kulø og kvelden jubilant br. Magnor Ramstad. 
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Møte 04.04.19 
 

Etter et høytidelig møte i sa-

len var det tid for en prat med 

gamle venner i salongen før br. 

Undermester ønsket oss vel-

kommen til brodermåltidet. Ser-

veringsgjengen, denne gang 

uten sin faste akkompagnatør, 

ønsket brødrene velkommen til 

nydelig dekkede bord. 

 

Serveringen gikk unna med 

rutinerte brødre som servitører, 

og det er ingen tvil om at mange 

nå begynner å mestre kunsten 

med å bære mer enn en taller-

ken om gangen! 

Etter maten ble bordene ryd-

det og første taler ut var br. Ar-

vid Vedvik som er fadder til br. 

Harald Hasåsmyr. En fin og 

gjennomtenkt tale, der han 

trakk frem br. Haralds gange i 

Logen, så langt. Du har allerede 

holdt to innlegg under etisk 

post, om vennskap. Gode inn-

legg som vitnet om refleksjon 

eg ettertanke. ”Jeg er stolt over 

at jeg har fått deg med i Logen” 

sa den stolte fadder. 

Du er flink til å ordlegge deg 

i store forsamlinger og jeg er 

sikker på at du vil komme til å 

ha ordet flere ganger i Loge 

Vesterveg. 

Br. Arvid Vedvik avsluttet sin 

tale med å utbringe en skål for 

våre nye brødre av Den Høye 

Sannhets Grad. 

Br. OM gratulerte igjen med 

graden og sa at Logen har vært 

heldig med dere to. Dere er 

aktive og har funnet dere vel til 

rette. De evner dere, hvær i 

sær, bærer på er verdifulle for 

Logen. Takk for at dere nå er 

blitt fullverdige medlemmer av 

Loge nr. 82 Vesterveg. 

 

Br. Hans Emil Ratvik, som var 

til stede denne kvelden, sa at 

han føler han har en aksje i Loge 

Vesterveg! Og det har han, og 

vel så det. Han mintes sin far når 

han glad og fornøyd kom hjem 

fra logemøte, da var han i godt 

humør. 

Br. Hans Emil fortalte om 

hvordan de nå har det i Barne-

byen Engabu i Malavi, etter de 

store flomkatastrofene som ram-

met landsdelen. Også en del 

skader på husene, men det er 

nå i ferd med å bli reparert. De 

greier seg godt, men behovet 

for hjelp er og vil bli stort i lang 

tid. Han inviterte også brødre 

fra Loge Vesterveg til å besøke 

hans loge i Oslo, om de er på de 

kanter. Dere vil bli like godt 

mottatt der som jeg alltid blir 

her! 

Han avsluttet sin tale med å 

utbringe en skål som han rettet 

til br Overmester. 

Br. Arvid Brevik tok på seg 

oppgaven med å hilse fra Leir 

nr. 4 De Tre Søyler. Dere har nå 

Den Høye Sannhets Grad 

Brr. Kjell Arne Remme og Harald Hasåsmyr. 
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mottatt Logens høyeste grad og om tre år vil dere 

motta en kallelse fra Leiren.  Ta imot den, dere vil 

ha stor nytte og glede av å delta der. Til lykke 

med dagen i dag og dagene som kommer. 

Så var det våre nye tredje grads brødre sin tur 

og de hadde valgt at br. Harald Hasåsmyr skulle 

holde tale denne gangen. Han takket for en stor 

dag for dem begge. Vi er ferske i ordenssammen-

heng og har mye å lære. Erfaringer videre regner 

jeg med at vi også vil få så vi kan bidra med noe 

tilbake til Logen. Lærekurven er forholdsvis bratt, 

men det har gått fint. Samholdet er godt og vi ser 

frem til videre gode møter til felles glede og nyt-

te. Han fikk så br. Kjell Arne til å stå ved siden av 

seg når han avsluttet med noen felles ord før de 

gatulerte hverandre med Den Høye Sannhets 

Grad. 

Br. Håkon Jarle Østraat takket for maten. Flott 

servert ovnsbakt laks smakte fortreffelig.  Han 

gjennomgikk kort forskjellige måter å både tilbe-

rede og spise laks. Utvalget er stort og det blir 

større for hver gang laksen eksporteres til nye 

områder med nye skikker også når det gjelder 

mat. Han avsluttet sin tale med en veldreid histo-

rie som vakte megen latter. 

Så trakk man seg tilbake til salongen for kaffe 

og noe søtt. Br. Alfred Husteli leste to av sine siste 

Rimiks om AaFK, og ønsket alle velkommen til 

Stadion når AaFK møter Kongsvinger! 

Brødrene skiltes litt før kl. 23 etter nok en min-

nerik kveld i Vesterveg. 

 

Br. Arne Nes, referent 

Stolte brødre av Den Høye Sannhets Grad, flanket av sine faddere Kjell Harsvik og Arvid Vedvik. 

Br. Hans Emil Ratvik. 
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Vår aktiviteter ved polikli-

nisk Kreftavd. Ålesund Sjuke-

hus, har i 2018 også fungert me-

get godt, med oppsatte 

vakter, fire dager i uken i 44 

uker. Forbruk av råstoff til pro-

duksjon av vafler, har økt med 

ca. 10 % i år, så vi nærmer oss 

9000 stekte vafelplater. Svinnet 

av kopper er fortsatt for stort, de 

knuses under transport til og fra 

vask. 

Økonomien i Sirius Møre er 

fortsatt god, på grunn av noen 

gode sponsorer. 

 

Følgende har sponset Sirius 

Møre i 2018: Sparebanken Møre 

kr. 10000, og Stiftelsen Ålesund 

Arbeiderforening kr. 10000 og 

Tine Meierier med 192 beger 

Lett Rømme. Vi har fortsatt en 

svært gunstig avtale med 

Kraemer Maritime AS, når 

det gjelder innkjøp av råstoff. 

Leder har også i år hatt som 

oppgave å bestille og hente vaf-

felmiks, flytende margarin og 

syltetøy etter behov. I tillegg 

har Leirer og Loger betalt inn 

kr. 1000 hver. 

Håper at medlemmene i Siri-

us Møre kunne forsøke å skaffe 

noen nye sponsorer kommende 

år, for ellers  vil oppspart kapi-

tal forsvinne fort. 

Når det gjelder pasientbilen 

til Sirius Møre, ble den satt idrift 

ved Kreftavd. i august. Rune 

Rokstad vil orienter om drift og 

vedlikehold. 

I 2018 har det vært holdt ett 

opplæringskurs for vaffelsteke-

re. To medlemmer fra Sirius har 

også i 2018 vært til stede ved 

kreftavd. to ettermiddager og 

hjulpet til med tilrigging av sto-

ler og bord i ”foajeen”, der 

kreftavd. har holdt minnemøte 

for etterlatte. 

Vi vil også takke følgende 

medlemmer som har stått ekstra 

på gjennom året: Brit Isaksen 

som har hentet rømme på Tine 

Meierier, Alvhild Holst-Dyrnes 

som har vasket, strøket og repa-

rert  forklærne, så de alltid rene 

og hele. Asbjørn Rjånes som har 

stått for innkjøp av kaffe og vaf-

feljern, samt ført regnskapet for 

Sirius Møre og  

Rune Rokstad for hans inn-

sats med å sette pasientbilen i 

drift og oppfølging av prosjek-

tet. 

Det har ikke vært holdt styre

- eller medlemsmøter i 2018. 

Leder har ikke funnet grunn til å 

innkalle til forannevnte møter. 

Det er heller ikke fremmet krav 

fra medlemmene om å avholde 

noen møter. Styret vil takke alle 

som har deltatt i våre aktiviteter 

i 2018 for en utmerket innsats. 

Alle skal vite at våre aktiviteter 

ved Poliklinisk Kreftavdeling 

blir lagt merke til og satt stor 

pris på, det viser alle de hygge-

lige og positive tilbakemelding-

er vi har fått i de snart 15 årene 

som vi har vært tilstede ved Po-

liklinisk Kreftavdeling ved Åle-

sund Sjukehus. 

 

Jarle Remø 

Leder Sirius Møre 

Styret i Sirius Møre har i 2018 bestått av: 
 

Leder  Jarle Remø  Loge nr. 23 Gange- Rolv 

Nestleder Alvhild Holst-Dyrnes Loge nr. 34 Liv 

Sekretær Marie Fausa  Loge nr. 44 Venia 

Kasserer Asbjørn Rjånes  Loge nr. 137 Friaren 

Styremedlem Rune Rokstad  Loge nr. 69 Sankt Olav 

Årsmelding 2018 

Referat fra årsmøte  

i Sirius Møre mandag 

04.03.2019 
 

Nestleder Alvhild Holst-

Dyrnes ledet møtet i styreleder 

Jarle Remøs fravær. Følgende 

Loger var representert: St. Ve-

ronika, Ragnvald Mørejarl, 

Gange Rolv, Liv, Frøya, Frendar,  

St. Olav, Vesterveg, Flåvær, 

Friaren og DSS Odd Kulø. 

Årsmelding for 2019, skrevet 

at styreleder Jarle Remø, ble 

referert av møteleder, som også 

knyttet noen personlige kom-

mentarer til det store arbeid 

som styreleder Jarle Remø har 

stått for. Der var ingen merkna-

der ellers til årsmeldingen.  Års-

meldingen ble tatt til etterret-

ning uten flere kommentarer. 

 

Rune Rokstad orienterte om 

pasientbilen og mente vi er for 

dårlige til å fortelle at der er en 

bil og at den kan brukes av pa-

sienter eller pårørende som er 

gjester på hotellet. Han ville det 

skulle settes opp flere og større 

plakater som forteller om tilbu-

det. Det ble også ytret ønske om 

at en informerer bedre i logene. 

DSS Odd Kulø mente det er vik-

tig at informasjon forteller at 

dette er en virksomhet som dri-

ves av Odd Fellow. Arne Nes 

ble bedt om å informere i lokal-

avisene, i det dekningsområdet 

avdelingen har pasienter fra. 

 

Kasserer Asbjørn Rjånes re-

fererte tall fra regnskapet og 

leste også opp revisors beret-

ning. 

Regnskapet ble godkjent 

uten øvrige merknader. 
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Kjære Gud, kan du se litt grundig på vår del av galaksen, 

For her trengs det sårt et skippertak, ellers sitter vi snart i saksen. 

Du gjorde unna skapelsen på en ukes tid, 

Men noe må repareres, selv om du gjorde det med flid. 

  

Det er så lenge siden du sendte Junior på befaring, 

for å utbedre feil, og skape tilgivelse og fredens bevaring. 

Jeg tror jeg må be om ny besiktigelse av vår lille planet, 

og fjerne krig og helvete på jord, og sikre livets kvalitet. 

  

Men kjære Gud, du er kanskje opptatt på annet hold. 

Gode far, jeg føler vi har mistet all kontroll? 

Vær så snill, stå opp fra din himmelske sofakrok. 

Der er da for lengst samlet mose nok til din Mosebok. 

 

Skal du tiltales Allah, Abba far eller Gud? Hvorfor må vi slåss? 

Hvorfor må den kampen gå her nede hos oss? 

Skal vi si hen Gud eller den Gud? Jeg vil så gjerne leve i fred, 

så til de som må, gå heller utenfor og slåss et annet sted. 

  

Kjære Gud, kom så gjerne og ta en titt på vår del av galaksen, 

her trengs det sårt et skippertak, ellers sitter vi snart i saksen. 

Her seiler vi på melkeveien i en sprukken holk, 

og det så lenge noen gjør krav på å være din eneste talsmann og tolk.  

 

Arvid B Brevik 

* 

Med disse verselinjene ønsker jeg dere alle ei innholdsrik og fredelig 

påskefeiring, og snille dager i fortsettelsen.  

Etter påske skulle  

det bli fred på jord 

Valg 

Leder i valgkomiteen, Arne 

Nes leste opp valgkomiteens 

innstilling. 

Styreleder, Alvhild Holst-

Dyrnes, loge nr. 34 Liv, for 1 år 

Nestleder, Arild Husby, loge 

nr. 23 Gange Rolv, ny, for 2 år 

Styremedlem, Randi 

Skårbrevik, loge nr. 6 St Veroni-

ka, ny, for 2 år 

Kasserer, Asbjørn Rjånes, 

loge nr. 137 Friaren, gjenvalg 

for 2 år. 

Valgkomiteen foreslo seg 

selv og Arne Nes, loge nr. 82 

Vesterveg, Roger Kavli, loge nr. 

38 Bjarg og Helga Hjellegjerde, 

loge nr. 44 Venia, gjenvalg. 

Alle de foreslåtte ble valgt 

ved akklamasjon. 

Flere etterlyste nytt kurs og 

Alvhild vil forsøke å få til et kurs 

på vårparten. Hvis ikke blir det 

til høsten. 

Møteleder takket de frem-

møtte for et godt møte og hun 

ville, etter møtet, dra hjem til 

Jarle Remø med blomster og 

takk fra forsamlingen. 

Møtet hevet kl. 19.15 

Arne Nes 

referent 
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Kjære brødre i loge 

nr. 82 Vesterveg                                                     
16.01.2019 

 

Herold 
 

Som dere kanskje vet, ble 

jeg på siste logemøtet, den 10. 

januar, utnevnt til Herold. I in-

struksen for dette embetet står 

det i Lov for Storlogen § 6–1 at 

Herolden har ansvar for logens 

hjemmeside og at denne blir 

oppdatert med relevant infor-

masjon. Det jobbes i Storlogen 

med helt nye hjemmesider som 

etter planen skal være klare i 

løpet av april 2019. 

I tillegg til Storlogens hjem-

meside, skal hver loge ha sin 

egen side. Bare medlemmer i 

OF vil kunne ha tilgang til disse 

sidene som beskyttes med bru-

kernavn og passord. 

Logens Herold får også i 

oppdrag å etablere enhetsinter-

ne, hemmelige grupper på ak-

tuelle sosiale medier som Face-

book. Han skal føre tilsyn med 

gruppene og være administra-

tor i henhold til forskrift for sosi-

ale medier/internett gitt av Stor-

logen. Medlemmer som forlater 

logen vil bli blokkert. Det er 

Heroldens plikt å holde seg ori-

entert om logens tilgang og av-

gang av medlemmer slik at bare 

disse får tilgang til nettsiden og 

den hemmelig gruppen på Fa-

cebook. 

 

Mandag 14. januar opprettet 

jeg en hemmelig gruppe på Fa-

cebook som har tittel: Odd Fel-

low Loge nr. 82 Vesterveg. Alle 

som er medlem i Loge Vester-

veg kan gi eller få informasjon 

som er relevant for får loge på 

denne gruppen. Men før du kan 

bli medlem, må du opprette en 

facebookprofil. Det kan du gjø-

re ved å gå inn på innstillinger 

på din mobil og søke opp appen 
Facebook og laste den ned. Når 

du har ordnet dette, kan du gå 

inn i søkefeltet på din facebook-

side og skrive navnet på grup-

penavnet. (se ovenfor). Når du 

har åpnet vår gruppeside, kan 

du be om å bli tatt opp som 

medlem. Herolden skal da god-

kjenne deg, og så er du klar. 

Gruppen vår er allerede 

kommet godt i gang og har fått 

16 medlemmer. Et lite tips til 

dere som ikke er så bevandret i 

data/mobilbruk, kan være å få 

litt drahjelp fra familie eller lo-

gebrødre. Hvis du kontakter 

butikken der du kjøpte mobilen, 

er jeg sikker på at der finns ei 

hjelpende hånd. Lykke til og 

tast i vei! 

 

Fotografering 
Storlogen har bestemt at alle 

medlemmene i Odd Fellow skal 

levere et bilde av seg selv til 

logens Sekretær. Det skal være 

et bilde i formatet kvadrat. An-

trekk: Vanlig logeantrekk. Foto-

grafiet må vise ansikt forfra Bil-

dekant nede: Fra brystlommen. 

Sidene: ut mot skuldrene Oppe: 

litt over hodet. Bruk helst mobil-

telefon til å ta bildet med. Bildet 

skal sendes elektronisk til br. 

Sekretær, Roe Holen, med 

epost, sms eller messenger. Han 

skal ha ansvaret for at bildene 

legges inn i Focus. Bildet må 

ikke overstige 2 Mb. 

Herold sier seg villig til å 

hjelpe til med å ta bilder hvis 

noen trenger hjelp med fotogra-

feringen. Dette vil måtte skje på 

møtene framover. 

 

Takk for at dere tok dere tid 

til å lese helt til slutt. 

Dette får vi da til. Ikke utsett, 

men kjør på så fort som mulig. 

 

 Med hilsen i 

 Vennskap, Kjærlighet 

 og  Sannhet 

 

 Alfred Husteli 

 Herold 

 

 

 

 

 

Lykke til med jobben, Alfred. 

Jeg er helt sikker på at Loge Ves-

terveg har gjort et riktig valg. 

Det er en kjensgjerning at 

ikke alle er like bevandret på 
nettet og ordet hemmelig kan 

virke skremmende på en del av 

oss.  

Men her må vi avmystifisere 

så godt vi kan. Det er en lukket 

gruppe, kun for vestervegere. 

 

Red 

Ny i Logen - Herolden vår 
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Vår Logesal ble innviet 

den 6. september 1963.  

Fra styremøte 17.08.1963 

siteres: 
«Vi diskuterte innredning og 

utsmykning av losjesalen, og 

formannen orienterte om styrets 

syn på saken. Man nevnte at 

man muligens skulle tillate sig å 

være noe mere dristig i farvene 

en det som var vanlig. Arkitekt 

Grimnes hadde forslått dette. 

Man blev imidlertid enige om å 

være forsiktig med dette. Inn-

vielsesdagen 6-9-1963 ble be-

stemt måtte holdes og håndver-

kerne fikk avfinne seg med 

det.» 

Det hadde da sikkert vært 

diskusjoner om både farger og 

utsmykning. 

 

Fra Styremøte den 9. septem-

ber 1963 går det fram at man 

foretok opptelling av bestikk og 

duker, da disse også ble benyt-

tet av restauratør Rohdin. Dette 

var et forhold som i etterfølgen-

de styremøter ble omtalt og det 

ser ut som om samarbeidet med 

Rohdin til tider var vanskelig.   

 

Fra protokollen siteres: 

«Blant de mange gaver som ble 

overrakt under innvielsen den 

6. ds. merker man seg gavebre-

vet fra 20 Rebekkasøstre, stort 

kr. 2.000,- som betaling for 

glassvinduene i Losjesalen. Fra 

Leiren «De 4 Søyler» gavebrev 

på kr 1.000,-. Bror Obert 

Solbjørg har betalt kr. 10.000,- 

for stjernehimmelen». 

 

«Fredag 13.9-1963ble det 

holdt kranseskål i K. Wgt 25. Til 

stede var hele styret med undta-

kelse av Kjell Hoegh Krohn. To 

Rebekkasøstre møtte og spilte 

og sang i Losjesalen. 

25 arbeidere var innvitert og 

bror Jacob Roald fungere som 

Toastmaster.  

Formannen Peder Roald tak-

ket alle arbeiderne for innsatsen 

for å få huset ferdig til bestemt 

dato, noe som holdt hart.  

Etter middagen som var Wie-

nersnitsel, is, kaffe og øll, blev 

alle vist rundt i lokalene». 

 

I styremøte 26.9.1963 møtte 

hele styret for å diskutere sam-

arbeidet med restauratør Roh-

din. Det ble vedtatt å ansette en 

forretningsfører som kunne hol-

de oversikt over driften slik at 

man kunne unngå konflikter. 

Bror Danket Strømme ble ansatt 

med lønn. 

 

Dette var en prøveordning 

der Rohdin skulle stå for renhol-

det som man antok var 2 – 3 ti-

mer pr dag. «Rohdin ble anmo-

det om å sette seg inn i Sunnmø-

ringens spesielle lynne og dra 

lærdom av dette, noe som både 

han og losjene var avhengig 

av….».   

Senere i samme styremøte 

om kostnadene: «Dessverre vi-

ser det sig at kalkylen på de 

elektriske arbeider på ingen 

måte holder, og en betydelig 

overskridelse foreligger. Byg-

gekostnaden pr. i dag er kalku-

lert til kr 750.000,- og av dette 

beløp mangler vi ca. kr 70.000,-. 

Innbetaling fra brødrene 

(låneinnskudd) går meget dår-

lig men styret vil på nytt forsøke 

å rette på dette med fornyet inn-

sats. Huset uten innventar koster 

ca. kr. 650,- pr kvm. Og med 

dagens byggepriser 900 til 

1.000,-pr kvm forstår man at re-

sultatet allikevel er utrolig guns-

tig. Dette skyldes i vesentlig 

grad, den meget gunstige kont-

rakt losje oppnådde med Hy-

gea. Formannen ville lufte mu-

lighetene for ytterligere lån. De 

lån som er innvilget pr i dag er 

kr. 150.000,- fra Aalesund Spa-

rebank og kr. 150.000,- fra Hy-

gea». 

 

Man behandlet deretter sam-

arbeidet med Rohdin. I etterføl-

gende styremøter ble man enig 

om å avslutt samarbeidet og 

ansette egen forretingsfører/

vaktmester. 

 

Mer om det senere. 

 

07.03.2019 

Ingebrigt Holst-Dyrnes 

Fra en gammel styreprotokoll  
i A/S Keiser Wilhelmsgate 25 
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Etikk er en forutsetning for et 

godt liv. Etikk handler om valgene 

vi tar og hva vi gjør, hver dag, hele 

tiden. Vi må være oss bevisst våre 

muligheter – og våre begrensning-

er i et samfunn der vi ikke lever 

alene og for oss selv, men alltid 

befinner oss i et større, menneske-

lig fellesskap. «Det gode liv» hand-

ler om å bevisstgjøre seg dette fel-

lesskapet og virkeliggjøre verdier 

som omsorg, godhet og – vilje til 

oppofrelse. Slik forstått er det gode 

liv oppnåelig for alle. 

 

«Et godt liv» kan vi tolke på så 

mange måter. Har vi et godt liv ?  

Det er en definisjonssak, og det er 

opp til hver enkelt av dere,  hva en 

legger i ordet «et godt liv». Slik jeg 

føler det selv, har jeg , til nå, hatt et 

godt liv. Familie, venner, opplevel-

ser og ikke minst , til nå, hatt ei god 

helse. Og det er jeg umåltelig glad 

for. 

 

En viktig del av det å ha et godt 

liv, mener jeg, er å ha gode venner.  

En uttrykte det slik.  Jeg har mange 

bekjentskaper, men få venner. Et 

godt liv er også å ha gode venner. 

Vennene som alltid er der. Det å ha 

gode venner, er også med på å gi 

livet mening. Vennskapet har for-

andret innhold og mening gjennom 

århundre. Men det finnes i alle kul-

turer Det er forskjell på vennskap 

mellom Gunnar på Lidarende og 

Njål slik det er beskrevet i Njåls 

saga, og de vennskap som inngåes i 

dag. La oss se på noen av vennska-

pets naturlige kriterier. 

 

Vennskap er frivillig. Ingen kan 

tvinges til vennskap. Hvis vennska-

pet er påtvungent, er det ikke noe 

vennskap. At man er venner, forut-

setter en tosidig frivillighet.  

 

Vennskap har med følelser å 

gjøre. I dagligtale kalles det per-

sonkjemi. Det er ikke alle mennes-

ker en liker. Kjemien stemmer lik-

som ikke. Det betyr ikke at mennes-

ker man ikke liker, av den grunn er 

dårlige. Aristoteles sier om venn-

skap, at det er en sjel som har tatt 

boliger i to legemer.  Man blir nep-

pe venner med folk man ikke kan 

like og føle seg vel sammen med.  

At venner liker seg i hverandres 

selskap er en gammel erkjennelse. 

 

I Håvamål står følgende obser-

vasjon i 34. strofe : Omveg er det til 

utro venn,- om ved bygdevegen han 

bor, - men til sann venn fører snarve-

ger, - om han er langt av lei,-------i 

44. videre : Har du en venn og tror 

vel om han, -  og vil du ha gavn av 

vennen, - bland sinnet ditt med han 

og, - send han gaver, - søk han ofte 

opp.  

 

Vennskap krever tolleranse. I 

samvær med sine venner kan man 

utvikle sin personlighet, gå nærme-

re inn i et annet menneske og lære 

nye sider av seg selv. En venn er 

som et speil. Venner kan gi deg de 

gode råd. Nettopp av vennen kan 

man motta råd uten at dette virker 

belatende. Men et slikt utviklende 

samspill krever at man også krever 

toleranse overfor venners svakhe-

ter. Vennskapet er et verktøy til 

personlig vekst. 

 

Gunnar og Njål er så ulike som 

to mennesker kan bli. Gunnar er 

den djerve viking. Njål er den forfi-

nede , filosofiske tenker. Begge har 

sterke sider som den andre ikke 

har. Dette kunne ha ført frem til 

gjensidig forrakt.  Det motsatte 

skjer fordi det i deres samspill er 

lagt inn en forutsetning om aksept 

av ulikheter, og en høy grad av to-

leranse. William Shakespeare sier : 

«Med venners feil må venner bære 

over» 

 

Vennskap forutsetter lojalitet.  

Vennskap i oppgangstider er noe 

annet enn vennskap som også tåler 

nedgangstider. Litteraturen er full 

av beskrivelser  av folk som vil 

være venner når det går deg vel.  

Men så snart den første uværssky 

melder seg, forsvinner de som 

dugg for solen. Et ordtak har skarpe 

ord om dette. « En falsk venn er 

som en skygge. I solskinn kan man 

aldri bli kvitt han, men i gråvær en 

han sporløst forsvunnet». 

 

Det er flere typer vennskap. 

Håvamål bruker uttrykket «utro 

venn» for å beskrive en vennetype. 

Det finnes også «dårlige venner». - 

og «destruktivt vennskap.».  Venn-

skap kan være til for sin gjensidige 

understøttelse, eller det kan være 

rettet som en usalig allianse mot 

andre. Det er derfor ikke uten 

grunn at vår Orden ikke bare kaller 

den første losjegrad for «Venn-

skapsgraden».  Vår orden har  klo-

kelig lagt til adjektivet «god» når 

den har gitt graden navn.  Det Or-

denen legger i vennskap er det « 

Det gode vennskap».  Dette venn-

skapet blir vi aldri utlært i . 

 

Vennskap 
 

Noen er alltid 

gla for din innsats, 

og sa at du  

gjorde det godt. 

Hos andre møtte du  

Jante-loven  hvor ingen 

en blomst har fått 

 

Noen var alltid  

venner i medgang, 

da hellet fulgte 

deg lett 

andre støttet 

i utforbakke da 

du ble syk og trett. 

 

Noen rakte deg  

vennskapshånden, 

da du kunne 

trenge den best. 

Andre bare forlot 

din stue da du 

kunne trenge dem mest. 

 

Men noen ble alltid 

trofaste venner, 

i et bånd som 

aldri brast, 

da var det du fattet 

all sannhet i ordet : 

et edelt vennskap  

står fast. 
 

Knut F Dahl 

Tanker om vennskap 

Etisk post i logesalen, br. Helge Stavik Haaseth: 
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Vennskap er ikke noe hånd-

gripelig, ikke noe konkret , ikke 

noe vi kan se i form eller farge. 

 

Vennskap har med følelser å 

gjøre, følelser som oppstår når 

ytre handlinger påvirker vårt 

indre sjels- og tankeliv. 

 

Vi har alle merket at når det 

hender noe riktig gledelig har 

vi vanskelig for å holde følelse-

ne for oss selv. Vi må faktisk 

dele opplevelsen med andre for 

å kunne nyte gleden fullt ut. Det 

er sant det gamle ordet om at  

``delt glede er dobbel glede ``. 

 

I sorg og fortvilelse har vi 

følelsen av avmakt, - av å stå 

alene, - av å stå utenfor. 

Og fra vårt indre kommer 

spørsmålet igjen og igjen : Har 

jeg da ingen venner ? – 

 

Hvor er de ? 

 

Men så, midt i all din fortvi-

lelse og ensomhet, kommer en 

tanke som sier : Hvordan kan  

du bebreide  dine  venner ?  

Med hvilken rett krever du  at 

de skal komme til    deg ? 

 
Når var du selv en venn for  

andre ?  -- Lenge siden, sier du, 

kanskje ikke i det hele tatt ?? 

 

Langsomt  begynner sannhe-

ten å gå opp for deg :`` Du har 

ganske enkelt ingen rett til å 

forvente et vennskap du ikke 

selv yter andre ! `` 

 

Vennskap er ikke noe du 

krever. Vennskap er noe du gir. 

– Derfor er vennskapet forplik-

tende, - og det begynner med 

deg selv.  Vil du være en god 

venn, må du være oppriktig. 

 

Vi kan være både elskverdi-

ge og hjelpsomme, - og  vi  kan 

også være omtenksomme når 

det gjelder andres ve og vel om 

vi har tid til det ! 

Men den lett overfladiske 

oppførselen har ikke noe med 

et oppriktig, dypt og ekte venn-

skap å gjøre. 

 

Vil du være en sann venn for 

andre må du være glad i dem. 

Å bli en god venn har alltid 

blitt sett på som noe verdifullt å 

arbeide mot. 

 

Vennskap er et av våre mål 

på hva vi mener med å være et 

godt menneske. Å utøve venn-

skap er på sett og vis en de-

monstrasjon av indre styrke og 

moralsk holdning. 

 

Å utøve vennskap – ja det er 

å være en sann Odd Fellow. 

 

Det forpliktende vennskapet  

forutsetter at vi gransker oss 

selv, at vi er åpne og at vi gir 

vårt vennskap u-avkortet. Det er 

berikende, ikke minst for oss 

selv. 

Odd Fellow`s grader bygger 

bl.a. på vennskap – den første 

graden.  Vennskap er grunnla-

get for et godt liv, og grunnlaget 

for de andre gradene i Logen.  

Det forplikter  oss i Logen, som 

det forplikter oss i livet ellers, -, 

i arbeidsliv, foreningsliv, i fritid,      

i ekteskap og samboerskap, ja 

selv i skilsmisser kan vennskap 

opprettholdes, og være godt for 

de involverte partene. 

 

Ekte vennskap er forankret i 

vårt indre, og i vår styrke, og vil 

også bidra til vår evne til å være 

tollerante. 

Måtte hver og en av oss ha 

den indre styrke og den morals-

ke holdning til å omsette det 

forpliktende vennskap i hand-

ling. 

 

Avslutter med et lite dikt jeg 

har funnet, det har ukjent forfat-

ter, og det har ukjent tittel.; 

 

 
Livet har lyse og mørke sider 

Slik har  det vært  i  uminnelige tider 

Sånn  blir det så  lenge  verden   

består 

Men  kjenner du vennskap – kan høst 

bli til vår 

 

En venn har en åpen og utstrakt hånd 

I virkelig vennskap  knyttes  et bånd 

Noe av meningen  med  det å  leve 

Er heller å gi – enn å kreve 

 

Noen ser lykke i ære og makt 

Andre ser lykke i glitter og prakt 

Og den som tilfreds vandrer rundt 

uten venner 

Det er det fattigste menneske jeg 

kjenner. 

 

For dager vil komme for alle som en 

At lykke er nettop å eie en venn 

Som trøster  i  sorg –  

og jubler  i  glede 

Med alltid et ``ja`` og alltid er rede 

 

Noen blir født til gods og til gull 

Andre blir født til intet og null 

Men den som i motgang og med-

gang vant  venner 

Det er det rikeste menneske jeg 

kjenner. 

 

Forpliktende vennskap 

Etisk post i logesalen, br. Harald Hasåsmyr: 
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Det er ikke ofte Soga besø-

ker brødrene på jobben, men 

hvorfor ikke? Det er alltid inter-

essant å se og vite hva brødrene 

steller med når de ikke er på 

logen! 

Denne gangen var det en 

artikkel i Nytt i Uka som fenget 

interessen. 

Br. Jon Arne selger bobiler 

og han selger mange. Da jeg 

besøkte ham var han travelt 

opptatt, bare så vidt tid til en 

kaffekopp og noe å bite i. Det 

har vært ei god messe, så langt. 

Flere kontrakter pr. dag, så det-

te lover godt. 

Ferda er allerede på plass på 

sitt nye anlegg på Digerneset 

og etter messa blir alt materiell, 

biler og campingvogner flyttet 

dit. Dette så Jon Arne frem til, alt 

på ett sted i stedet for litt her og 

der. 

Ferie på hjul er blitt feriefor-

men for stadig flere og utvalget 

av biler og vogner blir også 

bedre, så her er det et stort 

marked som skal fylles. 

 

 

Litt nærmere inngangsdøra 

finner vi br. Håkon Jarle Østraat. 

Han selger alt slags utstyr til båt 

og liv på sjøen.  

Messestanden ruver litt 

mindre i landskapet enn de sto-

re bilene til Jon Arne, men br. 

Håkon er godt fornøyd med salg 

og besøk på messa. Mange er 

innom bare for å se, mens andre 

er ute etter akkurat det stoffet 

for reingjøring og vedlikehold 

av båten.  

Behovene er mange og pro-

duktkatalogen på over 500 sider 

er tettpakket med tilbud. Nok å 

velge i altså. 

Arne Nes 

Br. Jon Arne Torset er på plass i 

messehallen under Båt & Fritids-

messa i år. 

Jevn strøm av kunder som er ute etter forskjellige varer til båten. Haakon 

Jarle skaffer det meste som trengs, både til båtpuss og tyngre vedlikehold. 
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08.01.1933 Paulsen, Erling     86 

09.01.1955 Hessen, Gunnar Peter   64 

09.01.1963 Oust, Arnt-Erik    56 

19.01.1958 Andreassen, Martin Jens  61 

28.01.1939 Storhaug, Per Elias   80 

29.01.1939 Larsen, Arvid Hjalmar   80 

30.01.1974 Erikstad, Tommy   45 

30.01.1953 Voldsund, Jan Mindor   66 

04.02.1926 Gulliksen, Johan Weiberg  93 

05.02.1946 Aass, Olav Hilmar   73 

10.02.1953 Harsvik, Kjell Bjarne   66 

13.02.1946 Eliassen, Ola    73 

21.02.1941 Selbervik, Pål   78 

22.02.1947 Nesdal, Jon Gunnar   72 

25.02.1951 Vassbotn, Gunnar Trygve  68 

15.03.1954 Løkvik, Odd Henry  65 

16.03.1958 Rogne, Knut    61 

17.03.1958 Fugelsø, Olaf   61 

25.03.1960 Dolmen, Johan    59 

01.04.1946 Holen, Roe Mathias   73 

01.04.1936 Hoset, Arnfinn    83 

05.04.1943 Stadsnes, Erling   76 

06.04.1947 Aasen, Arne Rolf   72 

07.04.1935 Olsbø, Sindre Johan  84 

09.04.1963 Henningsen, Sindre   56 

14.04.1945 Ramstad, Magnor   74 

20.04.1963 Østraat, Håkon Jarle  56 

21.04.1944 Nybø, Ole Arne   75 

22.04.1950 Husteli, Alfred    69 

27.04.1953 Hodder, Olav Behrentz   66 

30.04.1945 Sæter, Sigbjørn Harald   74 

06.05.1949 Stenseth, Hugo    70 

11.05.1950 Rishaug, Ingvar   69 

22.05.1943 Hurlen, Robert Jan   76 

23.05.1930 Omenås, Ingvar  89 

01.06.1922 Istad, Einar    97 

04.06.1970 Bigseth, Tore    49 

17.06.1933 Helland, Svein Håkon   86 

20.06.1931 Magnussen, Thor Idar   88 

20.06.1961 Østraat, Sverre Haakon  58 

21.06.1927 Vadseth, Hans Peder   92 

22.06.1933 Homlong, Are    86 

22.06.1953 Sunde, Lidvar    66 

23.06.1942 Dybvik, Jogeir    77 

23.06.1937 Fiskerstrand, Nils   82 

26.06.1935 Hoel, Asbjørn   84 

29.06.1938 Vadseth, Per Sverre   81 

30.06.1942 Olsen-Husø, Arne  77 

01.07.1941 Vassbotn, Olav   78 

02.07.1938 Nes, Arne    81 

02.07.1952 Vedvik, Arvid    67 

05.07.1935 Hole, Kjell Odd   84 

09.07.1951 Kristiansen, Jarle   68 

10.07.1931 Fossum, Torbjørn Harald 88 

15.07.1968 Remme, Kjell Arne   51 

18.07.1962 Torset, Jon Arne   57 

20.07.1947 Haaseth, Helge Stavik   72 

02.08.1983 Havnegjerde, Bendik Valseth  36 

05.08.1949 Skrondal, Ola    70 

06.08.1942 Jørgensen, Hermod  77 

16.08.1963 Aas, Jan Ivar    56 

18.08.1941 Holst-Dyrnes, Ingebrigt Ingvar  78 

22.08.1961 Bjørstad, Jan Roar   58 

22.08.1954 Fjærli, Arve Saindre  65 

25.08.1956 Omenås, Yngve  63 

04.09.1959 Rasmussen, Steinar   60 

10.09.1950 Hasåsmyr, Harald  69 

12.09.1957 Mjelva, Steinar    62 

12.09.1938 Sletfjerding, Per Magnus  81 

13.09.1952 Tenfjord, Svein Rune   67 

16.09.1948 Brevik, Arvid Birger   71 

25.09.1947 Rødseth, Jarle Normann  72 

08.10.1951 Alnes, Svein Inge   68 

13.10.1937 Grimstad, Johan Peter   82 

17.10.1937 Hagen, Arne Kjell   82 

23.10.1953 Alnes, Ove Laurits   66 

07.11.1950 Helseth, Erling    69 

12.11.1936 Salen, Rolf    83 

19.11.1947 Drønnen, Rolf Oskar  72 

26.11.1946 Karlsen, Odd Dagfinn   73 

30.11.1948 Moa, Webjørn   71 

12.12.1946 Eriksen, Knut Berge   73 

30.12.1951 Flatvad, Endre    68 

  

 

 

Vi gratulerer og jubilerer i 2019 

God Påske 
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Dolmen & Sønner AS 

70 12 99 87 

Johan Dolmen 

 

J. Weiberg Gulliksen AS 

70 11 85 00 

Johan Weiberg Gulliksen 

 

Grytten AS 

70 10 90 00 

Ingebrigt Holst-Dyrnes 

 

KIS Nord AS 

70 17 60 10 

Jan Roar Bjørstad 

 

Munck Cranes AS 

915 99 605 

Ola Skrondal 

 

Aseco Gull og Sølv 

Carat Butikkdrift A/S 

Christian Aakre 

 

Østraat Transport AS 

926 17 023 

Sverre-Håkon Østraat 

 

Byggmester’n Møre AS 

918 00 234 

Gunnar Vassbotn 

 

LISU Consult AS 

994 61 020 

Lidvar Sunde 

 

NorEngros  

Ødegaard Engros AS 

952 03 103 

Tore Bigseth 

 

Recover Nordic AS  
913 88 827 

Olaf Fugelsø 

 

Ferda Ålesund As 

400 30 533 

Jon Arne Torseth 

Jons Kontor 

70124015 

 

 

 
Vi har ledig plass til flere 

annonsører!  

Loge Vesterveg kvitterer 

Tusen takk til våre annonsører! 

Uten den økonomiske støtte disse gir ville det bli svært vanskelig å få gitt ut vårt 

medlemsblad SOGA. 

En uforbeholden takk til dere. 

Markedspotensialet for denne annonsen er ubegrenset! 

Men vi har kanskje flere i våre rekker som har en stilling i sitt firma, som 

kan være villige til å la seg åpenbare på denne siden? Tenk over det og gi en 

positiv melding til br. Skattmester som vil ta innspillet videre.  

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Br. Arne Nes 

 

Soga-redaksjonen: 

Arne Nes, redaktør og sideproduksjon.  Alfred Husteli, reporter og fotograf 

Trykk og ferdiggjøring, Jons Kontor 
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Ja, så holder du igjen ei Påskesoge i hendene 

og her er det stoff fra julemøtet og de påfølgende 

møter, fram til i dag. 

 

Noen hendelser husker du sikkert, andre mer 

perifert. Ikke alle har vært på alle møtene heller, 

så her er det kanskje stoff du ikke kjente til på 

forhånd. 

 

Soga skal være et speilbilde av det som skjer 

ikke bare i logen men kan også forteller om ting 

som skjer med de mange brødrene, også utenfor 

logen. Noen feirer år, noen forteller om turer, vi 

refererer fra møter i logesalen, men vi minnes 

også brødre som har gått bort.  

 

Br. Svein Engvik, en frisk og rask turner som 

så ut til å være i god fysisk form døde plutselig 

den 10. januar i sitt hjem. For Soga så er det en 

plikt å skrive noen ord om vår avdøde bror. Det 

er ikke alltid like enkelt, noen føler de ikke kan 

skrive om slike ting, mens andre tar utfordringen 

når jeg spør. Jeg får som regel ja. Det kan hende 

det er fordi jeg aldri spør uten å være sikker på 

at den som spørres er virkelig i stand til å skrive 

et krevende innlegg. 

 

Denne gang følte jeg at jeg visste litt for lite 

om br. Svein om det han har bedrevet utenfor 

Logen. Men jeg visste at Lasse Ask var en nær 

venn innen idrett og turn. Og han tok oppgaven, 

samtidig som han sendte innlegget til Sunn-

mørsposten. 

Takk til Lasse for en fin nekrolog. 

 

Arbeidet med å lage Soga har gått greit. Br. 

Alfred Husteli har som regel med seg telefonen 

og tar gode bilder. Noen ganger skriver han 

også, men en deleing her synes jeg fungerer 

godt. Poenget er at en MÅ være på møtene, både 

for å skrive og fotografere!  

Kanskje prioriterer vi møtene ekstra av den 

grunn? 

Nå er br. Alfred blitt Herold, og får nok mye 

arbeid med det embedet, men hittil har dette 

samarbeidet likevel gått utmerket. 

Hvordan det blir, framover med nye websider 

og mer bruk av Internet i logesammenheng er 

jeg ikke helt sikker på. Om dette fører til at be-

hovet for Soga reduseres eller nettet vil ta helt 

over er jeg heller ikke sikker på.  

Men nå er det nå slik med Soga, at den i alle 

de 45 årene har levd sitt eget liv. Den har vært 

der ting skjedde og har formidlet dette videre. 

Antakelig vil den finnes også i tida som kommer. 

Vi får se. 

 

At Ordenen fyller 200 år blir rikelig omtalt i 

De Tre Kjedeledd, så Soga bruker ikke mye plass 

på det. Men vi vil nok være tilstede og se på hva 

som skjer lokalt. Det er liksom her vi hører hjem-

me. At redningsskøyta passerer Ålesund søndag 

19. mai vil vi nok få med oss. Skøyta blir stasjo-

nert i Bodø, men vil gå innom flere steder på ve-

gen nordover. 

Innsamlingen av penger, med lotteri og små 

arrangement i Logen, har vi fått med oss. Det er 

flere som har gjort en fin innsats her. 

 

Vi har også gitt plass til å informere om Sirius 

Møre. Det er noe av det fineste ordensarbeid 

som drives på Sunnmøre! Her får Ordenen vise at 

den står for mer enn bare ord. Det vanker stadig 

gode ord både fra pasienter og pårørende om 

det arbeidet som gjøres der. Br. Jarle Remø har 

vært leder i en årrekke, men fikk avløsning på 

siste årsmøte, gr. sviktende helse. Han ble avløst 

av  Str. Alvhild Holst-Dyrnes. 

 

Soga var også innom messehallen der to 

brødre presenterte sine varer og brr. Jon Arne 

og Håkon Jarle viste og solgte av hjertens lyst! 

Artig å se hva brødrene steller med, utenfor lo-

gesalen også! 

 

Br. Ingebrigt Holst-Dyrnes har bladd i gamle 

protokoller fra byggingen av nytt logehus i K.W. 

25, og her kan en lese om hvordan det ”slaget” 

stod. Interessant lesning. Og det kommer mer! 

 

Alt-I-alt ei fyldig Påskesoge som jeg og br. 

Alfred håper dere vil sette pris på. 

 

God påske, til alle brødre med familie  

 

fra 

Br. Alfred og br. ArNe 
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Slik 

eller 

Slik? 

Deilig å 

kunne 

velge 

selv! 


