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Overmester har ordet
Hvor ble de av 

. . . . disse to årene 

Det virket så lenge da vi 
startet på vår to-års pe-
riode. Og plutselig er det 
over.  Når dette leses har 
vårt kollegium gjennom-
ført sitt siste ordinære 
møte, og nye krefter skal 
overta.  

Det har vært to gode år. Kollegiet 
og ikke minst jeg har vært utsatt for 
mye velvilje og entusiasme. Det har 
vært lett å arbeide, fordi alle som er 
blitt spurt om noe, har vært positive 
og velvillige til å ta sin tørn i de for-
skjellige  sammenhenger.  Dette med 
å drive en OF loge er ikke en en-
manns eller en få-manns jobb. Det er 
et kollektivt arbeide, der flest mulig 
bør få anledning til å delta. 

Riktignok velges der noen som 
skal ha ansvaret for logens arbeide. 
Det er også mange som formelt har 
påtatt seg å utføre spesielle oppgaver. 
Og alle disse har gjort en utmerket 
innsats. Det skal de ha stor takk for.  
MEN ….  til flere som deltar i alle 
aktiviteter, til bedre vil logen fun-
gere.

Og slik har det vært. Det har var-
met å se at brødrene og deres respek-
tive har sluttet opp om alle møter og 
arrangementer, og det har varmet å få 
gode tilbakemeldinger.  

Som sagt; der har vært mange som 
har bidratt. Og det har etter min opp-



3Sommer-Soga 2007

fatning, vært nøkkelen til den frem-
gang vi ser. Både rutinerte travere og 
ikke minst våre «yngre brødre» har 
gitt sitt besyv med. 

Har vi klart å gjennomføre det 
som var planen å gjennomføre?  Vi 
hadde høye ambisjoner. Men vi er 
bare mennesker, så det ble nok også 
for oss bare et stykke på veg.  Jeg me-
ner likevel at  vi har startet en trend i 
vår loge som kan være verdt å ta med 
seg videre.

Selvfølgelig er der begått tabber. 
Tabber som vi vet om og som jeg har 
bedt om unnskyldning for. Men an-
tagelig også tabber som vi ikke vet 
om, og som derfor ikke er beklaget 
overfor dem det har gått ut over. I den 
grad det er hjelp i det, vil jeg herved 
beklage der det er nødvendig å bekla-
ge.  Tilgi oss hva vi har feilet………

Hvor går veien videre? Ja, det er 
det en annen OM og et annet kolle-
gium som skal gi svaret på.

Men i det jeg takker for meg i 
denne spalten, går jeg ut fra at den 
nye Overmester og hans kollegium 
kan nyte godt av like mye velvilje og 
entusiasme som det vi har vært utsatt 
for. Jeg vil også gratulere de nye em-
betsmennene, og ønske dem lykke 
til. Og håper at høstens møter, og 
møtene videre fremover, blir til glede 
og gavn for den enkelte logebror, og 
dermed for logen

Ålesund i juni 2007

Med hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jon Remmen
OM
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Storrepresentanten
. . . så ofte du kan
Du kjenner begynnelsen, du har hørt 
den ofte. Kanskje så ofte at du ikke 
registrerer det en gang? 

Det kan være en viss fare med det, 
det blir slik at en hører og hører, og 
ikke hører. Men meningen med set-
ningen er helt klar og trenger ikke 
videre beskrivelse. En annen ting er 
hva som er så ofte en kan. Her tror 
jeg det er mye forskjell ute og går. 
Kanskje ikke i lyst til, men i mulig-
heten for.

Jeg har hørt utallige årsaker til 
at «en ikke kan komme på Logen i 
kveld». Men bare gode grunner, selv-
sagt. Jeg skal ikke røpe en eneste, 
vær trygg, men mangfoldet har fått 
tankene på gli og uten å nevne verken 
navn eller årsak så vil jeg si så enkelt 
som mulig; «møt så ofte du kan, du 
er savnet om du ikke kommer». 

Også br. Overmesters belæring 
under innvielsen, forteller at vi støt-
ter kollegiet i deres arbeid om vi mø-
ter så ofte vi kan. Vel verd å tenke 
på.

At det er en prioriterings sak er 
jeg ganske sikker på. Muligheten for 
å prioritere er nok svært forskjellig 
fra bror til bror, men jeg tror det er 
enklere å planlegge og prioritere om 
en kjenner møteprogrammet og i god 
tid vet både hva møte og meny inne-
holder. Br. Undermesters meget vel-
utviklede oppsett av møteprogram-

met for et halvår om gangen tror jeg 
er en mulig nøkkel her. Du vet hva du 
går til og du vet hva du går glipp av 
ved ikke å møte.

For en Overmester, ja, for et helt 
kollegium er det godt å se mange 
ansikter i salen. Det er så mye mer 
inspirerende og gir en så god følelse 
at de alle vil yte sitt aller beste om 
vi, mine brødre, gjør vår del. Vi fin-
ner våre plasser og organistens mu-
sikalske fingre ønsker oss velkom-
men med vellyd fra orgellemmen. Vi 
kjenner at roen senker seg, vi lukker 
ute lyder og inntrykk fra dagens jag, 
vi skifter gir og vet vi er blant ven-
ner.

 Ditt og mitt lille bidrag er at vi 
møter så ofte vi kan.
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Påskeferien i år ble påbegynt onsdag 
i påskeuka da Elisabeth og jeg kjørte 
til hytta om ettermiddagen. Det var 
snøfritt, men blåste kraftig nordavind 
da vi kom fram. Som vanlig begynte 
jeg å bære inn matvarer og bagasje 
fra bilen, mens Elisabeth tente opp i 
ovnen og la på plass det jeg bar inn. 
Alt var som det bruker å være når vi 
ankommer hytta.

Noe senere hørte vi et kraftig fug-
leskrik som vi mente kom fra en stor 
fugl som måtte sitte på taket eller fly 
tett forbi, men tenkte ikke mer over 
det. Vi hørte enkelte uvante lyder se-
nere, men antok det kom av den kraf-
tige vinden som fortsatte Skjærtors-
dag. Men Langfredag morgen hørte 
vi uvante lyder fra pipa. Vi begynte å 
ane ugler i mosen, eller rettere i pipa. 
På Naturtelefonen i NRK Møre og 
Romsdal hadde jeg hørt Alv Ottar 
Folkestad snakke om ugler som sø-
ker etter hule trestammer, men ofte 
”bommer” og havner i skorsteinspi-
per. Disse er for glatte innvendig, slik 
at ugla ikke greier å klatre opp igjen 
og blir liggende. Kattugler legger egg 
i mars / april og er derfor på leit etter 
reirplass.

Vi utstyrte oss med søppelsekk, 
lommelykt og hansker og bega oss 
ned i kjelleren til sotluka.

Mens Elisabeth lyste og åpnet sot-
luka, holdt jeg sekken med åpningen 
mot luka, og etter litt kom det noe 

Eks OM alt
(eller litt om fugler – en uglehistorie eller to)

ukjent inn i sekken. Jeg snaret den 
sammen og tok den med utenfor, 
hvor det var kommet 40 cm nysnø. 
Sekken ble endevendt og ut kom en 
sotete stor kattugle med et vinge-
spenn på 60 – 70 cm. Den for bort-
over snøen og heiv seg på vingene og 
flakset vekk mellom trærne så sotet 
drev etter den. I hytteboka ble det no-
tert at et liv var reddet.

To uker senere kom vi igjen til 
hytta og fyrte opp i ovnen, men det 
gikk ikke lang tid før vi igjen hørte 
”kjente” lyder. Da var det å sette i 
gang med samme prosedyre med 
sotluke, søppelsekk og lommelykt. 
Denne gang slapp vi løs en kattugle 
på størrelse med en kråke, men like 
sotete som den forrige. Nok et liv 
var berget, men nå er det kommet 
hønsenetting over pipeåpningen. Vi 
vil ikke risikere at flere kattugler 
kommer på slike besøk. Uglekasse 
til å henge opp i et tre i nærheten av 
hytta blir neste prosjekt. Imidlertid er 
vi takknemlige for at våre flygende 
venner feide pipa for oss.

Historien fortalte jeg senere i 
Naturtelefonen på NRK Møre og 
Romsdal.

Husk å ta vare på små og store fu-
gler!

Ha en god sommer !

Med hilsen i V. K. og S.

Olav Aass / Eks OM
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Under mottoet ”Det er viktig 
å være sammen og ta vare på 
hverandre” ble målet for Vest-
ervegs vårtur i år fiskeværet 
Bud og Atlanterhavsvegen.

12. mai var en lørdag og til 
tross for bussavgang kl. 0730 
var stemningen på topp i fra 
første stund.

Bror Terje Westads gamle 
dansker ble, som sedvan-
lig, også med på denne turen og de 

gjorde seg 
til kjenne 
allerede i 
B r u s d a -
len.

L o g e 
Vesterveg 
har tidli-
gere hatt 

vårtur til Bud og Ergan fort. I 1994 
var vi på dette fiskeværet ved Hu-
stadvika på Romsdalskysten og på 
besøk hos Oddrun og Per Storhaug 
ved deres sommersted. Den gang ble 
vi servert havets festbord i løa til na-
boen for anledningen kalt ”Ristoran-
te Vesterveg”.

I nydelig vårvær, som sist, ble vi 
ved Ergan mottatt av, som sist, Britt 

Vårtur i 
Vesterveg
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(Fylling) den lokale guiden vår. Hun 
fortalte historien rundt denne tyske 
festningen og om livet rundt i disse 
krigsårene på Bud på en særdeles 
innlevelseskrik måte.

Hun som pike opplevde okkupa-
sjonstiden der og har i voksen alder 
fått stor interesse for å bevare denne 
delen av historien. Interessen førte 
henne også til Tyskland hvor hun be-
søkte en av de tyske kommandantene 
på Ergan fort og fikk historien fortalt 
også fra den siden, både med ord og 
med bilder. Inne i fortet, som i dag fremstår 

meget innholdsrikt og ved-
likeholdt, fikk vi oriente-
ring om et ”helt samfunn”, 
et samfunn i fjellet med 
forlegningsrom, kjøkken, 
arresttrom, sykestue, hes-
testall, kommandorom og 
et vannreservoar på 120 
000 liter.

Dette fortet kontrollerte 
kystfarvannet i et stort om-
råde rundt Hustadvika og 
som vår utmerkede sjåfør 
på turen, bror Olav Hodder 
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sa, ”.. vi ser jo heilt te Godøfjellet, 
mann!” og det hadde han jammen 
det rett i.

Rett ved siden av fortet ligger 
”Riddersalen”, hvor vi inntok lunsj. 
Og for en lunch….

Alt fra gammel sei og blandaball 
til kylling og røkt svinekam ble for-
tært i uante mengder og i vanlig vest-
ervegstemning, med sang og latter.

Etter å ha sagt takk for følge til 
Oddrun og Per Storhaug, som har 
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vært våre lokale tilretteleggere for 
turen, fortsatte vi nordover til At-
lanterhavsvegen, et vakkert stykke 
Norge både i godt og dårlig vær der 
den slynger seg mellom holmer og 
skjær helt ute ved havet.

I lyngen på en av holmene, med 
gitarfølge av bror Terje Gjøsund og 
med blikket vendt mot vest, gjorde 
”Hør min sang” våre sunnmørske 
øyekroker våte og nasjonalfølelse 
høystemt.

Om det var sangen som gjorde at 
vi snudde der vites ikke men returen 
startet og neste stopp var Skaret ved 
Molde via Eide og Malmedalen.

Ved Skaret ligger Lysgården hvor 
de lager stearinlys i utalllige former 

og farger. Salgsutstillingen på stedet 
er utrolig dekorativt laget og tilpas-
set en hver anledning og høytid en 
kan tenke seg. Et populært innslag 
på turen, spesielt for våre kvinnelige 
”turister”.

Vi lot Molde være Molde og etter 
hvert kom vi oss tilbake til utgangs-
punktet.

En stor takk til arrangementsko-
miteen som har stått for turen og til 
bror Erling Helseth som ledet vei, til 
bror Roger Pedersen med billettør-
veska og ikke minst til vår utrettlige 
bror Terje Westad.

Tusen takk for turen.

God sommer!

Br. EOM Arne Aasen
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P R I M S T A V E N
Mortensgås er pristavens symbol for Marimesse som er 
den 11. november, Loge nr. 82 Vestervegs fødselsdag

Denne gangen vil vi se på primsta-
vens merkedag 3. juni. Denne dagen 
avslutter i år vårt Odd Fellow halvår, 
i og med sommeravslutningen for 
våre to leire.

Dagen kalles i primstavsammen-
heng for Skoklefallsdagen eller Ras-
musdagen. Det første navnet henger 
sammen med at våronna på Sørlandet 
var slutt på denne dagen. Da spente 
man hestene fra skoklene, som er et 
annet ord for sjekene.

Rasmusdagen henspeiler på 
den hellige Erasmus. Han var 
patriark(biskop) i Antiokia i Syria.

I dag heter byen Atakya og ligger 
i Tyrkia.

Under kristenforfølgelsene på 200 
tallet flyktet Erasmus til fjellene i Li-
banon. Der bodde han i syv år før han 
ble fanget. Han ble fengslet og tortu-
rert uten å bli skadet. Han kom seg ut 
av fengslet ved hjelp av en engel, som 
førte han til Vest-Europa.

På reisen med båt kom de ut for et 
voldsomt uvær som Erasmus stoppet 
ved hjelp av bønn.

På grunn av dette underet ble han 
sjøfarernes skytshelgen.

Vi må ta med et værvarsel for 
denne dagen.

På Sørlandet sa de at hvis det reg-
ner dagen før denne dagen og det 
fortsetter å regne, kan det i verste fall 
regne i syv uker framover.

På Romeriket sa de:
Snø i skoklefallè  er godt som sau-

etalle (sauegjødsel)

Vi ønsker alle en riktig god som-
mer.

Br. Per Sletfjerding

Skoklefallsdagen 
eller Rasmusdagen
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Med årene får håret ved tinningene 
sølvglans og huden får en stenk av 
gull. Kvinne så vel som mann får en 
patina som vitner om hvordan livet 
har blitt levet - om det har vært rolig 
og harmonisk, eller hastig og stres-
sende. Livserfaring har begge fått. 
Livserfaring og kunnskap - får man 
håpe. 

I Odd Fellows saler, der vennskap 
er seierherre, der lyser gull og sølv på 
erfarne Eks-embedsmenns          rega-
lier. På de hederstegn de bærer som 
tegn på trofasthet mot Ordenen, på 
brødres respekt og takknemmelig-
het. 

Tenker du som bærer en Eks-rega-
lie på at du fremdeles har plikt mot 
Ordenen og mot de yngre Ordens-
medlemmer? 

Tenker du noen gang på at de 
yngre har rett til å få se de som har 
passert alle gradene? Se dem som 
eksempler på hva Ordenen gjør med 
dem som har viet sitt liv til tjeneste i 
de lyse, løfterike vennskapssalene. 

Ofte hører vi Eks-embedsmenn 
klage over at de ikke har noen opp-
gave i loge og leir etter at de har gjort 
sitt. Dette er aldeles feilaktig. Tvert 
i mot, de trengs i aller høyeste grad. 
Bare deres blotte nærvær gir loger og 
leirer stabilitet. 

Tro meg, søstre og brødre Eks-
embedsmenn, det er når du er kledd 
i gull og sølv at din Odd Fellow-inn-
sats skal krones, når du i praktisk 
handling viser hvordan Ordenens 
lære har påvirket ditt liv. 

Odd Fellow er ikke noe eksklusivt, 
men en jordnær lære om å være mot 
andre som man vil at andre skal være 
mot en selv - en livets gyldne regel! 

Vi skal gjennom vårt flittige nær-
vær i loge, og leir vise at Ordenens 
budord den dag i dag er like levende 
for oss som den dagen vi ble innviet. 

Sett ikke ditt lys under skjeppen. 
La det heller lyse for de yngre. 

Birger Fors 
Finsk Odd Fellow-blad

Om Gull og sølv
I ”For Almuen” som kommer ut i 
Trondheim, sakser vi en liten epistel 
som de igjen har hentet fra Finsk 
Odd-fellowblad. Tanker til etter-
tanke.
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Mandag 23.04.07 ble et nytt kurs 
holdt for ordenssøstre og -brødre som 
vil være med å betjene Vaffelbua. 
Kurset gikk i regi av Sirius Møre. 
Jorun Bøyum og Åse Annaniassen 
tok mot forsamlingen på vegne av 
sykehuset og sørget for nødvendig 
informasjon.

Formann i Sirius Møre, Jarle 
Remø, ønsket velkommen til kur-
set, og kunne fortelle at det var 42 
deltakere som møtte. 46 var for-
håndspåmedt. Han ga så ordet til 
Avdelingsleder Jorun Bøyum som 
innledet og ga viktige opplysninger 
om arbeidet ved avdelingen. Det var 

Innføringskurs ved Kreft-
avdelingen Åse Sjukehus
Innføringskurs ved Kreft-
avdelingen Åse Sjukehus
Innføringskurs ved Kreft-

En lydhør 
forsamling får 
kunnskaper om 
arbeidet ved 
Kreftavdelingen.

Det var mange da-
mer på kurset, noe 
våre brødre syntes 
var helt i orden!
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en lydhør forsamling som fikk høre 
om både gleder og sorger, men utro-
lig nok, mest om glede. Hun fortalte 
om behandlingen pasientene får ved 
avdelingen og om hvordan hverdagen 
arter seg for den enkelte. Det er en 
sterk opplevelse å få en kreftdiag-
nose, og vi er her for å hjelpe dem og 
lindre de fysiske smertene. Men det 
mentale og ikke minst familien, er et 
særs viktig område som vi virkelig 
tar på alvor.

- Pasientene, eller kundene som vi 
sier, har satt stor pris på at dere er her 
og serverer vafler med tilbehør.  De 
føler at de blir godt mottatt av dere, og 
dette er noe vi ved avdelingen setter 
umåtelig stor pris på. En må huske på 
at de kommer inn og er veldig spent, 
har kanskje ikke sovet godt fordi de 
vet hva de skal igjennom. Så slapper 
de av og det er svært positivt.

De som kommer hit er de som er 
mest syke. De blir aldri friske av sin 
sykdom, men ved at de får behand-
ling her, forlenges livet og bedrer 
livskvaliteten. De får et løft og den 
friske delen av kroppen reagerer po-
sitivt på dette.

Alle som kommer hit til oss VIL 
LEVE!

Sirius-formann Jarle Remø over-
rakte blomster og takkens ord til Jo-
run Bøyum og Åse Annaniassen for 
at de alltid stiller opp og informerer 
når det er behov for det. Men han 
hadde også et par ord å si til kursdel-
takerne, bygd på erfaringer så langt. 

- For det første må dere ikke se på 
Åse og Jorun som samtalepartnere 
hvis det for eksempel skulle være tid 
til overs i Vaffelbua. De har begge 
mer enn nok å gjøre og de skal ikke 
forstyrres! Husk endelig det. 

- For det andre, vær flink og nøye 
med renhold. Hvis dere bruker for 
mye fett når dere steiker vafler, så 
bli det mye fett både på jernet og 
disken. Alt dette må vaskes ordent-
lig bort. Husk det er i et sykehus vi 
er, hvor renhold er overmåte viktig. 
Egentlig er det heller ikke nødvendig 
å bruke så mye fett, for det er teflon i 
jernet og egentlig overflødig å smøre 
noe særlig. Prøv dere frem, og smør 
minst mulig, var formannens klare 
råd til de fremtidige vaffelstekerne.  

Brr. Knut 
Rogne, Per 
Storhaug og 
Roger Peder-
sen får nyttig 
info.
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GP DUO. Gunnar GP Pedersen 
(piano, trekkspill og vokal) og Sig-
frid Eiksund (Keybords og vokal)

Torsdag 26. april ble et møte som vil 
bli husket i lang tid. Det var Loge nr. 
113 Flåvær som stod for arrangemen-
tet denne gangen, og de hadde forbe-
redt seg godt.

Det er klart at det er en viss for-
skjell på å lede et enkelt møte i egen 
Loge og å lede et fellesmøte, denne 
gangen med vel 100 brødre i salen. 
Men OM Alv Einar Rise og hans kol-
legium klarte oppgaven med glans og 
de gjorde unna forretningsorden på 
en verdig og fin måte. Br. Kapellan 
holdt et tankevekkende foredrag som 
gled fint inn i det øvrige møtet. 

Et meget bra gjennomført møte i 
Logesalen.

Etter et kort opphold i Salongen 
var det mat, noe som etter takk-for-
maten-talen til DSS Jarle Brandtzægs 
ord, smakte fortreffelig.

På slike fellesmøter pleier en å ha 
forskjellige former for underhold-
ning, og Loge Flåvær hadde fun-
net frem til et tidligere medlem, nå 
medlem av Loge nr. 23 Gange-Rolv, 
Gunnar GP Pedersen. Han stilte opp 
sammen med sin frue Sigfrid, for 
øvrig Rebekkasøster i Loge Liv, og 
de ga til beste et meget velsmakende 
show. 

Det ble tre kvarter med flott un-
derholdning. Her var det rytmer og 
driv i massevis og programmet, som 
var hentet fra et større opplegg som 
GP har kalt «Ut mot havet», spente 
over et stort spekter med sanger av 
Ivar Medås, Jakob Sande, Hartvig 
Kiran m.fl. 

GP og fru Sigfrid er drevne en-

tertainere og proffe på alle måter. De 
synger og spiller godt sammen. GP 
har også store kunnskaper om kom-
ponistene de presenterte og han kun-
ne ofte fortelle om bakgrunnen for 
akkurat den sangen, den musikken 
osv. Meget interessant og lærerikt.

Loge Flåvær har all ære av dette 
møtet. Det er svært hyggelig å ha 
slike møter. Det inpirerer kollegiet 
og embedsmenn til å gjøre sitt beste 
og vi som sitter i salen kan glede oss 
over at godt arbeid og god planleg-
ging gir resultater. 

Takk for et godt møte!
Br. Arne Nes

Et vellykket fellesmøte
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(André Bjerke)

Min redsel for stats- og kommunekontorer
er angsten for blikket som gjennomborer.

Et røntgenblikk bak byråkratiske briller
kan skremme meg mer enn den nifseste triller.

Mitt ærend på stedet er helt likegyldig.
Jeg står ved en skranke og kjenner meg skyldig.

Det er som på ny å bli innkalt til rektor,
hvis blikk er en bomsikker løgndetektor.

Min sjel skrumper inn. Den blir mindre og mindre.
Nu avdekkes alt i mitt lurvete indre!

”Fullt navn og adresse?” – Å, alle ting flyter…
Man er som en pågrepet voldtektsforbryter.

”Sivilstand og stilling? og fødselsår” – ja, da!
Vær nådig! Jeg tilstår jo alt, Torquemada!

”Hvor skal De?” – Å, Gud! Det er sjelssammenbruddet.
Min dødsdom er felt. Og nu faller vel skuddet?

Da blinker det vennlig i hornbrilleglasset:
”Den fjortende mai kan De avhente passet!”

Angsten for det 
offentlige rom
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Som nevnt i påskesoga er det to vik-
tige fødselsdager i sommer.

Joanita fyller 17 år 12. juli og Ana 
fyller 4 år 26. august.

Br. Skattmester sørger for at begge 
får en liten gave på fødselsdagen.

Joanitakomiteen

Våre 
SOS barn

Logemøte  torsdag 24. mai 2007

Dette var vårens siste møte i Logen 
før en tar sommerferie.

Det var valg på nye embetsmenn 
og Overmester ble Kåre Furnes, Un-
dermester Martin Andreassen, Se-
kretær Knut Rogne, Skattmester Pål 
Selbervik og Kasserer Svein Rune 
Tennfjord.

På ettermøtet ble det vartet opp 
med skalldyrsuppe og alt som hører 
til et godt måltid. Det ble tilrettelagt 
fra kjøkkenkomiteen på en aldeles 
utmerket måte.

Etter et godt måltid spilte ”husor-
kesteret” opp med spill og allsang, 
ledet av en entusiastisk Terje Gjø-
sund. Husorkesteret består av Terje 
Gjøsund på gitar, Ole Arne Nybø på 

trekkspill, Arne Hagen på bass, Ing-
var Rishaug på saksofon og Rodney 
Hildre på gitar. Tenk å ha sitt eget 
husorkester det er heilt fantastisk.

Det ble et kjempeflott ettermøte 
og avslutning av vårterminen 2007.

Referent,
Martin Andreassen

Et godt besøkt siste møte 
før sommerferien

Soga-komiteen ønsker våre 
nye tillitsmenn lykke til med 
den oppgaven de har påtatt 
seg. Det ”gamle” kollegiet 
har gjort en god innsats og 
lagt forholdene godt til rette 
for sine etterkommere. Stor 
honnør til dem for vel utført 
arbeid!
Vi ser frem til mange gode 
møter, med godt innhold i 
høstterminen.
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Brødre fyller år 
Istad   Einar  01.jun 1922 85 
Kjersem   Gunnar  01.jun 1947 60 JUB
Gudmundseth  Ludolf  06.jun 1922 85 
Tafjord   Frode  13.jun 1958 49 
Helland   Svein   17.jun 1933 74 
Magnussen  Thor  20.jun 1931 76 
Østraat   Sverre Håkon 20.jun 1961 46 
Vadseth   Hans Peder 21.jun 1927 80 JUB
Homlong   Are  22.jun 1933 74 
Sunde   Lidvar  22.jun 1953 54 
Dybvik   Jogeir  23.jun 1942 65 
Fiskerstrand  Nils  23.jun 1937 70 JUB
Hoel   Asbjørn  26.jun 1935 72 
Vadseth   Per Sverre 29.jun 1938 69 
Olsen-Husø  Arne  30.jun 1942 65 
Vassbotn  Olav  01.jul 1941 66 
Nes   Arne  02.jul 1938 69 
Giskeødegård  Rolf Arne 03.jul 1944 63 
Hole   Kjell  05.jul 1935 72 
Kristiansen  Jarle  09.jul 1951 56 
Fossum   Harald Torbjørn 10.jul 1931 76 
Holstad   Johan K. 23.jul 1927 80 JUB
Møller   Kjell  04.aug 1958 49 
Skrondal  Ola  05.aug 1949 58 
Jørgensen  Hermod  06.aug 1945 62 
Holst-Dyrnes  Ingebrigt 18.aug 1941 66 
Sylte   Jan  19.aug 1967 40 JUB
Bjørstad  Jan Roar 22.aug 1961 46 
Fjærli   Arve Sindre 22.aug 1954 53 
Omenås   Yngve  25.aug 1956 51 
Gjøsund   Terje  28.aug 1942 65 
Nørve   Asbjørn Randulf 04.sep 1943 64 
Mjelva   Steinar  12.sep 1957 50 JUB
Mjelva   Trygve  12.sep 1957 50 JUB
Sletfjerding  Per Magnus 12.sep 1938 69 
Tennfjord  Svein Rune 13.sep 1952 55 
Brevik   Arvid Birger 16.sep 1948 59 
Rødseth   Jarle Normann 25.sep 1947 60 JUB
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Påskemøtet

Nå vet vi alle mer om dette fantastiske Vasa-skipet enn vi gjorde før påske-
møtet. Br. Terje Gjøsund ga oss en detaljert beskrivelse over kunstverket og 
påpekte en del viktige detaljer. Utsmykkingen var formidabel. Helt fantastisk. 
Mer enn 500 figurer prydet Vasaskipet. De ble laget av de beste folkene fra 
Tyskland og Nederland. Terje hadde også klare meninger om hvorfor skipet 
gikk rundt og årsaken til at skipskonstruktøren gjorde som han gjorde.

Påskemøte i logen ble avholdt torsdag 
29.3. på tradisjonelt vis. Et høytidlig 
møte inne i logesalen med Br. Kapel-
lan sin tale som høydepunkt. Talen er 
gjengitt i påskesoga.

Tradisjonen tro var det full mid-
dag med lam som hovedrett.  Høy-
depunktet på ettermøtet var Br. Terje 
Gjøsunds gjennomgang av det sven-
ske Vasaskipets ”raise and fall”, for 
å si det på godt norsk. Han viste på 
en morsom og marinteknisk måte 
hvorfor det gikk som det gikk med 
den svenske marines stolthet. For 

oss som fikk sett Vasaskipet ved et 
tidligere besøk hos loge nr. 141 Dag 
Hammarskiöld, var det artig å få se 
bilder og få en marinteknisk forkla-
ring på hvorfor det måtte gå galt. Stor 
takk til br. Terje Gjøsund.

Og for å fullføre tradisjonene våre, 
ble Påske-SOGA utdelt til stor glede 
og åtgaum.

Konkurranse med svar på dertil 
egnet serviett ble gjennomført på 
tradisjonelt vis.
- og så ønsket vi hverandre en riktig 
GOD PÅSKE!

br. Per Sletfjerding
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(Rolf Vang)

Nynn meg ein vårtall
i blyskymme netter –
stem tonane ned
mot det som kjem etter.

Nynn meg ei vise
inn i ein sommar –
Kvisk ho i graset
med ljuvlege blommar.

Blås meg ein haustmarsj
i laulier glisne –
Syng i mitt hjarte
der blommar ligg visne.

Syng meg ei klage
når lyset blir lite –
La tonen få dø ut
stilt i det kvite.

Nynn meg 
en vise
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v/sekr. Roe Holen

Torsdag 29. mars 2007
OM Jon Remmen ønsket velkom-

men til påskemøte i Vesterveg. Det 
er hyggelig at så mange brr. starter er hyggelig at så mange brr. starter 
påskefeiringen med et møte i logen.

OM opplyste at br. Bjørn Refsnes 
var innlagt på Radiumhospitalet, 
men kona Grethe mente de hadde fått 
opptimistiske signaler.

Br. Terje Gjøsund hilste fra loge-
klubben på Gran Canaria og hadde 
med oppfordring om at brr. måtte 
besøke dem.

Eks OM Per Storhaug takket for 
blomster ved sitt ufrivillige besøk på 
Molde sykehus.

Brev fra Arr. kom. som søker om 
støtte på kr. 8.500 fra Brødrefondet 
til vårtur til Bud lørdag 12 mai. Søk-
naden oversendes Finansnevnden.

Brev om innkalling til general-
forsamling i KW. 25 mandag 7. mai 
2007. Oversendes Finansnevnden.

Brev fra arkivar som har ryddet i 
arkivet.

Logebladene fra Dag Hammarski-
old og For almuen er ankommet.

Under Etisk post fabulerte br. Ka-
pelan Ole Arne Nybø over ”Dagen i 
dag”

50 brr. tilstede.

Torsdag 12. april 2007
OM Jon Remmen ønsket velkom-

men til logekveld i Vesterveg. En 
høytidstund med gradspassering og 
da er det er hyggelig at så mange mø-
ter.

OM kunne fortelle at Ønskebrøn-
nen hadde fått overført kr. 3.500.

Br. Kjell Hole hadde besøkt Eks. 
OM Johan Ratvik som var glad for 
besøk.

Storrepr. Arne Nes hilste fra br. 
Rolf Olsson som var i Irland. Stor-
repr hadde også melding fra Eks OM 
Jarle Remøy som kunne fortelle at 
det var påmelt 46 til kurs for Sirius 
Møre.

Eks OM Arne Aasen takket for 
hilsner og blomster i anledning sin 
60 års dag.

OM minte om at neste uke blir det 
festmøte på fredag med konsert i lo-
gesalen og ute blir det sang til vårens 
pris. Den 26. april blir det fellesmøte 
i KW 25 med loge Flåvær som arran-
gør.

Br. Arnt-Erik Oust ble så på ritu-
almessig og høytidlig måte forfrem-
met til DGVG.

Totalt 44 brr. tilstede.

Fredag 20. april 2007
Festmøte m/damer
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Torsdag 3. mai 2007
Fung. OM Asbjørn Nørve ønsket 

velkommen og hilste fra OM Jon 
Remmen som av foretningsmessige 
grunner ikke kunne møte. Liste over 
embedsmenn referert.

Br. Leif Slinning takket for blom-
ster i anledning sin 60 års dag.

Br. Johan Grimstad hilste fra Eks 
OM Harald Brevik som hadde hatt et 
lite uhell, men hilste til logen.

Fung. OM Asbjørn Nørve gikk så 
gjennom lover for nominasjon og re-
fererte brevet fra Nominasjonsnevn-
den.

Som valgte embedsmenn ble 
følgende nominert som: OM Kåre 
Furnes, UM Martin Andreassen, 
Sekr. Knut Rogne, Skattmester Pål 
Selbervik og Kasserer Svein Rune 
Tennfjord.

Kl. 20.00 ble logen igjen satt til 
Troskapsgraden og 4 brr. kom tilbake 
i salen.

Fung. CM Svein Engvik førte inn 
Storepr. Arne Nes som ble tildelt 
ærestegnet. Storrepr. tok så over OM 
stolen og ledet den høytidlige sere-
monien.

Br. Sigbjørn Sæter ble så på høy-
tidlig og ritualmessig måte tildelt 25 
års Ve.Ju.

Fung. OM gratulerte vår nye vete-
ran og takket br. Storrepr. for en fin 
og verdig seremoni.

Organist Kjell Harsvik hilste den 
nye veteranen med de vakre tonene 
fra Vårsøg.

Totalt 45 brr. tilstede.

Torsdag 10. mai 2007 
OM Jon Remmen ønsket velkom-

men til høgtidskveld med innvielse 

og ønsket spesielt velkommen til br. 
Arne Andersen fra loge nr. 7 Ragn-
vald Mørejarl.

Sekr. Roe Holen hilste fra br 
Webjørn Moa.

Kjell-Arne Slinning og Johan Dol-
men ble på ritualmessig og høytidlig 
måte innvidd i Odd Fellow Ordenen.

Totalt 48 brr og 1 gjest tilstede.

Torsdag 24. mai 2007
OM Jon Remmen hilste til brø-

drene Kjell Arne Slinning og Johan 
Dolmen til sitt første ordinære møte.

EOM Arnfinn Hoseth fikk et 
slagtilfelle i Oslo 17. mai og ble lagt 
inn på Rikshospitalet, men var nå 
skrevet ut fra sykehuset og på vei 
hjem. Bror Terje Westad besøkte han 
på sykehuset med blomster og hilsen 
fra Logen. 

OM informerte at bror Bjørn Refs-
nes er under behandling men de er 
ved godt mot og at dette skal gå bra.

Kl. 19.50 ble logen satt til DHSG 
og saker i denne grad ble behandlet.

OM gikk så over til 2. gangs no-
minasjon og valg.

Følgende ble enstemmig valgt for 
perioden 2007 - 2009:  

Som OM br. Kåre Furnes
Som UM br. Martin Andreassen
Som Sekr. br. Knut Rogne
Som Skattm. br. Pål Selbervik
Som Kass. br. Svein Rune Tenn-

fjord
OM avsluttet møtet med å lese fra 

en samling fra Storlogen ”Leve og 
Leve i Dag”.

Logen lukket kl. 20.28 
Totalt 52 brr. tilstede.
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     Brødrenes RUNERRUNERR     

Br. Ingvar Rishaug

Ja, kjære brødre i Vesterveg – det 
gjør den, men jeg kan ikke love når.

Først et lite tilbakeblikk på året 
som er gått – mitt første i loge Vest-
erveg.

Ett år er passert siden jeg sammen 
med br. Terje Fagerli og Hermod Jør-
gensen satt spent  og  forventnings-
full i det lille rom med fin musikk 
og ny atmosfære. En uforglemmelig 
kveld og begynnelsen på et innholds-
rikt og opplevelsesfullt år.

”Møt så ofte du kan”, lyder an-
modningen fra br. UM. Har etter 
evne forsøkt å etterfølge dette. Stadig 
noe nytt å lære, repetere og bli kjent 
med flere av dere. God atmosfære 
og godt oppmøte skaper trivsel. Ikke 
minst gode møter med sterke person-
lige beretninger i salen til beundring 
og ettertanke, og trivelige ettermøter 
med god mat og interessante innslag. 
Det er litt av en kunnskapsbase vi har 
å øse ifra. Må få takke dere alle for 
den måten dere har tatt imot meg og 
de andre nye brr. i løpet av året.

Vårens siste møte er avviklet og 
vi begynner på en lengre ”logeferie”. 
Jeg ser allerede frem til høsten og 

nytt ”semester”, men først vil vi ha 
sommer med skyfri himmel og tem-
peratur over 10 grader. Det fortjener 
vi etter uker med regn, haglbyger og 
til og med vårstormer.

Vi håper alle på litt sol og varme 
også på disse breddegrader i løpet av 
noen hektiske sommermåneder. Per-
sonlig synes jeg tiden fremover nå er 
utrolig fin. Å være på hytta på Stor-
holmen vest mot Stadten, stå opp til 
morgensolen og duggvåt lyng, sette 
seg i solveggen med morgenkaffen 
og høre bølgene slå mot fjæra og fu-
glene som synger på ulikt vis.  Kan-
skje er jeg heldig og har en havørn 

Sommeren - kommer den?
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Br. Terje Fagerli

Neste runerisser er:

eller flere seilende på 
himmelen over meg, 
eller sjøoteren med 
morgenbytte mellom 
sine små hender. Da 
er livet herlig å leve!

Noen har for lengst 
bestilt sydenturen 
for å sikre varme og 
temperert badevann, 
og for å kunne vende 
frisk og sommerbrun 
hjem. De fleste av oss 
dropper vel Nutrilet-
ten og alt det der. Pas-
ser ikke kroppen inn i 
shortsen, og konas bikini har krympa 
i skapet, ja da blir det vel en tur på 
Moa.

For noen er ferien fjellet og alt 
det har å by på. Sitte ved fjellbekken 
eller vannet og følge flytedubben 
som danser ute på det nesten blanke 
vannet og vente spent på at ørreten 
skal bite på det fristende agnet. An-
dre svinger fluesnøret elegant langs 
elvebredden, mens atter andre nyter 
stillheten, luften, fargene og velværet 
med å være ute i naturen.

Bobilene blir bare større og flot-
tere – hytte på hjul, og fri til å reise 
og stanse hvor du vil. Andre tar turen 
i båten langs vår vakre kyst med alle 
mulighetene dette gir – så utallige 
vakre småsteder å besøke.

Som dere nok har forstått er som-
merlivet ved sjøkanten det jeg og 
mine søker til. Å sitte i båten med 
pilkestanga i solnedgangen og høre 
sjøen skvulpe langs båtsiden er heller 
ikke å forakte. Sette teiner og garn og 
nyte det sjøen har på by på, ja det er 
sommerferie der.

Ja, kjære bror, hvor du enn måtte 
tilbringe din sommertid, ta vare på 
deg selv og dine – lev og nyt livet.

Jeg vil avslutte mitt første innlegg 
i Soga med å ønske dere alle en riktig 
GOD SOMMER!

Med beste sommerhilsen fra br. 
Ingvar Rishaug
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Siden sist

Br. Sigbjørn Sæter fikk sin velfor-
tjente 25 års veteranjuvel 3. mai 
2007. Vi gratulerer!

Kjell Arne Slinning og Johan 
Dolmen ble innviet i vår loge 

10.04.07. Hjertelig velkommen skal 
dere være, begge to!!

Våre nye brødre
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 ODD FELLOW KLUBBEN
TRES ENCANEDADOS

Gran Canaria

Nordiske Søstre og Brødre 
ønskes

velkommen til fellestreff.
Møtene holdes på Terraza Mar 

Suite
i Puerto Rico hver onsdag kl.19.

oo
i tiden 7/11 – 5/12  2007

og 9/1 – 26/3 2008
Fremmøte kl.18.3o

Antrekk: Pent sommerantrekk.
Enkel servering på ettermøte
hvor også ledsager kan delta.

Møtene holdes på skandinavisk
Leder: Jean T. Grønfoss

Tlf.: 0034 928153678
Mobil: 0047 91348081

e-mail:  varna-a@online.no
Sekretær: Sindre Olsbø
Mobil: 0034 696231980

Velment ros - En nervøs kapel-
lan sto ved kirkedøren og tok 
avskjed med menigheten etter 
sin første preken. Forhåpentlig 
ble han glad - for den smule opp-
muntring han fikk fra en godslig 
gammel bonde som klemte hån-
den hans og sa: «Det greide du, 
godt, gutt! Jeg fikk ikke blund 
på øynene så lenge du sto på, 
stolen.» 

Hvis stemningen skulle dabbe 
av i et selskap, kan du tilby deg 
å demonstrere en fantastisk 
tryllekunst. Be en av gjestene 
å tenke på et hvilket som helst 
tall mellom ett og ti, selvsagt 
uten å nevne hvilket. Så luk-
ker du øynene og tenker dypt, 
og plutselig vet du hvilket tall 
det er. Du skriver det ned i all 
hemmelighet, og så blir lappen 
lagt i en konvolutt og forseglet 
i vitners nærvær. 

Nå ber du vedkommende 
multiplisere tallet med to, legge 
til ti, dividere summen med to, 
og til slutt trekke fra det tallet 
som vedkommende opprinne-
lig tenkte på. 

Hele dette regnestykket 
må han eller hun naturligvis 
foreta i hodet og uten at du får 
vite resultatet. Men det har du 
allerede skrevet ned, takket 
være dine magiske evner. Du 
lar noen åpne konvolutten, og 
viser svart på hvitt at det kryp-
tiske tallet var fem. Det blir 
nemlig alltid fem. 

Grunnen til det kan du sik-
kert finne ut selv - en dag du 
har god tid. 

Lykke til!

Tryll med 
tall! 
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Storkjøkken Møre AS
930 11 830
Ola Eliassen

Maxbo Larsen AS
70 11 38 70
Olaf Fugelsø

Alm Tapetserengros AS
70 15 80 80
Kåre Per Furnes

Offshore & Trawl Supply AS
70 18 94 94
Rolf Arne Giskeødegård

J. Weiberg Gulliksen AS
70 11 85 00
Johan Weiberg Gulliksen

Grytten AS
70 10 90 00
Ingebrigt Holst-Dyrnes

Metallvarefabrikken AS
70 15 06 50
Einar Istad

VVS-Konstruksjoner AS
70 15 55 90
Trygve Larsen

Brages Bilforretning AS
70 17 82 00
Trygve Mjelva

Brannsikring Norvest AS
70 17 88 90
Odd Birger Naalsund

Ramstad & Taklo AS
70 15 24 80
Magnor Ramstad

Asfaltservice AS
916 43 261
Bjørn Refsnes

Loge Vesterveg kvitterer
med takk for

medlemmenes annonser
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Jon’s Kontor AS
70 12 40 15
Jon Remmen

Unicos AS
70 21 58 92
Rolv Rørhus

Byggtorget AS
70 17 94 00
Pål Selbervik

Munck Cranes AS
70 18 90 40
Ola Skrondal

Aseco Gull og Sølv
Kipervikgata 7
Arne Stokkeholm

Akelius AS
70 15 86 90
Lidvar Sunde

Brødr. Sunde AS
70 17 70 00
Arve Sindre Fjærli

ET Hydraulikk AS
70 21 04 40
Svein Rune Tennfjord

www.kontorspesialisten.no
70 10 30 20
Terje Westad

Østraat Transport AS
926 17 023
Sverre-Håkon Østraat

Byggmester’n Møre AS
918 00 234
Gunnar Vassbotn

Idéhus Ålesund AS
70 16 93 90
Jan Roar Voldsund

Telenor Bedrift AS
Michael Ulvenes
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SOGA-redaksjonen
Per Sletfjerding Tlf.  70 14 21 55 e-post:  sletfjer@online.no
Arne Nes   ”    70 13 74 20 e-post: arn-nes3@online.no
Terje Westad   ”    70 12 01 97 e-post: terje.westad@adsl.no 

Vel møtt etter sommeren,
kjære brødre


