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Kjære Brødre 

 

Først vil jeg takke Brødrene 

for tilliten som er gitt meg, som 

Logens Overmester for kom-

mende to års periode.  

Jeg må også få lov til å gratule-

re det nye kollegiet med valg 

og utnevnelser, også til Brødre 

som har sine verv i nevnder og 

utvalg, og ikke minst takke for 

at det fortsatt finnes Brødre som 

tar forespørselen om verv som 

en æresbevisning og sier ja.  

En stor takk også til de av våre 

Brødre som ser verdien av sitt 

embede i Logen, som så viktig, 

at de med friskt mot og velvilje 

fortsetter i sine nåværende 

verv. 

Jeg beundrer også de av våre 

Brødre som har som oppgave å 

sørge for at vi fortsatt har et full-

tallig kollegium. Det står det 

virkelig respekt av. 

Det var heller ikke for meg lett 

å takke ja til et så ansvarsfullt og 

krevende embede i Logen som 

Overmester. Ikke minst å vide-

reføre den gode tradisjonen og 

det forholdsvis gode fremmøte 

vi har hatt i vår Loge, sammen-

lignet med andre Loger. Dette 

på tampen av mitt tidligere em-

bede som Undermester, med 

det som der ”påhviler” av plik-

ter og gjøremål. 

Men, som sagt, jeg takker for 

tilliten og går til oppgaven som 

er gitt meg, med den forviss-

ning om at hjelpen ikke er så 

langt unna, og at det faktisk er 

lov å gjøre en ”blemme”, både 

for meg og andre som er til-

trådt, uten alt for store konse-

kvenser. 

Sommeren er lagt bak oss for 

denne gang og kalenderen vi-

ser september og fargene i na-

turen minner oss om at vi går 

mot vinter og kaldere dager, 

selv om mange av oss ikke har 

fått med seg, at det som kalles 

sommer, ikke har vært tilstede-

værende i år heller.  

Det er vel en av grunnene til at 

så mange av våre Logebrødre, 

på denne tid av året, velger å 

emigrere til varmere strøk på 

kloden, sammen med trekkfug-

lene, nå når ”nettene blir lange, 

og kulda setter inn”.  

Litt om min tid som UM.  

Det er vel en gjengs oppfat-

ning at det heller ikke denne 

perioden har vært ettermøter 

med for mye innhold, utenom 

det formelle, som kunne være 

med å gjøre disse mer innholds-

rike og ettertraktet.  

Til det er det å si, at det kreves 

mye av både tid og krefter å få 

til, noe mange av oss har for lite 

av, i tillegg til jobb og andre 

gjøremål som påhviler oss i det 

daglige liv. 

Men vi må ikke gi opp, mulig-

heten ligger foran oss bare vi 

ser det, har tid til det og benyt-

ter oss av det. 

Så til en sak som virkelig satte 

sitt preg på meg og andre, som 

jeg inderlig håper å få slippe å 

oppleve resten av mitt liv som 

Logebror. 

Saken gjelder bisettelsen av 

Bror EKS. OM Ole Gustav 

Eidslott.  

Her hadde familien ønske om 

at det under seremonien skulle 

være bårevakter fra vår Loge til 

stede, for å hedre vår avdøde 

Bror som en av oss i Odd Fel-

low.  

Men hva skjedde? 

Vår Seremonimester brukte 

nesten en hel arbeidsdag til å 

ringe rundt for å skaffe Brødre 

til denne oppgaven.  

Bare en meldte seg, og for res-

ten passet det ikke. Det er for 

dårlig.  

At det ikke passet for noen, 

det er nok ikke mer enn vi kan 

forvente, men at det ikke passet 

for alle de som ble forespurt, ca. 

70 stk. bortsett da for den ene 

av våre brødre som velvillig 

takket ja, stiller jeg meg tvilen-

de til.  

Jeg, og sikkert mange med 

meg, satt nok igjen med en be-

klemt og ekkel følelse av at vår 

Bror ikke var verdig den sere-

monien, som den kunne bli, 

med bårevakter tilstede. I mid-

lertid var mange av våre Brød-

re, også fra andre Loger til ste-

de ved bisettelsen. 

Hva kan vi så i felleskap gjøre 

for å unngå dette i fremtiden? 

Kan det være en mulighet for at 

det utnevnes Brødre som kan 

tenke seg å stille opp når beho-

vet melder seg, slik at vi ikke 

opplever dette igjen? Eller fin-

nes det andre løsninger?  

Vi må i alle fall for fremtiden 

sørge for at når de etterlatte 

ønsker at vi stiller opp, så må 

det være en selvfølge at det er 

Brødre som kan og vil stille sin 

tid til disposisjon også for dette 

formålet. 

Så vil jeg ønske alle valgte og 

utnevnte Brødre lykke til med 

sitt nye embede, også til alle 

andre Brødre som denne perio-

den får sitte på sine stoler i sa-

len å nyde godt av at det fortsatt 

er Brødre som også denne gang 

takket ja til det de ble forespurt 

om. 

 

Med hilsen i  

Vennskap Kjærlighet og Sann-

het 

 

Gunnar Vassbotn 

Overmester 

Overmester har ordet 
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Gode brødre og andre  

lesere av Soga! 

 

Etter fast spalteplass i 2 år 

som Overmester, håpet jeg 

på en liten ”pause” både for 

lesernes del og for min del. 

Jeg har i skrivende stund 

ennå ikke sittet på EksOM-

stolen i et ordinært møte. 

 

Jeg har oppfattet at her 

kan det skrives om hva som 

helst, ordensrelatert eller 

ikke. Men jeg vil starte med 

litt ordensrelatert og jeg 

ønsker at det leses med 

største alvor. 

 

Vi har nettopp gjennom-

ført valg og utnevning av 

embedsmenn, og vi står fo-

ran nominasjon, valg og ut-

nevning nevnder og komi-

teer. Jeg registrerer at det 

har vært svært vanskelig for 

Nominasjonsnevnden å fin-

ne kandidater til de fleste 

verv som skal fylles. For 

nevnden blir en vanskelig 

balanse mellom å akseptere 

et ”nei”, og det å overtale 

noen til å bekle et verv. For 

ingen er tjent med at vervet 

ikke blir skjøttet på en god 

måte. 

Det er nok ikke bare i Ves-

terveg at Nominasjonsnevn-

den har hatt problemer, 

men det er i Vesterveg vi 

kan gjøre noe med det! 

Fo r  å  un de r st rek e 

”trenden” så kan jeg trekke 

fram et eksempel fra biset-

telsen av vår nylig avdøde 

br. Ole Gustav Eidslott. Et-

ter over 70 telefonhenven-

delser fikk CM kun tak i èn 

eneste bårevakt, og vi måt-

te kansellere de etterlattes 

ønske om å stille med båre-

vakter. Vår CM brukte en hel 

arbeidsdag på å ringe rundt! 

 

Jeg vil benytte anledningen 

til å takke embedsmenn og 

brødre for min tid som Over-

mester. En arbeidsom og læ-

rerik tid. Jeg har vært heldig 

og ikke hatt noen fravær i 

denne tiden. Det har blitt 

mange og hyggelige hjem-

mebesøk til brødre og enker, 

både i forbindelse med åre-

mål og i forbindelse med 

dødsfall. Samtidig vil jeg 

være så ærlig å si at jeg glad 

”stafettpinnen” er overlatt til 

br. OM Gunnar Vassbotn, og 

er sikker på at han vil oppfyl-

le sine plikter på en god 

måte. Jeg ønsker ham i hvert 

fall lykke til! 

 

Så til mer trivielle forhold. 

Jeg har tidligere skrevet litt 

om min form for jakt, som er 

hummerfiske. Den sesongen 

starter nå, nærmere bestemt 

den 1. oktober kl 0800 og 

den varer ut året. De fleste 

forberedelsene er gjort; bå-

ten er pusset, motoren har 

fått service, teinene er over-

halt, agn er fisket og ligger 

til modning og motivasjonen 

er stor. Det blir mange turer 

utover til Ona, nesten hver 

helg, i all slags vær. Det er 

ikke like trivelig bestandig, 

men som oftest er det bal-

sam for sjelen å ligge langt 

ut i havet og føle seg i ett 

med naturen. 

 

I tillegg venter jeg på en 

snekker som skal legge ski-

ferstein på huset på Ona. Og 

i den forbindelse skal jeg 

avvikle noen uker med ferie. 

Men ingen kan forutsi når tid 

en håndverker dukker opp! 

Uansett, da må noen andre 

innta EksOM-stolen. 

 

God høst til dere alle! 

 

Med hilsen i V. K. og S. 

 

Knut Rogne 

EksOM 

EksOMalt 

Et lite klipp fra GD  

               GAMMEL 
 

Hva skal vi mene 

de gamle sitter alene 

Deres selskap på et vis 

er kun dagens avis 

Til de unge vil jeg si 

også du kan gammel bli 

De gamle har ført deg fram 

så å glemme dem er en skam 

Ta deg tid til et besøk 

jeg mener alvor og ikke en spøk 
 

         Bestemor og Bestefar 
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Brødrene Leif Slinning m/

hustru Hilde og Terje 

Westad m/hustru Liv repre-

senterte Loge nr. 82 Vester-

veg ved den høytidelige 

feiringen av dagen. 

Vi ankom Stockholm rela-

tivt tidlig fredag 8. mars og 

ble møtt av 10 kuldegrader 

og strålende sol. Vi ble 

mottatt på flyplassen og 

kjørt til hotellet av Over-

mester Peter Persson og 

hans Undermester Lars-Erik 

Edholm. Overmester Knut 

Rogne som skulle være 

med på turen ble forhindret 

av et krakilsk kne! Dagen 

ble benyttet til en tur i 

Gamla Stan og vi inntok en 

lunsj på Järntorget. På kvel-

den var vi invitert ut på en 

middag om bord i båten 

Nordens Ljus. Den er for-

tøyd nedenfor Grand Hotell 

(og litt til venstre). Båten 

har en fin restaurant på 

øverste dekk og en flott 

kunstutstilling på nedre 

dekk. Der ble vi bespist og 

vi ble underholdt av en trive-

lig duo med kjente og kjære 

sanger fra svenske viseskat-

ter. De tilstedeværende den-

ne kvelden var en del av 

våre gode venner fra gjensi-

dige besøk i Ålesund og 

Stockholm. Ingen nevnt, ing-

en glemt. Selv om jeg ikke 

kan unnlate å nevne Göran 

Petersson og fru Birgitta som 

gamle, gode og ekte Åle-

sundsvenner. 

Lørdag var det fortsatt 

kaldt, men fint. Vi ruslet nok 

en gang i Gamla Stan og inn-

tok lunsj på Den Gyllene Fri-

den. 

Når det gjelder kveldens 

flotte opplegg og meny viser 

vi vil vedlagte invitasjon. 

Det var en flott og høytide-

lig seremoni i Logesalen, 

men litt fremmed for oss at 

gaver ble overrakt inne i sa-

len. 

Undertegnede fulgte vår 

tradisjon og overrakte gaven 

til Overmester ved midda-

gen. 

Gaven, en flott brostein fra 

Ålesund med plakett, ble 

overrakt fulgt av vår OM 

Knut Rognes skrevne tale. 

Den fikk jeg for øvrig til-

sendt til hotellet pr epost. Liv 

og jeg ble plassert ved ho-

vedbordet som stand-ins for 

vårt Overmesterpar. Vi fikk 

den svenske Stor Sire Carl-

Johan Sjöblom og hans hust-

ru Katariina. Hun er for øvrig 

Kyrkoherde i Högalids for-

samling. Videre satt selvføl-

gelig Overmester Peter Pers-

son og hans hustru Birgitta 

ved samme bord. 

Loge nr. 141 Dag Hammarskjöld 

fylte 50 år 9. mars 2013 

Søndag dro vi en tur ut til Wa-

saskipet og ganske tidlig til flyplas-

sen. Det ble en laaaang dag med 

litt snueplage etter Stockholmskul-

den. 

 
Vi benytter anledningen til å takke 

embedsmennene med følge og alle 

brødre i Loge nr. 141 Dag Ham-

marskjöld for en flott opplevelse, 

varm og hjertelig mottagelse i ekte 

Odd Fellowånd. 

Takken går også til Stor Sire Carl-

Johan Sjöblom og Katariina for et 

hyggelig bordsete.  

 

 

 

 

 

Skribent 

br. Terje Westad 

Overmester Peter 

Persson med bro-

steinsgaven  

Bror Leif Slinning, Liv 

Westad, Hilde Slin-

ning, Katariina 

Sjöblom, Stor Sire 

Carl-Johan Sjöblom og 

TerjeWestad  
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 Odd Fellow Logen nr 141 Dag Hammarskjöld  
högtidlighåller sitt 50-årsjubileum  

lördagen den 9 mars 2013 i Odd Fellowhuset,  

Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm.  

Odd Fellow-bröder och systrar med respektive  

hälsas hjärtligt välkomna.  
Program  

Kl. 17.30 Samling.  

Kl. 18.00 Högtidsloge i Stora Logesalen med uppvaktning.  

Kl. 19.30 Jubileumsbankett i Bankettsalen.  

Meny  

Välkomstdrink  

Consommé med pastakudde  
Förrätt: Lax- och skaldjurscarpaccio.  

Varmrätt: Enbärsstekt lammrostbiff  med parmesangratinerad potatiskaka, rosmarin-
sås och honungsstekta grönsaker  

Dessert: Joppes chokladbrownie med syrlig hallonsås  

Kaffe med kaka  

Kostnad per person för banketten 550 kr inklusive drycker till maten.  

Anmälan sker genom inbetalning till plusgiro 51 49 19 - 0, anmälan är bindande  

Klädsel  
Mörk kostym, vit skjorta, grå slips  

Regalie och hederstecken bärs under Högtidslogen  

Upplysningar  
Jörgen Andersson 070-4332761  

Peter Persson 070-1671723  

Georg Hahne 070-5318007  

Kenneth Johansson 073-9731084  

Varmt välkommen!  
Jörgen Andersson ÖM, Peter Persson UM, Bengt Branzén PS  

Sista anmälningsdag den 18 februari 2013  
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Odd Fellow korsangfestival 2013 ble ar-

rangert i Ålesund 31. mai til 2. juni. 

11 kor fra hele landet, fra Harstad i nord 

til Stavanger i sør, deltok med ca. 260 

sangere. Og teller vi med ledsagere og 

gjester ble det bortimot 475 deltakere som 

stevnet sammen i Ålesund denne helgen. 

Ålesund Odd Fellowkor sto som arrangør 

og hadde i lang tid planlagt dette store ar-

rangementet som ble gjennomført i en tra-

disjonell form. 

Det offisielle programmet startet fredag 

med byvandring fra Parken til Ålesund kir-

ke. I et fantastisk flott vær ledet 

«bygeneralene» Harald Grytten og Sindre 

Nakken til stor fornøyelse våre deltakende 

gjester gjennom «Jugendstaden» frem til 

kirken. 

Etter en orientering av Sindre Nakken om 

kirkens historie ble det avholdt en fantastisk 

minikonsert av solisten Monica Solbjørg og 

duoen Kristin Lerstad Johansen, Elise Stette , 

Ålesund Odd Fellow kor/ Ålesund Mandsang-

forening sang «Gud signe Norigs land», «Lova 

Herren mi sjel» og organist  demonstrerte kir-

kens nye orgel med Marc Laburijere flere 

stykker før det felles mannskoret avsluttet 

Odd Fellow korsangfestival 2013 

President Per Helge Henning-

sen ønsket velkommen. 

Ordfører Bjørn Tømmerdal øns-

ket sangere med følge velkom-

men til ei hyggelig helg i vakre 

Ålesund. 

Et stort felleskor ga god lyd 

til de fremmøtte. Dirigent 

Jostein Maude fikk alle godt 

med og det ble også bra 

presisjon. Det er aldri lett å 

få så mange, som ikke har 

sunget sammen før, til å 

synge helt rent, men takket 

være en bestemt og dyktig 

dirigent drog man det hele i 

land med god kvalitet. 

 

 

 

Unge David Severin impo-

nerte stort under banketten.  
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med «Judex». Fra kirken 

ble gjestene busset til At-

lanterhavsparken hvor de 

der ble møtt med Dixie-

land-musikk fremført av 

Ålesund Dixie Storband 

og til en «Bli kjent fest» i 

maritimt miljø med tradi-

sjonell på menyen. 

 

Lørdag var det øvings-

dag i morgentimene for 

korene mens ledsagerne 

ble guidet rundt i Ålesund 

og til blant annet Devold fabrikkutsalg i Lange-

våg.  

Konserten lørdag ettermiddag ble avholdt i ar-

rangementshotellet Parken hvor vi fikk høre vari-

ert og flott kormusikk i en herlig atmosfære av 

Odd Fellowkorene og av Rebekkakorene enkelt-

vis og felles. 

Høydepunktet kan man vel trygt si var avslut-

ningen hvor alle kor sammen på scenen sang to 

felles-nummer «Å Vestland, Vestland» og « Slave-

koret fra Nebukadnezar». En mektig og flott av-

slutning på en vellykket konsert ledet av en ikke 

mindre dyktig konferansier Sigurd Drege. 

Telemark Odd Fellowkor’s leder Gro Lyngmo 

ønsket deretter alle velkommen til neste korfesti-

val som vil bli i Henrik Ibsens by Skien i 2016.  

Banketten senere på kvelden ble en høytidelig 

og verdig finale på en minneverdig festival og 

med flere innslag, ikke minst husker vi den unge 

lokale pianist som trollbandt publikum med sin 

utrolige pianospilling. Den ni år gamle David Se-

verin kjent fra «Norske Talenter» viste kunst av 

høy klasse, både med klassisk og moderne ryt-

mer på sitt instrument og til stående applaus fra 

det lydhøre publikum. 

Dette arrangementet kan vi være stolt av, ikke 

minst korets formann Per Helge Henningsen som 

har hatt en finger med i det meste og som sam-

men med sin arrangementskomite har ledet den-

ne sangfestivalen vel i havn. 

Br. Arne Aasen 

Monika Solbjørg sang i Ålesund Kirke 

Ny presi-

dent er Gro 

Lyngmo, 

som tar over 

etter Per 

Helge Hen-

ningsen. 

Mange deltakere benyttet 

anledningen til en tur i KW 25 



 

8 

Ei litt anna våroppleving. 

 

Endeleg er den verste vinteren over, sola 

varmar meir og meir for kvar dag, og her i 

området kan vi sjå at snøklokker og krokus 

er i blomst om eit par veker. Lyttar vi etter, 

kan vi høyre meisene som prøver seg med 

litt vårsong. I midten av mars er nok staren 

her att og tjelden er attende i fjøra. 

 

Lyden frå flyttfuglane får meg til å minnast 

ein tur,for to år sidan, til eit anna kontinent. 

Turen gjekk til Houston i Texas i tida febru-

ar/mars. Ein av gutane våre jobbar der og 

har flytta dit med heile familien. 

 

Dei bur landleg til med store parker i om-

rådet. Barnebarna går på amerikansk skule 

og trivst veldig godt. Dei ville gjerne fortel-

je besteforeldra om det dei hadde lært om 

staten Texas. 

 

Vi var der så lenge at vi fikk god tid å gå 

turar i området.  Då merka vi oss store 

fugleflokkar som var på veg nordover. Dei 

var vel på veg til Canada og Alaska. Stasjo-

nære sangfuglar var det mange av. Dei fles-

te var ukjende for meg. Ein av desse likna 

på ein av våre sangfuglar. Det er fuglen som 

amerikanerane kallar ”the mocking bird”, 

hermefuglen. Ein fantastisk sangfugl som 

har sin eigen sang, men som også hermer 

etter mange andre fuglar. Måltrosten vår i 

Norge er vel den som kjem nærast både når 

det gjeld storleik og sang. 

 

Houston ligg på ca 30 gr. nordlig bredde 

og har ein heilt annan vårtemperatur enn vi 

har. Vi hadde temperaturer på mellom 25 

og 30 grader og absolutt behagelig og passe 

temperatur til ein dukkert i bassenget. 

Houston er ein stor by, ca. 5.9 millionar inn-

byggarar og ligg ved mexicogulfen på grensa 

til Mexico. 

Mange mexicanere jobber i byen, og når vi 

var ute og farta var det mykje spansk å høyre. 

Barnebarna vil gjerne vise oss litt av byen, 

så dei tok oss med til NASA, for mykje rom-

fartshistorie, til eit sumpområde der vi fekk 

nærkontakt både med store og små alligato-

rer, til rodeostevne der vi fekk kjenskap til 

cowboy livet og dyrelivet på en ranch. 

 

Året etter, våren 2012, var vi attende i Hous-

ton. Den eldste av barnebarna skulle konfir-

meres. Dette skjedde i sjømannskirka i 

Huoston. Der var 28 norske konfirmantar. Det 

var litt uvant at kyrkjevegen var ca.10 mil, 

men det gjekk likevel fort på ”the highway” 

som også var bomveg. Kyrkja ligg fint til i eit 

parkområde nær sjøen ved sentrum av byen. 

Denne gongen var det også et uvant vårvær. 

40 gr. varmt. Det var ikkje akkurat bu-

nadsvær, men det var mange bunader å sjå i 

den fullsette kyrkja. 

Søndagen etter, 13.mai, var det 17. mai fei-

ring i og ved sjømannskyrkja. Konfirmantane 

og foreldra deira hadde ansvaret for kaker, 

kjøkkentjeneste og dei ymse leikane. Dagen 

hadde alt som ei 17.mai feiring skal ha. An-

dakt, korsong,tale for dagen,korps, tog ,og 

tale for kongen o.s.v., men varmen var ein an-

nan enn vi er vande med. Ein av leikane var 

litt uvant for oss. Presten og eit par hjelparar 

stillte opp slik at ungane fekk kaste våte svam-

par på dei. Dette til stor jubel  og blide pre-

star sjølv om dei vart skikkeleg våte. 

 

Vel heime sit eg att med mange minner frå 

fine dagar med sol og varme og møte med 

hyggjelege og gjestfrie amerikanarar. 

Til slutt eit lite vårvers av Per Sivle: 

 

 Og vesle lerka ho hev det so, 

 at finn ho ein tuvetopp fri for snjo 

 so kved ho i med sin gladaste song 

 so trur ho på vår med ein einaste gong. 

 Å hei og hi, å tiriliti, å tiriliti, tiriliti. 

 

Med ynskje om ein god haust med vakre  

fargar   

Gerd Sletfjerding 
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Postet av: Andreas Hesselberg, 13. november 2005 

kl. 17:22 

tema: Politikk, Generelt, Journalistikk   stikkord: 

blogg språk språket ord orddeling forfall  

 

Uønsket oppringning? 

 

Som den ivrige språkfetisjist og hobbyo-

nomatopoet jeg er, har jeg latt tankene 

spinne rundt språkendrings-fenomenet 

som preger det norske samfunnet. Språket 

er i forandring, enten vi ønsker det eller 

ikke. Det er et skremmende fremtids-

scenario. Hva vil skje? 

 

De siste årene har det nemlig gått inflasjon i 

rettskrivingsreformer. Det kan i hvert fall vir-

ke sånn. Samfunnet flommer over av SMS-

språk og orddelinger. En gjennomsnitts fjor-

tis har i dag et dårligere skriftspråk enn en 

gjennomsnitts 7-åring på 70-tallet. 

 

Jeg tror at dette århundret vil framskaffe et 

helt nytt skriftspråk gjennom en prosess i fle-

re trinn. En språkrevolusjon er ventet, og den 

kan ventes å arte seg slik: 

 

I 2006 introduseres apostrof foran genitivs-s i 

egennavn. 

 

I 2007 utvides bruken også til genitiv's- eller 

fuge-s i fellesnavn. Samme året generalise-

re's regelen til å gjelde for alle ord som en-

der på enkelt-s. 

 

I 2008 må alle sammen satte ord sær skrive's 

ved ord delinger. «Å» overtar som konjunk-

sjon å «og» går ut av språket. 

 

I 2011 syn's folk flest at det har blitt for 

hvanskelig å huske hvilke ord som skal ha hv 

å hvilke som skal ha v, så hv blir skrive måte 

for alle slike ord. Samme året over tar «åsså» 

som infinitiv's merke. Det er nå få som sjen-

ner for sjellen på skj, kj å sj, så sist nevnte 

blir felle's skrive måte for alle ord med disse 

konsonantene. 

 

I 2021 går den arkaiske skrive måten «også» 

ut å erstatte's med sms varianten «oxo». Sam-

me året opp ta's boxtaven x i språket å ta's i 

bruk for x lyden etter en kort hvokal. Hved 

nytt ar opp gi's de sar norske vokalene æ, ø a 

å, a erstatte's av hen hold's hvi's a, o a a. 

 

I 2032 gar Norge inn i EU, a ordet «nei» 

erstatte's av «ja». De's uten hviker det tidlige-

re «ja» for det lenge mer populare «je's». 

:sam tidig privatisere's SprakRadet a sjope's 

av Dagbladet. 

 

:i 2040 er det knapt noen som kan klare a sjil-

le mellom «a» assa «assa», sa «assa» blir fel-

le's skrive mate. :sex ar seinere etter mange 

ar's for hvirring sla's han assa hun sjonn sam-

men, assa skrive mata blir hvalg fritt, -en el-

ler -a for den bestemte artikkela. :dobel kon-

sonanta for sviner i 2042. 

 

:in 2057 EU introduce su new gemeinsam 

sprog «Euro-talk» kai the vieux sprogs esse 

förbjudado. 

 

Blir du skremt? Jeg også... 

Språket forfaller! 

http://www.dagbladet.no/weblogg/blog.php/techblog
http://www.dagbladet.no/weblogg/blog.php/dbred/samfunn/politikk
http://www.dagbladet.no/weblogg/blog.php/dbred/samfunn/generelt
http://www.dagbladet.no/weblogg/blog.php/dbred/samfunn/journalistikk
http://www.dagbladet.no/weblogg/index.php?searchTerms=blogg&op=Search&blogId=181&tagsOnly=1
http://www.dagbladet.no/weblogg/index.php?searchTerms=språk&op=Search&blogId=181&tagsOnly=1
http://www.dagbladet.no/weblogg/index.php?searchTerms=språket&op=Search&blogId=181&tagsOnly=1
http://www.dagbladet.no/weblogg/index.php?searchTerms=ord&op=Search&blogId=181&tagsOnly=1
http://www.dagbladet.no/weblogg/index.php?searchTerms=orddeling&op=Search&blogId=181&tagsOnly=1
http://www.dagbladet.no/weblogg/index.php?searchTerms=forfall&op=Search&blogId=181&tagsOnly=1
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In memoriam 

 

Vi minnes  

vår pappa – og losjebror,  

Ole Gustav Hansen Eidslott 
 

01.12.1929 – 31.08.2013 

 

Heia pappa….. 

eller Ole Guuustavvv!!!!!!- som vi sa når vi 

skulle terge deg litt. Lørdag kveld 31. august 

2013 gav du deg over - med store hender 

trygt i vår mammas - bare minutter etter at 

du hadde prøvd å synge en strofe til henne - 

din kjære Snuspen – før du med et smil om 

munnen bare sovnet til…. med et svakt 

håndtrykk til avskjed. 

 

Trist – visst er det trist og vi føler sorg for at 

du er borte, men også en grad av glede og 

lettelse for at du faktisk fikk slippe.  

Slippe taket i alle de sykdomsplager som 

du dessverre ble så urettmessig tildelt gjen-

nom de senere årene – hvor du og mamma 

egentlig hadde så mange planer sammen, 

som bare ikke kunne bli noe mer…enn det. 

 

Men -  det er mange gode minner om et 

rimelig fargerikt og engasjerende familie-

felleskap. Du hadde jo litt sånn typisk 

Eidslott-temperament (0 til 100 på 0,3 sekun-

der) – mens mamma, etter eget utsagn, bare 

var/er snill og grei – men fortsatt kan terge 

på seg en gråstein – når hun vil! Men ett er 

sikkert - med den kombinasjonen så ble det 

jo aldri langvarig og ting løste seg alltid 

fort… ikke minst ettersom vi barna ”ikke 

fikk” praktisere noe temperament før vi var 

langt opp i tenåra, så da så!   

Eller når -  spesielt jeg sa: ” Ta det rolig” 

og du sa: ”DU si’r ikkje ta de’ rolig te’ me’!!  

Et annet uttrykk som sitter er:  

”ÅÅÅhh – ka du (eller dåkke) snakka  

om ???!”   Herlig! 

 

De mange arbeidsomme årene fra du ble 

løpergutt hos Jens Skuggen & Co (elektro-

installasjonsbedrift + salg av hvitevarer, 

brunevarer og belysning) sist på 40-tallet, 

Vår Logebror Ole Gustav Eidslott var en markant og meget godt likt logebror. 

Han var en aktiv bror inntil sykdommen la sin begrensning på mulighetene for å komme på 

våre møter. 

I alle år var han positiv og deltok på de fleste aktiviteter, humørfylt og slagferdig.  Vi merket at 

bror Ole var tilstede. Han hadde alle grader både i loge og leir og han fikk sine hederstegn for 

25 års medlemskap i mai 1994 og for 40 års medlemskap i mai 2009. Han var altså medlem av 

Odd Fellow Ordenen i Norge i vel 44 år. 

Vi lyser fred over hans minne og lar hans sønn Børre skrive minneordene på vegne av familien. 
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In memoriam 
tok handelskole og montørsertifikat først på 50-

tallet samtidig med forlovelse og giftemål i -53 

for så ingeniørhøyskolen i Bergen avsluttet i 

1962 – satte alt sitt preg også på familien som 

parallelt kom til under denne tiden. Du overtok 

driftsansvaret for selskapet og vi barna husker 

travle og lange dager med anbudstegninger 

spredd utover hele stua i heimen og krav til ar-

beidsro når det i perioder virkelig ”sto på”. Høy 

arbeidsmoral og arbeidet like mye hobby som 

hverdag – preget deg nok ganske markant, men 

gav også den suksess som var målet.. i alle de 

årene – i tillegg til familiær økonomisk trygghet. 

 

Etter mer enn 20 år forlot du så Jens Skuggen & 

Co - for å gå over i selskapet som kom ut av EB’s 

signaldivisjon, AS Telesystemer – som ”Vår 

mann i Ålesund” i 1969 og overgangen til én 

mann med, etter hvert, vår mamma som sekre-

tær – på et toroms kontor i Røysegata ble stor, 

men også en suksess over tid, med nye kontorer 

og flere ansatte. Selskapet som i Norge beskjef-

tiget over 160 mennesker endret seg til Cerbe-

rus Nortelco og så Cerberus (i dag en del av 

Siemens) – i tråd med sine sveitsiske eiere -  

drev med avansert overvåkningselektronikk og 

fra Ålesund; hadde du Møre og Romsdal som 

ditt distrikt.  

Her ble du så i 22 år til pensjonstilværelsen 

fikk sin start.  

   

Vi var alle spente da – i og med at dine hobby-

er som nevnt - var begrenset, og hvordan denne 

overgangen skulle bli…. men vår mamma var 

din primærhobby som du alltid sa - og det levde 

du opp til. 

I tillegg erfarte vi jo også at Odd Fellow og lo-

sje Vesterveg allerede da og ikke minst i alle 

påfølgende år hadde en viktig plass i din sfære 

og mer enn 44 år i denne organisasjonen ble 

det da også til sist... 

 

Festlig ”kort lunte” mange ganger – i tidligere 

år; har jeg nevnt som kjent for de fleste – like 

fullt som at det alltid gikk like fort over.  

Men årene gjør noe med oss alle og barnebarn 

og spennende utviklinger i vårt samlede fami-

letre gjorde deg også til den mildeste, bløteste, 

tålmodigste og mest famile- og barnekjæ-

re morfar/farfar/svigerfar og pappa vi vel 

noen gang har kjent til.  Det er stolte og 

gode minner…for oss alle, og vi bærer de 

med oss for all tid.  

 

Mer enn 60 års ekteskap og stor kjærlig-

het rakk du å "feire" med ho "Snuspen" - 

vår kjære mamma, som lever videre med 

oss - og de gode minnene. Og kanskje 

kan vi få realisert noen av planene dere 

hadde - med mamma, hvor vi så regner 

med at du smilende ser oss fra 1. parkett 

et sted…. sammen med Karoline - kjære 

Karoline som du tok imot på deres felles 

fødselsdag bare 24 år tilbake - og som så 

fryktelig og uventet dro fra oss så - like før 

deg (12. august – tragisk norsk/svensk 

busskollisjon i Sogndal).  

Ikke så godt å vite hva man skal tro på - 

men en god og varmende tanke for oss 

som er igjen i denne tidvis så ubegripeli-

ge og urettferdige verden – er det da...at 

hun finnes på 1. parkett og venter på deg.  

 

Vi liker ellers å tenke på deg som du 

gjerne var for noen år tilbake - en glad 

gutt med stor glede for mennesker og fa-

milie rundt seg - og slik som du utvilsomt 

helst ville bli husket.  

Hvil deg nå - kjære pappaen vår.....vi 

skal ta vare på mamma og alle de gode 

minnene og stundene...... og i din ånd, har 

vi heller ”feiret” din utgang……og ditt 

enestående selskap på 1. parkett – ett 

sted….  

Og hvem vet – kanskje har du også truf-

fet igjen kjære losjebrødre der? 

 

Fred over ditt minne. 

 

 

Børre Eidslott  

(sønn – på vegne av familien) 
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Fredag 14. juni var det 

overlevering av ”Nye Vols-

dalsberga” fra Aksla Vel til 

Ålesund kommunes innbyg-

gere. Dette ble markert ved 

en enkel tilstelling ved ny-

restaurerte Gutavika. 

Leder for Aksla vel, Arn-

stein Eide ønsket de fram-

møtte velkommen og takket 

for oppdraget de hadde fått 

fra kommunen. ”Det var rik-

tignok ikke dette vi sa ja til, 

det ble mye større enn noen 

hadde tenkt seg” sa  Arnstein 

Eide. 

Helge Nøstdal ga en kort 

historikk over Volsdalsberga 

som hele byens badeplass 

gjennom alle tider, til utvik-

linga vi ser i dag og rede-

gjorde for det som hadde 

vært utført de siste tre åra. 

Dagmar kom som ei kule og 

ødela en del for oss. Blant 

annet tok ho med seg bade-

trappa og la den fra seg på 

djupt vatn. Men vi fant ho 

igjen og i dag er ho forsvar-

lig bolta der ho skal være. 

Ved siden av badeplassene, 

som har fått solide bølgebry-

tere og nydelig badesand, så 

har vi laget sandvolleyball-

bane, ordentlige toalett som 

rengjøres to ganger pr dag, 

hus for omkledning osv. Mye 

arbeid er gjort og det viser 

også igjen. Men noe gjenstår 

og selv om kassa opprinnelig 

var på 3 million kroner, så 

var kassa nå tom. Bølgebry-

terne kostet alene ca. en mil-

lion kroner hver! 

 

De største sponsorene er 

Kjell Holm-stiftelsen, Spare-

banken Møre, Sparebanken 

Møre Arena og Tafjord Kraft. 

Men vi var med vi også, selv 

om vi ble små i dette selska-

pet. 

Nye Volsdalsberga overlevert 

Idyllisk i nyrestaurerte Gutavika.    Jentavika har fått rampe for bevegelseshemmede også. 

Leder for Aksla Vel, Arnstein Eide ønsket 

rådmann Jarle Bjørn Hanken og leder for 

byutvikling, eva Vinje Aurdal velkommen. 

Helge Nøstdal ga en historsk oversikt 

over det som har vært gjort siden Aksla 

Vel fikk oppdraget. 

 
Storrepr. 

Arne 

Aasen 

har ak-

kurat 

mottatt 

plakett 

for delta-

kelse i 

prosjek-

tet. 
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Rådmann Jarle Bjørn Han-

ken takket på vegne av kom-

munen for at Aksla Vel tok på 

seg og gjennomførte oppga-

ven. Han var også klar over 

at oppdraget var blitt større 

enn først antatt, men var like-

vel glad for at Aksla Vel had-

de gått så helhjertet inn for å 

løse oppgaven. ”Det som er 

spesielt med dere, er at dere 

sier ja og dere leverer all-

tid”, var Hankens klare på-

stand. Skulle dette vært utført 

i vanlig kommunal regi had-

de nok regningen vært bety-

delig høyere. 

Eva Vinje Aurdal, leder for 

komiteen for byutvikling, be-

rømmet den frivillighet som 

er så typisk for medlemmene 

i Aksla Vel. Uten frivillighet 

stopper Norge. ”Dere, med-

lemmer av Aksla Vel  er sel-

ve Adelen i Ålesund kommu-

ne”! sa Eva Vinje Aurdal. 

Så var det blomster og var-

me klemmer og Mannskoret 

Dovre sang tre ålesunds-

sanger som de avsluttet med 

”Et hurra skal du ha…”. 

Det ble omvisning i Jentavi-

ka og Gutavika før 

en samlet seg ved 

stupetårnet som 

selvsagt også skulle 

behørig innvies, 

selv om det allerede 

har vært i bruk noen fine sol-

dager tidligere i år. 

De to som skulle i vannet 

var en ung mann som heter 

Vetle Hoel Haadem og en, 

noen år eldre, Harald Oscar 

Nøstdal som litt storkjefta 

hadde inngått et veddemål 

og tapt. Han stilte i stilig an-

trekk, mørk dress, hvit skjor-

te og slips! 

Det diskuteres, hvem skal 

hoppe først? 

Harald Oscar Nøstdal ble 

førstemann utfor, en liten 

hevn for en gang å ha 

vært ekstra stor i kjeften, 

har vi hørt. Men han tok 

utfordringen med et stort 

smil. 
Upåklagelig stil, i mørk dress, hvit skjorte og matsjende 

slips, vel utført og med et smil! 
Vetle Hoel Haadem med et litt mer spekta-

kulært hopp. 

Flott toalett er på 

plass og et eget hus 

med omklednings-

rom. Solsellepanel 

på taket sørger for 

lys nok. 

Sandvolleyballbane 

har det også blitt 

plass til. Ei flott bane 

som er mye brukt. 

Mannskoret DOVRE var på 

plass med så mange som 

kunne ta seg fri midt på 

dagen. 
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Primstaven høstsoga 2013. 

 

I logoen for primstaven kan du se teg-

ningen av en gås og teksten Mortensmesse 

og  dato 11. november. Loge 82 Vestervegs 

fødselsdag. 

 

Loge 82 Vesterveg ble stiftet denne dagen 

i 1972. Denne dagen, 11. november, er i 

primstaven en merkedag kalt Mortensmes-

se eller også Mortensdag. Primstavsymbo-

let for denne dagen er vanligvis en gås. Jeg 

tror ikke jeg tidligere har skrevet om den-

ne dagen. Da er det vel på tide å  gjøre det 

nå. 

 

For Den Katolske Kirke, er denne dagen 

minnedag for Den hellige Martin avTours. 

Han ble født Sabaria rundt år 316. Sabaria 

var på den tiden en del av det vestlige Ung-

arn. Martin var sønn av en høyere romersk 

offiser i den keiserlige ryttergarden. For-

eldrene var hedenske, men Martin fikk li-

kevel  en kristen oppdragelse. Ti år gam-

mel gikk han, mot foreldrenes vilje, til kir-

ken og ble tatt opp blant katekumenene, 

det vil si de som forbereder seg til dåpen. 

Etter farens vilje ble også Martin offiser og 

steg raskt i gradene. Han fulgte likevel sin 

overbevisning om og la seg døpe. 

 

Som attenåring i år 335 ble han døpt. Bak-

grunnen for dette skulle vært følgende 

opplevelse.: 

  

Den unge romerske offiseren Martin kom, 

en iskald kveld, ridende sammen med  noen 

kammerater. Ved byporten i Amiens sto en 

naken tigger og ba om almisser. 

Martin hadde ingen penger på seg, så han 

tok sverdet og delte kappen sin i to og ga 

halvparten til tiggeren. Samme natt så Mar-

tin, i et syn , Kristus kledd i den halve kappen. 

Kristus sa ” denne kappen har jeg fått av Martin 

som ennå ikke er døpt” Dette gjorde så sterkt 

inntrykk på ham at han straks løp bort for å la 

seg døpe. 

 

Etter å ha virket som prest i Galilea i noen år 

ble han valgt til biskop av Tours i år 372. 

Tours er i dag  Frankrike. 

 

Mortengås tradisjonen har etter legenden, 

sin årsak i at Martin ikke ønsket å bli valgt til 

biskop, og gjemte seg derfor blant en flokk 

med gjess. Gjessene bråket slik at han ble 

oppdaget. Dette er sansynligvis årsaken til 

tradisjonen med å spise Mortensgås. Denne 

tradisjonen er svært sterk i Sverige, og spesi-

elt i Skåne. 

 

Som helgen fikk Martin betegnelsen St. Mar-

tin av Tours, og han er Frankrikets nasjonal-

helgen. 

 

Et værvarsel for denne dagen er vel på sin 

plass.: 

 Dersom det regner denne dagen skal 

 det regne i 50 dager ( d.v.s til nyttår) 

 Er denne dagen våt blir det en ustabil 

 vinter. 

 

Ha en hyggelig feiring av Loge Vestervegs 

fødselsdag ,som skal feires  16. november i 

år. 

 

Vi burde kanskje servere mortensgås denne 

dagen. 

 

Br. Per Sletfjerding 
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Indian summer  
Når den egentlige sommeren er forbi, ofte etter en pe-

riode med kjølig vær, kan det komme en indian summer. 

Hva er opprinnelsen til dette uttrykket? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Laundry Broad på www.flickr.com 

 

Uttrykket er engelsk og betyr 'indiansk sommer'. De nordamerikanske indianerne gikk 

ofte på bisonjakt dersom det kom en varm og solrik høst. Ord som husmannssommer er også 

brukt. Husmannen kunne bruke denne sene godværsperioden til sitt eget innhøstingsar-

beid. Attpåsommer og helgemessesommer er også kjente uttrykk. 

 

Slike varme værperioder om høsten er ikke årvisse ... 

 

I overført betydning blir indian summer brukt om ny oppblussende livskraft hos eldre folk. 

Du lever      (Hans Børli) 

 
Du rusler gjennom skogen,  
med sol på hendene dine 
Som varmes av blyge kjærtegn. 
 
Da trår du på en kongle på stien, 
Kjenner det myke trykket av den  
gjennom sålen på skoen din. 
 
En liten hendelse,  
så liten at den nesten er ingenting. 
 
Men vær hos den med hele ditt menneske 
For det hender deg på jorden dette. 
 
Du lever  -   lever 

Dømmer  
ikke  
(Anders Helseth) 

 
Med årene  

blir vi frommere 

og ømmere 

og forstår  

at vi ikke 

er dommere 

 

 

 

 

Mennesket  

er den eneste  

skapningen som kan 

rødme, 

og som har grunn 

 til det. 

 

Mark Twain 

http://www.flickr.com
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Tiden bor ingen steder 
(Gerhard  

Stoltz) 

Tiden bor ingensteder. Li-

kevel har den alt den treng-

er. Tiden har rynker til gam-

le menn og gamle damer. 

Og millioner av røde og 

gule og brune blader til høs-

ten. Og mye mer. 

 

Alt kan den finne fram på et 

øyeblikk når det er bruk for 

det. Tiden må passe alt selv. 

Det er ingen som sier: Nå 

kommer natten, nå må du 

huske å skru av solen og hei-

se stjernene opp på himme-

len. Det kan være ganske 

vrient å vite nøyaktig når 

noen skal bli voksen. Eller 

akkurat når frukttrærne skal 

blomstre. Alt må komme i 

riktig rekkefølge. Det ville 

kanskje ikke gått så bra hvis 

noen blir statsminister før de 

var ferdig med barnehagen. 

 

Tiden legger rust under 

bilene og rim på markene 

uten at du hører en lyd. Den 

sender trekkfuglene til Sy-

den før den finner fram høst-

stormene. Den passer på at 

sauene får lam om våren når 

det blir varmt nok til at små 

lam kan være ute. Og alt 

sammen ordnet den i all 

stillhet.  

Kan du kanskje høre at hå-

ret ditt gror? 

Ingen kan høre når tiden 

arbeider. Ikke en gang når 

den arbeider ved siden av 

ørene. 

 

Mange tror det er klokken 

som bestemmer over tiden. 

Når tiden hører deg, klukker 

den for seg selv. Og når 

noen løper omkring og ro-

per at de har så forferdelig 

dårlig tid, ler tiden sånn at 

det nesten går an å høre det. 

Som regel passer tiden på 

å flytte viserne på klokken. 

Det hører med til arbeidet. 

Men av og til lar den være. 

Da skjønner de fleste hvem 

som egentlig er sjefen. 

 

Om våren har tiden det tra-

velt. Da skal varmen og lyset 

skrues på, litt mer for hver 

dag. Så må tiden finne noen 

forkjølelser til de som går 

med tynne klær for tidlig. 

Alle de nye plantene skal 

opp av jorden og alle trærne 

skal ha hundrevis og tusen-

vis av blader. Det er kanskje 

godt at våre ikke kommer 

samtidig alle steder. 

 

Om sommeren er tiden 

sløv. Men den klarer heldig-

vis å finne fram en sommer-

ferie, fylle åkrene med pote-

ter og grønnsaker og jord-

bær, dele ut noen vepse-

stikk, og passe på at der er 

fisk i sjøen til de som ligger 

på bryggen og fisker. Og 

når alle er lei av å ha ferie, 

henter tiden fram alle lærer-

ne og får liv i skoler og bar-

nehager igjen. 

 

Hvis du går på skolen har 

tiden brukt ferien til å flytte 

deg en klasse opp. Heldigvis 

har den husket å flytte alle 

vennene dine også. 

 

Høsten er både trist og flott. 

Varmen skal pakkes vekk. 

Alle bladene på trærne skal 

ha vakre farger før de løsnes 

forsiktig og faller på marken. 

Hvis de får ligge i fred der, 

så sørger tiden for at de blir 

til ny jord før våren kommer. 

Tette neser og ørebetennel-

ser skal fram igjen og store 

mengder vind og regn skal 

sendes ut. Sammen med litt 

dårlig humør, 

 

Men tiden har et par fine 

ting i bakhånd. Om høsten 

tar den fram hvitt rim til mar-

kene, kald luft som lukter 

godt og årets aller vakreste 

natthimler. Vinteren er det 

mye arbeid med. Noen ste-

der skal bare ha enga mer 

regn og en storm eller to, 

mens andre steder skal ha 

solskinn, glitrende og skik-

kelige kuldegrader. Tiden 

synes dette er noe rot, og 

roter nok av og til litt selv 

også dessverre. Men en ting 

roter tiden aldri med. All ju-

lepynten og julelukten og 

julepresangene og julema-

ten kommer på plass akkurat 

til riktig tid. Hvert eneste år. 

Og det er jo godt gjort når 

du tenker på at det skal skje 

samtidig alle steder. Så får vi 

kanskje finne oss i at tiden 

ikke husker å sende snø 

overalt. 
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Tiden flytter deg pent og forsiktig fra år til 

år og gjør deg større og større. Hvis du er 

gutt gir den deg etter hvert skjegg og bart, 

og hvis du er en jente passer den på at du 

får barn når det er på tide. Den skaffer deg 

kunnskaper du har bruk for og sykdommer 

du synes du ikke har bruk for. Den lærer 

deg å sykle og bestemmer når du er stor 

nok til å flytte hjemmefra. Når du blir gam-

mel gir den deg rynker i ansiktet og dårlig 

rygg, enten du liker det eller ikke.  

 

Helt til slutt kommer tiden til deg og hvis-

ker: ”Når har jeg gitt deg alt du skulle ha. 

Det kommer nye mennesker hver dag og 

jeg må bruke kreftene mine på andre. Jeg 

håper du har hatt det bra og at du er fornøyd 

med den tiden du fikk, Farvel.” 

 

Når tiden er gått kommer den ikke tilbake. 

Men den fortsetter å passe barna dine og 

barnebarna dine. Og dere barn og barne-

barn. Den gir deg somre og vintre og stjer-

nehimler og alt mulig annet. Om igjen og om 

igjen. Den går aldri lei. Du kan stole på ti-

den. 

 

Gerhard Stolz er  født i Bergen i 1948. Forfat-

ter og billedkunstner. Kulturdepartementets 

pris for beste billedbok 1993. 

 

Billedbok for barn i alle aldre. 

Festina lente 

 
Den som omsider når fram 

til et høgt og lenge etterleng-

tet mål, han vet dette: Det 

var dine feilsteg som brakte 

deg hit. Ad mørke omveger,  

over snublesteiner og myr og 

morass, hastet du langsomt 

gjennom låglendet mot  

høgdene med sol over. 

Hans Børli 

Venner, du kan regne med - -  

Volder verden dig fortræd 

gækker livets spil dig - 

Trøst dig, du har mangt et sted 

venner du kan regne med, 

når de trænger til dig. 

Kumbel 

Siv 

Det skal så lite til å knekke 

når ein er siv 

Vinden kjem i kast 

fører ein hit, slær ein dit 

Og så det store lokkande havet 

som speglar solauga 

Tent, slokna, stroke ut. 

Liv Holtskog 
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22.06.1933 Homlong, Are 70141907 90779461, 80 
22.06.1953 Sunde, Lidvar 70219765 99461020, 60 
23.06.1942 Dybvik, Jogeir 70190151, 71 
23.06.1937 Fiskerstrand, Nils 70140627 34609579988, 76 
26.06.1935 Hoel, Asbjørn 70141894 97146020, 78 
29.06.1938 Vadseth, Per Sverre 90877233, 75 
30.06.1942 Olsen-Husø, Arne 70140369, 71 
01.07.1941 Vassbotn, Olav 71491161 41206439, 72 
02.07.1938 Nes, Arne 9262 3790, 75 
03.07.1944 Giskeødegård, Rolf Arne 70180923 90978349 ,69 
05.07.1935 Hole, Kjell 70140139 92094534, 78 
09.07.1951 Kristiansen, Jarle 70094030 91385737, 62 
10.07.1931 Fossum, Torbjørn Harald 35534204, 82 
18.07.1962 Torset, Jon Arne 70274722 41460410, 51 
23.07.1927 Holstad, Johan K. 70141261, 86 
05.08.1949 Skrondal, Ola 70183531 91599605, 64 
06.08.1942 Jørgensen, Hermod 70182334 90032826, 71 
18.08.1941 Holst-Dyrnes, Ingebrigt Ingvar 70141261 91369266, 72 
22.08.1961 Bjørstad, Jan Roar 70123148 91531302, 52 
22.08.1954 Fjærli, Arve Sindre 91558388, 59 
25.08.1956 Omenås, Yngve 70146997 90556604, 57 
28.08.1942 Gjøsund, Terje 70215311 90693009, 71 
04.09.1943 Nørve, Asbjørn Randulf 70138070 90742840, 70 
12.09.1957 Mjelva, Steinar 70138065 91338480, 56 
12.09.1957 Mjelva, Trygve 70138344 91812482, 56 
12.09.1938 Sletfjerding, Per Magnus 70142155 95142961, 75 
13.09.1952 Tenfjord, Svein Rune 70213397 95127055, 61 
16.09.1948 Brevik, Arvid Birger 70150195 90831550, 65 
25.09.1947 Rødseth, Jarle Norman 70131977 95052587, 66 
04.10.1936 Sørland, Leiv 70141742, 77 
08.10.1951 Alnes, Svein Inge 41329706, 62 
13.10.1937 Grimstad, Johan Peter 70141154 97043547, 76 
17.10.1937 Hagen, Arne Kjell 70129120 95876077, 76 
22.10.1955 Åsestrand, Alf Per, 58 
29.10.1939 Westad, Terje 91612657, 74 
03.11.1947 Holstad, Bjørn Edgar 70131066 90198563, 66 
06.11.1955 Skar, Bjørn 71692849 90722209, 58 
07.11.1950 Helseth, Erling 70131739 90877963, 63 
12.11.1936 Salen, Rolf 70192515 90978995, 77 
19.11.1947 Drønnen, Rolf Oscar 922 975 45, 66 
26.11.1946 Karlsen, Odd 70128411 906 67 463, 67 
30.11.1948 Moa, Webjørn 57861616, 65 
12.12.1946 Eriksen, Knut Berge 70141762 91637405, 67 
15.12.1940 Petersen, Svein Werner 70121770, 73 
25.12.1948 Hildre, Hans Petter 70142050 90650348, 65 
30.12.1951 Flatvad, Endre 70150415 91358136, 62 

Fødselsdato Navn Telefon Mobiltelefon Alder 
 
01.01.1929 Østraat, Anton Emil 70155183 91629890, 84 
07.01.1941 Lie, Einar 70141755, 72 
08.01.1933 Paulsen, Erling 70155290 905 60355, 80 
09.01.1963 Oust, Arnt-Erik 70126166 97691963, 50 
10.01.1939 Fosse, Bjørn 70125118 97648863, 74 
17.01.1944 Stokkeholm, Arne Alf 70146008 91625431, 69 
19.01.1958 Andreassen, Martin Jens 90587839, 55 
19.01.1945 Pedersen, Roger Johan 70130640 99628029, 68 
28.01.1939 Engvik, Svein Erling 91165814, 74 
28.01.1939 Storhaug, Per Elias 70137620 90053683, 74 
29.01.1939 Larsen, Arvid Hjalmar 90599558, 74 
30.01.1953 Voldsund, Jan Mindor 70150470 91338450, 60 
03.02.1956 Naalsund, Odd Birger 70145700, 57 
04.02.1926 Gulliksen, Johan Weiberg 70155095 99229166, 87  
05.02.1946 Aass, Olav Hilmar 70147112 90514928, 67 
10.02.1953 Harsvik, Kjell Bjarne 70138308 90265860, 60 
13.02.1946 Eliassen, Ola 70146674 93011830, 67 
15.02.1952 Refsnes, Bjørn 70143260 91643261, 61 
21.02.1958 Hildre, Rodney 91522730, 55 
21.02.1941 Selbervik, Pål 70131350 90933581, 72 
22.02.1947 Nesdal, Jon Gunnar 70155439 92409011, 66 
25.02.1951 Vassbotn, Gunnar Trygve 70132428 91800234, 62 
06.03.1958 Blomvik, Ronny Harald 70192172, 55 
06.03.1941 Sandblåst, Jan Arne 47381977, 72 
07.03.1960 Fagerli, Terje 70213675 95079191, 53 
15.03.1954 Løkvik, Odd Henry 70127553 95028968, 59 
16.03.1958 Rogne, Knut 90734515, 55 
17.03.1958 Fugelsø, Olaf 70131585 91388827, 55 
25.03.1960 Dolmen, Johan 70128875 90521129, 53 
01.04.1946 Holen, Roe Mathias 70150239 91772510, 67 
01.04.1936 Hoseth, Arnfinn 90405830, 77 
01.04.1951 Slinning, Kjell-Arne 70137174 92490091, 62 
05.04.1943 Stadsnes, Erling 70192679 91143966, 70 
06.04.1947 Aasen, Arne Rolf 70142044 90527294, 66 
07.04.1935 Olsbø, Sindre Johan 70146038, 78 
09.04.1963 Henningsen, Sindre 70129466 41849200, 50 
10.04.1958 Fossheim, Oddgeir 99570602, 55 
13.04.1974 Kamp, Magne 41339242, 39 
14.04.1945 Ramstad, Magnor 70155878 924 125 47, 68 
20.04.1963 Østraat, Håkon-Jarle 70126771 92014662, 50 
21.04.1944 Nybø, Ole Arne 70193566 99741212, 69 
22.04.1970 Åkre, Christian 701 45911 908 459 45, 43 
27.04.1953 Hodder, Olav Behrentz 70138297 92498613, 60 
30.04.1945 Sæter, Sigbjørn Harald 7015 0435 95294484, 68 
02.05.1947 Slinning, Leif Dagfinn 70 12 87 91 406 08436, 66 
03.05.1964 Bjørge, Dagfinn 70153444 93268022, 49 
06.05.1949 Stenseth, Hugo 70146782 91889420, 64 
11.05.1950 Rishaug, Ingvar 70143548 90928427, 63 
22.05.1943 Hurlen, Robert Jan 70217186 90688908, 70 
23.05.1930 Omenås, Ingvar 71489090 98454383, 83 
29.05.1937 Rørhus, Rolv 70215273 93405177, 76 
01.06.1922 Istad, Einar 70150436, 91 
04.06.1970 Bigseth, Tore 70215970 95203103, 43 
17.06.1933 Helland, Svein Håkond 70192482 90793693, 80 
20.06.1931 Magnussen, Thor Idar 70127183, 82 
20.06.1961 Østraat, Sverre Haakon 70145243 92617023, 52 
21.06.1927 Vadseth, Hans Peder 70137533 952 79280, 86 

Vi feirer og jubilerer . . . 

Og Sogas  

redaqteurer er 

selvsagt de 

første til å 

gratulere!! 
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Volda Vidaregåande Skule 

 

UN Pilgrimage for Youth - 2013 

 

Volda Vidaregåande Skule er plukket ut til å representere distrikt 

4 i Pilgrimages for Youth i 2014. 

Torsdag 19. september var komiteen på besøk på skolen for å in-

formere om konkurransen og fortelle om hva Odd Fellow er. Det 

var litt labert oppmøte fra skolens side, 

men komiteleder Alvhild Holst Dyrnes ori-

enterte om konkurransen og  DSS Tone 

Kvammen om Ordenen. 

Så nå er vi i gang. Nye medlemmer av ko-

miteen er Alvhild Holst Dyrnes leder, Arne 

Nes økonomiansvarlig og  Åshild Nordhus 

fortsetter i komiteen. 

Over til 4 dager pr. uke 

i Vaffelbua 

 

Ordningen med åpen 

Vaffelbu mandag til og 

med torsdag er nå i 

gang. Det har vist seg 

at behovet / ønsket om 

flere dager er så stort 

at styret i Sirius har be-

sluttet å etterkomme 

anmodningen. Dette 

medfører at det blir en 

dag mer på bylogene, i 

tillegg til Sykkylven 

deler mandagene seg 

imellom, mens distrik-

tet fremdeles kjører 

med tre dager. Dette 

grunnet forholdsvis 

lange reiser.  

Ønskedikt  

EI UNDERLEG GLEDE (Rolf Vang)  
 

Du finn hos mange ei underleg glede – 

den omsorg dei har for å hakke på andre. 

Dei ser seg ikring med sitt skarpsynte blikk, 

og så lettvint og greitt finn dei nokon å le åt og klandre. 
 

Orda om bjelken og splinten er gamle. 

Vi er da så bra, men alle dei hine? 

Det finst ei lov som ber namnet Jante. 

Den må du lære! 

Først da kan du heilt ut få såre og pine. 
 

La andre få stå for det vesle dei er. 

Og er DU så modig, legg bringa di naken, 

og finn sjøl ut du er bedre – ja, best –  

og god, altfor god til å smekke dei andre på baken! 

 

Terje Westad 
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SOGA-redaksjonen 

Per Sletfjerding Tlf.  95 14 29 61 e-post:  sletfjer@online.no 

Arne Nes     ”     92 62 37 90 e-post: arn-nes3@online.no 

Terje Westad    ”     91 61 26 57 e-post: terje.westad@mimer.no 

Arve Sindre Fjærli  ”     91 55 83 88 e-post  arve.fjaerli@mimer.no

  

 

Møteprogram høsten 2013 

 

28.08.  19.00  Leirslagning Ålesund 

05.09.  19.30 O Fd 

12.09.  1930 O Fd 

19.09.  1930 O EI Galla 

26.09.  19.30 O ≡ N Nevnder Fd 2000 
02.10.  19.00  Leirslagning Flåvær 

10.10.  19.30 O ≡ NV Nevnder Fd 2000 
17.10.  19.30 - +2 

24.10.  19.30 O Klubbaften, husk gevinster  

31.10.  19.30 O +2 Galla 

04.11.  19.00  Leirslagning Ålesund 

07.11.  19.00  Minneloge V/RM/GR 

10.11.  11.00  Kirkesøndag GR/Liv/V/RM/St.V 

14.11.  19.30  Informasjonsmøte 

16.11.    Årsfest m/damer 

21.11.  19.30 O 25 Ve.Ju. Br. Jarle Kristiansen  -  Galla 

28.11.  19.30 O EOM 

05.12.  19.00  Leirslagning Ålesund   

12.12.   19.30 O 40 Ve.Ju. Br. Leiv Sørland Galla 

19.12.  19.00 O Julemøte 

28.12.  17.00  Juletrefest GR/Liv/V/RM/St.V 

05.01.  13.00  Nyttårsloge GR/Liv/V/RM/St.V 
 

 

 
02.10.13 
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J. Dolmen & Sønn 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 

 

Brages Bilforretning AS 

70 17 82 00 

Trygve Mjelva 

 

ART Prosjektering AS 

70 15 24 80 

Magnor Ramstad 

 

BT Entreprenør AS 

70 17 94 00 

Pål Selbervik 

 

Munck Cranes AS 

915 99 605 

Ola Skrondal 

 

Aseco Gull og Sølv 

Carat Butikkdrift A/S 

Christian Aakre 

 

ET Hydraulikk AS 

70 21 04 40 

Svein Rune Tennfjord 

 

Lindbak Møre AS 

916 12 657 

Terje  Westad 

 

Østraat Transport AS 

926 17 023 

Sverre-Håkon Østraat 

 

Byggmester’n Møre AS 

918 00 234 

Gunnar Vassbotn 

 

Alcon AS Danmark 

916 37 405 

Knut Berge Eriksen 

 

LISU Consult AS 

994 61 020 

Lidvar Sunde 

 

ISS Skadeservice A/S 

Tverrvegen 32 a 

Olaf Fugelsø 

 

Tres Encanedados 

92 42 87 70 

Sindre Olsbø 

 

NorEngros  

Ødegaard Engros AS 

952 03 103 

Tore Bigseth 

 

JMV Boligprosjektering AS 

91338450 

Jan Voldsund 

 

Dyrenes Helsekost 

92297545 

Rolf Drønnen 

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! 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Br. Terje Westad 
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Redacteurens hjørne ∆ 
 

Kjære lesere! 

 

Indian summer er et uttrykk som er benyttet mye i den siste tiden, og ikke uten grunn. 

En herlig september med gode temperaturer, flott sol og nydelige høstfarger. Godt for sjelen og 

kroppen. Fin oppladning til høstsemesteret. 

(Se egen artikkel om Indian summer. Tar her med en liten smakebit) 

 

I overført betydning blir Indian summer brukt om ny oppblussende livskraft hos eldre folk! STÅ PÅ! 

 

Vi har foretatt installasjon av nytt kollegium og ønsker våre nye embedsmenn lykke til med arbeidet frem-

over. Samtidig takker vi de avtroppende for flott jobb. 

 

Jeg føler sterkt behov for å kommentere det oppmøte vi har i Logen vår, og i mange tilfeller manglende opp-

møte. I tillegg ser det ut som mange er nødt å gå tidlig hjem for å legge seg, eller - - -? 

Hva er årsaken og er det noe vi kan gjøre? 

La ikke det jeg skriver nå oppfattes som kritikk, men som tanker til beste for Logen: 

Mer kjøtt på beinet, flere kjøttbiter i lapskausen er viktige ingredienser for at «måltidet» skal bli bra. 

Innhold og engasjement, givende program er stikkord. Jeg vet at det ikke er lett, men alt dette skal ikke hvile 

på en mann. Benytt musikk og foredrag inne i logesalen. Få i gang ettermøtekomiteer, spør brødrene hva de 

kan tenke seg av programinnhold, fyll på med god mat og hyggelige ettermøter. 

Putt flere «italienere» i den italienske salaten. Be om hjelp. 

 

Til alle brødre i Loge nr. 82 Vesterveg: Kom med forslag, engasjer deg, bidra med det DU kan! 

Logen er inne i sitt 41. år. La oss bevise at vi fortsatt er en ung Loge. 

 

 

ØKONOMI 

Vi takker alle de som har gitt sine personlige bidrag til driften av SOGA, og takken går selvfølgelig også til 

våre annonsører. På vår konto er det fortsatt plass til flere bidrag.  

Neste år skal vi markere 40 år med SOGA og i den anledning vil behovet for både penger og stoff være stør-

re enn ellers. 

 

 

Vær et lys for andre  
 

 

Vi ønsker alle våre lesere en fortsatt fin høst og førjulstid! 

 

Terje Westad 

Redacteur 

 

  sammen med Arne Nes – teknisk Redacteur 

terje.westad@mimer.no 

mailto:terje.westad@mimer.no
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Kollegiet 2011-2013. Bak fra venstre: Kass. Johan Dolmen, CM Jarle Rødseth, Sekr. Arve Sindre Fjærli, Skm. Svein Rune Tennfjord,  

Eks OM Pål Selbervik, Storrepr. Arne Aasen, OM Knut Rogne, UM Gunnar Vassbotn.          Foto: Arne Hagen 

Kollegiet 2013 - 2015. Bak fra venstre: Kass. Jan Roar Bjørstad, CM Jarle Rødseth, Sekr. Endre Flatvad, Kass. Sindre Henningsen,  

Eks OM Knut Rogne, Storrepr. Arne Aasen, OM Gunnar Vassbotn, UM Johan Dolmen. Foto: Arne Hagen 



 

24 

Foto første og siste side: Br. Arve Sindre Fjærli 


