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Gode brødre og andre lese-

re av Soga. 

Vi har hatt en utrolig kald, 

snøfattig og fin vinter. Jeg har 

akkurat sett sola gå ned bak 

Sulafjellet, himmelen knall-

blå og det er fullmåne ute. 

Torskefisket har så vidt star-

tet og jeg sitter influensasjuk 

med en form for abstinens. 

Den 17.01.2013 døde br. Lu-

dolf Gudmundseth. Han var 

vårt nest eldste medlem og 

fikk 50-års veteranjuvel i 

2010. Br. Ludolf Gudmund-

seth ble bisatt fra et nesten 

fullsatt Krematorium. Delta-

kelsen og blomsterhilsenene 

vitner om at han har betydd 

mye for mange, også for lo-

gen. Både br. Ludolf Gud-

mundseth og hans fru Arna 

var deltakere på Loge Ves-

terveg sin 40-års markering 

den 17. november i fjor. Det 

ble hans siste besøk i Logen. 

Jeg har startet på mitt siste 

semester som Overmester og 

ser fram til å overlevere 

”stafettpinnen” etter som-

merferien. Vi skal ha et par 

møter på høsten før Em-

bedsmanns-installasjonen 

den 19. september.  

Det har vært 2 arbeidsomme, 

men givende år. Jeg håper at 

brødrene ser en utfordring i 

å bli spurt av Nomi-

nasjonsnevnda om å bidra i 

et verv i Logen, ”stort eller 

lite”. Men det innebærer i 

neste omgang at vervet må 

skjøttes! Det er alltid lettere å 

dra et lass sammen. 

I vårt siste møte før redak-

sjonsfristen for Soga, hadde 

vi innvielse av 2 nye brødre, 

br. Svein Inge Alnes og br. 

Alf Per Aasestrand. Det ble 

en fin seremoni og en stor 

dag for logen. Jeg håper de 

finner seg til rette og vil tri-

ves. 

I løpet av dette semesteret 

skal vi tildele juveler for 

langt medlemskap til: 

Br. Ingebrigt Holst-Dyrnes for 

40-års medlemskap, den 14. 

mars. 

Eks OM Svein Werner Petter-

sen for 40-års medlemskap, 

den 11. april. 

Br. Thor Magnussen for 25-års 

medlemskap, den 2. mai. 

Så har br. UM Gunnar Vass-

botn annonsert vårtur til Rek-

kedal gård på Sæbø den 25. 

mai.  

Den 9. mars fyller vår venne-

loge i Stockholm, Loge nr. 

141 Dag Hammarskjöld 50 år. 

I den forbindelse reiser noen 

brødre med ektefeller for å 

delta i feiringen av jubileet. 

Det ser jeg fram til. Den 

største utfordringen så ut til 

være å finne en passende 

gave fra vår loge, men nå er 

også det ”i boks”. 

Vi går nå en lysere årstid i 

møte, det er ikke lenger 

stupmørkt både når vi drar 

på jobb og når vi kommer 

hjem. Det er ei årstid med 

mange fridager, ei årstid 

som vanligvis gir oss over-

skudd og optimisme. Mine 

tanker går derfor til våre lo-

gebrødre som av helsemes-

sige årsaker ikke kan møte i 

logen, og til brødre som har 

omsorgsansvar for familie-

medlemmer. 

Jeg ønsker alle brødre med 

familier ei riktig God Påske! 

 

Knut Rogne 

Overmester 

Overmester har ordet 
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Loge Vestervegs  

Jubileumsgave 2012. 

 

I forbindelse med loge Ves-

tervegs 40 års jubileum ble 

det bestemt at logen skulle 

tildele en Jubileumsgave på 

kr. 40.000,-  til et godt formål. 

Av de åtte innkommende for-

slagene om støtte, som 

Nemnden for utadvendt sosi-

al virksomhet mottok, var det 

ett som nemnden enstemmig 

gikk inn for, nemlig Kirkens 

Bymisjons prosjekt Ung-

domsdiakoni rettet mot ung-

dom i alderen 15 – 20 år ved 

Moa Amfi. 

Kirkens Bymisjon har tidlige-

re startet aktiviteter i  flere  

kjøpesenter rundt om i lan-

det for å komme i kontakt 

med ungdom som «henger» 

rundt i disse senterne og som 

ofte fristes til kriminelle 

handlinger og til bruk av for-

skjellige rusmidler.  Med 

dette arbeidet håper de å få 

ungdom som står i fare for å 

komme inn  på  feil spor til å 

innse de alvorlige konse-

kvenser de er i ferd med å 

skape for seg selv og hjelpe 

dem ut av denne utviklingen. 

Disse etableringene har vist 

svært gode resultater og har 

ført til at en gruppe mennes-

ker i tilknytning til Kirkens 

Bymisjon nå vil etablere et 

liknende tilbud i Moa Amfi. 

En av ildsjelene i dette arbei-

det og leder av  interimsty-

ret , Anne Karin Zeitz, ble in-

vitert til vårt ettermøte den 

24. januar for å fortelle om 

dette forebyggende ung-

domsrosjektet som de nå 

ønsker å starte også i vårt 

distrikt. 

Og det var ikke tvil hos de av 

brødrene som fikk være med 

på dette foredraget, at dette 

tiltaket er helt i samsvar med  

Odd Fellow Ordenens formål 

og intensjoner og kan vi 

være med på hjelpe bare en 

av disse ungdommene bort 

fra dette miljøet så er det en 

vel anvendt investering. 

Prosjektgruppa har vært i 

fullt arbeid med å skaffe til-

fredsstillende lokaliteter inne 

i Moa-senteret, noe som de 

nå endelig har lykkes med 

og Anne Karin Zeitz kan for-

telle at i løpet av mai måned 

så er styret konstituert og for-

bindelsene til Kirkens By-

misjon sentralt formalisert. 

Loge Vesterveg vil, i forbin-

delse med åpningen av sen-

teret, bli invitert til å delta og 

vi vil da få en god anledning 

til å presentere vår støtte til 

dette tiltaket. 

 
Storrepresentant Arne Aasen 

Nemnd for utadvendt sosial 

virksomhet. 

OM Knut Rogne, Eks Storrepresentant Arne Nes, UM Gunnar Vassbotn, kveldens midtpunkt Anne Karin Zeitz og  

Storrepresentant Arne Aasen som er leder for Nemnd for utadvendt sosial virksomhet. 

Jubileumsgaven 
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Fattig og Rik 

 

I påska og ellers når været er 

fint tar vi ofte turen innover 

fjellet, et naturlig stopp på 

turen er (fattig og rik)-hytta. 

Fattig og rik, det er ei lita 

hytte som ligger inne på fjel-

let midt mellom Sunnmøre og 

Romsdal like ovenfor Store-

vatnet. Hytta er åpen for alle. 

Der kan du søke ly for vær 

og vind eller nyte sola og 

nistepakken i hytteveggen. 

Hytta er til glede både vinter 

og sommer og gjør ikke for-

skjell på lommebok og ut-

styr.  Mange er innom her før 

de rusler videre på sin ferd 

eller setter kursen hjemover. 

På turene har jeg ofte fundert 

over dette uttrykket, brukt på 

ei lita hytte inne på fjellet. 

Det er i utgangspunktet stor 

forskjell mellom det å være 

fattig og det å være rik, men 

det vil også alltid være for-

skjell på RIK og RIK og også 

Fattig og Fattig. 

En av våre avdøde brødre sa 

ved flere anledninger: ”Jeg 

er ikke rik på gods og gull, 

men jeg er veldig rik på 

gode, opplevelser, minner 

og gode venner.” 

Det fyller opp min konto. 

 

Fattig og rik er et normalt 

uttrykk i forskjell på leve-

standard og er da en nedver-

digende realitet for den som 

ikke har nok til det mest nød-

vendige og det motsatte til 

den som er rik. Det er sikkert 

mange grunner til at det er 

slik uten at det er lett å for-

klare. 

Det går også an å være rik på 

materielle goder og likevel 

fattig, også det å være fattig, 

men likevel rik. 

På tross av at Norge er et av 

verdens rikeste land, er det 

dessverre mange også i vårt 

land som lever under det vi 

kaller fattigdomsgrensen, og 

det er et tankekors. 

 

Våre politikere har program-

festet at de vil avskaffe fattig-

dom i Norge men så langt er 

vi ikke kommet ennå, og vil 

kanskje aldri nå dit. 

 

I mange andre land i verden 

er forskjellene enda større, 

og enda mer umenneskelige 

og brutale forskjeller mellom 

fattige og rike. 

I vårt logemøte 22. nov i fjor 

var dette tema i forbindelse 

med Odd Fellow ordenens 

nye Landssak. SOS barne-

byer i Malawi, der vi sam-

men prøver å gjøre en inn-

sats for de som har minst av 

alt i et av verdens fattigste 

land 

Fattigdom er dessverre noe 

som rammer altfor mange i 

verden, og da spesielt barn. 

I utgangspunktet er det et 

håpløst prosjekt når vi vet 

hvor mange millioner som 

trenger hjelp, men det er li-

kevel slik at ingen kan hjelpe 

alle, men alle kan hjelpe 

noen til å få det litt bedre. 

Det gjør en forskjell.  

 

I min barndom hadde vi det 

trygt og godt på alle måter 

og vi var hverken fattige el-

ler rike. Vi hadde det vi 

trengte av både mat og klær, 

vi hadde også foreldre og 

besteforeldre som brydde 

seg og passet på at vi hadde 

det bra. 

Bestemor som selv hadde 

opplevd dårlige tider økono-

misk og i tillegg mistet flere 

av sine nærmeste, var nok 

preget av det hun hadde 

vært igjennom, uten at vi 

tenkte over det den gangen. 

Men hun var veldig opptatt 

av at vi skulle ha det bra, 

men ikke sløse, vi skulle 

være sparsomme og hun ga 

oss mange ganger en streng 

påminning om at det var ing-

en selvfølge at vi hadde det 

så bra. 

 

Og jeg husker en fortelling 

som hun brukte som eksem-

pel: 

 

Det var en gang en svært rik 

familie som bodde i et stort 

og fint hus, de hadde mange 

tjenere som holdt orden på 

alt de hadde, de brukte mye 

penger på dyre smykker, 

klær, reiser og fornøyelser. 

En fin sommerkveld var de 

på tur med familiens flotte 

båt og det var stor stemning 

om bord. 

Mannen tok opp en stor dia-

mantring og sa: 

EksOMalt 
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”Like sikkert som denne 

ringen aldri blir funnet, like 

sikkert er det at jeg aldri skal 

bli fattig.” 

Det gjekk mange år og tide-

ne forandret seg, og forret-

ningene gjekk ikke så bra.  

Det ble konkurs og familien 

var blitt fattig, de hadde mis-

tet nesten alt de eide. 

De var blitt gamle og skrøpe-

lige, men hadde beholdt en 

av jentene som styrte i huset 

og laget mat. 

En dag hadde hun kjøpt en 

hel torsk som de skulle ha til 

middag. 

Hun sprettet opp fisken og 

der lå ringen stor og blank. 

 

Moralen i denne fortellingen 

er at ingen ting er helt sik-

kert, og at vi ikke skal ta noe 

for gitt.  Og som bestemor sa; 

ofte er det viktig å ikke bru-

ke mer enn man har og det 

er viktig å ta vare på dagene 

vi får. 

Det nærmer seg påske og de 

av oss som liker å gå på ski, 

ser vi frem til mange fine tu-

rer med påskeføre. Skitur til 

Fattig og Rik-hytta blir det 

helt sikkert.   

Vi ønsker oss hvite vidder og 

sol fra skyfri himmel, men 

uansett vær og føre ønsker 

jeg alle brødrene med famili-

er en fin Påske. 

 

I Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet 

 

Pål Selbervik 

EksOM 

DSS har ordet 
Vi blir stadig færre…… 

 

Statistikk er ikke alltid så 

hyggelig å lese. Jo da, statis-

tikken viser at vi i Norge er 

blitt mer enn 5 millioner inn-

byggere nå, men dessverre 

viser medlems-statistikken 

for Odd Fellow Ordenen i 

Norge at vi blir stadig færre 

søstre og brødre, og om det 

fortsetter slik så blir det etter 

hvert tynt i rekkene. 

I løpet av 2012 hadde vi på 

landsbasis en netto tilbake-

gang på 250 medlemmer, 

noe vi alle forstår ikke er en 

god situasjon for oss søstre 

og brødre. Mye av nedgang-

en skyldes naturlig avgang, 

men også utmeldelser bidrar 

til negative medlemstall. 

Logene skal ha som mål å ha 

innvielser i hver termin. Uten 

innvielser blir det ikke noe 

gradsarbeid, og gradsarbei-

det er kjernen i vårt rituelle 

og etiske program. 

Vi må på alle nivå ta et skik-

kelig tak for å snu denne ut-

viklingen. Alle medlemmer 

må tenke på å styrke Orde-

nen gjennom å rekruttere 

nye medlemmer til logen. 

Jeg er sikker på at hvis vi ser 

oss litt rundt så vil vi finne for 

eksempel familiemedlem-

mer, venner eller kolleger 

som vil finne seg til rette i vår 

Orden. Fortell hvorfor du tri-

ves godt i logen og hva det 

gir deg, og inviter dem med 

til et Vennemøte slik at de 

kan få et lite innblikk i vår 

Orden.  

Jeg oppfordrer derfor hver 

enkelt bror om å gjøre sitt 

beste for å få nye brødre til 

vår Orden. Ikke la det bli 

bare med tanken, men gjør 

alvor av det. 

Lykke til! 

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet 

 

Olav Aass 

Distrikts Stor Sire 
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Br. Ludolf Gudmundseth 

sovnet stille inn på Ålesund 

sykehus torsdag 17. januar 

etter kort tids sykeleie, 90 

år gammel. Rett før jul fikk 

Ludolf slag, og ble innlagt 

på sykehuset. Tilstanden 

forverret seg, og  de siste 

dagene visste familien at 

det gikk mot slutten. Hele 

familien var sammen med 

ham helt til hans siste stund 

i livet.  

At Ludolf er borte blir en 

stor overgang for Arna  som 

nå skal leve videre uten sin 

livsledsager gjennom over 

66 år.   

Ludolf ble født på Hareid 6. 

juni 1922, men flyttet seks 

år gammel til Nørve, der 

han vokste opp. Ludolf kom 

mot slutten av en stor søs-

kenflokk på 13 barn, 12 av 

dem levde opp til å bli 

voksne, og ble spredt over 

hele landet. 

Ludolf hadde en positiv 

barndom, med godt sam-

hold, spesielt med den ett 

år eldre broren Kaspar, si-

den de to var så nære både 

i alder og interesser.  

Yrkesveien skulle bli mø-

belsnekring ved Møre 

Snekkerskole hvor han gikk 

i lære. Men så kom krigen. 

Ludolf var en ung mann på 

nesten 18 år da krigen kom. 

Som mange andre ungdom-

mer fra Ålesund, ble også 

Ludolf opptatt av å fri Norge 

fra tysk okkupasjon. Store-

bror Kaspar var offiser i 

Forsvaret, og selvsagt et 

opplagt mål for tyskerne. 

Da Ludolf fikk nyss om at 

tyskerne skulle hente ham 

dagen etter, gjorde han det 

tøffe valget 

mange andre 

i tyskernes 

søkelys gjor-

de; han flyk-

tet til Shet-

land.  

Kvelden før 

o v e r f a r t e n 

dro Ludolf ut 

og malte et 

skjær hvitt, 

som et lande-

merke for 

englandsfar-

ten som 

brakte flykt-

ninger over 

Nordsjøen.  

Det ble en 

d r a m a t i s k , 

s t o r m f y l t 

overfart i liten båt. Det var 

mange om bord, en tøff tur, 

som heldigvis endte opp 

trygt på Shetland.  

Ludolf tilbrakte krigen i 

Skottland og London. Der 

ble han med i organisert 

motstand, og startet trening 

som fallskjermjeger. Dess-

verre ble han skadet i foten 

av et vådeskudd under en 

øvelse, og beinet måtte am-

puteres. Det gjorde det 

umulig å delta i operativ 

tjeneste under krigen, men 

gjorde andre tjenester som 

han fysisk var i stand til. 

Krigen og historiene fra kri-

gen ble et viktig interesse-

felt for Ludolf resten av li-

vet.  

Ganske kort tid etter at Lu-

dolf kom tilbake fra London 

etter krigen i 1945 møtte 

han Arna. Året etter giftet 

de seg. De bodde hjemme 

hos Arnas foreldre, mens 

de bygde sitt eget hus i 

Åsestranda. Huset sto fer-

dig  i 1950, og da hadde 

familien allerede blitt fire. 

Ludolf gikk aldri tilbake til 

møbelsnekringen. Fra han 

kom tilbake fra England og 

til 1957 jobbet han med 

regnskap hos O. Lenes. Han 

gikk så over til Halseth, 

men dette firmaet gikk inn 

kort tid etter. Det var da 

Ludolf ble selvstendig næ-

ringsdrivende. Han startet 

virksomheten opp på nytt 

som  sitt eget firma Auto 

Marine. Dette drev han til 

han offisielt ble pensjonist i 

slutten av 70 tallet.  Det ble 

altså bil i det meste av hans 

yrkesaktive liv. Mange 

lange dager, og Arna ble 

ekspert i å lage flere bord-

setninger god mat til barn 

og mann etter hvert som de 

kom hjem utover ettermid-

dag og kveld. Hun sørget 

In memoriam 
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alltid for at han så ut som en 

«gentleman» med nystrøket 

hvit skjorte og nypresset 

dress. Selv på sine mange 

sykehusinnleggelser var 

Ludolf kledd i dress, skjorte 

og slips. 

Men Ludolf sluttet ikke å 

jobbe fordi om han ble 

pensjonist.  Han drev med 

regnskap for mange kun-

der.  Selv etter at han var 80 

år hadde han fremdeles an-

svar for over 20 regnskap.  

Interessen for ettervirk-

ningene av krigen var også 

blant Ludolfs fritidsinteres-

ser. Han satt mange år som 

styremedlem i Krigsinvali-

deforbundet, var aktiv i 

Norsjøklubben og var også 

primus motor for innsam-

ling av midler og reising av 

krigsminnesmerkene som i 

dag står på Skateflukaia og 

Skansekaia.  

Ludolf og Arna likte å reise 

og var på mange turer med 

Krigsinvalideforbundet og 

Nordsjøklubben, både til 

Polen, Tyskland og Bæreia. 

De siste årene reiste de 

med Hurtigruta både innen-

lands og utenlands. Her fei-

ret de også Ludolf sin 85 års 

dag. 

Han hadde godt håndlag 

med praktiske ting. Snek-

ring, maling var noe han 

likte. Det ble kurs både i 

porselensmaling, treskjæ-

ring og rosemaling.  

Ludolf elsket å gå på ski. 

Familien var blant de første 

som kjøpte hytte på Bjorli 

på midten av 60 tallet.  Bjor-

li betydde veldig mye for 

Ludolf.  Til tross for protese 

på ene beinet, var han en 

veldig habil og vågal skilø-

per.  Det amputerte beinet 

var et handicap han aldri 

ville ha oppmerksomhet 

rundt.   

Han var med å starte Nørva-

sund skolekorps på midten 

av 50 tallet. Han satt også i 

styret der i flere år, til tross 

for at han ikke var særlig 

musikalsk selv.   

Ludolf kunne å skaffe peng-

er.  Fiskeskøyta ”Helan” 

var aktiv i englandsfarten, 

men var i dårlig forfatning 

da ildsjelene startet restau-

reringen.  Ludolf var viktig i 

dette arbeidet.  I dag er 

skøyta et av smykkene på 

Sunnmøre museum, og be-

vart slik at også ettertiden 

kan se og lære om de dra-

matisk historiene fra kri-

gen.  Ludolf arbeidet i det 

stille. Han ville ikke ha opp-

merksomhet om egen inn-

sats.  

Han var medlem av Odd 

Fellow i over 50 år og med-

lem av Ålesund Klubbsel-

skap.  

 

Ludolf  v ar  l imet  i 

Gudmundseth -famil ien. 

Han var navet. Selv om han 

også jobbet mye, var han 

veldig til stede når han var 

hjemme, da var han alltid 

tilgjengelig. Barna kan 

nesten ikke huske at Ludolf 

ble sint. Han var en 

usedvanlig tålmodig mann.   

Han elsket  å ha det hygge-

lig rundt seg, og han hadde 

evnen til å skape denne 

hyggen. Når barna og bar-

nebarna, etter hvert også 

oldebarna kom på besøk, 

skulle alltid det beste settes 

på bordet. Ludolf satte all-

tid de andre foran seg selv.   

Han var ekstremt lojal. En 

hemmelighet delt med Lu-

dolf var en trygg hemme-

lighet.  Hans evne til å ska-

pe og vedlikeholde fortro-

lighet savner sidestykke.   

Dersom noen hadde prob-

lemer, eller hadde behov 

for noen å spille ball med, 

var Ludolf den perfekte 

samtalepartner. Ludolf ble 

derfor en skattet rådgiver 

for store og små utfordring-

er. Du kunne spørre Ludolf 

om råd. Hans evne til å inn-

hente informasjon, analyse-

re og på bakgrunn av dette 

hjelpe sine medmennesker 

frem til rette svar var til 

hjelp for mange i hans nær-

meste omkrets. På moderne 

språk vil vi vel kalle det 

coaching. Men han behøv-

de ikke ord på dette. Det 

var bare slik han var. Der 

han kunne hjelpe, gjorde 

han det gjerne. - uten at 

dette noensinne ble snak-

ket om, eller brukt til å ska-

pe forlegenhet.  Alt dette 

bunnet i at Ludolf var 

grunnleggende snill, og 

han ønsket at de rundt ham 

skulle ha det bra.  

Alle som ble godt kjent 

med Ludolf gir ham samme 

attest. En bauta – en klippe 

– hel ved – ærlig - snill og 

lojal.   

 

En hedersmann har gått 

bort med Ludolf Gudmund-

seth.  

 

Br. Leif Slinning 

In memoriam 
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Julemøte 2012 

 

Julemøte nr. 40 i Loge Ves-

terveg ble avholdt 13. de-

sember 2012 med hele det 

tradisjonsrike innhold vi er 

blitt vant til, men likevel gle-

der oss til hvert år. 

Bror Overmester Knut Rogne 

og bror Undermester Gunnar 

Vassbotn hadde virkelig stått 

på for at brødrene skulle få 

en fin kveld, hvilket vi fikk. 

Bror Overmester hilste brød-

rene, leste julehilsener samt 

invitasjon fra vår venneloge  

nr. 141 Dag Hammarskjöld til 

å delta på deres 50 års jubi-

leum 9. mars 2013. Bror 

Overmester utnevnte den 

samme komite som sto for 

Jubileet 40 år: Brr. Arve Sind-

re Fjærli, Arvid Brevik, 

Ingebrigt Holst-Dyrnes og 

Terje Westad. Bror Kapellan 

Odd Karlsen fremførte sine 

julebetraktninger.  

Noe som er med på å heve 

den gode følelsen på våre 

møter er musikken og orgel-

spillet fra galleriet. TAKK til 

bror Organist Kjell Harsvik. 

Selve møtet ble så avsluttet 

med bror Undermesters øns-

ke om god jul og godt nytt år 

til bror Overmester og hans 

familie. 

Søstre fra Loge nr. 6 St. Vero-

nika fremførte så Luciaspillet 

for oss. Og ikke til forkleinel-

se for tidligere fremføringer 

må jeg vil si at dette var vel 

det fineste vi har opplevd. 

Brødrene ble invitert til 

bords av bror UM og gikk 

stille inn til fin mottakelse av 

vårt flotte Aalesund Odd Fel-

lowkor under ledelse av Jo-

stein Maude. Koret sang 

noen vakre julesanger for oss 

og avsluttet som vanlig med 

Deilig er Jorden der alle 

brødre reiste seg og sang 

med i siste vers. 

SOGA ble delt ut til kormed-

lemmer som ikke er medlem 

av Loge Vesterveg. 

Bror Undermester Gunnar 

Vassbotn ønsket så em-

bedsmenn og brødre vel-

kommen til bords og måltidet 

startet med Torsdagsvisa 

med 3 vers. Alle brødre reis-

te seg og «sto i ring» ved av-

synging av det 3. verset. 

Julematen var denne gang 

produsert/tilberedt av kok-

Julemøtet, alltid overraskelser 

Og Jule-Soga ble også utdelt, selvfølgelig! 
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kene ved Borgund Videre-

gående Skole, kokke- og 

restaurantlinjen. (De samme 

som laget maten til vårt 40-

års jubileum). Maten får 

TOPP-karakter. 

Vi ble servert av en del av 

våre koner på utmerket og 

sedvanlig elskverdig vis. Vi 

savnet selvfølgelig Oddrun 

Storhaug som har vært med 

på dette i ALLE år. Hun fikk 

sin applaus likevel. Velkom-

men tilbake Oddrun! 

Dessverre hadde bror UM 

bommet litt på innkjøp av 

akevitt, men tok det igjen på 

konjakkutvalget. 

Neste år blir det nok akevitt 

tenker jeg! 

Bror Overmester Knut Rog-

ne delte så ut julegleder til 

de med best fremmøte gjen-

nom året: 

Brr. Hermod Jørgensen (24 

av 24), Arnfinn Hoseth (23), 

Kjell Hole (22). 

Bror Storrepresentant Arne 

Aasen fikk ordet og det ble 

stille i salen: Hvem utnevner 

han til Årets Vesterveger? 

Reglene for denne utnevnel-

sen er kompliserte, men 

meget rettferdige. 

Bror Hermod Jørgensen ble 

den verdige vinneren av 

denne tittel. Og en mer for-

tjent vinner skal man lete 

lenge etter. Vi gratulerer 

høytidelig og viser til egen 

artikkel om dette. 

Bror Terje Westad overrakte 

tradisjonen tro et eksemplar 

av =Oslo som en julehilsen 

fra ham selv og fru Liv. En 

liten gest som gleder 

mange: Kjøperen – selgeren 

– giveren – leseren og sam-

funnet. 

Bror EOM Arnfinn Hoseth 

takket for mat på elegant vis 

og med en fin, liten historie. 

Så overtok Jussi Bjørling for 

21. gang med sin Adams Jul-

sång – O Helga Natt og 

brødrene lyttet stille og an-

dektig i lyset fra kun de le-

vende lys på bordet. 

GOD JUL  sa alle til hverand-

re – og mente det! 

Våre søstre/koner fra St. Ve-

ronika er der ikke bare for å 

servere, men de har bakt de 

lekreste kaker til oss. Kaker, 

kaffe, konjakk o.l. ble for-

tært mens JULESOGA ble 

utdelt. 

Julekonkurransen økte 

spenningen i salen. Men i 

og med at 2 bord hadde rett 

så gikk premien til SOGA-

KOMITEEN – 3 konjakk – 

som vanlig. 

Jeg tror de fleste av oss gle-

der oss til neste julemøte i 

Loge Vesterveg og det er 

ikke lenge til! 

Br. Terje Westad 

Odd Fellowkoret er alltid på plass når brødrene kommer ut fra Julemøtet og det gir en ekstra stemning i salen når koret stemmer i med de 

kjente og kjære julesangene. Ekstra høytidelig eer det når alle brødre reiser seg og deltar i siste vers av Deilig er Jorden. 
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Br. Storrepresentant hadde, som 

vanlig, hatt et stort arbeid med å fin-

ne en verdig representant til denne 

prestisjefylte pris. Og la oss si det 

med det samme, valget var meget 

godt og fikk logens fulle tilslutning 

da Årets Vesterveger 2012, br. Her-

mod Jørgensen ble kalt fram til sce-

nen, under iherdig applaus fra brød-

rene.  

 

Br. Hermod er der alltid, han rydder, 

serverer og rydder igjen uten at du 

merker at han er der. Men når han 

IKKE er der, da merker vi det! 

 

Sogas redacteurer slutter seg helt og 

holdent til br. Storrepresentants valg 

og iler til med ytterligere gratulasjo-

ner til br. Hermod! Dette var vel for-

tjent! 

Årets Vesterveger 2012 

Br.  
Hermod 

Jørgensen 
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Kjære brødre.  

 

Ihht til programmet for 

1. halvår 2013 er loge Ves-

terveg sin vårtur oppsatt til 

lørdag 01.06.2013. Det har, 

med rette, kommet innsigel-

ser fra noen av våre sanger-

brødre som kunne tenke 

seg å delta på den-

ne turen men som 

avvikler et stort 

sangerstevne i Åle-

sund denne samme 

helg.  

 
Vi har på bakgrunn 

av dette, funnet det 

riktig og enklest å endre vår 

tur fra lørdag 01.06.13 

til lørdag 25.05.13. 

 
Vårturen i år er bestemt lagt 

til Rekkedal Gård og Gjest-

giveri på Sæbø/Bondalen i 

Ørsta Kommune.  

 

Programmet med påmel-

ding og pris vil bli sendt ut i 

god tid før avreise.  

 
Men vi ber allerede nå, om 

at Brødrene setter av denne 

lørdagen og deltar i god og  

tradisjonell Vesterveg ånd. 

Ny dato for vårturen 

Vertskap: 

Margrethe og 
Bjarne Rekkedal 
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Kulturpris til br. Rolf Rørhus 
SOGA gratulerer br. Rolf Rørhus med prisen. Han har lagt ned et stort arbeid gjennom mange 

år, og dokumentert utviklingen i  Haram og ikke minst Brattvåg på en forbilledlig måte. Vi, 

brødrene i Vesterveg er like beskjedne som vi pleier å være når vi føler at dette også er vår 

pris! 

Faksimile fra Sunnmørsposten 
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Primstaven påska 2013 

 

Vi har tidligere i denne spal-

ten skrevet om påska. Selv 

om påska er en stor begiven-

het i vår kristne tradisjon, så 

er det ingen merkedager 

spesielt knyttet til påskefei-

ringen. Dette har selvfølgelig 

sin begrunnelse i at påska 

faller på ulike tidspunkt på 

våren. Vi kjenner til regelen 

om at påskedag faller på 

første søndag etter første full-

måne etter vårjevndøgn. 

 

Det er likevel slik at definer-

te merkedager treffer i pås-

keuka. Dette gjelder den 

merkedagen som vi vil skri-

ve litt om denne gang. 

 

Maria bebudelsesdag er i 

tradisjonen knyttet til 25. 

mars. Denne dagen faller i år 

på mandag i den stille uke 

(uken mellom palmesøndag 

og påskedag). Da er reglene 

slik at da skal dagen feires 

på den søndagen som faller 

mellom den 22. og 28. mars. 

Dersom denne søndagen er 

palmesøndag eller påske-

dag, så skal den feires den 5. 

søndag i fasten, som i år er 

17. mars. Opprinnelig ble 

denne dagen feiret den 25. 

mars, som er 9 mnd. før fei-

ringen av Jesu fødsel. 25. de-

sember. Av praktiske grun-

ner ble regelen ovenfor defi-

nert. 

Hva er så Maria bebudel-

sesdag? 

 

Dagen er til minne om at er-

keengelen Gabriel forkynte 

for Maria at hun skulle føde 

Jesus. Denne begivenheten 

er beskrevet i bibelens Lucas 

evangelium Kap1 v. 26-31. 

Dette er en stor begivenhet i 

vår Kristne tradisjon, så jeg 

føler at vi skal repetere hva 

som står der. Jeg velger å 

skrive det på nynorsk som 

det står i min bibel som jeg 

fikk til min konfirmasjon.: 

 
Då det leid på sjette månaden, 

vart engelen Gabriel send frå 

Gud til ein by i Galilea som dei 

kallar Nasaret, 

åt ei møy som var trulova med 

ein mann som heitte Josef, av  

Davidsætti, 

og møyi heitte Maria. 

Då engelen kom inn til henne sa 

han: Guds fred du som hev fenge 

slik nåde! 

Herren er med deg! Velsigna er 

du millom kvinner! 

Ved desse orda stokk ho, og 

tenkte med seg: Kva er dette for 

ei helsing. 

Men engelen sa til henne: Ver 

ikkje redd, Maria! Du hev funne 

nåde hjå Gud.! 

Du skal verte med barn og få ein 

son, og kalla han Jesus. 

 

Merkedagen 25. mars kalles 

også Vårfruemesse, Mari-

messe om våren og  Vårmes-

se.  

Kjært barn har mange navn. 

Som alle merkedager på 

primstaven, så er det for den-

ne dagen også knyttet  

verdslige begivenheter. Vi 

tar derfor med noen av disse 

også. 

 

På Vestlandet sa de at det 

ville komme snø ni ganger 

før sommeren hvis det snør 

denne dagen. 

 

Denne dagen ble i Lofoten 

kalt den store brennevins-

dagen. Alle fiskerne i Lofoten 

kjøpte seg      brennevin den-

ne dagen, eller de byttet det 

til seg med to torsker. Mange 

lot være å dra på fiske denne 

dagen. 

 

En god påske ønskes til alle 

fra br. Per Sletfjerding 
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«Til Steinvikholm» 
 

I midnattstimen er det godt hos deg å være - 

Du gamle borg som har historiens sterke sus, 

For da blir gjerne toner hos deg mer nære, 

Og fordums klanger blander seg med bølgers brus. 

Ja du var klippen når de andre måtte falle. 

Du skrev historie som lever i vårt sinn. 

Det er som gamle murer taler - og vil kalle 

meg nå i natt til dine gamle stier inn. 

 

Så skal historien få føre meg tilbake. 

Tal til meg borg om alle ting som her har hendt. 

I denne sene time, denne midnattsvake - 

mitt blikk, min tanke er til fortids toner stemt. 

Se Olav Engelbrektsson står i riddersalen, 

Og høvedsmenn og knekter ser jeg rundt ham stå. 

Så fast er blikket og så klar er talen. 

For vår selvstendighet vi vil til striden gå. 

 

Her banket Norges hjerte, men det måtte stanse. 

Snart ser jeg mannen stå der ensom og forlatt. 

Men Steinvikholm - du var den siste skanse. 

Før landet vårt gikk til den lange danskenatt. 

Kort ble din saga gamle borg, og murer taler - 

om håp og tro, om svik og nederlag. 

De store tanker tenktes her i dine saler. 

Her drømtes drøm om Norges nye dag. 

 

Fra da til nå århundrets bølger har fått stryke  

imot din strand, og nye øyne nå deg ser. 

Men når jeg er hos deg i sommernetter myke 

Da blir det nært det som ved dag så fjernt seg ter. 

Og når i morgensol du ligger der og bader, 

Du er en vakker perle i min egen fjord. 

Når solens penselsstrøk strør gyllende kaskader, 

jeg kjenner glede for jeg i din nærhet bor. 

 

Så skal vi til din ære fakler brenne, 

de lyser mot en sommer stille fjord. 

Og vi skal i en midnattsstund som denne 

få være hos deg, gå i gamle spor. 

Takk at du ligger her og gir oss syn og feste, 

mens tidens bølger ruller mot din strand. 

Din ånd, din vilje, gi oss den til beste 

for frihetstanken, folk og fedreland.  

Til Soga. 

 

Med diktet «Steinvikholm» av 

vår søster Svanhild Andrea 

Salberg, vil jeg takke for bru-

ken av «Etikette» som sto i 

Soga julen 2012. 

Vi er så heldige at vi har mu-

lighet til å lese «Soga» her i 

Stjørdal. Min mann Audun 

var i sin tid medlem av loge 

Vesterveg og etter at vi i 

1981 flyttet fra Ålesund har vi 

hele tiden hatt veldig god 

kontakt med DSS Olav Aass 

og fru Elisabeth.  

Men først litt bakgrunn for 

diktet. 

I 1525 startet erkebiskop 

Olav Engelbrektsson byg-

gingen av sitt forsvarsverk 

og storslåtte residens, det 

kraftigste byggverket i norsk 

middelalderhistorie. Med 5 

meter tykke  murvegger og 

mange kanoner var borgen 

nesten uinntakelig. Herfra 

ble Norge styrt i flere år  da 

erkebiskopen var både 

verdslig og geistlig leder i 

landet. 

 

Steinvikholm Slott ble midt-

punkt for en av de viktigste 

hendelser i Nordisk historie; 

i 1537 dansk maktovertakel-

se og reformasjon. Slottet lig-

ger flott til på en holme in-

nerst i  Trondheimsfjorden 

utenfor Skatval, 15 km fra 

Trondheim lufthavn Værnes. 

Midnattsoperaen «Olav 

Engelbrektsson» gjenskaper 

hvert år i august den drama-

tiske  kampen om makt og 

kjærlighet. Over 300 aktører 

med landets fremste sangere 

i spissen, gir  publikum en 

magisk opplevelse i middel-

alderslottets ruiner.  

 

Søsterlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet 

 

Guri Rimul Øydvin 

  Storrepresentant i Loge nr.83 

Sancta Margaretha 
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Kapellanens tanker 

Påsken 2013. Kapellanens 

tanker. 

Det er snart påske igjen. Jeg 

synes det er stadig tettere 

mellom de årlige høytidene. 

Det er vel noe som ligger til 

det å få flere år på baken. I år 

er det kanskje ikke så rart 

når en ser på tiden mellom 

påskehøytidene. I fjor var 

den nesten så sein som mulig 

og i år er den svært tidlig.  

Tidlig påske kan være en for-

del på disse kanter av landet. 

Landsdelen er ikke akkurat 

kjent for stabile snøforhold. 

Snø eller ikke, jeg må nok ta 

meg fram på beina uten ski. 

Jeg må ta fram trugene om 

det blir for dypt å vasse. Bo-

dil er litt frustrert over at jeg 

ikke kan gå på ski, hun synes 

det er så kjekt og blir hindra 

siden jeg ikke kan følge 

med. 

Det er godt å komme på hyt-

ta, nesten aldri et menneske 

å se som bare går forbi. Der 

kan vi ta av oss bylivet og 

gjøre akkurat hva vi vil i 

noen dager. Vi regner med 

besøk av noen av familien og 

spesielt barnebarna. De er 

enda ikke så store at det å 

dra på hytta er helt ”pyton”. 

Får prøve å lage en akebak-

ke som kan aktivisere dem. 

Ettersom det går mot slutten 

av dette semesteret, går det 

også mot slutten av min peri-

ode som kapellan, faktisk to 

perioder. I snart fire år har 

jeg sittet på kapellanstolen. 

Det har vært mye godt å 

lære. Ritualene våre kommer 

nærmere og blir mer kjent 

fordi vi deltar både på øvel-

ser og de rituelle handlinger 

som skal utføres i samband 

med innvielser og gradspas-

seringer. Jeg er takknemlig 

for gode kolleger som har 

vært medvirkende til at disse 

to periodene har gått utrolig 

fort. 

Når det gjelder ritualer må 

jeg tilstå at jeg er litt bekym-

ret for fremtiden for Odd Fel-

low logen som vi kjenner 

den. Jeg er redd for at ritua-

lene er for høytidelige og 

konservative for yngre men-

nesker til at Odd Fellow kan 

klare å rekruttere nye, unge 

medlemmer. Det er ikke det 

at jeg ønsker en loge uten 

noen form for ritualer og 

særegenheter, men jeg hå-

per at det tas tak i slike tan-

ker og at vi med stort alvor 

prøver å tilpasse Odd Fellow 

til den tid vi lever i.    

I løpet av året vil jeg passere 

en ny milepæl i livet, jeg vil 

bli 67 år og det medfører at 

et langt arbeidsliv er offisielt 

over. Kan ikke si at jeg er 

helt klar for et liv der det 

ikke er behov for arbeids-

kraften min. Når sant skal 

sies blir nok ikke arbeidsfor-

holdet avsluttet så brått som 

det kan høres ut for. Jeg skal 

etter egen kalender bidra 

med ideutvikling og mentor-

virksomhet ovenfor de nyut-

dannede som kommer inn i 

bedriften. Det er utrolig 

mange flotte og kunnskapsri-

ke ungdommer som arbeider 

veldig hardt. Det som jeg sy-

nes er en mangel er at utdan-

ningssystemet i fedrelandet 

har fullstendig glemt verdien 

av praktisk arbeid, og spesi-

elt praktisk arbeid i forbin-

delse med teori. Jeg håper 

og tror jeg kan bidra litt. 

Planen er at jeg skal for det 

meste arbeide i vinterhalv-

året og for det meste ta fri om 

sommeren.  

Sommeren i år skal for det 

meste tilbringes i eller i nær-

heten av bobilen. I slutten av 

mai går turen sørover, tre til 

fire uker kanskje. Etter en 

kort pause kjører vi nordover 

til Talvik i Alta som er hjem-

plassen min. Søstera mi bor 

der hele sommeren. Det skal 

bli kjekt å møte folkene mine 

der, og samtidig prøve å 

gjenkalle noe av stemninga 

fra barneårene. 

 

Det er lenge til sommeren 

kommer så det synes litt un-

derlig å takke for denne ter-

minen, men det er anledning 

for det i Påskesoga. 

Jeg ønsker også samtidig 

brødrene i Loge Vesterveg 

med familier en riktig god og 

fredelig påske. 

Med hilsen i Vennskap, Kjær-

lighet og Sannhet, 

 

Odd Karlsen  

Kapellan  
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       Instruksen leses ved vaktens begynnelse, og legges sammen med PROTOKOLLEN  (loggboka) ved vaktens slutt. 

Vakten begynner kl. 0930 og slutter kl. 1430. 

 

Hente forklær, pakker med vaffelmiks og kaffe som er i skap på kontoret bak disken. 

Flytende margarin, lettrømme, syltetøy og saft står i kjøleskapet. 

Skilt og reklame henges- og settes opp. 

 

Når vi arbeider med mat, skal vi bruke plasthansker (engangshansker)som ligger 
høyskapet til høyre. Der finner en også papptalerkener, kopper, servietter, tørkeruller, skjeer, kaffefilter og div. vaskeut-

styr. Dette er utstyr som holdes av Sjukehuset. 

Mangler det noe, ta kontakt med Aase Annaniassen 

 

Kaffe traktes i disken. Vann hentes i bøttekottet i gangen bak kontorene. 

1 mål kaffe pr. ¼ l. vann. Kaffen helles over på kanne. 

Vaffelrøren blandes i disken. Les nøye oppskrift, så det ikke brukes for mye margarin. 

Når vaffeljernet ikke er i bruk, taes kontakten ut, så det ikke blir for varmt. 

            Må vaffeljernet smøres, brukes flytende margarin. Formfett skal ikke brukes. 
Vafler legges på serveringsfat og settes på ren vogn fremfor skranken, sammen med syltetøy, rømme, sukkerdrysse, 

kaffekanne, fløtepulver og rene kopper og fat. 

Sett fram ublandet saft og isvann, det skal ikke brukes isbiter i vannet. 

Brukte kopper settes på egen tralle. 

            Hvis de som er på cellegift-rommet ønsker kaffe og vafler, blir det gitt beskjed. 

 

Hvis det mangler syltetøy, rømme, saft eller margarin, kjøpes dette hos 

Sparmat Åse og noteres på Sirius Møre. Kvittering legges i loggboken. 

            Vi bruker kun jordbær syltetøy (First Prise eller store glass) 

Husk vi bruker ikke kaffefløte, bare fløtepulver. 

Ved vaktens slutt, skal der være nok råstoff til neste dags forbruk. 

Torsdag kjøpes kun varer til dagens behov, for kommende tirsdag kjøper styret inn. 

 

    6    Oppvask av kopper. 
Vi må selv besørge vasking av kopper etc. Dette gjøres mellom kl. 1400 – 1430. 

Trallen med brukte kopper kjøres opp i 2. etg., og vaskes i den store oppvaskmaskinen 

på kjøkkenet. Bruksanvisning forfinnes ved maskinen. Etter vask settes koppene tilbake 

på trallen, tas med igjen og dekkes med rene koppehåndduker. 
Etter at koppene er kjørt opp, bruker en papp-  kopper og  tallerkener, som finnes i høyskapet. Husk å vaske ar-

beidsbenk og vaffeljernet (også undersiden) etter bruk. 

 

      7    Har en IGJEN vaffelrøre tirsdag og onsdag, settes den i ren skål i kjøleskapet. 

            Eventuelt vafler som blir til overs settes på personalkjøkkenet i 1. etg. 

            Jodbærsyltetøy, rømme etc. settes tilbake i kjøleskap og skap ved dagens slutt. 

 

  8    Skriv logg etter endt dag og husk på det avgitte taushetsløftet til Helse Sunnmøre. 

 

     9    Husk å levere tilbake parkeringskortet til Åse Annaniassen før hjemreise! 

 

God  vakt !   Hilsen Jarle Remø                                Ålesund. 15.01.2013. 

Les instruksen nøye! 

Det er viktig, sier Jarle 
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Sirius Møre 

Sirius har igjen holdt årsmøte 

og igjen kan Sirius  se tilbake 

på et aktivt år, med mange 

blide «kunder» og gode tak-

kens ord fra Kreftavdelingen. 

Det har vært et godt arbeids-

år og en står seg godt økono-

misk. Når alle utgifter er be-

talt er der fremdeles penger 

i kassen, takket være gode 

sponsorer og rimelige inn-

kjøp. 

Det som er mest nytt er at vi 

nå skal komme til å holde 

åpent også mandager. Den 

ekstra dagen vil bli dekket 

av Logene i byen og i Sykkyl-

ven. Det blir likevel ikke så 

stor belastning at noen behø-

ver å tenke seg redd. Vi er 

mange som trekker lasset 

sammen her, så det går sik-

kert meget bra. 

 

Vi har nå fått avtale om nytt 

kurs for vaffelstekere ved 

Kreftavd. 

Kurset vil bli holdt mandag 

den 6. mai kl 1900, ved Poli-

klinisk Kreftavd. Ålesund Sju-

kehus. 

Påmeldingsliste med navn på 

deltagerne, senest 2. mai 

sendes til Br. Jarle Remø. 

 

Klubbaften 

Alt for få, selvsagt, men de 

som var der gjorde mye av 

seg og fikk en meget hygge-

lig kveld. Og vi ble lovet 

brennheite karbonader, noe 

som denne gangen stemte. 

Stor takk til br. Undermester! 

 

Antallet gevinster stod, som 

vanlig, i stil med antall frem-

møtte. Her er det vanligvis 

små overraskelser. Inneluk-

kede fruktkurver i glass er 

alltid populært, og som van-

lig var det noen som vant 

mye, mens andre gikk sluk-

øret hjem. Slik er det med 

lotteri, en kan ikke stole på 

noen. Men, og det skal sies, 

br. Erling Helseth gjorde sta-

dig en vri for å etterkomme 

ønsket om at hjula måtte 

dreies andre vegen. Men, 

akk, til liten nytte for dem 

som likevel måtte se gevins-

tene flagre forbi bordet de 

satt, for, selvsagt å havne der 

de havnet også forrige gang. 

Br. Hermod Jørgensen hadde 

nok av trim med å springe 

rundt og avlevere gevinster 

til vinnerne. Disse brødrene 

er et uslåelig team som sør-

ger for at en klubbaften i 

Vesterveg går unna med liv 

og lyst. 

 

Men br. Undermester kunne, 

trass i forholdsvis lavt frem-

møte, fortelle at kvelden gav 

et pent overskudd også den-

ne gangen. 

 

7. februar 
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For dem som ikke allerede 

har fått det med seg, antake-

lig ikke så mange, vil det bli 

et stort arrangement i byen i 

dagene 30. mai til 2. juni. Ca. 

500 sangere, noen med føl-

ge, vil innta byen og sette 

farge på den. 

 

Det er nemlig SANGFESTI-

VAL i byen! 

Aalesund Odd Fellowkor står 

som arrangør av festivalen, 

og har leid hele Parken Hotel 

for anledningen. Her blir det 

overnatting, sangøvelser, 

konsert og fest, alt under 

samme tak. Nei, noe vil fore-

gå også andre steder. Atlan-

terhavsparken  vil bli arena 

for hyggelig samvær, sang, 

mat, dans osv. for tilreisende 

og arrangerende kor, i til-

legg til at de tilreisende får 

se på hva Akvariet ellers har 

å by på. Dette blir fredag 30. 

mai. 

Lørdag 1. juni er det øvinger 

fra kl. 10.00 til 12.00. Så er 

det lunsj for alle impliserte 

og kanskje en tur ut i frisk luft 

før konserten som starter kl. 

15.00. Her skal alle korene 

opptre med egne sanger og 

så blir det stort felleskor med 

alle på scenen til slutt. Vi tror 

det blir mye fint både å se og 

høre! 

Om kvelden er det bankett 

med middag, underholdning 

og dans. Einar Heen vil sørge 

for hørbar dansemusikk. Br. 

Sigurd Drege vil knytte det 

hele sammen, som kveldens 

konferansier. 

Soga vil selvsagt være til ste-

de og dekke begivenheten, 

men det vil ikke si at dere, 

søstre og brødre,  kan la 

være å gå fordi det kommer 

en fyldig reportasje i bladet. 

Nei, dere må møte opp selv, 

det betyr mye å høre hva 

som synges, ikke bare lese 

om det. 

 

Så møt opp til konserten, det 

blir noen hyggelige timer. 

Korfestivalen 2013 

Aalesund Odd Fellowkor blir vertskap for de mange tilreisende. En stor oppgave som de har tenkt å løse på en skikkelig måte, slik at delta-

kerne vil ønske å komme tilbake til Ålesund også ved en senere anledning. Koret er veltrimmet, både sanglig og arrangementsmessig. Soga 

ønsker alle, både koret og tilreisende lykke til. 
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Siden sist
 

Kjære, kjære dere losjebrød-

re av min mann, Hans G. Syv-

ertsen. Jeg ble både glad og 

rørt over den vennlige inn-

bydelsen til losjens burs-

dagsfeiring 11. nov. Jeg føler 

meg ganske beæret over at 

dere fremdeles husker på 

meg. Jeg tenker også på 

Loge Vesterveg når jeg ofte 

kjører til gravstedet til Hans 

G. (som han kalte seg selv, 

på tlf.) Logen var en stor del 

av ham også etter at vi flyttet 

til Kolbotn. 

Vel, tiden går og Hans sitt 

barnebarn er nesten voksen 

dame. Hun går nå på videre-

gående skole i Stavanger, på 

helse- og sosial linje. Aslaug 

jobber i barnehage. Her på 

Kolbotn sitter jeg, frisk og 

oppegående og klaprer på 

en pc som ikke helt vil adly-

de meg. Da er det bra å ha 

litt vestlandsk lynne i bak-

hånd, der vest er vi seige og 

gir ikke opp så lett. Apropos 

helse, så vet jeg ikke om det 

er helt sikkert at jeg er så 

frisk som jeg føler meg. For 

jeg ble litt skremt da jeg sist 

sommer gikk en rask tur til 

Himmelbjerget i Danmark, 

og plutselig så seilte en STOR 

GRØNN sky rundt i hodet 

mitt. Jeg ble skremt, for jeg 

var ikke sliten. Selv om jeg 

nå er tilårskommet, så er jo 

jeg en tøff type!!! som har be-

steget høyere tinder hjemme 

i Nordfjord. Jeg er jo spent 

på hva nevrologen på den 

private klinikken har å kan 

brette om saken. Med mine 

aller beste ønsker videre for 

loge VESTERVEG. 

Vennlig, takknemmelig hil-

sen fra Magnhild Myrold Syv-

ertsen. 

Vennskapelig takknemmelighet 

Torsdag 28. februar 2013 

ble Svein Inge Alnes og Alf 

Per Aasestrand innviet i Or-

denen. Et velkomment til-

skudd til Loge nr. 82 Vester-

veg. Trauste karer, begge 

to, som vi håper kan bidra 

til interessante møter i Lo-

gen etter hvert. 

Soga iler til med å ønske de 

to nye brødre hjertelig vel-

kommen og håper de vil bli 

hyppig å se i Logesalen.  Alf 

Per Åsestrand bor i Fjellve-

gen 37, 6265 Vatne, og 

Svein Inge Alnes har adres-

se Brendhaugen 31, 6013 

Ålesund. 
31. januar 2013 ble Br. Chris-

tian Aakre forfremmet til Den 

Høye sannhets grad. Egentlig 

skulle også Br. Rolf Oscar 

Drønnen være med her, men 

han hadde sykdomsforfall. 

Br. Svein Inge Alnes Br. Alf Per Aasestrand 
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Redacteurens hjørne ∆ 
 

Kjære lesere! 

 

Det er 2. mars, klokken er 5 om morgenen, det blåser storm, det er beksvart ute, jeg sitter ved kjøkkenbordet 

med lys og varme rundt meg. Tankene vandrer! 

Så godt vi har det. Trygt og fint, mat og drikke, fredelig. 

 

Tankene går tilbake noen år da det satt et barnebarn ved samme bordet og tenker for seg selv. 

Så kommer det plutselig: Farmor! Det er bare MENN som er MENNsker. Å, sier farmor. Damer da? 

De er bare damer de! Sier den lille filosofen. 

 

Tankene vandrer videre. MENNESKER OG MAUR er de 2 eneste rasene på jord som slåss og kriger mot sine 

egne. Uten annen grunn enn å ta knekken på naboen, ta hans mat eller eiendom, eller territorium. 

Det setter oss MENNESKER i et underlig perspektiv. 

 

Vi har det vi trenger og mer enn det. Likevel slåss vi om det i stedet for å dele. 

 

Tenk om noen med TORDENSTEMME kunne rope ut over all verden: STOPP! Her er nok til alle! 

Del godene med hverandre, tolerer hverandre, vær glad i hverandre. La freden senke seg på jord! 

 

Utopi? Kanskje! Men det er lov å tenke det, drømme om det. 

Vær mot andre som du vil de skal være mot deg! 

 

 

 

Vær et lys for andre 
 

 

 

Vi ønsker alle våre lesere en GOD  PÅSKE! 

 

 

Terje Westad 

Redacteur 

 

  sammen med Arne Nes – teknisk Redacteur 

 

terje.westad@mimer.no 

mailto:terje.westad@mimer.no
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Påske- 

konkurranse 
Påskemøtet 14. mars 2013 

 

Vi kunne jo startet med spørsmålet: 

Hvem kom først? Høna eller egget? 

Men det gjør vi jo ikke. 

All bruk av mobiltelefon er forbudt! 

Vi spør bare: 

 

Hva er opprinnelsen til ordet PÅSKE? (fra hvilket språk) 

Hvor mange år er det siden første påskefeiring fant sted? 

Hva bestemmer når påskemorgen skal være? 

Hvor mange dager er det fra påske til pinse? 

 

GOD 

PÅSKE! 

 

 

Svaret leveres SOGAkomiteen på GUL påskeserviett innen 2300. 

Avgjørelsen er som vanlig udiskutabel! 
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Bedriftsbesøk med nogå attåt 
Br Terje Westad 

tok mot oss i ves-

tibylen til utstil-

lingssentret til 

Ekornes på Brun-

holmen. Etter en 

kort innledning 

ga han ordet til 

Gunnar Bratland,  

en uhyre inspire-

rende kar å følge 

rundt i utstil-

l ings lokalene. 

Han ønsket oss Vestervege-

re, vel 20 i tallet, velkom-

men til å se hva Ekornes har 

å by på fra nå og fremover. 

Han kunne vise flere model-

ler som ennå ikke er på 

markedet, så her fikk vi vir-

kelig et blikk inn i fremtida 

også! Og det ble mye fint å 

se og prøvesitte og prøve-

ligge. 

Vi vet jo fra tidligere at 

vestervegere er uhyre til-

pasningsdyktige og de for-

nektet seg ikke her heller. 

Det ble en koselig kveld, 

som endte i toppetasjen til 

glimrende servering av 

både vått og tørt. Lakseski-

vene og alt det andre smak-

te fortreffelig. 

Vi takker Ekornes og Lind-

bak for en spennende 

kveld! 

En koselig invitasjon å få og det ble mange 

som benyttet seg av muligheten for ”en anner-

ledes kveld i Vesterveg. Daglig leder i Lindbak 

Møre AS, Trond Tornes, tok oss med en tur 

inn i fremtidens kommunikasjonsverden. Mø-

ter og styring gjennom videokonferanser! OI! 

Bildene taler for seg. De fleste var 

oppegående helt til slutt, selv om en 

liten en på øyet kunne vært ¨på sin 

plass.  

 
Smågodt var også å finne. 
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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 Ramstad & Taklo 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 Boliprosjektering 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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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 25 Ve.Ju. Br. Jarle Kristiansen - Galla 

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 Klba    

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  Info.m. 

16.11.    Årsfest m/damer 

21.11.  19.30 O Fd 

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 

 
8.04.13 

Stilling ledig i Soga 
En drastisk tittel, men de bolde redacteurer ser behovet for en styrkelse av staben, både  
skrivende og litt teknisk kyndig. Det vi ser etter er en bror som har nødvendige kreative  

evner, evner til samarbeid og ideskapning og kunne uttrykke seg skriftlig. 

Hvis DU føler du er rett person for dette så ta kontakt med brr. Terje eller Arne så ser vi  

hva vi kommer fram til. Lønna er: fornøyde fjes og arbeidstida blir av og til lang. 
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Levende historie 
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Odd Fellow Loge nr.  

82 Vesterveg har to 

døtre i SOS Barne-

byer. 
 

Juanita Tetteh er den 

eldste av disse og snart 

på veg ut av SOS syste-

met. 

Hun bor i Asiakwa i Gha-

na og har vært vår i 

mange år. Nydelige selv-

tegnede julekort har gle-

det oss i alle disse årene.  

 

På årets budsjettmøte ble 

det besluttet å opprette 

et nytt fadderskap i sam-

me landsby. Overmester 

Knut Rogne vil utnevne 

en egen komite for ar-

beid og oppfølging av 

SOS. 

Den andre datteren vår, 

Ana del Carmen,  bor i 

Odd Fellow byen i San 

Vicente i El Salvador. 

Vi deler henne med bl.a. 

Europeisk Stor Sire Ha-

rald Thoen og hans kone 

Vivi. 

Bilder, brev og julekort 

er til stor glede for brød-

rene i Loge Vesterveg. 

Det gir oss en følelse av å 

bidra litt der det behø-

ves. 

Og mitt ønske er at vi når 

tiden er inne også får oss 

en datter i Malawi. 

 

Br. Terje Westad 

Våre to 

hjertebarn 

Hendene 
Av Inger Hagerup 

 

Jeg elsker dine sterke hender 

som lukker seg i ensomhet. 

De trenger ingen svake venner 

og ingen lunken kjærlighet. 

 

Jeg frykter dine harde hender. 

De hersker grådig i mitt sinn, 

og deres ville styrke brenner 

og gjør meg glad og blind. 

 

Jeg hater dine kalde hender 

som lukker seg i ensomhet. 

For din er makten du kjenner 

at den blir din i evighet. 

 



 

27 

Komiteen for lands-

saken i Ålesund ar-

rangerte et flott opp-

legg i Ålesund sent-

rum – Korsatunellen 

– lørdag 15. desem-

ber kl. 13.00. 

Distrikts Stor Sire 

Olav Aass innledet 

og ønsket velkom-

men med litt bak-

grunn om hvorfor 

dette ble gjennom-

ført.  Ordfører Bjørn 

Tømmerdal og HP 

Steinar Teigen hadde 

også fine innlegg. De 

fremførte tanker som 

gjorde godt å høre 

på. Volsdalens bar-

nekor sang for oss, 

Ålesund Odd Fellow-

kor sang for oss og 

den unge veltalende 

Anne Holst-Dyrnes 

(barnebarn av Alv-

hild og Ingebrigt) ga 

oss fine ord med 

grunn til ettertanke. 

Lodd-salget gikk 

bra! Utsolgt før man 

kunne ane. 

Vi retter en stor takk 

til komiteen for et 

flott arrangement. 

Brr. Roe Holen og 

Odd Karlsen fra Loge 

Vesterveg er våre 

representanter i 

”Sammen for barn i 

Malawi”. Underteg-

nede ruslet en runde 

mellom de fremmøt-

te og hørte mange 

gode kommentarer. 

Fikk også med seg at 

29 av våre Vester-

vegbrødre var tilste-

Ordfører Bjørn Tømmerdal og Fylkesleder i SOS Barnebyer, Kari 

Mette Abusland  

Anne Holst Dyrnes. 

Volsdalen Barnekor og Aalesund Odd Fellowkor. 

Br. Steinar Teigen bandt det 

hele sammen. 

Folksomt i Tunnelen 

Sammen for barn i Malawi 
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Pause . . . 


