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Kjære logebrødre og andre 

lesere av vår eminente publika-

sjon. Overmesteren må berøm-

me den innsatsen som blir lagt 

for dagen for å bringe hyggeli-

ge meldinger ut til alle leserne. 

 

Været har blitt kaldere og 

dagene er tydelig korte. Det 

nærmer seg jul, og når dette 

bladet distribueres er det kun 

10 dager igjen. Vi får håpe at 

alle er i rute med forberedelse-

ne. Hvis ikke, begynner det å 

haste. Og om det er litt igjen 

som ikke er gjort, vil det gå bra, 

jula kommer uansett. Ute i byen 

forsøker alle å fange vår opp-

merksomhet, alt som normalt. 

Det er nå det gjelder, mye av 

årets resultat avhenger av den-

ne hektiske førjulstida, men 

ikke for oss i logene, vi trapper 

ned og konsentrerer oss om de 

nærmeste. 

 

Kollegiet har fungert i tre 

terminer og det har gått bra, 

vurdert etter egen mening. Det 

skal sies at det hadde vært mye 

vanskeligere uten de erfarne 

brødrene som velvillig støtter 

opp og veileder. 

 

Vesterveg har, de siste åre-

ne, gjennomført en sommertur 

med følge, men dette året ble 

det prioritert å besøke vår ven-

neloge i Stockholm, Dag Ham-

marskjöld. Vesterveg har en 

lang og hyggelig historie med 

vår venneloge etter flere besøk 

tidligere og ditto gjenbesøk fra 

våre svenske venner. En grup-

pe på 13 personer reiste denne 

gang og rapporterte tilbake om 

et meget vellykket besøk i 

Stockholm sammen med et hyg-

gelig vertskap og hvor de had-

de mange gode opplevelser. 

 

Nå i høst ble vi oppfordret til 

å invitere loge Martin Linge fra 

Måløy til et besøk hos oss. De 

takket ja og stilte opp med 8 

mann med overmester i spissen. 

Det var et svært hyggelig be-

kjentskap som resulterte i en 

invitasjon til gjenbesøk. Bekla-

geligvis fant vi ikke plass til 

gjenbesøk i løpet av vårtermi-

nen, men tonen mellom logene 

ble så god under det korte mø-

tet at det bør ikke slutte med 

kun ett møte. 

 

Vesterveg har en venneloge 

i Molde, Bolsøy, som vi ønsker å 

pleie kontakten med og det er 

en av grunnene til at ytterligere 

forbindelser settes litt på vent. 

 

I løpet av de siste ett og et 

halvt årene har logen vært opp-

tatt med landssaken hvor vi skal 

være med å finansiere en ny 

krysser til Redningsselskapet. 

Nå til årets slutt har Vesterveg 

oppfylt sine forpliktelser og til 

våren, 19. mai vil vi få anledning 

til å se og besøke den nye bå-

ten. Da skal den stoppe i Åle-

sund på sin tur til sin permanen-

te stasjon. 

 

I høst laget arrangementsko-

miteen vår til en særlig hygge-

lig årsfest. Alle tilstede var rik-

tig fornøyde og er et eksempel 

til etterfølgelse. Neste gang kla-

rer vi å ta mot flere på årsfesten. 

Alle gode logemøter og hyg-

gelige ettermøter til tross, så 

hviler det en litt mørk skygge 

over vår loge. Det er jo ikke 

noen stor overraskelse at alde-

ren begynner å bli merkbar 

blant logebrødrene. Vi skal ar-

rangere «Vennemøte» den 31. 

januar og det er viktig at alle 

gjør sitt ytterste i å invitere po-

tensielt nye, yngre brødre.  

 

Jeg var på et fellesmøte med 

Stor Herold fra Stor-Logen, hvor 

det ble poengtert at rekrutte-

ring av yngre brødre er avgjø-

rende for utvikling og livskraf-

ten til loger der brødrene be-

gynner å få en relativt høy gjen-

nomsnittsalder. Vi er i fareso-

nen, men med godt arbeid og 

god innsats skal vi klare det. 

Det gjelder å brette opp erme-

ne og ta fatt. 

 

Vårt tradisjonelle julemøte 

skal i år holdes den 13. desem-

ber og selvfølgelig ønsker jeg 

at de fleste av våre brødre, og 

særlig ønsker jeg at de brødre-

ne som ikke har så mange møter 

i løpet av året, tar seg tid til å 

avrunde møtesesongen sammen 

med oss. 

Når «Julesang av Adams» (O 

helganatt) toner gjennom loka-

let vil tankene gå til brødre som 

ikke lenger er med oss og en 

stille hilsen vil sikkert gå fra de 

som er tilstede. 

 

Til slutt vil jeg hilse til alle 

brødre av Loge Vesterveg med 

familie, og ønske en riktig god 

jul og et fredfullt nyttår. 

Velkommen tilbake i 2019 til 

et nytt og givende loge-år. 

 

Med broderlig hilsen i Venn-

skap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Odd Dagfinn Karlsen,  

Overmester 

Julehilsen fra Overmester 
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Storrepresentanten har ordet 
Innlegg til Julesoga 2018 

 

Like sikkert som at Jula kommer, kommer en 

forsiktig påminning fra redaksjonen om 

«deadline» for Julesoga. 

 

I mitt forrige innlegg, altså til Julesoga 2017, 

skrev jeg litt om det å være SANN mot seg selv 

og andre. I den forbindelse var der en liste over 

hva mennesker skulle ønske de hadde gjort an-

nerledes i løpet av livet, som det nå var for seint 

å gjøre noe med. På denne listen stod blant annet 

mangel på pleie av VENNSKAP. Dette er noe som 

er lett å nedprioritere i hverdagen i livets ulike 

faser. Vennskap kan være mangt, men her ten-

kes det nok på pleie av nært vennskap. Slike 

venner har vi naturlig ikke mange av, kanskje èn 

til maksimalt fem personer. Jeg synes jeg selv 

har mange gode venner, men jeg kan med god 

margin telle mine beste og innerste venner på ei 

hand. De siste årene har jeg blitt nokså bevisst 

på å pleie dette vennskapet. Så ta vare på dine 

beste venner! 

 

Nå når innspurten til julehøytida er her må vi 

huske «å trekke pusten og senke skuldrene». Det 

er alltid behov for å kople av, både fysisk og 

mentalt. Julestria kan ta knekken på de fleste. 

Jeg skal ikke trekke sammenlikningen for 

lagt, det kan eventuelt hver enkelt gjøre selv. For 

det siste av det siste i Sør-Korea er å frivillig bli 

låst inne i et høyrisiko fengsel. Det er altså folk 

som betaler rundt kr 1000 for hvert døgn i en cel-

le. Tempoet og presset er så stort at de tyr til 

drastiske virkemidler. De må levere fra seg mo-

bil, klokke og alle personlige effekter, og ikle 

seg fangedrakt. Der er besøksforbud, og de får 

servert maten gjennom luken i celledøra. Dette 

gjøres for å stenge resten av verden ute, helt ute. 

Så til sammenlikningen. Vi møter så ofte vi kan i 

logesalen, der vi stenger alt annet ute. Selv om 

det bare er for en stakket stund! For «å finne oss 

selv» sammen med våre logebrødre! 

Avslutningsvis vil jeg gi honnør til br. 

Ingebrigt Holst Dyrnes som har vært logens kon-

takt for Landssaken og til Eks Storrepr. Arne Aa-

sen som har vært pådriver for innsamlingen for å 

nå Logens mål. 

 

God og fredfull Jul til alle lesere av Soga! 

 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Knut Rogne,  

Storrepresentant 

Hymne til Josef 

Den unge Maria vandret 

engang til Betlehem by 

forteller den gamle legende 

som alltid er like ny. 

 

Det var ikke rom i herberget.  

Men stallen var lun og varm. 

Så fødte hun der sin første sønn 

støttet av Josefs arm. 

 

Stjernesoler og vismenn. 

Hyrder og englekor. 

Hva tenkte den mørke Josef 

som aldri mælte et ord? 

 

 

Gjennomstrålet av himmelsk glans 

lyste de hellige to. 

Hva tenkte den mørke Josef 

som bare var trofast og god? 

 

Kanhende han svøpte sin kappe 

litt bedre om barnet og moren. 

Slik vernet han ordløs menneskets drøm, 

den hellige Josef av Jorden. 

 

Inger Hagerup (1905-1985) 

Frå samlinga: Strofe med vinden, 1958 
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Julehilsen til brødrene fra Stor Sire  
 

Gode brødre. 

 
Skal vi tro historien, er vår Orden nærmere 

300 år gammel. Den startet i England da den 

voldsomme industrielle revolusjonen feide over 

dette landet, og de gamle samfunnsformene ble 

revet opp med rot. Den gangen ble det et enormt 

behov for sammenslutninger som vår Orden. 

 

Hvis vi spør oss om hva som den gangen var 

kjernen i ordensarbeidet, er svaret tindrende 

klart: «Å skape et fellesskap tuftet på gjensidig 

solidaritet og respekt for menneskeverdet». Alle 

historiske kilder er unisone om at dette var selve 

bærebjelken. Den industrielle revolusjonen var 

som en ødeleggende orkan. Den knuste alle de 

gamle samfunnsformene. På restene av det som 

var igjen, måtte menneskene bygge nye fel-

lesskapsformer. Odd Fellow Ordenen valgte soli-

daritet og respekt for medmennesker. 

 

Nå er det gått nærmere tre hundre år etter at 

den første Odd Fellow loge så dagens lys. Sam-

funnet har fortsatt å forandre seg fra år til år, fra 

tiår til tiår. Vi lever fullstendig annerledes enn 

våre besteforeldre og oldeforeldre. Det er nes-

ten som om å bo på forskjellige planeter. 

 

Den velferdsstaten som vi tar for gitt med so-

siale hjelpeordninger, trygder og støtteordning-

er, var bare en fjern drøm for våre oldeforeldre. 

For oss er slike ordninger håndfaste realiteter. 

 

De fleste medlemmene av vår Orden lever 

ryddige, veletablerte og trygge liv. Vi møtes til 

vakre, meningsfulle, stemningsfulle og etisk ver-

difulle logemøter. Vi gleder og varmer oss i vårt 

sosiale samvær. Vi møter vennlighet og opp-

muntring i et omfang som du ikke finner mange 

andre steder. Ordenens motto og vennskap, 

kjærlighet og sannhet virkeliggjøres for de fleste 

på en overbevisende måte. 

 

Ser vi på vår Ordenens utvikling og gjennom-

slag gjennom disse nærmere tre hundre år, må vi 

ha lov å kalle det en suksess. 

 

Men denne suksessen begrenser seg til våre 

indre sirkler og våre indre forhold. Kaster vi et 

blikk på de omgivelsene vi lever i, forandres bil-

det straks. Rett utenfor vår logedør, stuedør og 

husdør finnes det mennesker som ikke bare kan 

være fattige, men som lider av det moderne sam-

funns mangler. 

I vår tid er det disse menneskene som faller 

utenfor som kaller på Ordenens solidaritet, vel-

vilje og omsorg. Hvis alle Ordenens medlemmer 

åpner sitt hjerte og hånd for dem som faller uten-

for, vil verden bli et bedre sted og vi kan alle 

feire en mer meningsfull jul. 

 

Hvor og hvem er disse som faller utenfor? 

 

Du finner dem over alt i samfunnet. De er av 

alle aldre, av alle sosiale klasser. Og hva du skal 

gjøre for dem, forstår du best selv når du møter 

dem ansikt til ansikt. Det er da vår Ordens verdi-

er består sin egentlige prøve. 

 

En hjertelig god julefest til dere alle. 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

  

Morten Buan 

Stor Sire 
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Hilsen til brødrene  

i Loge nr 82 Vesterveg  
  

En logetermin er på hell og 

planene for neste termin er på 

plass. Jeg ser for meg at våren 

kan bli både interessant og 

hektisk for oss. Vi skal bl.a. 

feire Ordenens 200 års jubi-

leum. Her er det i regi av Stor-

logen utarbeidet et festlogeri-

tual med et jubileumsspill for 

markering av jubileet.  Dette 

spillet forventes å blir fremført 

av alle logene så nær vår stif-

telsesdato 26.4. som mulig. 

 

Redningsskøyta Oddfellow 

III vil på sin «signingsferd» 

nordover anløpe Ålesund 

19.5.2019. Her skal våre loger 

sammen med Redningsselska-

pet lokalt, planlegge og delta i 

et arrangement for den nye 

skøyta. Dette vil bli en god an-

ledning til å markedsføre vår 

orden. 

 

Som vi alle vet så sliter Orde-

nen i dag med rekruttering av 

nye medlemmer. Gjennom-

snittsalderen er høy og økende 

samtidig som vi registrerer at 

medlemmer melder seg ut. 

 

I et forsøk på å møte disse 

utfordringene ble det på siste 

Storlogemøte vedtatt flere end-

ringer i Ordenes lover. En for-

enkla søknadsprosedyre er inn-

ført, balotten er tatt bort m.m.  

Et elektronisk analyseverktøy er 

utarbeidet, et verktøy som viser 

dagens situasjon og hva som må 

gjøres for å få til en god og rik-

tig medlemstilvekst. 

 

Alle enhetene, loge og leire, 

skal utnevne en embedsmann, 

Herold, som i stor grad vil få 

oppgaver innen informasjon om 

ordenen både internt og eks-

ternt. 

 

Alt dette og mer til skal bidra 

til å «løfte» ordene.  Lykkes vi 

ikke her vil utfordringene våre 

bare vokse. 

 

Fra min side håper jeg derfor 

at den enkelte logebror tar tak, 

legger seg i selen for å få med 

nye gode logebrødre. Et mål må 

være at medlemsutviklingen 

igjen vil gå i positiv retning. 

 

November går mot slutten og 

det synes kanskje å være lenge 

til jul. Men – er det det?  Tilbu-

dene og forslagene til julegaver 

dukker stadig oftere opp i post-

kassen og i butikkene. Noe som 

minner oss om at jula er «rett 

rundt hjørnet». 

 

For en nyutnevnt DSS er dis-

se tegnene en påminnelse om at 

tiden også for meg er inne til å 

begynne forberedelsene til jul. 

 

De fleste av oss ser nok frem 

til julehelgen med noen rolige 

og avslappende dager med god 

mat og drikke sammen med 

nærmeste familie. Samtidig gir 

det oss anledning til å reflektere 

over den hektiske tiden vi lever 

i. Det gir oss muligheten til å 

være medmenneske, til å vise 

nestekjærlighet overfor de som 

sliter, de som kanskje trenger 

en skulder å støtte seg på. Dess-

verre så vet vi at det er langt ifra 

alle som ser frem til julehøyti-

den med glede. 

 

Jeg håper dere alle vil benyt-

te høytiden på en god måte til 

beste for dere selv, familien og 

kanskje noen dere vet trenger 

litt omsorg. 

 

Med disse få ordene ønsker 

jeg brødrene i loge nr 82 Ves-

terveg en riktig god jul og et 

fremgangsrikt og godt nytt år! 

 

 

Med hilsen 

 

I Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet 

 

Odd Kulø 

Dss 

 

 

Distrikt Stor Sire har ordet 

Distrikt Stor Sire Odd Kulø 
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Logelivet mitt er også en 

vandring videre i livet. Som re-

lativt fersk læregutt, tar det sin 

tid å få det grunnlaget som de 

fleste av dere logebrødre har 

opparbeidet gjennom et langt 

logeliv – og vel så det. Etter som 

alderen øker, har foreløpig mitt 

logeliv lært meg å bli noe mer 

undrende og  selvreflekterende 

over livet. Både over det som 

har passert, men også over hvor 

veien videre går. Livet er en 

«dans på roser», sies det. Men 

så enkelt er det ikke. Vi har alle 

våre livsfaser, og våre utford-

ringer i våre liv. Uten at det be-

høver å fortelles til andre. Men i 

noen tilfeller kan en god samta-

le med en av sine nærmeste, 

eller en bror i logen, ofte bli en 

hjelper i en tung stund. 

Våre egenskaper som men-

nesker er unike. Vi er utrolig 

tilpasningsdyktig ut ifra de 

mange livsfaser vi gjennomgår. 

Vi har nettopp feiret Alle Hel-

gens dag, hvor vi minnes våre 

nærmeste, venner eller bekjen-

te som er gått bort. Noen vi 

holdt av og var svært glade i. På 

en slik dag strømmer minnene 

på, og alle tenker og handler 

forskjellig. 

 

Men livet stopper ikke opp. 

Det går videre. Så kommer de-

sember, med adventstid og til 

slutt selve julen. Minner fra ju-

len strømmer på, ikke minst fra 

min barndom og oppveksten 

sammen med den nære famili-

en. God mat, leker, samholdet i 

familien og tradisjonene med 

kirkegang, julemusikk, kanskje 

julesnø.  Forventningene de 

små barna har til julen, er stor. 

Dette ser vi ikke minst i de små 

barnebarna våre. For 6 uker 

siden fikk jeg mitt 4. barnebarn. 

Når vi nå samles all sammen i 

julehøytiden, ser jeg på dem 

hvilke forvntninger og gleder 

de har til det som skal skje disse 

dagene. Jeg kan ikke unngå å 

minnes min egen barndom og 

oppvekst. Nå er det enda en ny 

generasjon som skal vokse opp. 

Jeg er heldig som får oppleve 

dette igjen sammen med barne-

barna. 

Mange barn, også i Norge, 

får ikke den gleden av julen 

som vi husker så godt. Kanskje 

har barn mistet en far, eller en 

mor, eller et annet familiemed-

lem? Kanskje bor mange barn 

under dårlige familiære bofor-

hold, har dårlig økonomi og sli-

ter med å få den gode maten 

som vi andre ofte forbinder ju-

len og nyttåret med. Kan vi bi-

dra med noe? Er det noen vi 

kjenner som ikke har det bra? 

Kanskje er det noen som gruer 

seg til jul også. De fleste har det 

travelt i jula. De  har nok med 

seg selv,  eller?  Kanskje et be-

søk, en telefon eller en liten 

presang kan hjelpe? 

Kjærlighet er et ord som er 

mye brukt, i mange sammen-

henger.  Jeg har i mine tanker, i 

forskjellige sammenhenger, lurt 

på hvor kjærligheten er?  For 

mange år siden leste jeg fortel-

lingen om ”piken med fyrstik-

kene”. En fortelling som er dik-

tet av den danske forfatter og 

poet  H.C. Andersen.  En histo-

rie som jeg ble meget rørt av å 

lese. Jeg tenkte at dette kan da 

ikke skje i dag?  Fortellingen 

var fra 1845, den gang mennes-

kene levde under svært dårlig 

kår. Likevel tenker jeg. Kan slikt 

skje i dag? Jeg håper selvsagt 

ikke, men er ikke sikker.  Den-

ne triste fortellingen har enkelte 

kjennetegn som er typisk for 

eventyr.  Blant annet tenner jen-

ta 3 ganger, og tre ganger ser 

hun vakre syner. Det er kanskje 

denne kontrasten som er så trist 

med historien: Midt i kulden og 

fattigdommen opplever den fat-

tige jenta varme og kjærlighet. 

Det er slett ikke alle av H. C. 

Andersens eventyr som har en 

lykkelig slutt, og særlig her skil-

ler H. C. Andersens eventyr seg 

fra folkeeventyrene. Dette er en 

fortelling som han selv har dik-

tet. Den er ikke gjenfortalt av 

noen andre. 

Der var også kjærlighet, men 

den var så langt borte. Ingen 

brydde seg der og da. Vi må 

ikke glemme mennesket, barnet 

i oss, den gode samtalen, opp-

merksomheten.   Vis barnet, 

eller barnebarnet, at de er det 

viktigste du har. At vi elsker det, 

og vil det alt vel.  Jeg ser virke-

lig frem til denne julen og jule-

feiringen sammen med hele fa-

milien.  Gavene er bare et 

suplement. Menneskene er de 

viktigste med julen og dens 

budskap. Nyt tiden. 

Mange har nok hørt denne 

fortellingen før, men jeg synes 

den kan gjentaes. Den har et 

budskap. 

- 

Det var bitende kaldt, det 

snødde, og tok alt til å skumre. 

Julehøytiden var over og det var 

nå den siste aften i året, nyttårs-

aften. I kulden og mørket gikk 

en liten, fattig pike på gaten, 

barhodet og barbent. Ja hun 

hadde nok hatt tøfler på da hun 

gikk hjemmefra, men hva hjelp 

var det i det?  Tøflene var alt for 

store, moren hennes hadde 

brukt dem, så stor var de, og da 

hun skulle skynde seg over ga-

ten for å komme unna to vogner 

som for forbi, mistet hun dem. 

Den ene var ikke å finne igjen, 

den andre tok en gutt og sprang 

av gårde med. Han kunne bruke 

den til vugge når han fikk barn, 

sa han. 

Der gikk den vesle piken på 

de bare, små føttene sine som 

var røde og blå av kulde. I det 

gamle forkleet sitt hadde hun en 

mengde fyrstikker, og i hånden 

holdt hun en eske. Ingen hadde 

kjøpt noe av henne hele dagen, 

og ingen hadde gitt henne så 

mye som en skilling. Sulten og 

frossen gikk hun og så så forku-

et ut, stakkars liten. Snøfillene 

falt i det lange, gule håret hen-

nes som krøllet seg så vakkert i 

Br. Kapellan har ordet 
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nakken; men den stasen tenkte 

hun ikke på. 

Borte i en krok mellom to hus 

– det ene stakk litt lenger frem i 

gaten enn det andre – satte hun 

seg og krøp sammen. De små 

bena sine trakk hun opp under 

seg; men hun frøs enda mer, og 

hjem torde hun ikke gå. Hun 

hadde jo ikke solgt noen fyrstik-

ker, ikke fått en eneste shilling, 

og faren ville slå henne.  Kaldt 

var det hjemme også; de hadde 

bare hustaket over hodet, og 

vinden pep inn, enda det var 

stappet halm og filler i de verste 

sprekkene. De vesle hendene 

var halvdøde av kulde.  

Å, en liten fyrstikk ville gjøre 

så godt.!  Torde hun bare ta en 

ut av esken, stryke den av og 

varme fingrene sine!  Hun tok 

en og strøk – ritsj!  Nei, som det 

sprutet og lyste! Det var en 

varm, klar lue, akkurat som et 

lite lys når hun holdt hånden 

rundt.  Og et merkelig lys var 

det!  Den vesle piken syntes hun 

satt foran en  stor kakkelovn 

med blanke messingknotter og 

messingtrommel. Ilden brente 

så  velsignet og varmet så godt. 

Hun strakte også føttene fram 

for å varme dem; men da slok-

net flammen. Kakkelovnen ble 

borte, og hun satt med stumpen 

med den brente fyrstikken i 

hånden. 

Hun tente en ny; den brente 

og lyste, og der skinnet falt på 

muren, ble den gjennomsiktig 

som flor. Hun så rett inn i stuen; 

der sto bordet dekket med skin-

nende hvit duk og fint porselen. 

En deilig stekt gås, fylt med ep-

ler og svisker, stod rykende 

varm på bordet. Men noe som 

var enda herligere: med ett 

hoppet gåsesteken ned fra fatet 

og vagget, med gaffel og kniv i 

ryggen, bortover gulvet og helt 

fram til den fattige piken.  Da 

sloknet fyrstikken, og det var 

bare den tykke, kalde muren 

igjen. 

Hun strøk av en fyrstikk til. 

Da satt hun under det herligste 

juletre. Det var enda større enn 

det hun hadde sett bak vinduet 

til den rike kjøpmannen nå sist 

jul. Tusener av lys brente på de 

grønne greinene, og brokete 

bilder, akkurat som de man 

pynter opp med i butikkvindue-

ne, så ned på henne. Piken 

strakte hendene i været – da 

sloknet fyrstikken.  Alle julely-

sene steg høyere og høyere 

opp, og til sist så hun at de var 

klare stjerner. En av dem falt og 

trakk en lang ildstripe etter seg 

på himmelen. 

Nå er det noen som dør sa 

hun; for gamle mormor, den 

eneste som har vært god mot 

henne, men som nå var død, 

hadde sagt : «Når en stjerne fal-

ler, går en sjel opp til Gud.» 

Hun tente en ny fyrstikk. Den 

lyste rundt omkring, og i skinnet 

sto gamle mormor så klar og 

strålende, så mild og velsignet. 

Mormor! Ropte den lille, å ta 

meg med deg! Jeg vet du er 

borte når fyrstikken går ut, ak-

kurat som den gamle kakkelov-

nen, den herlige gåsesteken, og 

det store, deilige juletreet. Og 

hun skyndte seg og strøk av res-

ten av fyrstikkene som var i es-

ken; hun ville holde mormor fast 

så lenge som mulig. Og fyrstik-

kene lyste med slik glans at det 

var lysere enn den klareste dag.  

Mormor hadde aldri vært så 

vakker og så staut før; hun tok 

den lille opp på armen sin, og 

sammen fløy de i glans og  gle-

de høyt, høyt opp. Der var det 

ingen kulde, ingen sult og ingen 

angst, - de var hos Gud. 

Neste morgen satt den vesle 

jenta i gatekroken med røde 

kinner og smil om munnen. Hun 

var død, frosset i hjel den siste 

aften i det gamle året. Nyttårs-

solen rant opp over henne som 

satt der med fyrstikkene sine; 

nesten en hel eske var brent 

opp. Hun har villet varme seg, 

sa folk. Ingen visste noe om alt 

det vakre hun hadde sett, og 

ingen visste at hun i slik stråle-

glans var gått inn til nyttårsgle-

den sammen med gamle mor-

mor. 

 

God Jul og et velsignet  

      Nytt År. 

 

Helge Stavik Haaseth 

kapellan 

H. C. Andersen 
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Bror Arne Stokkeholm 

 
 

Lørdag 1. september 2018 døde br. 

Arne Stokkeholm  i sitt hjem med sin 

nærmeste familie rundt seg. 

 

Br Arne har en tid levd med en al-

vorlig sykdom, men medisinsk be-

handling har gitt bedring og gode håp. 

De siste ukene ble situasjonen gradvis 

forverret og livet ebbet ut. 

 

Br . Arne ble født 17. januar 1944 og 

ble 74 år. Han var gift med sin kjære 

Åse, og sammen har de tre barn. 

 

 5. desember 1985 ble br. Arne opp-

tatt som medlem av vår Orden i Loge 

82 Vesterveg. 9.12.2010 ble han tildelt 

Ordenens 25 års Veteranjuvel. 

 

Der er muligens noen av nye brødre 

i vår loge som ikke rakk å bli kjent 

med br. Arne. Etter et langt liv med lite 

fri tid, har br. Arne og Åse de siste 10-

15 åra valgt å tilbringe mye tid på sitt 

hus i Spania og derfor hatt liten anled-

ning å delta på logemøtene. 

 

Br. Arne vokste opp i Hatlane sam-

men med to eldre søsken. Han hadde 

en svært aktiv barne- og ungdomstid 

med forskjellig idrett og musikk.  I 

1965, i 21 årsalderen, dro han til 

Trondheim for å gå på skole der. Sam-

tidig startet han forsiktig et lite post-

ordrefirma, som han sa  - i en skoeske. 

Hans kjære Åse, som han allerede da 

var blitt sammen med, var fremdeles 

hjemme i Ålesund. Det varte ikke så 

lenge før også hun dro til Trondheim 

og fikk seg jobb der. Sammen utviklet 

de videre postordrefirmaet som raskt 

ble mer omfattende, og som etter hvert 

ikke fikk plass i «skoesken». I 1967 dro 

de to tilbake til Ålesund. 

 

Postordreoplegget hadde utviklet 

seg betydelig, og i stedet for skoeske 

ble det etter hver to butikker i hjemby-

en. Etter enda noen år med hardt ar-

beid og lange arbeidsøkter for både Br 

Arne og Åse, ble starten med 

«skoesken»  til butikkjeden Aseco som 

de fleste av oss sikkert kjenner og som 

i dag har 14 butikker rundt om i landet. 

 

Vi minnes br. Arne som et særdeles 

godt medmenneske med omtanke for 

alle han hadde rundt seg. Dette, sam-

men med hans lune og rolige måte å 

være på, gjør at mange nå sitter igjen 

med gode minner etter en god venn 

og en hedersmann. 

 

 

Vi lyser fred over br Arne sitt minne 

 

Eks OM Nils Fiskerstrand 

 

 

In memoriam 
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Informasjon om våre 

fadderbarn 
Fra SOS-komiteen har vi fått denne rapporten. 

Blanka Lilian 
Barna og ungdommene fra SOS barnebyen San 

Vicente i El Salvador har vokst og blomstret på 

mange av livets områder og det er en glede for 

meg å kunne fortelle dere om deres erfaringer og 

hva de har lært.  Livet deres i landsbyen, utdan-

nelsesplanene og gleder sammen med vennene 

sine er bare små spor av alt de er. 

Det er ingen som er som du, Blanca: «Jeg er 

omsorgsfull og leken». Den sjarmerende og glade 

Blanca er den som vi alle kjenner. Men, dersom 

det er noe som Blanka vil forbedre med seg selv, 

vil det være manerene og oppførselen sin. «Det 

er bare det at jeg av og til har en tendens til å 

oppføre meg dårlig og slåss med søskena mine» 

sier ho mellom all latteren. 

Smilende, leken og hjelpsom er noen av kvali-

tetene som Blanka beskriver seg selv med. Ho 

foretrekker nære venner med de samme verdie-

ne som seg selv og som viser samme omsorg og 

hjelp mot henne når ho trenger det mest. For som 

du forstår, Blanka liker å hjelpe andre, spesielt 

når noen har det vanskelig, selv om de ikke ber 

om det. «Heime hjelper jeg de eldre søsknene 

mine med å lage mat og lærer hvordan jeg selv 

kan gjøre det neste gang. På leikeplassen prøver 

jeg inkludere de små barna og lære dem hvordan 

de skal spille». 

Årets glade høydepunkt for Blanca var da ho 

var på tur sammen med hele SOS familien. Med 

jevne mellomrom arrangerer landsbyen rekrea-

sjonsturer for barna og mødrene. Denne gangen 

gikk turen ut på landsbygda. «Blanca var svært 

lykkelig over alle lekene vi fant på. Ho var på syk-

keltur og så også noen hester. Du skulle sett hvor-

dan hun frydet seg» fortalte SOS mora hennes. Det 

mest spennende øyeblikket var da ho kom til en 

slags boblelek. Det var noen store plastbobler 

som ho være inne i og rulle rundt. «Jeg har aldri 

vært med på noe sånt før, det var så overasken-

de!» var kommentaren hennes. SOS søskena rulla 

henne over hele plassen til ho vart svimmel og 

ikke greide å slutte å le. 

Som dere vet, er det viktigste av alt det å kun-

ne, vokse, utforske og gjøre sine erfaringer. Der 

er alltid noe nytt som kan læres. Blanca oppdager 

noe nytt hver dag. Akkurat nå går hun på grunn-

skolen. Ved siden av skolen går hun på robotikk 

kurs hver uke. Ho elsker det! Hun føler seg geni-

al. I framtida ønsker ho å bli sekretær og er spent 

på hvor mye dette vil hjelpe henne. Om ikke det-

te var nok, Tar hun også timer i svømming og mu-

sikk.  Ho lærer å spille fløyte og piano. På skolen 

forteller Blanka anekdoter hver dag. Ho delte 

denne: «Jeg elsket Valentine’s day fordi vi lekte 

«amigo secreto» og spiste pizza og iskrem». 

Jeg liker ikke å ta farvel, selv om jeg vet at det 

ikke er lenge til neste brev. Min dypeste takk for 

deres uvurderlige hjelp i kjærlighetens tjeneste.  

Snart vil gode nyheter dra den lange vegen til 

dere og også fylle dere med smil og ømhet. Tiden 

for klokkeklang og søtsaker venter oss. 
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Stella 
Høsten står atter for døra og jeg så glad for å gi 

dere nyheter om utviklingen av deres fadderbarn 

Stella. Ho har utviklet seg til å bli ei livlig og høf-

lig jente takket være deres støtte. Jeg er virkelig 

takknemlig for deres fadderskap, som spiller ei 

viktig rolle for hennes generelle velferd.  

Visste du at favorittfargen hennes fortsatt er 

rosa? Ho elsker denne fargen og liker å være 

kledd i rosa nyanser hele tiden. Ho er ei livlig ung 

jente og har fin framgang i SOS familien. Hoer vel-

dig aktiv og har lagt på seg litt i det siste. Ho læ-

rer å være høflig og sier hun av og til takk når hun 

får noe og unnskyld når ho føler at ho har fornær-

ma noen. Mor Agnes sier at Stella virker rolig, 

men ho kan være utadvendt når du har lært henne 

å kjenne og ho liker å være sammen med andre. 

En annen spennende egenskap med Stella er hen-

nes evne til å dele med andre. Ho har ingenting i 

mot å dele kaker og søtsaker med SOS søskena 

sine. Av og til spiller ho ludo eller «ovare» med 

brødrene og søstrene sine i SOS huset. 

Som andre barn i oppveksten har Stella noen 

utfordringer. Mor Agnes gir henne gode råd og 

snakker med henne om utfordringene hele tiden. 

Stella fyller tolv år i januar og er snart tenåring. 

Ho har også Cecilia som er sosialarbeider som ho 

kan snakke med og få hjelp fra etter hvert som ho 

vokser til.  

Ho vanner nå og da potteplantene sammen 

med sin yngre SOS søster Bless. Ho har også be-

gynt å hjelpe mora si Agnes med matlaging og ho 

vasker grønnsaker. «Av og til er ho snar til å 

springe ut for å leke etter å ha hjulpet meg en li-

ten stund» sier Agnes. Stella går ofte i shorts og 

bluse, ho ser ut til å føle seg mer komfortabel 

med det når ho er sammen med de andre SOS 

søstrene i landsbyen. 

Kan du gjette hva favorittmaten hennes er? Ris 

og spinatgryte, men mor Agnes sier at Stella liker 

det meste av de lokale rettene sammen med sup-

per av peanøttsmør og palmenøtter. Ho er svært 

aktiv og spiser godt, så takket være Agnes er ho 

ei sunn jente. Ho vokser seg sterkere og sterkere, 

ser bra ut og er vanligvis i godt humør. En sunn 

kropp betyr at Stella kan vokse og lære på en god 

måte.  

La meg fortelle litt om hvordan det går på sko-

len. Som vi alle vet er utdanning veldig viktig i et 

barns utvikling. Heldigvis, takket være deres fad-

derskap gjør Stella det bra på skolen. Ho får un-

dervisning i mange fag, inklusiv matematikk og 

integrert vitenskap, og er nå inne i sitt sjette år på 

grunnskolen. Ho får ekstra timer og skolemateri-

ell i sine svakeste fag. Ho får også hjelp fra mor 

Agnes og SOS søskena sine heime for å lære 

meir. Stella ha gode holdninger til skolearbeidet 

og står opp i tide om morgenen. «Ho er den første 

som sier god morgen til meg» sier Stella og «så 

gjør ho ferdig morgenstellet før hun spiser frokost 

og går på skolen.  

Stella er som sagt ei svært aktiv jente og selv 

om ho ofte leker «ampe» der ho hopper, klapper i 

hendene og beveger føttene samtidig, er det fot-

ball som her favorittleken når ho er samen med 

SOS søskena sine. Ved noen anledninger spiller 

ho på laget fra sitt hus når de møter lag fra de 

andre husene i landsbyen. Læreren hennes på 

skolen forteller meg at Stella er en god fotballspil-

ler, ja ho er generelt god i sportslige aktiviteter, 

sier han med et stolt smil. Det er ikke vanskelig å 

se at Stella virkelig liker å spille fotball. Nylig 

hadde skolen et større lek- og sportsarrangement 

der ho spilte på skolelaget, og spilte svært bra. 

Ho fortalte meg også at det var skikkelig kjekt 

da ho sammen med SOS søskena sine besøkte 

ekspresidenten i Ghana på bursdagen hans. 

«Maten smakte 

godt og han ga oss 

vesker og bøker. 

Heldigvis har jeg 

et bilde av meg 

s a m m e n  m e d 

han».  

Igjen, takk for 

livsgleden dere gir 

Stella gjennom 

deres  generøse 

og vennlige støtte!   
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Loge nr. 69 Sankt Olav i 

Sykkylven hadde tatt an-

svaret for å arrangere dis-

triktstorlogemøtet 2018 

møtet og logen skilte seg 

fra oppgaven på en ut-

merket måte. Vel 50 ekso-

vermestre var samlet og 

stemningen god fra første 

stund. Mye logeerfaring 

under samme tak. 
 

Det er ikke anledning til å 

fortelle noe av det som skjer 

innenfor indre dør, men Storlo-

gens oppgradering av ritualet 

var meget bra. En fikk et leven-

de bilde av sin egen logevand-

ring gjennom alle grader, et 

tilbakeblikk som satte tankene i 

sving. Godt gjennomført, kvali-

tet i alle ledd og de nye Storlo-

gebrødrene fikk sin grad på en 

verdig møte. 

 

Brødrene i Sankt Olav hadde 

virkelig lagt seg i selen for å 

lage et ettermøte som også 

skulle huskes. Bordene var ny-

delig dekket med hvite duker 

og blomster. Og duften fra kjøk-

kenet bar bud om hyggelige 

overraskelser. En tre-retters 

middag var annonsert, beståen-

de av gravlaks til forrett, fåre-

stek til hovedrett og en smek-

tende krem brulè til desær. 

Kunne det bli bedre? Mat og 

servering helt perfekt. 

DSS Kristian Haugan var først 

på talerlista og han ønsket de 

nye til lykke med Ordenens 

høyeste grad. Han minnet om 

kravet til kvalitet, noe som er 

viktig for å gi et medlemskap i 

Ordenen den rette tyngde. Et-

termøtene, hvor en kan treffes 

mer uformelt bør også preges 

av kvalitet både når det gjelder 

bekledning og væremåte, det 

påvirker atmosfæren på en po-

sitiv måte. 

Eks OM Bjørn Even Hansen 

fra Loge nr. 101 Fanne, takket 

for graden på vegne av de seks 

og var glad for at han hadde fått 

være med og fått tildelt graden, 

selv om han hører til et annet 

distrikt. 

Br. Åge Wold takket for ma-

ten, på en måte bare Åge kan 

gjøre det. Han fabulerte med 

flere av våre diktere, men klarte 

på underlig vis alltid å bringe 

laksen frem, til stor jubel fra oss 

andre rundt bordet. 

Til loge nr. 69 St. Olav, takk 

for et prikkfritt arrangement! 

Br. Arne Nes 

Storlogegraden ble tildelt: Fra venstre: Jan Ove Skogvold, Tor Ivar Nakken, Hugo Brathaug, Bjørn Even Hansen (101 

Fanne), Asbjørn Rjånes, Anders Einang. 

Distrikt Storlogemøte i distrikt 4 
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Nekrologene har blitt lest. Godordene sit-

ter løst når reisen her er slutt, men det er for 

seint da. Den blomst du ikke sendte. De ord 

du ikke sa.  

Ja, alle skal dø en dag, men alle de andre 

dagene skal vi leve.  

 

Derfor, litt omskrevet: Hvert enkelt liv har 

sin egen betydning, selv dets død bærere i 

seg evighetens spirer. Hver deres tanke som 

tente, hvert hjerte som offerglad brente gir 

næring til frøkorn som døde. Ja, vi ser stadig 

at det gror etter de som døde. Blomsten vis-

ner for å bli til frukt, og frukten avler nye frø 

som bærer genene videre !! 

 

La oss derfor hylle de døde brødre, og 

tenke at brødre som gikk foran har etterlatt 

seg spor som skal vise veien for oss som 

kommer etter.  

De introduserte oss for dette brodersam-

funnet, og ønsket at Ordenen skulle få lov til å 

oppdra oss til ambassadører for de ekte ver-

dier, for rettferdighet og verdighet, likeverd 

og humanisme, ærlighet, gjestfrihet og yd-

mykhet.  

 

Hvilke postulat etterlot disse brødrene til 

oss. Jo, at det handler om vår livsstandard, 

vår personlige og hele samfunnets helse, fun-

damentene for selve livet vi et født inn i. De 

ville at du og jeg skulle forstå at vi er god 

nok, selv om vi ikke er en kloning av en su-

permann, at vi ikke behøver å være så flink 

for å være et godt medmenneske til de som 

lever i vår samtid. Vi behøver ikke være så 

sterk og usårbar. Vi må godta at livet er en 

risikosport, for nettopp det kan gjøre livet 

vakkert, potent og spennende.  

 

For den døende er det trist å måtte forlate 

et liv som han var så utrolig begeistret for, og 

vi som står igjen føler oss fattigere ved at de 

er borte for oss, men vi er rikere med det de 

gav, og vi hedrer minnet til våre avdøde 

brødre ved å minnes de gode eksempel, 

lære av dem, og leve der etter. 

Dette var deres testamente til oss. 

 

 

 

 

Erik Bye har sagt det slik: 
 

Jeg synger meg en blå, blå salme når dagen 

svinger hatten til farvel, 

og ro med sakte åretak mot strender dit alle 

dager ror når det blir kveld. 

Da søker jeg min hvile ved treets trygge rot 

Mens sankthansormer gløder grønt i gresset 

ved min fot. 

Da synger jeg min salme. 

 

Jeg synger meg en blå, blå salme og takker for 

all grøde som ble min. 

For lyse døgn, for barneskritt i tunet og dine 

gode kjærtegn mot mitt kinn. 

Men og for våkenetter som aldri uten ro men 

gav min dag et dunkelt drag  

jeg aldri helt forsto. Nå synger jeg min salme. 

 

Jeg synger meg en blå, blå salme til deg du 

Hånd som sanker og som sår, 

og senker deg signing over jorden med lege-

dom for alle våre sår 

Som byr oss rette ryggen, stå opp og gå i strid. 

Med løftet hode skal hver sjel gå inn i Herrens 

tid. 

Så synger vi vår salme. 

 

En hyllest til de døde 

Av EOM Arvid B Brevik. 
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Referat møte 22.03.2018 
Påskemøtet i loge Vesterveg 

er noe som svært mange brødre 

oppriktig ønsker å få med seg. 

Det gir assosiasjoner om at vin-

teren er på hell, og en ny vår er 

like rundt hjørnet. Brødremålti-

det, der lammekjøttet er en ve-

sentlig ingrediens, understreker 

det religiøse aspektet som også 

betyr mye for mange. Logen vår 

fylles av en spesiell atmosfære 

som kan virke tiltrekkende. I 

overkant av førti brødre hadde 

kranset seg rundt bordene den-

ne aftenen i den påskepynta 

salongen- noe som er mer enn 

det som vanligvis stiller på tors-

dagsmøtene. 

Ordstyrer bror UM Svein 

Rune var ikke sein med å ønske 

brødrene velkommen og kunne 

melde om at vi denne kvelden 

kunne han friste med både lam-

memiddag med ditto tilbehør 

og utsøkt drikke av ulike valø-

rer. Likeså ville det bli anled-

ning til å drikke nytraktet kaffe 

med dertil hjemmeprodusert 

kake servert i kaffesalongen 

ved siden av. Her ville to brød-

re, begge med fornavn Arne, 

utfordre oss med en egenprodu-

sert quiz også. Ikke rart at de 

stilige herrene i det lune og 

røde rommet struttet av forvent-

ning. Sjelden hadde det vel 

vært lettere å dra i gang tors-

dagsvisa enn på dette påskemø-

tet.  

Med de nye, hvite damask-

dukene pyntet med gule stea-

rinlys og servietter kunne vi 

tydelig ane at nå kom påske-

stemninga snikende. Bror Her-

mod med sine ivrige servitører 

stod klare med sine tallerkener 

som var fylt opp med langstekt 

lammekjøtt, kokte poteter, 

blomkål og brokkoli. Nydelig 

brun saus og tyttebærsylte gjor-

de sitt til at det som ble stilt opp 

på bordet foran oss, fikk tunge 

og magesekk til å vri seg av vel-

lyst. Det ble som en andakts-

stund rundt bordet. Munnene 

glemte nesten å gi lyd fra seg, 

men bare åpnet seg opp slik at 

gaffelen kunne levere godsake-

ne til magens forværelse. Da 

matorgien begynte å legge seg, 

og det ble mulighet til å kunne 

uttrykke seg med ord, haglet 

superlativene om den gode lam-

mesteken vi hadde fortært. 

Mange sendte nok en særdeles 

varm tanke til vår gode kokke-

venninne som leverer disse ut-

søkte rettene rett på døra til oss. 

Bror UM informerte om loge 

nr. 7 Ragnvald Mørejarl som i 

2019 skal feire 100 års jubileum. 

En redaksjonskomite er i gang 

med å skrive en jubileumsbok. 

Brødre fra andre loger i distrikt 

4 får mulighet til å betale inn 

200 kr og dermed få selve boka 

med sitt eget navn inni.  

Etter å ha lest opp den opp-

daterte bursdagslista for mars, 

ga han ordet til bror Ole Arne 

Nybø som hadde blitt invitert til 

å framføre kveldens takk-for-

maten tale. Han startet med å 

lese Inger Hagerups storslage-

Fra våre ettermøter 

Quiz. De to Arner orienterer og villeder. 
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ne dikt «Vær utålmodig men-

neske» som på mange måter 

handler om livets mange gåter i 

dagens kaotiske og skjøre ver-

den. Han takket med enkle ord 

for det meget gode måltidet og 

bordfellesskapet vi hadde fått 

være med på. Han satte også 

stor pris på å bli spurt om å kun-

ne takke for maten og ønsket 

overmester og brødre en riktig 

god påske. Etter at bordsetet 

var hevet, ble vi vennlig ledet 

inn i naborommet der vi fikk 

servert kaffe og oppskåret skuf-

fekake. I sannhet var ikke søster 

Liv sin kake en skuffelse, men 

framstod med vidunderlig smak 

og sødme. Alle var enige om at 

vi er heldige som har slike vel-

gjørere i vår orden. Takk skal 

du ha søster Liv. 

Det ble ei trivelig stund i kaf-

fesalongen. Konversasjonen 

rundt bordene vitnet om at vi 

hadde god glede av vårt eget 

selskap. Og da brødreparet 

Arne og ArNe dro fram en hjem-

melaget påskequiz tok stem-

ninga helt av, og konkurransein-

stinktet våknet i karene. Ikke 

mindre enn 28 spørsmål skulle 

gruppevis besvares, og alle 

samarbeidet etter beste evne. 

Til slutt skulle vi rette hverand-

res svar og finne et verdig vin-

nerlag. Seieren gikk til gluping-

ene på bord 3 som vant i suve-

ren stil. På vinnerlaget deltok 

brødrene Arnt Erik, Johan, Olav 

V, Sindre, Roe og Arvid. Disse 

ekspertene fikk en fortjent ap-

plaus og æresbevisninger fra 

forsamlingen. Alle var enige om 

at slike fine innslag på ettermø-

tene kan live opp og gi oss en 

god følelse av å ha fått deltatt i 

fellesskapet. Slike aktiviteter 

bør vi satse mer på for å trekke 

folk til å møte. Siste post på det-

te påskemøtet var utdeling av 

Påskesoga. Redaktøren bror 

ArNe kunne med stolthet hente 

fram den tykke stabelen med 

blader også denne gangen. 

Mange så ut til å sette stor pris 

på årets første utgave av trykk-

saken vår. Fantastisk er det at 

vår loge Vesterveg har klart å 

holde på denne tradisjonen i så 

mange år. Godt jobbet og takk 

skal du ha bror ArNe.  

Klokken 22.30 var det på høy 

tid å komme seg hjem hver til 

sitt. Soga ble rullet forsiktig 

sammen og lagt i frakkelom-

men. Voksne karer ønsket hver-

andre god påske og takket for 

en hyggelig kveld. Tankene ned 

alle trappene begynte å pense 

inn på den ventende påskeferi-

en på hytta sammen med famili-

en.    

 Referent: Alfred Husteli 

Vinnerbordet 

Br. Ole Arne tenker og noterer. 
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Referat fra møte 05.04.18 
Møtet ble holdt i Det Gode 

Vennskaps Grad og som seg 

hør og bør var det lagt opp til et 

utsøkt brodermåltid. Hvite da-

maskduker, vakkert pyntet med 

blomster, var det som møtte oss 

da vi toget inn i salen til akkom-

pagnement av en godt opplagt 

serveringskomite. Det var vir-

kelig fest i Vesterveg! 

Menyen var hjortegryte der 

br. Jarle Rødseth hadde vært 

aktiv som skytter og fung. Eks 

OM Arvid Brevik hadde tatt på 

seg kokkeforkle og kokkelerte i 

stor stil. Han kan dette med å 

lage mat! Det smakte nydelig og 

gikk nok ut over nattesøvnen, 

fordi man hadde vært for ivrig 

til å forsyne seg. Men hva gjør 

vel det når man har det hygge-

lig med god mat i godt lag! 

Det var godt oppmøte, hele 

43 brødre i salen og alle lot til å 

trives godt. 

Br. OM var først på talerlista 

og han gledde seg stort over at 

hele fire brødre hadde fått sin 

første grad. Vi vil få mye glede 

av dere i åra som kommer, var 

br. OMs gladmelding. Møt så 

ofte dere kan, da får dere både 

glede og nytte av medlemska-

pet. 

Br. Jan Mindor Voldsund 

hadde gode ord på vegne av 

fadderne og Kjell Arne Hen-

ningsen takket på vegne av 

kvartetten. 

Pål Selbervik takket for ma-

ten samtidig som han gratulerte 

de fire med graden. ”En opple-

ver noe nytt hver gang grader 

passeres. Kunnskap både gir og 

krever. Rundt bordet er det en 

arena og brodermåltidet er noe 

en har felles. Å takke for maten 

er et fint innslag hvor en god 

gammel skikk føres videre. 

Takk for skiftet er en gammel 

hilsen fra den tiden da folk fra 

grannelaget kom sammen og 

hadde med seg mat, som så ble 

satt fram til felles nytelse”. 

Han gav terningkast 6 for 

dagens hjortegryte, der kvel-

dens kokk hadde sørget for at 

kjøttet var både mørt og vel-

smakende. Og så sausen da . . . 

Br. Pål avsluttet sin tale med 

en god historie, som Soga ikke 

vil ødelegge med å forsøke å 

gjengi i tekst. Slikt må bare 

oppleves, så der gikk dere 

glipp av en god en, dere som 

ikke var der. Brødrene var på 

hjemveg i 22.30-tida. 

Arne Nes, referent 

Rune Gjerde Hansen, Geir Ellingsen, OM Odd Karlsen, Harald Hasåsmyr og 

Kjell Arne Remmen. 

Br Arvid Brevik i fin fart med dam-

pende fat. 

Br. Jarle Rødseth, er en dyktig hjorte-

jeger. 
Br. Pål Selbervik takket for maten. 
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Referat 12.04.2018 
 

Det var tydelig en stolt un-

dermester som reiste seg opp 

ved servitørbordet og ønsket 

vestervegbrødrene velkommen 

til ettermøtet. Blant alle svart-

kledde herrene satt der også en 

fremmed mann i ganske almin-

nelige klær. Vår toastmaster, 

bror Svein Rune Tenfjord, had-

de klart det mesterstykket å 

overtale en ekte professor, Hans 

Petter Hildre, til å kåsere for oss 

etter kveldsmåltidet. Og ikke 

nok med det, kveldens kåsør er 

tennfjording, slik som han selv. 

 

Vår gjest fikk raskt ordet for 

å presentere seg selv. Denne 

kjente professoren hadde stu-

dert og jobbet flertallige år ved 

NTNU i Trondheim, før han ble 

headhuntet til jobben som leder 

for Institutt for havromsope-

rasjoner og byggeteknikk på 

NTNU Ålesund. 

Han var en viktig medspiller 

og inspirator da Høgskolen i 

Ålesund skulle fusjonere med 

NTNU I Trondheim. Sammen 

med Norsk Maritimt Kompetan-

sesenter, rett over gata for 

NTNU, har Ålesund utviklet en 

campus for 2500 studenter og 

mange av dem fokusere sterkt 

på havbaserte næringer og inf-

rastrukturen knyttet til disse. 

Hele 70 % av eksporten vår 

kommer fra disse næringene. 

Nå er det mulig for studenter i 

byen vår ta doktorgrad her i 

Ålesund uten å måtte flytte til 

Trondheim. 

Hildre er talsmann for at 

NTNU i Ålesund må fokusere på 

de store mulighetene som er på, 

i og under havet og være om-

stillingsorientert i forhold til ut-

nyttelsen av de store ressurser 

som fins i det nye havrommet. 

Med Ålesunds beliggenhet rett 

ved storhavet og de store kunn-

skaper om det maritime miljøet 

Ålesund og regionen sitter på, 

er det naturlig at NTNU Ålesund 

blir hovedsetet i Norge for 

forskning og utdanning innenfor 

havrelaterte næringer. 

I hans interessante «fore-

lesning» fikk vi også en gjen-

nomgang av historien til båter 

og fiskeri og den store betyd-

ning denne næringen har hatt 

for vår landsdel gjennom hund-

re av år. 

 

Sjelden hadde det vel vært 

en mer lydhør forsamling i loge 

Vesterveg. Dette likte vår 

brødreflokk å høre. Hans Petter 

Hildre klarte på en særegen 

måte å fange vår oppmerksom-

het og gjøre oss stolte og opti-

mistiske i forhold til den loven-

de framtida. Ikke rart at denne 

kunnskapsrike gjesten vår fikk 

fortjent applaus fra forsamling-

en. Selvsagt ble han også over-

rekt både blomster og ei flaske 

med foredlet drue som seg hør 

og bør. 

 

Ja, tro ikke at referenten har 

glemt at vi husket på å synge 

Torsdagsvisa til Westad også. 

Kveldsmåltidet som bestod av 

brødskiver med lekre og vel-

smakende påleggsorter, hadde 

blitt fortært før professorens 

spennende foredrag. 

Så da gjenstod bare at bror 

Alfred kunne takke for maten og 

for serveringen - som begge 

deler for øvrig var upåklagelig 

også denne logekvelden. Det 

hører med til historien at temaet 

for «takk for maten talen» hand-

let om viktigheten av å spise 

sunn mat til kvelds og ikke 

overdrive inntaket av tunge 

middager. I så måte var denne 

kveldens måltid helt perfekt. 

 

Dessverre gikk det påtenkte 

vennemøtet ut, men da brødre-

ne fikk på seg frakkene og 

vandret ned trappene, så det ut 

for at alle hadde opplevd også 

denne torsdagskvelden som en 

berikelse av livet sitt. 

 

Referent: Alfred Husteli 

Hildre kan virkelig engasjere sine tilhørere. 
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Takk for kveldsmaten, 

12.04.2018 
Da vi var små ble vi ganske 

sikkert hanket inn på kjøkkenet 

av foreldrene for å spise kvelds-

mat. Den besto gjerne av en 

eller to brødskiver med pålegg, 

og et melkeglass. 

I voksen alder er det dess-

verre få av oss som fortsatt spi-

ser kveldsmat. Hvorfor er det 

slik egentlig? 

Dey er viktig å få i seg et sunt 

og næringsrikt kveldsmåltid. 

Det er altså en myte at du leg-

ger på deg av å spise etter klok-

ken 18. Det som derimot kan 

påvirka vekta, er hva en spiser 

til kveldsmat. Derfor kan det 

være lurt å vite hva som er et 

bra måltid og hvor mye det er 

greit å spise.  

Hva skal en da foreslå til hva 

en kan lage seg til kveldsmat:  

Smør deg noen knekkebrød 

med favorittpålegget ditt eller 

bland sammen litt mager yo-

ghurt, müsli, bær og nøtter. 

Eller prøv en skål med opp-

skåret frukt, vanilje-kesam og 

nøtter eller enda sunnere en 

smoothie av frukt, bær og/eller 

grønnsaker. 

Prøv også hjemmelagde, 

grove scones, grove vafler eller 

grove pannekaker. 

Det er ikke når på døgnet vi 

spiser som har noe å si for hvor-

vidt en legger på seg eller ikke, 

det er totalinntaket vårt i løpet 

av dagen som teller. 

Spis et sunt og næringsrikt 

kveldsmåltid. Det er altså en 

myte at du legger på deg av å 

spise etter klokken 18. Det som 

derimot kan påvirka vekta, er 

hva du spiser til kveldsmat. Så 

derfor kan det være lurt å vite 

hva som er et bra måltid og hvor 

mye det er greit å spise. Det er 

lurt å spise ordentlig mat som er 

sunn, næringsrik og metter. Vi 

gjør lurt i å unngå å spise tung 

og fet mat i store porsjoner om 

kvelden, da forbrenningen vår 

er lavere mens vi sover - over-

skuddsenergien lagres da lette-

re som fett i kroppen. 

Mat og drikke som gjør at 

du våkner bør også unngås, 

som sjokolade, te og kaffe. 

Det heller ikke er særlig guns-

tig å innta raske karbohydrater 

til kvelds, da det gir ras-

ke svingninger i blodsukke-

ret og kan føre til økt appetitt og 

overspising. 

Derfor kan det være en god 

idé å styre unna usunnheter som 

potetgull, sjokolade, brus, ka-

ker, lyst brød og annen snacks 

som faller under denne katego-

rien. 

Vår loge Vesterveg velger 

noen ganger som kveldsmat på 

ettermøtene brødskiver med 

ulike påleggsorter i stedet for 

tunge middager og kaker med 

kaffe. Dette tror jeg  er sunnere 

for oss og natten blir enklere å 

komme gjennom. Så for oss som 

er glade i livet og er kommet 

godt opp i årene nå, vil en slik 

kveldsmat lik den vi fikk i barn-

dommen, være å foretrekke. 

Det fikk vi denne kvelden. Fak-

tisk føler vi oss mye bedre etter-

på! Her var mer enn nok av sunn 

og god mat, og alle fant seg på-

legg som tunga kunne lik-

te.Takk for en vel utført jobb 

dere servitører, og takk for at 

dere tok dere tid til høre på 

meg. Det er alt sammen godt 

ment!                                        

 Alfred Husteli 

Her er det bare å begynne i en ende . . . 

https://www.kk.no/livsstil/frokosten-bloggerne-sverger-til-30278
https://www.kk.no/livsstil/frokosten-bloggerne-sverger-til-30278
https://www.kk.no/livsstil/derfor-b%C3%B8r-du-velge-bl%C3%A5-druer-24193
https://www.kk.no/livsstil/derfor-b%C3%B8r-du-velge-bl%C3%A5-druer-24193
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26.04.18 klubbaften 
Det var Klubbaften og litt 

skuffende at det ikke var mer 

enn 31 til stede. Men en klubb-

aften sent i april har aldri virket 

fristende for brødrene. Det er 

sent i sesongen og det er ofte 

helt andre ting som opptar en 

bror, med familie, hytte og ikke 

minst båt som skal på sjøen. 

Klubbaften bør nok legges litt 

annerledes i møteplanen. 

Men vi hygget oss, vi som 

var der. Nydelige smørbrød med 

røykalaks eller reker, og br. Hel-

ge Haaseth takket for maten før 

en godt opplagt br. Erling som 

dreide hjulene. 

Kvelden gav et overskudd på 

kr. 7940, noe som forteller at 

gjennomsnitt loddkjøp var over 

kr 200 pr. pers. 

 

Arne Nes, referent 

Br. Helge Haaseth er en dyktig fortel-

ler, nøyaktig som få. Og han har 

opplevd mye, men det er en forutset-

ning at brødrene er tilstede, for å  få 

med seg innholdet i ”Brødrenes 5 

minutter”. Utrolig mye erfaring i 

salen, når brødrene forteller. Meget 

interessant, og ofte overraskende, 

dette hadde jeg ikke trodd . . . Osv. 
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Møte 03.05.18 
Siste møte før ferien var vå-

rens Eks OM-møte. Etter et godt 

innemøte kunne en gå til bords 

til nydelig dekkede bord og 

Brikkens bacalao på menyen. 

Torsdagsvisa ble sunget og vi 

kunne nyte godsakene, med 

små kommentarer om at dette 

var nyyydelig! 

Og nok ble det også. Etter at 

en hadde spist første tallerken 

var det bare å gå og fylle på til 

ny dyst. Det fikk heller gå ut 

over nattesøvnen, en spiste 

gjerne mer enn godt var. 

 

Eks OM Arne Aasen viste 

bilder og fortalte fra Svalbard, 

noe også våre gjester fra loge 

Bolsøy satte pris på. 

 

OM Per Kosberg Kaasen fra 

loge nr 151 Bolsøy, takket for 

maten, fortalte ei god historie 

og ønsket alle brødre god som-

mer. 

Kl. 22.10 var de fleste på 

hjemveg etter enda en hyggelig 

kveld i Vesterveg. 

Nå var det ferie! 

Arne Nes, referent 

SELJEFLØYTA 
av Hans Børli 

 

Jeg gikk alltid  

med tele under foten 

i skjær av froststjerner. 

Men knopper skalv 

under skjell som frosten 

kysste. 

Og vatn svarvet i isen, 

svarvet gjennom skinnende 

skåler 

som stjerner sank i. 

Jeg maktet vandringa gjen-

nom vintrene 

fordi jeg ville skjære 

ei fløyte av selje 

og spille på den om våren. 

Brikken ved grytene, sik-

ret et kjempegdt måltid! 
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Endelig klaffet det for vår 

loge å kunne arrangere et 

nytt besøk hos våre brød-

re i vår vennskapsloge 

Dag Hammarskjøld i 

Stockholm. 
«Utenriksminister» Ingebrigt 

Holst Dyrnes har hatt god kon-

takten med  bror Eks.OM Gøran 

Peterson som sammen har lagt 

alt til rette for et uforglemmelig 

besøk i den svenske hovedsta-

den. 

Det var ialt 14 påmeldte, 8 

brr. og 6 ledsagere. Men dess-

verre måtte vår Skattmester 

Svein Alnes melde pass på 

grunn av sykdom. 

Avreise tidlig torsdag 10 mai 

og etter mellomlanding på Gar-

dermoen ankom vi Arlanda i et 

nydelig vårvær. 

To maxitaxi tok oss til vårt 

hotell Scandic i Kungsgatan, 

sentralt, rett ved Drottingens 

gate. I det sommervarme været 

var vi fort ute på byen, på egen 

hånd i flere grupper. Det var 

ingen faste poster på program-

met denne dagen, så vi var  

overlatt til oss selv og avtalte en 

felles middag på en Kinarestau-

rant like ved hotellet senere på 

kvelden. 

Fredag opp-rant med samme 

fine været og først på agendaen 

sto et besøk i Stadshuset, rådhu-

set i Stockholm. Vi ble møtt av 

en hyggelig delegasjon  fra 

loge Dag Hammarskjøld ved 

inngangen til det flotte bygget, 

som står som et symbol på Sve-

riges mektige tider, vakkert 

plassert på Kungsholmen. 

Stadshuset ble bygd opp av 

ca. 8 million teglstener og med 

et tårn på 106 meter ruver det 

godt i sentrum av Stockholm. 

Huset inneholder foruten kontor 

og møtesaler for politikerne 

også tre praktfulle festsaler og 

unik kunst. 

Etter en omvisning i Stadshu-

set ble vi hentet med buss til en 

sightseeing rundt om i Sveriges 

hovedstad. På denne rundturen 

ble vi guidet av brr. Lars 

Bergsten og Svein Westerberg 

på en morsom og berikende 

måte. 

Bussturen endte opp ved 

Wasamuseet hvor vi ble servert 

varm lunch for deretter å få en 

grundig orientering om Wa-

saskipets storhet og historie  av 

en av husets egne guider. 

I det vi hadde spist kinamat 

torsdag forlangte br. Johan Dol-

men at fredag kveld skulle vi ha 

«skikkelig» mat og vi endte da 

opp i et «steakhouse» til saftige 

biffer med godt tilbehør. 

Lørdag på dagtid var det ing-

en faste poster på programmet 

før vi skulle i «Høgtidslosje» i 

Ordenshuset om kvelden. 

Logemøtet i sin helhet ble 

tilegna mannen som har gitt sitt 

navn til vår svenske vennskap-

loge, selvfølgelig Dag Ham-

marsjøld. 

Med musikk og dikt ble vi 

kjent med hans usedvanlige liv 

og lagnad som den høgt aktet 

personlighet og politiker han 

var og som dessverre døde i en 

Loge Vesterveg  i østerveg 

Søren Westerberg ønsker oss velkommen til Stockholm og omvisning i 

Stadsbygget., Klubbmester Kjell Åke Karlsson. 
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flyulykke i Zambia 18 septem-

ber 1961 56 år gammel.. 

Etter «Høgtidslosjen» var det 

bankett, utmerket ledet av 

«klubbmester» Kjell Åke Karl-

son og som høytidelig ble åpnet 

En glad gjeng venter på biffen . . . 

Eks OM Gøran Peterson  

(mrk. slipset) 

Eks OM Arvid Brevik og OM Bengt Branzen. 
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med våre nasjonalsanger. Vår 

eksOM Arvid Brevik holdt en 

flott tale hvor han bl.annet kom 

inn på utviklingen i våre sam-

funn og viktigheten av å opp-

rettholde vennskapet mellom 

våre losjer. Han overrakte der-

etter vår gave til loge Dag Ham-

marskjølds overmester Bengt 

Branzen, en kopi av Ålesund 

kirke montert på en skifer taks-

tein som stammet fra bybran-

nen. En lignende gave, en kopi 

av Rønneberghuset , ble gitt vår 

vennskapsloge ved et tidligere 

besøk. 

Av de talene som ble gitt kan 

nevnes den alltid glade og nor-

geskjære br. EksOM Gøran Pe-

terson som kom inn på historien 

ved våre losjes vennskapsbånd. 

Våre brødre i losje Dag Ha-

marskjøld hadde også denne 

gangen lagt ned mye arbeid i 

forberedelsen til vårt besøk og 

jeg vil også benytte anledning-

en med dette referatet i SOGA å 

takke for oss og for et minnerikt 

besøk i den strålende sol-rike 

svenske hovedstad. 

Vi skulle gjerne også sett at 

vi var fler Vestervegere som ble 

med på turen og at også fler av 

våre brødre i loge Dag Ham-

marskjøld kunne delta i for-

brødringen. 

Til slutt vil jeg berømme vår 

«utenriksminister Brikken» for 

det arbeidet og forberedelsene 

han la ned i forkant av besøket, 

han skal ha mye av æren for en 

vellykket tur. 

 

Eks.OM Arne Aasen 

Ingvil Tennfjord og UM Svein Rune Tennfjord i hyggelig samtale ved bordet. 

Br. Johan Dolmen fikk ”skikkelig mat” 

Utenriksminister Ingebrigt Holst 

Dyrnes dokumenterer. 
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Referat fra møte 30.08 
Det så ut til at alle de fram-

møtte brødrene hadde hatt godt 

av sommerpausen og gledde 

seg nå til å få starte opp igjen 

sine aktiviteter i logen. Faste 

håndtrykk vitnet om at gjen-

synsgleden var stor. Trolig had-

de de fleste begynt å savne sine 

brødre, for replikkene satt lett, 

og alle de hjertelige smilene så 

ut til å være ekte og velmente. 

«Kjekt å se deg!»  

Møte i logesalen hadde truk-

ket litt ut i tid denne kvelden, så 

derfor var det ekstra hyggelig å 

bli invitert til ettermøtet av vår 

kjære undermester. Dessverre 

var ikke vår pianist til stede 

denne kvelden, og dermed måt-

te vi sløyfe velkomsttrudelutten. 

Men Torsdagsvisa klarte vi selv-

sagt å synge av hjertens lyst 

uten akkompagnement.  

En smakfull og innholdsrik 

kveldsmat stod oppdekt og klar 

på et stort bord da møteleder 

kunne ønsket oss velkomne til 

bords. 

Praten gikk lett og livlig om 

den fantastiske sommeren vi 

hadde fått oppleve og ferieturer 

i innland og utland. Humøret 

rundt bordene vitnet om at litt 

sosialt samvær er noe vi setter 

stor pris på. 

Litt program kunne også UM 

Svein Rune Tenfjord by på, selv 

om det var høstens aller første 

ettermøte. Flere hadde rundet 

år i løpet av sommermånedene, 

og navn og alder på disse ble 

lest opp en for en. Og de som 

hadde feiret runde dager, fikk 

selvsagt litt ekstra oppmerk-

somhet. Disse er Are Homlong 

(85 år), Svein Helland (85 år),  

Arne Nes (80 år) og Per Sverre 

Vadseth (80 år).  De tre første 

var til stede og kunne motta 

både varme gratulasjoner og 

annen heder. 

Undermester hadde utfordret 

bror Thor Idar Magnussen til å 

fortelle om seg selv («en brors 

fem minutter»), og det ville selv-

Fra våre ettermøter 

Blomster til Are, som var bortreist på dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Brr. Arne og 

Svein hadde 

fått blomster 

og besøk 

hjemme, så 

her måtte de 

nøye seg med 

gode ord, og 

det holdt 

lenge! 
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sagt den livsfriske 87-åringen 

gjerne. Men å kunne klare det 

på fem minutter, er for denne 

mannen ikke så lett å greie. For 

hans lange og innholdsrike liv 

har inneholdt en rekke yrker og 

tillitsverv i tillegg til familie, ut-

danning og logearbeid.  

 

Her kan nevnes arbeid for 

rådmannskontoret, arbeidskon-

toret, trygdekontoret i Sula og i 

Ålesund, i sosialdepartementet, 

Ålesund boligbyggelag, Spare-

banken Møre. Han har vært 

medlem i bystyret, nestleder i 

likningsnemda, i speiderbeve-

gelsen, sportsklubben Herd og 

Røde Kors for bare å nevne noe. 

For sin store innsats har han 

mottatt Kongens Fortjents me-

dalje! 

Arbeidet i Odd Fellow logen 

(siden 1987) har hatt høy priori-

tet. Her har han vært innom de 

fleste verv, både i logen og i 

leiren, og han fikk være med på 

å skrive ned Leirens 50-årige 

historie. For oss andre er det 

bare å ta av seg hatten for alt 

det denne mannen har klart å 

utrette til glede for samfunnet, 

og vi bøyer oss i støvet og er 

stolte over å ha en slik bror i 

våre rekker. 

Til slutt hadde bror Ingvar 

Rishaug fått i oppgave å holde 

takk-for-maten talen. Han følte 

seg selvsagt beæret som hadde 

fått lov til å takke for den «lette» 

kveldsmaten. Livsretten hans er 

kanskje den noe «tyngre» fåri-

kålen, som kanskje blir mer ak-

tuell på et annet ettermøte. Som 

et apropos til det, fikk vi et gjen-

hør med sketsjen «Fiskeribøl-

gen» (Rolf Just Nilsen). Her får vi 

oppleve at bror Yngvar bærer 

på et stort skuespillertalent - 

«du skal få livretten din — fåri-

kål - når du kommer hjem-

OVER»!  

 

«Kveldsmat med mye godt 

pålegg å velge i, er også bra. 

For det smakte godt, og med 

ramma rundt, pådekking og ser-

vering av våre utmerkede servi-

tører, kan vi ikke klage. Takk 

for en trivelig kveld videre», 

avsluttet den blide takk-for-

maten taleren.  

 

Og dermed var dette første 

ettermøtet denne høsten gjort 

unna, og vi gikk eller kjørte  alle 

hjem til seg. 

 

Referent: Alfred Husteli 

Når en slipper løs bror Thor Magnussen og lar han fortelle om sine mange 

gjøremål og forskjellige stillinger i livet, ja da går tida fort. 
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Referat møte 13.09.18 
Serveringsgjengen stod stilig 

oppstilt og nynnet «Hør min 

sang» da sultne brødre toget inn 

i salen, til kveldsmat. Bordene 

dekket, brød og pålegg sirlig 

lagt opp på fat, så her var det 

bare å forsyne seg. Torsdagsvi-

sa ble sunget til br. Arnfinns 

varierte akkompagnement, og 

det var fin stemning i salen. 

 

Vi var tidlig til bords, en halv 

time før vanlig tid, da møtestart 

var flyttet til 19.00 i stedet for 

19.30. 

 

Br. UM ønsket velkommen og 

ga ordet til br. OM som ønsket 

br. Per Arne Remme til lykke 

med 50 årsdagen. Han fikk også 

blomster fra br. OM. 

 

Br. Roe Holen refererte fra 

sykebesøk hos Johan Dolmen. 

Han hilste også fra br. Steinar 

Rasmussen. 

 

Br. Arvid Vedvik fikk ordet til 

«Brødrenes 5 min», og tok oss 

med på en reise gjennom for-

skjellige ting han har vært borte 

i gjennom et langt liv. Slikt lar 

seg ikke referere og jeg bare 

gjentar; vær til stede selv når 

brødrene forteller, for de som 

ikke er til stede går glipp av 

mange gode historier og viten 

om sine medbrødre. Det jeg kan 

si, er at br. Arvid Vedvik har 

hatt et svært interessant liv. Og 

han er aktiv fremdeles. 

 

Br. Arvid Brevik leste egne 

tanker i et lite foredrag han had-

de kalt «En hyllest til de døde». 

(Denne blir gjengitt i Jule-Soga). 

Da alle var mette og fornøy-

de hevet br. UM bordsetet kl. 

21.05, og bad brødrene likevel 

bli sittende til en godprat om de 

følte for det. Men det var det få 

brødre som gjorde og de fleste 

var ute av matsalen før 21.30. 

Br. Arne Nes 

Br. Per Arne Remme med blomster i anledning 50 årsdagen 

Br. Arvid Vedvik 

Br. Arnfinn Hoseth takket for maten 

og fortalte ei selvopplevd historie 

om barnebarn på Sukkertoppen. 

Tidarvende 
 

Henrik Straumsheim 

 

Når sola om kvelden i vest sig ned, 

då lyser det mildt over sjø, 

og dagen sig inn i ein unders fred, 

det rodnar om tind og tø. 

 

Kvar bolk av vårt liv har si solfalls-stund 

med fargar i gull og rav, 

og minna sit att liksom sol i sund 

frå drøymande kveldstilt hav. 

 

Då ser vi attende på dagar som fór, 

dei slokna som eld i glør, 

fjellelva fossar imot sin fjord 

som skiftande fell og flør. 

 

Morgonen strøymer imot sin kveld, 

og sommaren mot sin haust, 

men ættene nører ein jonsokkveld 

av nykveikte dagar i aust. 
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Møtereferat, 20.09.2018 
 

Undermesteren vår, bror 

Svein Rune kunne ønske de 

frammøtte brødrene hjertelig 

velkommen til nytt ettermøte, 

alltid lun og uten de store 

faktene som den gentleman 

han er. Alt så ut til å være 

godt forberedt og klappet og 

klart. Med god hjelp av bror 

Hermod og servitørene hans 

var det bare å finne seg en 

sitteplass ved bordene og 

nyte kvelden i godt lag sam-

men med sine brødrevenner. 

På ett av bordene stod deilig 

kveldsmat ferdig dandert. De 

fleste ser ut til å foretrekke 

brødskive framfor en tung 

middag så sent på kvelden. 

Det manglet ikke på verken 

pålegg eller drikke, så sjan-

sen var stor for at alle fikk 

spise seg mette denne kvel-

den også. 

Etter måltidet fikk vi infor-

masjon om hvordan det gikk 

med innsamlingen av penger 

til Landssaken. Ennå manglet 

det noen tusenlapper før må-

let var nådd, så de som ikke 

hadde betalt ennå, ble opp-

fordret til å gjøre opp sine 

forpliktelser så snart som 

mulig.  

«En brors 5-minutt» var 

neste post på programmet. 

Denne gangen var det vår 

storrepresentant, bror Knut 

Rogne, sin tur å fortelle om 

seg selv. Denne ektefødte 

ålesundsgutten hadde feiret 

sin sekstiårsdag i mars dette 

året. Han utdannet seg til 

elektroingeniør her i Ålesund 

før han giftet seg i 1983. Vi-

dere etablerte han seg med 

hus og hjem først på Flisne-

set, senere i Olsvika og til 

slutt i Fremmerholen der han 

nå bor. På fritida har han likt 

å drive med ulike idretter og 

friluftsliv med hytte på Fjell-

setra og fritidshus på Ona. 

Han hadde også vært aktiv i 

Røde Kors hjelpekorps. Spe-

sielt godt likte han å være på 

sjøen og fiske (hummer!) I 

1977 begynte han å jobbe i 

Televerket (senere Telenor) 

der han var i hele tretti år. 

Han har siden hatt mye å gjø-

re med digitalisering og ut-

legging av fiberkabler i nær-

området vårt og i nabokom-

munene. I denne tiden i Ta-

fjord Kraft fra 2008 til nå har 

han vært med å bruke en 

milliard kroner på denne fi-

berutleggingen! Dette betyr 

at de nå har 20 000 privat-

kunder og 1000 bedriftskun-

der som kan glede seg over 

et robust og raskt internett. 

Det gjenstår nå bare et lite 

område av bysentrum, så har 

de aller fleste fått tilgang til 

dette fibernettet. Om et to-tre 

år regner han at alt arbeid 

med fiberutlegging er full-

ført. Så hva som skjer etter 

det, i forhold til jobb, er 

uvisst. Kanskje må han ty til 

Nav, i verste fall? Heldigvis 

får han mer tid til å dyrke 

sine hobbyer og fortsette 

med sin flotte innsats i loge 

Vesterveg. 

Etterpå var det bror Hå-

kon Jarle sin tur å takke for 

maten. Han likte best å spise 

god, gammeldags kveldsmat 

framfor overdådige midda-

ger så sent på kvelden og slo 

derfor et slag for den sunne 

linje. Til avslutning på en 

rask og effektiv takketale for-

talte han denne passende 

vitsen: Det var en kar som lik-

te å forsyne seg flerfoldige 

ganger før han hadde fått nok. 

Kona syntes dette var ekkelt. 

Hun spurte han om det ikke 

var uforskammet og uhøflig å 

gå så mange runder. Nei, 

svarte mannen, jeg sier bare 

at jeg henter mat til deg, jeg! 

Helt til slutt ville han takke 

bror Hermod og kompani for 

en strålende utført jobb med 

mat og servering. Det er kan-

skje på høy tid at vi må 

henge bror Hermod på veg-

gen i glass og ramme! Denne 

mannen har gjort seg uunn-

værlig, avsluttet vår sermoni-

mester. 

Siste økten denne loge-

kvelden skulle foregå i sa-

longen. Vi fikk beskjed om å 

ta med oss kaffekoppen og 

vandre inn i naborommet. 

Brødrene Arne Rolf og Sindre 
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hadde laget en quiz med 

mange vanskelige spørsmål. 

Vi ble delt i fem grupper som 

skulle konkurrere med hver-

andre. Etter omkamp gikk 

seieren til gruppe nummer 

fire (se bildet) som imponer-

te med sine store kunnska-

per.  

Helt til slutt skulle det 

være trekning i et eget lotteri 

blant de som hadde gjort 

opp for seg i Landssaken. 

Hovedgevinsten, en flaske 

sterk drikke,  gikk til bror 

Kjell Odd. Referenten er 

usikker på om vinneren ble 

særlig overbegeistret da han 

mottok gevinsten han hadde 

vunnet. 

Klokken begynte å nærme 

seg halv elleve, og enda en 

hyggelig kveld i logen ebbet 

ut. 
Referent: Alfred Husteli 

Vinnerbordet, denne kvelden 

Referat 27.09.18 

EOM-møte 
 

Etter møtet i salen ble vi bedt 

til bords av fung UM Knut Rog-

ne. Overmester Odd Karlsen  

ledet gjestene til bordet til slutt. 

Og gjestene, det var 7 brødre 

fra loge nr. 94 Martin Linge, som 

hadde tatt turen helt fra Måløy. 

Sprekt gjort, noen reiste retur 

etter møtet mens de mer fornuf-

tige overnattet i Ålesund før re-

tur. Eks Deputert Stor Sire Per 

Arne Vidnes hadde også funnet 

vegen til Vesterveg denne kvel-

den. 

Nydelig dekkede bord, med 

blomster og nynnende serve-

ringsgjeng var på plass. Meny-

en, Erlings fiskesuppe, hadde 

tydeligvis fristet mange og sup-

pa ble også servert i tallerken 

ved bordet, av samme serve-

ringsgjeng. Ypperlig håndlag 

på de karene. Og maten smakte 

perfekt, også påtåren!! 

Etter maten fikk Overmester 

Odd Karlsen ordet der han 

fremhevet verdien av å besøke 

andre loger. ”Der er alltid noe å 

hente, der andre gjør de samme 

tingene som vi, men også de på 

sin måte. Vi lærer av hverand-

re”. Han håpet de gjestende 

brødre ville hygge seg med 

denne kvelden i Ålesund. 

Det ble hilsen fra gjestene, 

og ønske om at Loge Vesterveg 

 

 

 

Gjester fra Måløy ved br. OMs bord 
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kunne gjøre en gjenvisitt i Mål-

øy, når det måtte passe. 

Br. Gunnar Hessen fortalte 

om Martin Linge, som vokste 

opp på Hessøya, merk navnet, 

sa Gunnar. Martin Linge var en 

vilter krabat i oppveksten og 

ikke helt enkel å takle for lære-

ren. En dag hadde han faktisk 

med seg en ekte revolver og 

fyrte av et skudd inne i klasse-

rommet. Hva som da skjedde, 

bortsett fra at ingen ble skadet, 

visste ikke br. Gunnar noe om. 

Men en artig historie var det. 

Eks Overmester Per Stor-

haug var tildelt brødrenes 5 

min. og han fortalte om liv og 

oppvekst, utdanning og ar-

beidsliv. Men som så ofte sagt 

før, det er de som er tilstede på 

møtet som får høre brødrenes 

historie. Veldig interessant å 

høre Per fortelle. 

Eks Overmester Gunnar 

Vassbotn takket for maten, noe 

som ikke var så vanskelig etter 

ei slik herlig suppe. Han avslut-

tet takketalen med ei historie 

som ikke skulle være for grov 

men tålelig  . . . . ”En av byens 

lette fugler – kalt Ålesund Open, 

var blitt gravid og ville nå forsø-

ke å få en forsørger til sitt venten-

de barn. I den forbindelse hadde 

min venn fått et brev i posten fra 

omtalte lette fugl, om at han ville 

bli innkalt til et møte om far-

skapssak. 

Når det første sjokket hadde 

lagt seg og etter en dertil egnet 

tenkepause, vel vitende om kvin-

nens utsvevende fortid, sendte 

han et svarbrev som begynte som 

følger; Sitat: Som svar på Deres 

rundskriv . . . . .” 

Nok en gang takk for et ut-

merket måltid. 

Etter at bordsetet var hevet 

trakk brødre ut i Salongen til 

kaffe og noe søtt. Brødrene 

blandet seg og praten gikk liv-

lig da undertegnede forlot mø-

tet, noe tidligere enn de aller 

siste. 

Arne Nes, referent 

 

Eks Deputert Stor Sire, Per Arne Vidnes gjestet også logen denne kvelden og 

fant seg vel til rette blant brødre fra Måløy. 

 

En uslåelig duo, br. Hermod Jørgen-

sen og kveldens suppekokk, br. Er-

ling Helseth 
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Referat 04.10.2018 
Som vanlig ble denne kvel-

dens ettermøte åpnet med at vi 

servitørene lokket brødrene inn 

fra kaffesalongen med fengende 

vokal nynning godt hjulpet av 

en godt opplagt pianist. En 

anelse duft av blomkålsuppe 

pirret brødrenes neseborer i 

det de inntok sine stoler rundt 

de fire bordene som stod på-

dekket. På kjøkkenet hadde 

bror Olaf Fugelsøy holdt på å 

forberede blomkålsuppen etter 

alle kunstens regler i et par ti-

mer allerede, og alt tydet på at 

den store pannen med suppe 

stod velduftende og ventet på å 

bli servert. 

 

Vår undermester, bror Svein 

Rune, ønsket så alle velkom-

men. Torsdagsvisa ble heller 

ikke avglemt, og stemningen i 

salen virket å være særdeles 

bra. Det ble så litt tid til diverse 

informasjon før kveldens mat 

ble båret inn i store boller slik 

at herrene kunne forsyne seg. 

Forskjellig  tilbehør til suppa 

hadde også blitt satt fram på 

bordene slik at dette måltidet 

ble en skikkelig vitaminbombe. 

Hver bror forsynte seg både en 

og to ganger og så ut til å kose 

seg med det de fikk servert. 
Etter at maten hadde blitt 

fortært, var det bror Alfred sin 

tur å takke for maten. Han fram-

hevet i sin takketale hvor næ-

ringsrik og sunn blomkålen er 

for kroppen vår og oppfordret 

sine logebrødre til å spise mer 

blomkål, brokkoli og andre 

grønnsaker i hverdagen.  Sam-

men med en daglig trimtur kan 

slik sunn mat motvirke sykdom 

og dårlig helse. 

Loge Vesterveg er heldig 

som har flere flinke kokker i 

sine rekker. Denne gangen had-

de bror Olaf blitt utfordret. Hans 

blomkålsuppe ikke bare smakte 

bra, men var også proppfull av 

helsebringende næringsstoffer.  

Han fikk derfor en velfortjent og 

stor takk for sin innsats i form av 

en høylytt applaus. 

Bror Alfred benyttet også 

anledningen til å takke bror 

Hermod Jørgensen for hans 

lange og trofaste tjeneste på 

kjøkkenet. Som en liten takk for 

alt han som han gjør for oss på 

våre ettermøter, hadde jeg 

skrevet en riMix for å hedre 

han.  Tittelen på de to versa jeg 

leste til Hermod, er «Inga armod 

med Hermod» . Alle applauderte 

for hans utrettelige innsats gjen-

nom så mange år. 

Siden det ellers var lite med 

annet program denne kvelden, 

fikk jeg også anledning til å lese 

noen riMixer til om Aafks be-

strebelser på å klare opprykk til 

eliteserien. Det satte jeg stor 

pris på å få gjøre, men jeg er 

ikke helt overbevist om at det 

falt i så god jord rundt bordene. 

 

Alle forflyttet seg nå ut i kaf-

fesalongen der vi fikk servert 

kaffe og litt småsjokolade. En ny 

quiz var utarbeidet og fordelt på 

fire grupper. Spørsmålene var Br. Alfred Husteli 

Br. Olaf Fugelsø kan virkelig trylle frem nydelige smaker for hungrige brød-

re! 
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litt lettere denne kvelden hel-

digvis, og vår gruppe kunne 

innkassere en seier og enda 

mer sjokolade i premie. 

Resten av kvelden gikk med 

til hyggelig og sosialt samvær 

ved bordene og til å fortelle vit-

ser som fikk fram gapskratten. 

Alt i alt ble denne logekvelden 

all deles strålende, og flere ble 

sittende igjen både vel og 

lenge. 

 

Referent: Alfred Husteli 

Inga armod med Hermod... 
04.10.2018 

I Vesterveg er vi så heldige å ha ein kjøkkensjef som er heilt unik 

han er på pletten i logen seint og tidleg og ingen i verda er han lik 

så er det ein som fortener superlativ og ros 

må det da vere bror Hermod, sjefen for kos! 

Rart han enno held ut, men kanskje vår kjære bror berre er slik! 

 

For oss bortskjemte gutar er vår gode bror meir som ei kjærleg mor 

og byr oss på mat og hyggje kvar torsdagskveld, den beste på jord 

så mang ein fyrstereisbror har vore i hans lære 

og fått innprenta kva som er ein god atmosfære 

så ikkje rart vår unisone takksemd til deg Hermod er uhorveleg stor! 

 

Alfred Husteli 

Møte 18.10.18 
Etter et heller langt møte i 

logesalen, med gradspassering 

for Harald Hasåsmyr, var det 

god stemning da vi toget inn i 

spisesalen til nydelig dekkede 

bord, klare til å innta reker av 

beste slag. Nynnende servitører 

var på plass, til pianoakkom-

pagnement av br. Arnfinn. Ram-

men var den aller beste. 

Br UM bad oss sitte. Store fat 

med reker ble båret inn og det 

var bare å starte 

håndarbeidet. Og 

det gikk unna! Re-

kene «fikk bein å 

gå på». 

Br. Roe Holen ori-

enterte litt om Lo-

gens hjemmeside. 

Vær obs på at her 

er det mange ting 

å se på. Han lan-

serte ideen med å 

ta for seg hjemme-

sida som tema på 

et senere ettermø-

te. 

Br. OM fikk ordet 

og hilste til kvel-

dens hovedper-

son, Harald Ha-

såsmyr og gratu-

lerte ham med Den Edle Kjær-

lighets Grad. Br. Hasåsmyr kvit-

terte med sin tale, der han tak-

ket for graden og følte han var 

blitt godt mottatt i logen. Han 

fremførte også et eget dikt om 

gradspassering. Br. Arvid Ved-

vik, fadder til Harald, holdt en 

fin tale der han uttrykte glede 

over å ha fått br Harald med i 

Ordenen. Du passer så godt inn. 

Vi trives så godt i ditt selskap! 

Han avsluttet sin tale med et si-

tat: Det sies at kjærlighet gjør 

blind, men et godt vennskap vel-

ger man med lukte øyne. 

Så var det brødrenes 5 mi-

nutt og takk for maten. Br. Johan 

Dolmen fikk ordet. Før han tak-

ket for maten, ville han fortelle 

litt om seg selv. Og det skal 

sies, det er den friskeste 5-

minutt-tale jeg noen gang har 

opplevd! Takk br. Johan, denne 

talen skulle jeg ønske flere had-

de fått oppleve. 

Bordsetet ble hevet og mette 

og fornøyde gikk vi til salongen 

for kaffe og noe søtt. En kjekk 

logekveld med regn og storm 

ute, men varmt og godt inne. 

Br. Arne Nes, referent. 
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Referat 25.10.18 
 

Møtet i kveld var godt besøkt 

i forhold til tidligere kvelder. 

Etter et diskusjonsmøte i logesa-

len gikk vi til bords, akkompag-

nert av piano og  serveringsper-

sonale, til dekkede bord og 

kveldsmat på menyen. 

Br. UM ønsket velkommen og 

det skulle ikke mer til før sultne 

og tørste brødre var i gang ved 

langbordet som var rikt dekket 

med god og enkel mat. Et skik-

kelig kveldsmåltid. Her kunne 

hver enkelt bestemme hva og 

hvor mye, og det varierte gans-

ke mye på de enkelte tallerke-

ner! 

Etter at bordene var ryddet 

fikk undertegnede anledning til 

å fortelle litt om seg selv og et 

par skrøner i tillegg til å takke 

for maten. Det gikk ganske greit 

og etter oppfordring fra br. UM 

tok vi med kaffekoppene til sa-

longen hvor en fikk noe søtt og 

trekning av gevinster i 

”redningslotteriet”. 

Eks OM Arne Aasen, godt 

støttet av br skattmester Svein 

Inge Alnes, sørget for at alt gikk 

riktig for seg. 

Det viste seg at br. Johan 

Dolmens dusjhode igjen var 

blant gevinstene, og denne 

gangen fikk det nok en heldig 

vinner, etter at Arne Nes og gi-

ver Johan hadde vunnet det før, 

men gitt tilbake av forskjellige 

årsaker. Men det ble litt moro 

også av det. 

Br. Skm. fant ut hvem som var 

berettiget til å vinne, etter at 

trekningen var over. Siden vi nå 

er i sluttfasen på dette lotteriet  

må en nemlig ha betalt inn hele 

beløpet på kr. 1000 om en skal 

ha vinnersjanser. Yngre brødre 

slipper med halvparten. 

Det er noen kroner til som 

trengs, for at vi skal ha fylt vår 

kvote, så br Skm håpet at de 

som ennå ikke har betalt må få 

gjort dette snarest mulig. 

Men for all del, det er frivillig 

for brødrene å være med, men 

Logen er forpliktet til et beløp, 

bestemt av Storlogen. Så her må 

Logen dekke et evt. under-

skudd. 

Kvelden ble avsluttet med et 

par gode historier og brødrene 

var på hjemveg sånn i 22.10-

tida. 

Arne Nes, referent 

Gemyttlig stemning og en del morsomme kommentarer. 

Gevinster denne gangen   Skm — en nøyaktig kar 
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No brånar breen 
Henrik Straumsheim 

 
No brånar breen i Grønbakkgjel, 

og elva tverrbyks av kjæte, 

no glinsar svaberga middagsbel 

av sol i siklande væte, 

no losnar fonnene takomtil 

med brak og buldrande læte. 

 

 

 

 

 

Nå brånar isen i hug og hått, 

no tinar telen der inne, 

no gustar vinden så varmt og godt 

og stryk deg varsamt om kinnet, 

no blinkar fjordane solskinnsblått 

og vekkjer vårglade minne. 

 

 

 

 

 

Ja, våren strør sine varme smil 

på berg og glitrande båre, 

og kanskje løyser han av og til 

ei lita blinkande tåre, 

då losnar isen i Grønbakkgjel 

og djupt i sinn som er såre. 

Gode Brødre 

I går 6/11-18 besøkte Storre-

presentant Geir Hole, Under-

mester Frode Lie Ballestad og 

Kapellan Otto Høyendahl vår 

Bror Thorbjørn Fossum fra Odd 

Fellow Loge nr. 82 Vesterveg, 

for å overrekke et diplom for 40 

års medlemskap i Odd Fellow 

Ordenen på vegne av hans 

loge!  

De overrakte også en blomst 

fra vår egen loge, som hilsen til 

veteranen! 

Geir og Frode gav tilbake-

melding på at det hadde vært et 

meget hyggelig besøk og at 

praten gikk i lang tid - mye 

lenger enn opprinnelig plan-

lagt. De skulle hilse til oss fra 

Bror Thorbjørn Fossum!  

 

Broderlig hilsen i V, K og S  

Storrepr. Geir Hole 

 

Soga redaktør iler også til 

med en hilsen til br. Torbjørn. Vi 

husker godt hans aktive tid i Lo-

gen, hvor han kom til møter iført 

sin grønne uniform, fikk besøks-

kappe på seg og deltok i møtene. 

Br. Arne Nes, redakteur 

Br. Torbjørn er blitt 40 års-veteran 

 

https://www.facebook.com/geir.hole.9?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAsqoRyHrBv-wOxfFnRoFg9_H6E77UOsYK3n1Ilf8TLBDDL_GB7dCjLS6sK_oZoCcxu6FJ4xsMbax7s&dti=2178281122451678&hc_location=group
https://www.facebook.com/frodelie.ballestad?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAb9clZ1WcKZ21wCssPWOxm3aOCWVG8OoXZFPeC8AV-YSrkJ4z9tazNyG2oKghIQ-_gWJ54YjjXlywG&dti=2178281122451678&hc_location=group
https://www.facebook.com/ottohoyendahl?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBJaY4UiarlYLV7P4QhMsO1MgBAkE3GRvRxIBWzDtj5pbPJtLZYsnLN2nFLIsf8Vezvd6XzGsHh_qxf&dti=2178281122451678&hc_location=group
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Referat 01.11.2018 
 

Når det blir arrangert klubb-

aften i loge Vesterveg pleier det 

å være ekstra bra oppmøte og 

stor stemning, men på dette 

første ettermøtet i november var 

det ganske få brødre som had-

de tatt seg tid til å møte opp. 

Selvfølgelig liker vi at det er 

fullt ved alle bordene og aktivi-

tetene blomstrer. Men vi som 

hadde møtt opp, klarte selvføl-

gelig å lage til en trivelig kveld i 

logen likevel. 

 

UM bror Svein Rune ønsket 

oss hjertelig velkommen på sine 

lune og hyggelige måte og had-

de sammen med sine servitør-

brødre dekket fint på bordene, 

klart til kveldens krabbemåltid. 

Alle var med og sang for full 

hals den obligatoriske Tors-

dagsvisen, og så var det bare å 

forsyne seg med herlige krab-

beskjell med alskens tilbehør. 

For de som ikke skulle kjøre bil 

hjem igjen, var baren åpen for 

de som trengte slike fluider. 

Krabbekjøttet var av utmerket 

kvalitet, og ingen hadde særlig 

grunn til å klage på noe. Noen 

lesset på skiva vel mye av den 

«farlige» majonesen, men slik er 

det bare når vi koser oss rundt 

bordet. 

 

Som seg hør og bør skulle 

det takkes for den gode maten 

vi hadde fått. Denne oppgaven 

går på omgang mellom losje-

brødrene, og denne torsdags-

kvelden var det bror Helge Sta-

vik Haaseth som hadde fått den 

store ære. Først fikk vi en liten 

forelesning om krabber gene-

relt, videre fikk vi utvidet våre 

kunnskaper om taskekrabben - 

den spesielle krabben som vi 

nettopp hadde fortært. Mange 

stusset da bror Helge kunne 

fortelle at det finnes ca. 4500 

krabbearter i verden og av dis-

se 35 arter som kryper rundt i 

norsk territorium. Det ble hev-

det fra et av bordene at det er 

krabbeplageri å rive klørne av 

krabben for så slenge resten av 

den levende krabben på sjøen 

etterpå. Alle lovte til slutt å be-

handle krabben «humant» i 

framtida. 

Som avslutning på sin takke-

tale leste bror Helge et vers 

som oppsummerte det meste 

når det gjelder å uttrykke en 

stor takk til de som hadde bi-

dratt til dette kveldsmåltidet. 

 

Så var det endelig klart for 

det populære lotteriet. Gevins-

tene stod allerede og lokket 

med sine etiketter framme i lo-

kalet, og kveldens loddselgere 

tok sine runder mellom bordene 

og byttet fargerike tallstrimler 

med pengesedler. For enkelte 

tok iveren etter å vinne premie-

ne helt overhånd, og det ble 

kjøpt så mange remser at det 
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nesten ikke ble plass igjen på 

bordet. 

Men det er ikke alltid at det 

er den som kjøper flest lodd, 

som vinner mest. Dette spillet 

handler først og fremst om å ha 

vinnerlykke, og det hadde i 

hvert fall ikke undertegnende. 

Det ble ingen gevinster  å ta 

med hjem for meg! Nå var det 

like før jeg mistet litt av mitt 

gode humør. Andre håvet inn 

gang på gang etterhvert som de 

tre hjulene fant fram til de talle-

ne som traff de som hadde lyk-

ken med seg denne kvelden. 

Det så lenge ut til å bli en hard 

tvekamp mellom bror Nils Fis-

kerstrand og bror OM om å 

greie flest premier, men etter 

målfoto sikret Bror Nils seg seie-

ren. Vi som bivånte konkurran-

sen og satt tomhendte tilbake, 

prøvde å trøste oss med at vi 

slapp å bære med oss så mange 

varer hjem. 

Kanskje det viktigste for oss 

og for logen vår var at lotteriet 

innbrakt over 8000 kroner, noe 

som ble sagt å være et godt re-

sultat med så få brødre til stede 

denne kvelden. 

 

Folk satt litt igjen etterpå og 

fikk roet seg ned. Noen smilte 

bredt og lyste av lykke, mens 

andre var snare til å forlate åste-

det nesten uten å si skikkelig 

takk for i seg. Heldigvis blir det 

flere klubbmøter, og da blir det 

nok tatt skikkelig revansj! 

 

Ref. Alfred Husteli 



 

36 

Referat 22.11.2018 
 

I bror UM Svein Runes fra-

vær fikk vi et hyggelig gjen-

syn med bror Johan Dolmen. 

Som vanlig glimtet han til 

med sitt gode humør og sine 

slående replikker da han 

ønsket velkommen til et nytt 

ettermøte. Som seg hør og 

bør var rødsalen uklanderlig 

klargjort, og fra kjøkkenet 

kunne de oppmøtte brødre-

ne kjenne den deiligste  duft 

av nykokt lapskaus. En frisk 

fremførelse av torsdagsvisa 

tydet på at dette skulle bli en 

trivelig kveldsstund i logen. 

Kanskje var vi litt ekstra in-

spirerte denne kvelden siden 

vi også hadde besøk av vår 

nyvalgte DSS Odd Kulø. 

 

Endelig skulle det bli klart 

for middag! Småtrippende 

servitører satte fram store fat 

med rykende og velduftende 

lapskaus som vår eminente 

kokk, bror Arvid Brevik, had-

de forberedt fra grunnen i 

timevis inne på kjøkkenet. 

Denne lapskausen manglet 

ingenting. Her var ferskt få-

rekjøtt, salta storfekjøtt og 

fenalår blandet med alskens 

grønnsaker. Ingen kunstige 

tilsetninger var brukt. Mange 

forsynte seg både to og tre 

ganger før magen sa stopp, 

for denne maten falt virkelig i 

god smak. Ja, dette burde ha 

gitt vårt logekjøkken både to 

og tre michelinstjerner hvis 

det var opp til oss å bedøm-

me! Bror Arvid oppfordret 

andre også andre brødre til å 

by på sine kokkekunster og 

lage til middagsmåltid i lo-

gen. Bare på denne midda-

gen mente han at loge Ves-

terveg hadde et overskudd 

på rundt tre tusen kroner. 

Etterhvert ble gitt litt tid til 

konversasjon rundt bordene 

og en kopp kaffe med sjoko-

lade til.   

Vår hovedgjest denne lo-

gekvelden var uten tvil vår 

nyvalgte DSS Odd Kulø. Han 

hadde fått i oppgave å instru-

ere oss om temaet, «korrekt 

etikette på et ettermøte». For 

en som ikke har vært med så 

lenge, ble dette en meget 

nyttig gjennomgang på hvor-

dan en skal opptre eller opp-

føre seg korrekt. Her har nok 

flere enn undertegnete tab-
Br. Arvid Brevik laget nydelg laps-

kaus 

DSS Odd Kulø, holdt instruksjon både i Logesalen og på ettermøtet. 
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bet seg ut noen ganger. Det 

er nemlig ikke nok med van-

lig folkeskikk og bruk her i 

gården. Faktisk er det nesten 

umulig å være helt trygg på 

om vi følger etiketten eller 

ikke. Heldigvis blir det hev-

det at det finnes tilgivelse for 

å snuble. Ettermøtene skal 

kunne være litt løsere enn 

det som foregår inne i salen. 

Likevel bør en bestrebe seg 

på å følge læreboka når en 

dekker bord, plasserer brød-

rene ved bordene, skjenker 

og skåler, serverer og titule-

rer brødre av ulik rang og 

stilling. Selv om etikette ikke 

er helt det samme som etikk, 

handler vel begge om at vi 

skal føle trygge rammer og 

respekt for hverandre i sam-

været oss imellom. For oss 

ferskinger i logesammen-

heng kan vi nok føle på at 

fortid og nåtid er litt på kolli-

sjonskurs av og til, men det 

kan vi lett leve med. 

Etter at vår DSS bror had-

de mottatt en velfortjent takk 

og applaus for sin velmente 

instruksjon, kunne bror Arn-

finn få ordet for å takke for 

det nydelige måltidet vi had-

de fortært. Selv uttrykte han, 

med et glimt i øyet, at laps-

kaus pleier å bli karakteri-

sert som en kavalkade av det 

de har spist tidligere i uka. 

Denne lapskausen var rett og 

slett nydelig! 

I sin kjappe tale fikk han 

også tid til å putte inn ei lita 

historie fra Ytre Søre om «tre, 

fire karer som stod nedpå kaia 

og diskuterte mat. Den ene 

likte potetball og den andre 

vil heller ha fårikål. Og slik 

gikk det, men han Syver sa 

ingenting. Du da, Sivert, ka 

like du, da? Nei, når e får to 

strongar longe og etterpå får 

suppe med rosiner i og så et-

tepå det krye me atte ryggen 

på ho Petra og kvile middag, 

da er det himmerike på jord». 

Ja, smak og behag det gjeld 

jo mat i høg grad!, avsluttet 

vår gode pianist med et stort 

smil. 

Før bordsetet ble hevet av 

vår vikarierende toastmaster, 

ble det også plass til et lite 

gratislotteri der to av brødre-

ne, bror Svein Engvik og 

bror Arvid Brevik, kunne inn-

kassere hver sin flaske med 

foredlet drue.  

Selv om etiketten ikke 

hele tiden ble fulgt til punkt 

og prikke, var det heller ikke 

denne kvelden noen som fikk 

noen bot eller kjeft så langt 

som jeg kunne se. Så da var 

det vel bare å dra hjem og ha 

en god nattesøvn etter nok 

en trivelig aften i Vesterveg. 
 

Referent: Alfred Husteli 

Br. Johan Dolmen, fung UM. 

 

Pål Selbervik er klar for lapskausen 
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Referat 29.11.18 
Kvelden var viet br. Kjell 

Arne Remme sin forfremmelse til 

Den Edle Kjærlighets grad og i 

den forbindelse, selvsagt, en 

god meny med varm mat.  

Da brødrene toget inn i spi-

sesalen, til toner fra velklingen-

de struper fra serveringsgjeng-

en, kjente en lukten av nydelig 

mat. Svinesteik med surkål! 

Br. UM bad forsamlingen set-

te seg og tallerknene kom på 

bordet. Nydelig mat. 

Etter at tallerknene etter 

hvert ble tømt, samlet en inn og 

startet talerlista. Først ut, br. OM 

som på ny gratulerte br. Kjell 

Arne med graden. — Ved neste 

gradspassering får du selv sitte i 

salen å se hva du ikke så denne 

gangen, det er bare å gle seg, 

sa br. OM. Han ønsket  br. Kjell 

Arne lykke til med hans videre 

vandring i Logen. 

Fadder, br. Kjell Harsvik fikk 

så ordet og han fortalte om en 

levende interessert bror, som 

han også er arbeidskamerat til. 

Han spør stadig hva skjer nå, 

hva kommer senere. Han får 

selvfølgelig bare magre opplys-

ninger om det, men det ser bare 

ut til å øke interessen. Hvis du 

møter så ofte du kan, vil du 

gradvis få mer kjennskap til hva 

som skjer i gradarbeidet. Han 

ønsket lykke til videre i Logen. 

Br. Nils Fiskerstrand takket 

for maten og flettet inn noen 

muntre historier fra hendelser i 

tidligere møter i Logen. Det er 

ikke bare en alvorsfylt gjeng, 

men humor har også sin verdi-

fulle plass i Logen. 

Han takket for perfekt serve-

ring og nydelig mat. 

Så ble bordsetet hevet og 

forsamlingen trakk ut i salong-

en, til kaffe og noe søtt. 

Her var det trekning av ge-

vinster på lodd vi fikk ved beta-

ling for maten denne kvelden 

og trekningen resulterte i at to 

brødre drog hjem med nydelig 

drikke til en finere middag. 

Lister med påtegning til 

fremtidige julemøter ble delt ut 

og det kan jo hende at noen sy-

nes det blir litt mange møter og 

tunge middager før jul, om en 

skal delta i alt. Men noen skrev 

seg på både for Leir og Loge. 

Det var også en del snakk 

om turer på nyåret og det kan 

bli en tur til Veiholmen med 

buss, og noen bobil-brødre 

planlegger å ta bobilen på turen 

så der må det bestilles plass på 

bobilcampen. 

Noen hadde tatt opp AaFK-

kampen og drog hjem for å se 

kampen, ca. 22.15. 

Br. Arne Nes, referent 

 

Brr. Erling, Roe og Siggen skjekker viktige opplysninger på mobilen.   
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Så ble det endelig noe av 

årsfesten i vår kjære loge 

Vesterveg. Det har i flere år 

vært vanskelig å få til et slikt 

arrangement, men endelig 

lyktes det. Med hele syttien 

påmeldte var det ikke snakk 

om å avlyse festen i år også. 

Allerede klokken halvsju 

denne lørdagskvelden stod 

stivpynta logebrødre sam-

men med sine fruer og andre 

inviterte i kø for å gå opp de 

mange trappene eller ta hei-

sen opp til toppetasjen i Kei-

ser Wilhelms gate 25. 

Stemningen var allerede 

elektrisk, og den ble neppe 

noe mindre etterhvert som 

gjestene forsynte seg av de 

framsatte velkomstdrinkene. 

Vår UM, bror Svein Rune 

Tenfjord, som fungerte som 

toastmaster, åpnet dørene og 

ønsket oss hjertelig velkom-

men til årsfest i logen. Det 

ble delt ut lapper til alle par 

med navn på de ulike borde-

ne vi skulle sitte ved. Der-

med ble det liten mulighet til 

å klikke seg sammen, og 

derfor god mulighet til å bli 

kjent med nye mennesker. 

Krystallsalen, som er storstua 

i logen vår, var som vanlig 

pyntet og gjort klar til festlig-

hetene. Midt i salen stod et 

langt bord fullstappet av all 

slags sjømat. Det kunne helt 

sikkert benevnes som 

«Havets festbord», fordi her 

kunne alle og enhver finne 

seg noe godt fra havet å spi-

se. Hyggelig var det også at 

hele forsamlingen kunne 

v æ re me d å syn ge 

«Torsdagsvisa» før folk be-

gynte å forsyne seg. I baren 

var det mulig å kjøpe både 

det ene og hint, og siden laks 

og ulike krepsdyr stod på 

menyen, var det selvsagt 

hvitvin som ble valgt. Etter ei 

god stund ved bordene med 

påfyll av god mat og drikke, 

var det ikke annet å vente 

enn at støynivået økte, men 

folk koset seg og ble etter 

hvert godt kjent med hver-

andre.   

Under middagen ble det 

spilt taffelmusikk. Bror Nils-

En særdeles vellykket årsfest 

En hyggelig gjeng blir kjent med hverandre rundt bordet. 

UM Svein Rune Tenfjord ledet festen. 
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Erik Møller, som trakterte 

pianoet, hadde en vanskelig 

oppgave med å bli hørt fra 

der han satt langt nede i et 

hjørne. Men han kom mer til 

sin rett under allsangen som 

ble utmerket ledet av bror 

Arvid Brevik. På de to åle-

sundske allsangene var det 

lett å få med resten av for-

samlinga! Vi kunne gjerne ha 

sunget enda flere sanger om 

byen vår hvis vi hadde fått 

lov!  
Programpostene stod nær-

mest i kø, og folk ble mer og 

mer taletrengte. Ei ung dame 

hadde rigget opp en videoka-

non og en stor skjerm på den 

ene kortveggen, der vi fikk ser-

vert fantastiske filmsnutter som 

viste hvor fin natur vi har på 

våre kanter, og hvor flinke 

sunnmøringer er til skape et 

blomstrende næringsliv. Sanne-

lig gjorde dette godt for vår fel-

les stolthet! Enken etter bror 

Terje Westad, Liv, holdt en fin 

takke-for-maten-tale på vegne 

av oss alle. Bror Rolv Rørhus, 

som hadde kommet den lange 

veien fra Brattvåg denne kvel-

den, kom også med en hilsen til 

alle i logen og beklaget at alder 

og reisevei gjorde at han ikke 

lenger kunne være så aktiv i 

logen nå.  

Etterpå ble det båret inn 

til det store bordet deilige 

kaker og kaffe. Det gikk ikke 

lang tid før kakefatene ble 

tømt. Fristelsene ble nok litt 

for store for noen av oss. 

Godt var det derfor å kunne 

trøste seg med et glass kon-

jakk.  

Toastmaster Svein Arne 

passet godt på at festens 

største bidragsytere fikk en 

liten påskjønnelse fra loge 

Vesterveg og stor applaus fra 

salen. Så ble det også gjen-

nomført et stort loddsalg, der 

tre heldige vinnere fikk med 

Trivelig når trivelige folk møtes. 

Rolv Rørhus, tidligere medlem av 

Logen, hilste fra ”brattvågerane” og 

mintes gode stunder i logen. 
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seg ei flaske italiensk rødvin, 

men der det på etiketten står 

Sunnmøre vestavin «Nåke 

Rødt». Det blir spennende å 

smake på denne vinen. Det 

var nemlig kona til referen-

ten som vant den ene av flas-

kene! 
Alt tydet på at alle hadde 

storkost seg på festen og gikk 

glade og fornøyde hjem. De 

inviterte gjestene ga uttrykk for 

at vår årsfest hadde vært en 

kjekk opplevelse, og at det had-

de vært interessant å bli bedre 

kjent med logen og de hyggeli-

ge menneskene der. 

 

Arrangementskomiteen 

kan være bekjent av det de 

har fått til og fortjener stor 

takk for sin store innsats. Nå 

venter vi med lengsel og 

smerte på flere årsfester 

framover. Tusen takk fra oss 

alle som fikk være med. 
 

Referent: Alfred Husteli 

Br. Nils-Erik Møller, alltid til stede når 

han blir spurt. Br. UM takket på vegne 

av alle. 

Br. UM sikret seg en god klem og takket Marilen Havnegjerde for de fine 

bildene hun viste på storskjerm. 

”Vestavin” - der innholdet smakte 

godt og fargen var rød. 
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Øverst til venstre, Hasåsmyr med frue, Nils Fiskerstrand 

med frue.  

 

Øverst til høyre, Liv Westad. 

 

 

 

Arvid Brevik. 

 

 

 

 

Nederst, fra venstre, Svein Engvik, videre Roe Holen 

med frue, Arne Aasen med frue. 
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Kjære brødre 

 

Sender en varm takk til brød-

rene ang. gratulasjonshilsen på 

min 75 årsdag den 22. mai 2018. 

Br. Overmester og br Sekretær 

dukket opp i hjemmet og 

overbringet en nydelig bloms-

terbukett som jeg satte stor pris 

på. 

Ønsker dere alle en god jul 

og et godt nyttår! 

 

Broderlig hilsen fra 

Jan Robert Hurlen. 

VEDR. UNP – LOGENES 

DELTAGESLSE. 
 

Dette året skulle Distrikt 4 ha 

sendt en ungdom som deltaker i 

UNP. 

Det var da bestemt at Rauma 

Videregående Skole skulle tilde-

les oppgaven med å tilrettelegge 

for stilkonkurranse. 

 

På høsten i fjor fikk jeg telefon 

fra søster Stor Sekretær at vi måt-

te la saken bero på grunn av 

uenighet med USA og opplegget 

i FN, samt rundreise i USA. 

 

Det var bare de skolene som 

hadde startet konkurransen som 

skulle fullføre dette, da det kom 

til å bli en omlegging av syste-

met rundt det. 

Siden vi i Distrikt 4 ikke had-

de startet konkurransen, ble det-

te lagt på is. 

 

Vi fikk senere lese i De Tre 

Kjedeledd at det hadde vært en 

fin tur for de ungdommene som 

fikk reise i år.   Det var lagt opp 

til et miljøsemniar på Island, og 

en forkortet reise til FN. 

 

Jeg har nå hatt kontakt med 

Storlogen  om hvordan dette skal 

fungere videre.  De har laget et 

nytt konsept som skal gjelde for 

videre utsending av undommer, 

så dette skal absolutt fortsette. 

 

På spørsmål om hvordan det 

stiller seg for Distrikt 4, så har vi 

fått tilbakemelding om at vi må 

vente til 2020 med å sende noen.  

Men samtidig mente de absolutt 

at vi burde påstarte forberedel-

sen til konkurransen før ferien, 

slik at skolen kunne legge dette 

inn i sine planer for høsten. 

 

Dette til orientering. 

 

Liv Brevik 

Leder 

Ungdommer til FN blir i 2020 
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08.01.1933 Paulsen, Erling     86 

09.01.1955 Hessen, Gunnar Peter   64 

09.01.1963 Oust, Arnt-Erik    56 

10.01.1939 Fosse, Bjørn   80 

19.01.1958 Andreassen, Martin Jens  61 

28.01.1939 Engvik, Svein Erling   80 

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 

06.03.1958 Blomvik, Ronny Harald   61 

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 

22.04.1970 Åkre, Christian    49 

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 

19.05.1986 Hansen, Rune Gjerde   33 

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 
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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 

 

Dyrenes Helsekost 
922 97 545 

Rolf Drønnen 

 

Recover Nordic AS  
913 88 827 

Olaf Fugelsø 

Ferda Ålesund As 

400 30 533 

Jon Arne Torseth 

 

Jons Kontor 

70124015 

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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Kjære brødre. 

 

Jeg håper årets julesoge vil falle i smak også 

denne gangen. Jeg er glad for at både Stor Sire 

og vår nye Distrikt Stor Sire har benyttet denne 

unike muligheten til å si noe direkte til brødrene 

i Loge nr. 82 Vesterveg. 

De ble bedt om et inn-

legg og begge reagerte 

kvikt og presist.  Takk 

skal dere ha. 

 

     Det har skjedd mye i 

løpet av året, både glede-

lig og trist og Soga forsø-

ker å være til stede når 

noe skjer. Derfor vil en, 

ved å bla’ gjennom kunne 

følge logen gjennom hele 

året, fra påske til jul. Påskesoga hadde en lignen-

de oppgave fra julemøtet i 2017. 

Det ser ut for at utgivelsene av Soga passer 

best med ei til påske og ei til jul. Det har både 

økonomiske og stoffmessige konsekvenser.  

Det går an å bli for informativ også. Men for 

ettertida, og ved evt. jubileum, er det godt å ha 

så pass mye materiell å ty til. Jeg regner med det 

vil bli brukt en gang i framtida. 

 

Selvsagt bør en se på framtida for Soga også. 

Kanskje kan den endres noe, i produksjon, før 

trykking. Men innholdet og bildene tror jeg er 

viktigst, tross alt. Samtidig som Soga trykkes leg-

ges den ut i PDF-format, slik at de som ikke er 

her når Sga deles ut, kan 

hente den fram på PC eller 

Ipad og lese den der de er. 

Men, kjære brødre, 

medlemstallet er nå kommet 

ned på et nivå som ikke er 

akseptabelt. Noen brødre er 

flinke til å møte, men vi må 

også, i vår hverdag med 

mange som kan ta seg fri 

når de vil, regne med at 

mange stadig er på tur. Fle-

re brødre har skaffet seg 

bobil og den gir gode mu-

ligheter for å ferdes både i nære og fjerne strøk. 

Og det er klart at en slik frihet bør man kunne 

benytte seg av. Kanskje kan vi, i Soga, får være 

med på en del av de opplevelser en har på slike 

turer? Jeg sender forslaget videre. 

Men det er viktig at vi snarest får inn nye, yr-

kesaktive brødre som oppholder seg i byen det 

meste av året. Br. OM har sendt ut flere skriv, der 

han oppfordrer brødrene til å se seg om i venne-

kretsen, kanskje i barn- og barnebarns venne-

krets, for å få inn friske krefter. Jeg tror nok det 

siste er viktig, for vår vennekrets er kanskje noe 

aldrende. Ikke noe galt med alder, men det lig-

ger et større potensiale i 

å få inn yngre krefter. 

Jeg regner med at 

Nevnd for Styrkelse og 

Ekspansjon fortsetter og 

intensiverer arbeidet i 

tida som kommer. Det 

gjelder Logens liv. 

Jeg synes det er trist 

når brødre melder seg ut 

av Logen. Hva som gjør 

det, i hvert enkelt tilfelle vet jeg ikke. Men jeg 

har prøvd å snakke med noen, uten at jeg vet 

særlig mye mer om årsaken. Men at det er noe, 

eller noen, må en 

nok gå ut fra. Det 

bør være en vek-

ker til oss alle, 

tenk på det, kan 

det være min 

måte å omgås 

andre som er år-

saken? Bevisst 

eller ubevisst? Vi 

er alle forskjellige, noen direkte, andre mer for-

siktige og det kan være at selv om det en selv 

føler er grei tale, gjelder det ikke for alle. Tenk 

på det. 

Nå er siste julemøte over for Odd Fellowkoret, 

men det har blitt mange kvelder for medlemme-

ne, med to leirer og fem loger, så  er det en bety-

delig innsats disse sangglade gutter gjør hver 

eneste jul. De bør behørig takkes. 

 

Som Sogas redaktør må jeg berømme br. Alf-

red Husteli for en glimrende innsats. Han er et 

slikt menneske som spør om jeg vil han skal skri-

ve og fotografere i kveld, eller tar du det selv? 

Han er god å ty til og vet ikke at nei hører med i 

vokabularet. Tusen takk 

br. Alfred! 

Jeg takker på vegne 

av oss begge og ønsker 

brødre med familie en 

God Jul. 

 

Br. Arne Nes, red. 
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