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Kjære Brødre 

 

No livnar det i lundar,  

no lauvast det i li, 

Den heile skapning stundar,  

      no fram mot sumars tid. 

 

Med dette vers av Elias Blix star-

ter jeg mitt innlegg i årets Påskeso-

ge. 

Akkurat i dag 17. mars når dette 

skrives,  kan det vel ikke sies at det 

gjør det, men vi kan jo også denne 

gang støtte oss til håpet om at så 

skal skje, selv om snøfillene daler 

ned i skjul. 

Den måtte vel komme i år også, 

denne snøen, selv om vinteren vi 

har lagt bak oss har vært heller 

snøfattig men vindfull. 

Nå stunder det i alle fall mot 

påske, noe som for mange av oss er 

ensbetydende med mange fridager 

som kan benyttes til det vi selv øns-

ker. 

Noen klatrer etter snøen til 

fjells, andre benytter tiden til vår-

puss i hage og blomsterbed og at-

ter andre nytter tiden til båtpuss og 

turer på sjøen. (Jeg tilhører siste 

kategori). 

Men hvordan oppstod det som i 

dag kalles påske? Her følger et lite 

utdrag av opprinnelsen: 

”Etter Josefs død begynte egyp-

terne å bekymre seg over at israelit-

tene ble stadig mer tallrike. En ny 

Farao gjorde derfor israelittene til 

slaver og han befalte at alle gutte-

barn skulle drepes. For å unngå å 

følge denne befalingen, gjemte en 

mor den nyfødte gutten sin i en kurv 

av siv, ved bredden av Nilen. 

Han ble funnet og reddet av Fara-

oens datter, og tok han til seg og 

oppdro han som sin egen sønn og 

gav ham navnet Moses. 

Da Moses var blitt voksen, så han 

en dag en egypter slå en hebreer. 

Moses drepte egypteren og måtte 

deretter flykte til landet Midjan. 

Der viste Gud seg for ham i en 

brennende busk og ga ham i opp-

drag å føre sitt folk ut av Egypt og 

tilbake til landet som Abraham og 

hans ætt var blitt lovet. 

Moses var motvillig til dette, men 

til sist dro han og broren Aron til 

Farao og ba om at israelittene måtte 

få dra, men Farao svarte med å be-

handle dem enda verre. 

Da sendte Gud en rekke straffe-

dommer til Egypt, den siste var at 

alle førstefødte barn av egyptere 

døde. Gud befalte imidlertid alle 

israelittene å merke dørkarmene 

sine med blod, så skulle dødsenge-

len gå forbi husene deres.” 

Ja slik, ut fra denne befrielsen 

fra Egypt springer den jødiske pås-

kefesten. 

I dag ser nok de aller fleste av 

oss frem til påsken som en ferietid 

sammen med familie og venner 

etter en lang vinter og med ønsker 

om at sommeren snart står for dø-

ren håper vi at den blir bedre enn 

den var sist sommer. 

Så litt om vår gjøren og laden i 

Loge nr. 82. Vesterveg, siden det 

nye Kollegiet kom på plass. 

Det har ikke manglet på oppga-

ver til nå og vi har fått vår ”ilddåp” 

med gradspasseringer, innvielser 

og juveltildelinger og som fortsatt 

står på programmet videre utover 

våren, 

Oppgavene har blitt løst etter 

beste evne ihht våre ritualer med 

tilfredshet, men også med mindre 

tilfredshet. 

Her skal vi imidlertid huske at 

ingen av oss er perfekte og at vi 

som er med, i ettertid vet når alt 

ikke gikk som det skulle, og at vi 

ikke nødvendigvis trenger å få opp-

lyst dette utenom tjenestevei. Men 

en ting er vi jo alle klar over, og det 

er at øvelse gjør mester. 

I min tid som OM, har jeg deltatt 

i møter, både av plikt men også av 

egen interesse, både i Nevnden for 

Styrkelse og Ekspansjon og arrang-

ementskomiteen og det står stor 

respekt av det arbeidet som her 

legges for dagen. Vi er jo alle kjent 

med at innholdet på våre møter 

både inne i salen og på våre etter-

møter er av betydning for fremmø-

tet. 

På siste ettermøte 13. mars var 

det sangkveld som sto på program-

met, og du verden for en stemning 

det ble med ferdige opptrykte 

sanger og eget husorkester. «Hvem 

spiller der?»  lurer du vel på, men 

hadde du vært der så hadde du sett 

det og fått oppleve det. 

Det er fristende å si at denne 

kvelden må vi få inn i den nye tids-

regninga vår (før og etter sangkvel-

den ) 
På bakgrunn av at våre møter - 

det være seg både inne i salen og 

på ettermøtene - har hatt en pro-

gressiv vekst hva gjelder innhold, 

så må jeg oppfordre de av våre 

brødre som hittil, av ulike årsaker, 

ikke har medvirket til fremmøtepro-

senten, om å ta seg selv i nakken og 

møte opp, om ikke på hvert møte, 

men i alle fall en og annen gang. 

Det fortjener de som i kraft av 

sitt embete og på sin fritid planleg-

ger våre møter, som jeg mener at 

også du kan ha utbytte av. 

Som nevnt tidligere står det fort-

satt mange møter igjen på vårpro-

grammet, men så……! 

Den 31. mai kan vi puste lettet ut 

med vår tradisjonelle vårtur med 

buss og som denne gang går til 

Knutholmen på Bremangerlandet 

vest i havet, hvor vi overnatter etter 

å ha inntatt ”havets festbord”. (Og 

kjenner jeg arr.komm. rett, så vil 

det nok bli innslag av underhold-

ning, hvor lattermusklene får prøve 

seg lørdagskvelden.) 

Søndag starter vi dagen med 

frokost i rolige omgivelser på Knut-

holmen, før vi tar fatt på hjemturen. 

 

Påmeldingslisten viser at over 

50 stk er påmeldt, og det vitner om 

at de som har arbeidet med dette 

har truffet blink med sitt mål! 

 

Tusen takk til dere alle. 

 

Med dette ønsker jeg i Venn-

skap, Kjærlighet og Sannhet 

brødrene og deres familier 

 

En Riktig God Påske 

 

Gunnar Vassbotn 

Overmester 

Overmester har ordet 
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Ålesund Odd Fellowkor blei 

stifta i 1938. Derfor hadde koret 

75 års bursdag i 2013, men 

bursdagsfesten forsvant på en 

måte i korfestivalen, der koret 

var vertskap. 75 år er en høy 

alder, men koret er fortsatt ved 

god helse, og tåler godt ei fei-

ring av seg selv.  Bursdagsfei-

ring, om enn noe forsinket, blei 

derfor kombinert med øvings-

weekend på Union Hotell i Gei-

ranger 7-9.mars i år. Selvfølge-

lig inviterte vi med våre damer, 

for delt moro er dobbel moro.  
Selve bursdagsfeiringen 

markerte vi på lørdagskvelden 

med lykkeønskninger, prolog, 

lyrikk og mye veltalenhet. Det 

som i denne sammenhengen må 

nevnes spesielt, er den store 

offervilje som korets damefore-

ning har vist i så mange anled-

ninger. Denne dameforeningen, 

som noen liker å kalle 

«mødreforeningen»  består av 

damene til mange av sangerne 

og noen flere. De har i flere an-

ledninger gitt koret stooore 

pengegaver, som har vært et 

svært godt (og noen ganger 

nødvendig) bidrag til korets 

drift. Dette gjorde damefore-

ningen også denne kvelden. De 

overrakte koret en pengegave 

på ikke mindre enn 75.000 kr! 

Ja, du leser rett. Syttifemtusen. 

Symbolsk tusen kroner for hvert 

år koret har eksistert.  HURRA – 

HURRA - HURRA  for damefore-

ningen!!! 

 

Koret teller i år 39 registrerte 

medlemmer, og de fleste av 

disse er aktive både på øving 

og opptreden. Til oppholdet i 

Geiranger stilte 25 av disse 

sangerbrødrene, samt vår alltid 

muntre dirigent Jostein Maude. 

Ikke bare 25 sangerbrødre, di-

rigent og damer, men vi hadde 

og medbrakt prest Oddmund 

Måseide. Dermed kunne vi hol-

de egen sanggudstjeneste på 

søndag i Geiranger kyrkje. Til-

feldighetene gjorde det slik at 

også Sykkylven TenSingkor  

hadde øvingsweekend på Union 

Hotell samme helg, så sangen i 

kirka blei både mektig og kraf-

tig. 

Skal vi i ettertid evaluere en 

slik tur så kan en vel si at det 

hadde vært enda kjekkere om 

enda flere av sangerbrødrene 

hadde hatt anledning til å være 

med, men uansett valgt tids-

punkt så vil det alltid være noen 

som det vil være riktig for å pri-

oritere annerledes. Denne 

gangen var det kanskje du som 

ikke hadde mulighet til å delta, 

sist i Spania da var det jeg. Slik 

må det bli, men det er vel ikke 

tvil om at slike utflukter bygger 

tettere sosiale relasjoner mel-

lom våre damer, og en god for-

brødring mellom oss sangerne. 

 

Arvid B Brevik 

1.tenor.  

 

 

Det e’ kjekt å stå i mannskor 

Armfinn Hoseth deklamerer korets 75 års 

historie.  

Formann Per Helge Henningsen med gave fra Dameforeningen.  Forventnimgsfulle sanger-

brødre i Geiranger kirke foran konserten.  



 

4 

Til representantene i Sirius 

Møre 

 Innkalling til 

generalforsamling / årsmøte, 

mandag 19. mai 2014, kl. 1900 

i Ålesund. 

 Beklager at vi ikke fant plass 

for årsmøte i april, som bestemt 

i vedtektene for Sirius, men 

håper dere møter fulltallig opp. 

P.g.a. byggearbeid på / ved 

kreftavd. er det ikke bestemt 

når vi skal markere 10 års 

jubileum, det får vi komme 

tilbake til senere. 

P.g.a. servering ønsker jeg 

tilbakemelding om hvem av 

dere som kommer på Årsmøte. 

Vel møtt ! 

  

Mvh. 

Jarle Remø 

Leder 

Innkalling til årsmøte 

Faksimile fra  

Sunnmøringen 
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Torsdag 27. mars var komite-

en for UNP klare for tildeling av 

stipend til vinnerne av årets 

konkurranse, og det ble en fest-

lig time med elever, vinnere, 

lærere og rektor ved Spjelkavik 

Videregående Skole i Ålesund. 

Det ble nemlig to vinnere,  

Marie Strande Nilsen og Sivert 

Kalvø Harang, som denne gang 

får reise til USA siden et annet 

distrikt ikke hadde noen kandi-

dat. 

Begge vinnerne hadde levert 

besvarelser i multimedia, slik 

opplegget krevde. Komiteen 

hadde god hjelp av læreren, 

Rune Aarseth til å plukke ut de 

beste løsningene. Elevene had-

de levert gode besvarelser og 

det ble et vanskelig arbeid å 

plukke ut de tre som til slutt var 

inne til endelig intervju. Selv om 

det var komplisert er komiteen 

helt sikker på at det er de best 

kvalifiserte elevene som får tur 

til USA. Opprinnelig hadde man 

plukket ut en, men så kom den 

gledelige beskjeden om at vi 

fikk sende to. Det var en lettel-

se, for de to som nå får reise lå 

nesten helt likt! 

Til høsten skal de være til 

stede i et større møte i Odd Fel-

low i Ålesund og fortelle og vise 

bilder / film fra sine opplevelser 

på turen.  

Vi ønsker dere en god reise 

og håper dere får noen verdiful-

le opplevelser dere kan ta med 

dere i årene som kommer. 

Sivert Kalvø Harang og Marie Strande Nilsen får begge reise til USA og besøke FN. 

Ålesund fikk sende to elever til USA 

Fra utdelingen av pre-

mier og diplomer. Leder 

i komiteen, Alvhild 

Holst-Dyrnes overlever-

te sammen med gode 

ønsker, diplomer og 

økonomiansvarlig Arne 

Nes sørget for at vin-

nerne fikk sine velfor-

tjente pengepremier. 

Det er flinke ungdom-

mer dette og vi vil få et 

møte til høsten der de 

to vil stå for en stor del 

av innholdet. 
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Eg elskar deg,  

ikkje berre for det du er,  

men for det eg er når eg er saman med deg. 

 

Eg elskar deg, 

ikkje berre for det du sjølv har blitt, 

men for korleis vi to har vakse saman. 

 

Eg elskar deg  

for den delen av meg du har fått fram i lyset;  

eg elskar deg fordi du legg handa over dei veike tinga  

i hjartet mitt som du ikkje kan unngå å sjå der,  

og fordi du tek fram i lyset det gode som ingen andre  

har leitt lenge nok etter for å finne. 

 

Eg elskar deg, 

fordi du maktar å bygge av tømmeret  

i vårt liv – ikkje berre ein bustad for oss,  

men ein heim der og vener gjerne samlast,  

du skaper av mitt kvardagsarbeid –  

ikkje ein resitasjon, men ein song i øyre mitt. 

 

Eg elskar deg fordi du har gjort  

meir enn nokon skapning kunne for  

å gjere meg betre, og meir enn noka skjebne  

kunne ha gjort for å gjere meg lukkeleg. 

 

Du har gjort det utan ei rørsle,  

utan eit ord, utan eit teikn.  

Du har gjort det berre ved å vere deg sjølv. 

Kanskje det er dette som er å vere ein ven  

– når alt kjem til stykke! 

 

     Roy Croft 

    omsett til nynorsk av Rolv Rørhus 

Eg elskar deg 
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Det er en vesentlig forskjell på en Or-

den i motsetning til en forening eller en 

klubb. Hvorfor kaller vi hverandre for 

Brødre? Hvorfor danner vi BRODERKJE-

DEN? Hvor langt strekker broderskapet 

seg? 

 

Spørsmålet vi blir stilt overfor er så 

enkelt, så krevende, så nærgående, så 

sentralt: Kjære bror. Hva innebærer det, 

hva forplikter det, og hvor langt rekker 

det i hverdagen å bli tiltalt med dette be-

tydningsfulle ordet: BROR?  

Dine plikter i dette finnes ikke i lov-

festede paragrafer. Det må utvilsomt ha 

noe med holdning å gjøre, selvpålagte 

forpliktelser. Ordet BROR er ikke et 

munnhell. 

 

I vår Orden kaller vi hverandre for 

patriark eller bror. 

Kjenner vi hverandre, eller er det 

bare noe vi tror? 

Spørre dem: Hvordan står det til?  

Men kaller Orden på din hånd, det 

passer ikke, annet du heller vil? 

  

Skål kjære venn!  

Vi prater og tar et glass.  

Det satte vel  tingene på plass? 

Vi ler, for latter er bedre enn gråt. 

Trivelig å se deg, takk for i aften. 

Så er det igjen å seile sin egen sjø, sin 

egen båt. 

 

Dette, nei dette går ikke an! 

Ta deg nå sammen og vær en mann! 

Du kan ikke plage en bror med sorger 

som er private. 

Orker du ikke være inne, kan du vel 

finne deg en mørk bakgate? 

I vår Orden kaller vi hverandre patri-

ark eller bror. Viser vi egentlig omsorg 

for hverandre, eller er det bare noe vi 

tror? 

 

En dag er vår bror død. Det stod å 

lese i avisen. Får du et lite sjokk? Det 

raste vel sammen for han en kveld, så 

han sa til seg selv: 

Jeg vil ikke mer, det er nok. 

Jeg hadde ikke sanset at min bror fak-

tisk var i nød. Hvor var hans ordensbrød-

re når han ikke så en annen utvei enn sin 

egen død? 

 

Hadde det vært en hjelp med mer 

engasjement? Ja, hva vet vel vi? 

Det er da en grense for hva man må 

engasjere seg i.  

Til slikt har jeg ingen kompetanse, jeg 

har heller ikke tid! 

Skål kjære venn, la oss spise og drik-

ke. Kom snart igjen. 

 

Det som i mange tilfeller karakterise-

rer oss mennesker er vår sårbarhet, og 

avhengighet til hverandre. Det behøver 

ikke bety det samme som at vi hele tiden 

er på leiting etter noen vi kan gå bak, 

eller følge etter, noen som kan ta alle de 

vanskelige avgjørelsene for oss, noen vi 

kan skylde på dersom vi tok feil i egne 

valg?  

Mitt håp er da at vår Orden, med sin 

belæring, sine ritualer, sin møteform, 

kan være den rette plassen til å søke 

kunnskap og trening i den balansekuns-

ten det  er å være et dampende med-

menneske og ikke en støvende figur, slik 

Karsten Isachsen har uttrykt seg. Logen 

er din Ordens familie. Leiren er din Or-

dens slekt. 

Føler du at du har fått litt tak på dette 

med det bakomliggende i Logens grunn-

setninger og idealer, men spør samtidig: 

Var dette alt?  

Da er svaret: Leiren kan by deg mer i 

den store Broderkjeden. 

 

Leir nr 4 De Tre Søyler 

Eks Storrep. Arvid B Brevik 

BRODERKJEDEN 
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Hva må man utrette for å bli helt 

i vår tid? 

 

Hvordan gjør f.eks alle 

idrettsstjernene seg fortent til å 

bli kalt  helter? Alle disse 

personene bruker all sin tid på 

seg selv, seg selv og atter seg 

selv. Er det dette vi kaller 

dagens helter, også popstjerner 

og filmstjerner blir i dag omtalt 

som helter, på hvilket grunnlag? 

 

Før i tiden måtte man gjøre 

noe det sto respekt av, altså en 

stor bragd, som å redde folk fra 

livsfare med fare for sitt eget liv, 

for å kunne bli kalt helter. 

 

De oppdagelsesreisende på 

1800-tallet var omtalt som 

helter. De visste ikke hva de 

gikk til og hadde heller ingen 

retrettmuligheter da de reiste 

jorda rundt for å finne nytt land. 

Det var med livet til innsats de 

fikk denne heltestatusen. 

 

I Salamonsens 

konversasjonsleksikon fra 1898 

står det derimot: 

”Ved en Helt forstaar man 

dem, der med opphøyjet Energi 

og Mod Sætter Liv ind i Kampen 

for en stor Sag der kommer 

Menneskeheden til gode”. 

 

Var Robin Hood en helt, han 

stjal fra de rike og ga til de 

fattige – ja i sin tid var han 

definert som en helt. 

Det er klart at det som skal til 

for å bli omtalt som en helt, ikke 

er det samme i dag som for 100 

år siden. Om man reiser jorden 

rundt i dag, har man 

nymoderne/avansert 

navigasjons- og 

kommunikasjonsutstyr, tipp 

topp klær, mat som nesten ikke 

tar plass eller veier noen ting,   

og helikopter som snart er på 

plass, dersom man trenger 

hjelp. 

 

Det er ikke så lenge siden vi 

hadde vinter-OL, og slik er det 

med utøverne som deltar der: 

De hadde ikke tatt en eneste 

medalje i OL dersom 

hjelpeapparatet ikke hatt stått 

på, lagt forholdene til rette og 

hjulpet dem frem. Riktignok får 

alle disse personene betalt for å 

gjøre en jobb, men 

”idrettsheltene” er totalt 

avhengig av at dette apparatet 

fungerer 100% for at de skal 

lykkes i jakten etter medaljer. 

Vi må likevel huske på - i 

starten/bunnen av karrieren til 

alle våre deltakere i OL, ligger 

en stor innsats av frivillig 

gratisarbeid og ståpåvilje. 

 

Da gjenstår spørsmålet? 

Hvem er nåtidens/dagens helter 

og hva gjør folk til helter i vår 

tid? 

Jeg mener heltene er alle de 

som står på i alle hverdager/

helger – hverdagsheltene om 

du vil, som arbeider i kulissene 

frivillig/gratis for å hjelpe andre 

til å bli gode. 

Jeg vil også berømme alle de 

som som stiller opp for venner, 

naboer og slektninger når disse 

er inne i en alvorlig krise som 

f.eks alvorlig sykdom og 

dødsfall. Alle disse personene 

fortjener å bli kalt 

omsorgshelter i mine øyne. 

 

Anne-Marie Holen 

 

Hvem kan kalles helter? 
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Kjære brødre og søstre. 

Jeg inkluderer også våre søstre i 

håpet om at SOGA blir lest av 

andre enn våre egne 

medlemmer. 

 

Det har lenge vært kjent at vi i 

Norge har fått gull-loddet i 

lotteriet om velferd og 

muligheter. Vi anerkjenner alle 

at velferd og 

økonomi styres ikke 

av et land alene. Vi 

må forholde oss til 

alle våre naboer – 

ja, hele klodens land 

gir innvirkninger. 

Ett av kriteriene for 

stabilitet og god 

økonomi er 

avhengig av gode 

ledere som holder 

seg til 

internasjonale avtaler og lover. 

Jeg innrømmer villig at det som 

er i ferd med å utvikle seg i Øst-

Europa gir grunn til bekymring. 

Det hender fra tid til annen at 

landegrenser endres, men det 

skal helst skje i henhold til 

forhandlinger og avtaler og ikke 

foran munningen av et gevær. 

Jeg må innrømme at jeg er 

overrasket over måten Russland 

har opptrådt på – de har 

muligens vist sitt sanne ansikt. 

Jeg håper at det stopper der de 

er nå og ikke lar stridslysten gå 

til hodet på seg. Jeg er redd for 

at det vil bli vanskelig å opptre 

som god nabo i tiden framover. 

Det er synd at slikt kan skje på 

grunn av en leder med alt for 

stort og utemmet ego. 

Det er snart påske og årets 

siste store vinterutflukt. Jeg ser 

med en smule undring på alle 

de som reiser til fjells for å nå 

igjen restene av vinteren som 

har blitt omtalt i mindre pene 

ordelag de siste tre månedene. 

Det at jeg ikke er spesielt glad i 

vinter kan ha noe med min 

oppvekst å gjøre, og som han sa 

en tidligere kollega:  ” hadde 

dokker måkka så mye sny som 

æ gjorde i barndommen e det 

ikke sikkert at dokker hadde 

bodd i Norge ennå”.  Denne 

uttalelsen kan jeg 

kun delvis stille 

meg bakom.  Hvor 

skal vi dra? Vi har 

det da vitterlig 

godt her på 

berget, og siden 

det nærmer seg 

påske, kan en 

spørre med 

programlederen i 

et populært 

radioprogram som 

veldig mange hører på, 

”påskelabyrinten”: ”Kor skal vi 

reis hen?”  ”Ja, det va det da”, 

blir det gjerne svart og det 

samme vil jeg svare. Til tross 

for, eller kanskje på tross av  at 

jeg gjennom et langt arbeidsliv 

har vært vant til å reise mye og 

langt, lokker det store utland 

ikke så mye lengre. Det virker 

unektelig noe inkonsekvent av 

meg først å si at vinteren er en 

belastning og så i neste si at det 

ikke frister å reise, men det er 

faktisk sant, for vinteren for meg 

går med til å delta på en 

spennende arbeidsplass hvor 

jeg får utfolde meg nesten som 

jeg vil, noen rammer må jeg da 

erkjenne å ha. Etter at jeg ble 

pensjonist sist høst har jeg fått til 

en avtale med arbeidsgiveren 

om å arbeide vinterhalvåret fra 

oktober og ut april for så å ta fri, 

ikke ferie, hele 

sommerhalvåret. Endatil når jeg 

får lov til å arbeide med det som 

jeg synes er aller mest givende, 

nyutvikling av produkter, så er 

det i Ålesund jeg vil tilbringe 

vinteren. 

Tilbake til påska. Dette året 

ser det ut for at det blir 

hjemmepåske. De unge skal 

bruke hytta og dermed tror jeg 

det vil begrense seg til en 

dagstur eller to. Det er ikke 

umulig at kirka vil bli benyttet i 

år. Det er sikkert mange som 

bruker kirka flittig i 

påskehøytida, men for oss har 

det blitt lite av dette de siste 

årene. Det blir liksom ikke tid 

når hytta ligger langt fra 

kirkehuset. Jeg tror det vil bli 

hyggelig på hytta. 

Etter påske og etter at 

arbeidssesongen er ferdig for i 

år så er det å ta ut bobilen og 

gjøre klar for sesongen. Vi har i 

år planer om å kjøre til Nord-

Italia, det har vi forresten hatt 

planer om tidligere uten at vi 

har kommet så langt. Kjøre 

bobil er ikke å reise, det er å 

forflytte seg sammen med 

hjemmet og samtidig oppleve 

ting underveis. 

Så til alle som er ute og farer 

– på fjell eller på vei – far trygt, 

noen venter på deg. 

Til slutt vil jeg ønske alle 

brødrene av Loge nr 82 

Vesterveg og deres familier en 

riktig god og fredfull påske! 

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet. 

 

Odd Karlsen 

Kapellan. 

Kapellans påskebetraktninger 
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Det var først på 1987 at jeg 

og en god kamerat satt og snak-

ket sammen slik vi pleide å gjø-

re.  Siden vi begge jobbet i 

samme bransje hadde vi god 

kontakt. Han var medlem av 

Odd Fellow Ordenen mens jeg 

var medlem av JCI Norway. Jeg 

likte meg der og var leder for 

JCI Heimdal i Trøndelag. Jeg ble 

etter hvert interessert i dette 

med Odd Fellow Ordenen. Men 

jeg måtte tenke over det. Uan-

sett kunne jeg ikke lenger være 

medlem av JCI når jeg ble 40 år 

hvis jeg ikke ble utnevnt til se-

nator.  

 Oddbjørn og jeg brukte å 

treffes når vi ikke var på reise, 

men hadde Trondheims-uke. 

Rett ved kontoret til Oddbjørn 

var det et spisested der vi inn-

tok vår fredagslunsj. Ofte kom 

det flere som Oddbjørn kjente 

og satte seg ned. Jeg skjønte 

snart at dette var medlemmer av 

Odd Fellow Ordenen. Stort sett 

var det brødre fra loge nr. 93 

Henrik Wergeland, men av og 

til kom det også brødre fra de 

andre logene i byen. Praten 

gikk om hverdagslige saker og 

om det var noe nytt, slik det all-

tid er. Det som jeg syntes var så 

fint var at de sjekket opp mot 

hverandre om det sto bra til 

med de andre brødrene i logen 

og da spesielt brødre som slet 

en del med helsa. Dette var et 

meget godt bevis på Vennska-

pets betydning. 

Det ble mange kaffekopper 

sammen med Oddbjørn og de 

andre etter hvert. Jeg følte meg 

nesten som en Odd Fellowbror 

nå og søknaden ble skrevet og 

levert til Oddbjørn.  

Tiden gikk fort fram til innvi-

elsen og alt som måtte ordnes 

var nå gjort.               Dagen før 

jeg skulle innvies møttes vi der 

på kaféen og snakket sammen 

før jeg skulle bli opptatt i Odd 

Fellow Ordenen. Dagen før had-

de det vært en reportasje i Ar-

beideravisen i Trondheim om 

de hemmelige ordenene i byen. 

Avis hadde fått en avtale med 

daværende DSS om at de skulle 

få et intervju med ham. Blant 

annet fikk de lov til å ta bilder 

av logesalen, som også kom 

med i avisen. Da det kom på 

trykk i avisen hadde journalis-

ten tolket mye selv. Han hadde  

skrevet om de mystiske sort-

kledde mennene som ble kjørt 

til en bygning på en fast ukedag 

inne i sentrum av byen hvor de 

gikk fort inn i bygningen. Det 

var også skrevet blant annet om 

bruk av vann. De som skulle 

innvies måtte sette den ene fo-

ten opp i en bøtte med vann. 

Mens vi sitter der og drikker vår 

kaffe sier vår kjære nå avdøde 

bror Karsten: Det ser dårlig ut 

med innvielsen i morgen. Den 

Mitt møte med Odd Fellow Ordenen 
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som skal ned til Nidelven og 

hente vann til innvielsen får 

problemer for det så lite vann i 

elva nå. Så vender han seg mot 

meg og sier: Ottar, husk å ta på 

deg rene sorte sokker i morgen. 

Jeg ble litt usikker, men etter en 

liten stund brøt latteren ut.  

Jeg ble tatt opp i Loge nr. 93 

Henrik Wergeland i Trondheim 

den 19. april 1989. Det var en 

fantastisk kveld for meg. Denne 

kvelden glemmer jeg ikke så 

lenge jeg lever. Derfor er mitt 

ønske at flere må få oppleve 

dette. Det ble      servert en mid-

dag som var velsmakende og 

dertil god drikke. Etter taler og 

dessert trakk vi oss tilbake til 

salongen.  

Min fadder fulgte meg tett 

opp hele tiden. Da det ble ledig 

en plass i privatnevnda takket 

jeg ja til å passe baren og kjøpe 

inn varer og ta meg av regnska-

pet for denne nevnd. Jeg fikk 

også ansvaret for regnskapet til 

logebladet  For Almuen. På kort 

tid ble jeg godt kjent med alle 

brødrene i logen.  Etter at jeg 

fikk tredjegraden ble det opp-

gaver i Logesalen. Selv om jeg 

hadde en jobb som krevde mye 

av meg klarte jeg å holde mine 

plikter i logen. Men av og til 

måtte jeg få hjelp mens jeg ennå 

var bosatt i Trondheim. En gang 

måtte jeg reise til Kristiansund 

på viktige møter og skulle bli 

borte noen dager. Den gangen 

var jeg Ceremonimester i Loge 

nr. 93 Henrik Wergeland og det 

var ingen som kunne ta jobben. 

Det var også tildeling av en 

grad så det var ikke å greit å 

hoppe inn og ta denne seremo-

nien. Da jeg var ferdig med job-

ben den dagen det var loge 

kledde jeg på meg dressen 

(logedressen har jeg alltid med 

på reiser) på rommet jeg hadde 

leid på Grand Hotel i Kristian-

sund og kjørte til Trondheim. 

Etter å ha gjort min jobb i loge-

salen og vært visevert på etter-

møtet kjørte jeg tilbake til Kristi-

ansund. Den gangen var det slik 

i Loge nr. 93 Henrik Wergeland 

at som Ceremonimester har du 

også påtatt deg å være Visevert 

på ettermøtene. Det var en 

strevsom dag, men jeg hadde 

stor glede av å ha utført min 

jobb i logen. 

Etter å ha gått min tid i logen 

for å kunne bli kallet til Leiren 

ble jeg tatt opp i Leir nr 6 Trøn-

delag den 4. mars 1996. Her 

også fikk jeg oppfølging av min 

fadder.   

Jeg flyttet til Molde i 2000 og 

fikk overgang til Loge nr. 101 

Fanne og Leir nr. 18 Ambolten. 

Etter mange år som aktiv be-

stemte jeg meg for å bære rød 

krave og ta det litt roligere. Det 

ble noen år i Loge nr. 101 Fanne 

hvor jeg trivdes meget godt. 

Men da jeg ble forespurt om å 

bli med å starte en ny loge i 

Molde var svaret ja. Jeg var vel-

dig heldig som fikk dette tilbu-

det om å få være med på å star-

te det som først fikk navnet Mol-

de Broderforening og som sene-

re ble Loge nr. 151 Bolsøy.  

Loge nr. 151 Bolsøy ble institu-

ert den 17. november 2007 av 

Stor Sire Harald Thoen. Det var 

en lærerik tid. Logens første OM 

var Øyvind Risse og jeg gikk på 

som UM. 

Jeg må også ta med at vi 

brødre i loge nr. 151 Bolsøy var 

heldige ved at jeg fikk en tele-

fon fra br. Ole Arne Nybø fra 

loge nr. 82 Vesterveg i Ålesund 

den 27. mai 2011. Det ble fort-

gang i å få en venneloge ikke så 

langt unna Molde. Han skulle 

egentlig ha tak i professoren 

med samme navn som meg (vi 

er kun to Ottar Brox i Norge). Vi 

hadde en lang og hyggelig sam-

tale og han ba oss komme og 

være med på Loge nr. 82 Ves-

tervegs vårtur. Etter en samtale 

med Eks OM Pål Selbervik som 

da var OM var alt i orden. 

Alt gikk så fort og plutselig 

ble jeg, som den gangen var 

OM i Loge nr. 151 Bolsøy, sam-

men med min kone Evy og Stor-

representant Edmund Talseth 

med sin kone Jenny med på tur 

til Trollstigen 2 dager etter at br 

Ole Arne ringte til meg. Vi var 

invitert på sommermøte til Loge 

nr 82 Vesterveg hvor vi nå i et-

tertid har fellesmøter. Vi kjørte 

bil til Sjøholt hvor vi gikk på en 

av de to bussene som skulle kjø-

re oss til fjells. Det ble servert 

lunsj oppe på Trollstigen og 

middag i Valldal. Trivelige per-

soner å være sammen med og 

god mat og drikke, så bedre 

kunne vi ikke ha det.   

Det som jeg ofte tenker på er 

hvor heldige vi brødre er som 

har logen og gå til. Det er et fri-

sted hvor man kan slappe av og 

møte gode venner og spise god 

mat mens man slår av en hygge-

lig prat.  Vi får håpe mange fle-

re får tilbud om å bli med oss og 

at de takker ja. Vår jobb som 

fadder for dem vi får inn i logen 

er å følge dem opp på beste 

måte. 

Kjære brødre: Jeg ønsker 

dere alle EN RIKTIG GOD PÅS-

KE. 

 

Med broderlig hilsen  

i V. K og S. 

Ottar Brox                                                                                                                    

 Storrepresentant                                                

 Loge nr 151 Bolsøy 
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Venner for livet 

Lars Kristian Haga og Geir Gullik-

sen har fått et helt spesielt venn-

skap. Haga er i dag helt rusfri, og 

det takker han Gulliksen for.  

 

Lars Kristian Haga fikk hjelp 

fra uventet hold da han var 

narkoman og tigget penger for 

å få råd til et nytt skudd. Det er 

rart å være tilbake her, nesten 

fire år senere. Da sto jeg her og 

tigget om småpenger fra 

forbipasserende. 

 

Lars Kristian Haga står 

utenfor et kjøpesenter i 

Drammen. Han er fint kledd og 

ingenting kan avsløre fortiden 

hans som tung narkoman. 

 

For fire år siden var Haga 

avhengig av heroin, og det 

eneste han tenkte på var å 

skaffe penger til et nytt skudd. 

En dag kom en fremmed mann 

forbi og stoppet opp rett foran 

ham. 

 

– Jeg så at han kom kjørende 

i en feit Porsche Cayenne, og 

jeg tenkte at her har vi en 

pengemann, sier Haga. 

 
Fra narkoman til stallgutt 

Narkomane Lars Kristian 

Haga fikk hjelp fra en uventet 

redningsmann. Men dette møtet 

skulle vise seg å bli mye 

viktigere enn penger. Mannen 

som stoppet opp var sprang-

rytter Geir Gulliksen. 

 

– Jeg spurte om han kunne 

være så snill og gi meg noen 

småpenger. Han spurte hva jeg 

skulle ha dem til, og jeg var 

ærlig og sa at det var til stoff. 

Han var nysgjerrig, og virket 

oppriktig interessert i livet mitt. 

Gulliksen begynte etter hvert å 

slå av en prat og kjøpe mat til 

Haga hver gang han gikk forbi. 

– Jeg trener på senteret der, 

og han satt utenfor hver dag. Jeg 

snakker med alle, og etter hvert 

ble vi litt kjent. Jeg kjøpte mat 

og sjokolademelk og foret han 

litt, han var så tynn, forteller 

Gulliksen. 
 

Fristet med et bedre liv 

Etter hvert som de ble bedre 

kjent begynte Gulliksen å 

spørre Haga om han ikke kunne 

tenke seg et annet liv. 

–- Jeg forsto at hvis han 

skulle bli rusfri måtte han være 

motivert selv. Vi snakket mye 

om det, og jeg fortalte om alle 

mulighetene og hvordan han 

ville se verden uten dop. Han 

motiverte meg veldig og det 

endte med at jeg søkte om 

behandling på en 

avrusningsklinikk ved 

Tyrifjorden, sier Haga. 

 

Da Gulliksen hørte dette 

lovet han at Haga skulle få jobb i 

stallen hans når han var ferdig 

med behandlingen.  

 

– Den setningen brant seg 

fast. Jeg hadde en håpløs 

livssituasjon, men plutselig 

hadde jeg noe å gå til, og 

mulighet til en fremtid. Jeg 

valgte å stole på han, sier Haga. 

 

Klamret seg fast i håpet om 

jobb.  

Avrusningen ble tøff, og 

Haga måtte gå mange runder 

med seg selv for å ikke løpe ut 

av døren og sette et nytt skudd 

med heroin. 

– Når det var på det verste 

klamret jeg meg fast i håpet om 

at det var en jobb på andre 

siden. Det gjorde at jeg kom 

meg gjennom behandlingen. 

 

Etter fem måneder på 

avrusningsklinikken tok Haga 

mot til seg og ringte til den 

kjente sprangrytteren. 

– Jeg var så nervøs for at han 

skulle si nei, da ville alt rast 

sammen. Men han sa bare at 

han hadde ventet på at jeg 

En fin lærdom for oss Odd Fellows? 

Sprangrytteren reddet narkoman  

fra gata 
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skulle ringe, og lurte på når jeg 

ville begynne å jobbe. Jeg 

jublet og danset bortover 

gangen, jeg ble så glad! 
 

– Følte jeg betydde noe 

Allerede dagen etter at 

behandlingsopplegget var over 

møtte Haga opp i stallen. 

– Jeg måtte ha noe å gå til 

med en gang. I begynnelsen 

kjørte jeg møkk, men etter hvert 

ble det mer stell av hester og 

etter noen år ble jeg 

avdelingsleder i den ene 

stallen. 

Lars Kristian Haga vokste 

med ansvaret, og ble etterhvert 

avdelingsleder i den ene 

stallen. 

 

I dag er Haga helt rusfri og 

bruker ingen former for 

medisiner. Han jobber nå som 

miljøarbeider på et senter for 

rusavhengige, men i dag er han 

tilbake i stallen der han fikk 

livet sitt tilbake. 

– Det var utrolig givende å 

ha noe å gå til, det var helt 

essensielt at noen ventet på 

meg om morgenen. Jeg følte at 

jeg ble inkludert og betydde 

noe for andre. 
 

Tatt inn i varmen 

Geir Gulliksen husker godt 

den dagen da Haga kom inn i 

stallen for første gang. 

 

– Når Lars kom hit var han 

veldig positiv. Han hadde ikke 

gjort fysisk arbeid på mange år, 

bare sittet sammenkrøpet. Det å 

jobbe i stall er fysisk tungt 

arbeid, så den første tiden var 

det mye svette, men skjønte at 

han bare måtte jobbe seg 

igjennom det. 

 

Gulliksen så at Haga fant seg 

fort til rette på sin nye 

arbeidsplass. 

– Han ble veldig fort kompis 

med dem som jobber her og ble 

tatt inn i varmen. Alle tror at eks

-narkomane er dumme og sløve, 

men Lars er en ressurs. Han er 

oppegående og reflektert. 

Geir Gulliksen mener folk 

har for mange fordommer mot 

narkomane. Han angrer ikke et 

sekund på at han valgte å 

ansette Haga. 

 

Geir Gulliksen angrer ikke et 

sekund på at han stoppet opp 

og snakket med Haga den 

dagen for fire år siden. 

– De fleste går rett forbi, men 

for meg gir det glede å kunne 

hjelpe folk. Jeg har hatt det bra i 

livet, og det gir meg mye å 

kunne hjelpe andre. Jeg kan 

ikke redde hele verden, men 

kanskje noen få. Hvis alle tok 

seg av en eller to hver, ville 

verden sett annerledes ut. 
 

Evig takknemlig 

Haga er evig takknemlig for 

at Gulliksen tok seg tid til å se 

ham. 

– En ting er å gi småpenger, 

men en helt annen ting er å 

oppriktig bry seg om andre. Det 

var det Geir forsto. Han har 

hjulpet meg gjennom tunge tak 

etter avrusningen og jeg har 

blitt god venn med familien 

hans. Han har ledet meg til å bli 

et helt ordentlig menneske. 

 
Klippet fra NRK Buskerud av 

 

Terje Westad 

Redacteur 

Søren Kierkegaard: 

Brudstykke af en ligefrem 

Meddelelse» (1859) 
 

«At man, naar det i Sandhed 

skal lykkes en at føre et 

Menneske hen til et bestemt 

Sted, først og fremmest maa 

passe paa at finde ham der, 

hvor han er og begynde der. 

Dette er Hemmeligheden i al 

Hjælpekunst. Enhver der ikke 

kan det, han er selv i 

Indbildning, naar han mener at 

kunne hjælpe en Anden. 

For i Sandhed at kunne 

hjælpe en Anden, maa jeg 

forstaae mere end han – men 

dog vel først og fremmest 

forstaae det, han forstaar. Naar 

jeg ikke gjør det, saa hjælper 

min Mere-Forstand ham slet 

ikke. 

 

Vil jeg alligevel gjøre min 

Mere-Forstand gjældende, saa 

er det, fordi jeg er forfærdelig 

stolt, saa jeg i Grunden i stedet 

for at gavne ham egentlig vil 

beundres af ham. 

Men at sand Hjælp begynder 

med Ydmygelse: Hjælperen 

maa først ydmyge sig under 

Den, han vil hjælpe, og herved 

forstaae, at det at hjælpe ikke er 

at være den Herskesygeste, 

men den Taalmodigste, at det at 

hjælpe er Villighed til indtil 

videre at finde sig i at have uret, 

og i ikke at forstaae, hvad den 

Anden forstaar.» 

Om at hjælpe 



 

14 

Jeg har som kjent problemer 

med hukommelsen…….. 

Nå har jeg fått diagnosen…… 

Har akkurat blitt 

diagnostisert som presenil…. 

Slik angriper sykdommen: 

Bestemmer meg for å vaske 

bilen, begynner å gå mot døra 

og får øye på posten som ligger 

på bordet. Alt i orden; jeg skal 

vaske bilen, men først tar jeg en 

titt på hvem som har skrevet til 

meg. Legger nøklene på 

skrivebordet, kaster reklame og 

slikt og legger merke til at søpla 

er full. OK. Jeg legger fra meg 

regninger og fakturaer på 

skrivebordet for å tømme søpla. 

Men nå som jeg har åpnet 

skuffen i skrivebordet for å 

legge fra meg regningene, kan 

jeg jo benytte nettbanken og 

betale de regningene som 

haster. Jeg har nettopp begynt 

med nettbank. Hvordan var det 

igjen…? Mens jeg leter etter det 

arket jeg hadde notert på, 

dukker et gammelt foto fram. 

Meg og gamlekjæresten. Jeg 

blir sittende og mimre til jeg får 

den gode ideen å sette det inn i 

albumet. Albumet hadde masse 

løse bilder lagt inn. Jeg fikser 

dem alle og skriver tekst under. 

Når jeg skal sette albumet på 

plass, får jeg se alt støvet som 

ligger oppå bøkene. Jeg finner 

støvkosten og feier alle hyllene. 

Tar bilderammene og 

spindelvevet oppi hjørnet under 

taket med det samme. Aha! Der 

over skrivebordet står juicen 

som jeg holdt på å drikke. Jeg 

skal tørke av skrivebordet også. 

Men først bør jeg fjerne juicen 

fra PC’n. Enda bedre, jeg setter 

den i kjøleskapet slik at den blir 

kald igjen. Jeg går mot 

kjøkkenet og ser at plantene 

trenger vann. Setter fra meg 

glasset på kjøkkenbenken, og 

hei, der er brillene mine! Jeg 

har lett etter dem i hele dag! Det 

er best jeg legger dem på et 

lurt sted først..! Fyller en kanne 

med vann og går i retning av 

mine tørste planter. 

Aaaagggghhh!!!! Noen har lagt 

fjernkontrollen på kjøkkenet! 

Jeg holdt på å bli gal da jeg lette 

etter den for å se TV. Det er best 

jeg legger den i stua der den 

hører hjemme... 

Jeg kaster litt vann på 

plantene (og litt på gulvet, som 

jeg vasker med en gang). Kaster 

fjernkontrollen i lenestolen og 

går mot døra, mens jeg prøver å 

huske hva jeg hadde tenkt å 

gjøre til å begynne med…. 

Ved dagens slutt er bilen 

fortsatt like skitten, regningene 

fortsatt ikke betalt, juicen står 

på kjøkkenbenken, plantene 

har fått altfor lite vann til å leve 

og jeg finner ikke bilnøklene... 

Da jeg oppdaget at jeg ikke 

hadde fått gjort noe som helst i 

løpet av dagen, ble jeg virkelig 

forbauset. Jeg vet at jeg hadde 

hatt en svært travel dag!! Å bli 

presenil er noe svært alvorlig. 

Det er nok best jeg leser litt om 

tilstanden på internett. Men først 

skal jeg sjekke om jeg har fått 

noen mailer… - er du også 

presenil?? 

Presenil? 
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Enkelte værmerker var 

knyttet til palmesøndag. I 

Gauldalen ventet de regn, fordi 

Jesus gråt over Jerusalem. Det 

ville ha vært dårlig nytt i Ofoten, 

for der mente de at været 

Palmesøndag ga været på 

resten av årets kirkesøndager. 

Mange værmerker er knyttet 

til langfredag, til dels de samme 

som for skjærtorsdag. 

Nordpå het det at 

«skjærtorsdag klår gir ein god 

vår og et godt år». Fra Sogn til 

Lofoten at «langfredag klår gjev 

mild vår og godt år». 

Langfredag var en viktig 

merkedag. Vestavind varslet 

godt sildefiske (Gaular), 

nordavind godt laksefiske, 

sønnavind godt seifiske 

(Nordhordland). Snøvær varslet 

insektsommer (Gauldalen og 

Dalarne). Nattefrost var tegn på 

at kornet ville fryse til høsten 

(Nordmøre og Västerbotten). 

Regn spådde tørr sommer, en 

tørr langfredag våt sommer 

(Småland). 

Uansett vær var langfredag 

en «uheldig dag», de som giftet 

seg da, ble barnløse! 

Også påskedag ga varsler 

for vær og år. Noen mente at 

tidlig påske varslet kald vår, 

andre det stikk motsatte. Regn 

spådde dårlig sommer, men 

hadde det bedret seg til 

tredjedag, ville sommeren følge 

den. 

2. påskedag var i mange 

bygder en vel så god 

værspåmann som påskedag. 

Vossingene ventet at 

andredagsværet skulle vare i 

tre uker. 

Klippet fra Sunnmøresposten 28.03.2014 
 

1939 

Skal vi titulere hus-

hjelpen ved fornavn eller 

med frøken? 
 

Meningene er delte i Åle-

sund. Hovedsaken er at man blir 

respektert og godt behandlet. 

En eldre erfaren husmor, som 

pleier å ha sine tjenere lenge, 

sier: Jeg skulde så gjerne si frø-

ken til min hushjelp, for jeg setter 

henne i like høi klasse som noen 

annen yrkeskvinne, men jeg sy-

nes det faller så høitidelig og 

ukonvensjonelt. De er også så 

lettvint å kalle henne ved navn. 

 

En annen husmor sier: Nye 

tider og nye skikker. Jeg skal så 

gjerne titulere min hushjelp med 

frøken, men jeg er stygt redd for 

at den jeg nu har ikke vil sette så 

stor pris på det. Jeg tror hun liker 

at jeg på en elskverdig måte tilta-

ler henne ved fornavn. 

En hushjelp sier: Det kommer 

så meget an på fruen. Er hun stiv 

og avmålt og har tendens til å se 

ned på oss, så bør hun titulere sin 

hushjelp for frøken, det blir i stil 

med hele hennes syn på en hus-

mors verdighet. For vi er da litt 

av en husmor vi også, ofte er vi 

meget flinkere enn henne og i 

ikke så få tilfelle er vi også sosialt 

på samme trinn. 

Påsken – Vær og varsler 
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Det kan noen ganger være 

vanskelig for bror Storrepre-

sentant å bestemme seg for hvilken 

bror, blant mange, som fortjener å 

bli tildelt denne ærefulle pris. I 

året 2013 var det også flere 

aktuelle kandidater, men tilslutt falt 

valget på br. Eks. Storrepresentant 

Arne Nes som gjennom årene har 

bidratt med en imponerende 

innsats til gavn for Loge Vesterveg. 

 

Med sitt gode humør, glimt i 

øyet og mange vennlige ord har 

han alltid vært tilstede i arbeidet 

for vår loge. Det være seg i 

embeter, i komiteer og ikke minst et 

utrettelig arbeid med vårt logeblad 

«SOGA». 

 

I fungerende Storrepresentants fravær er 

kutyme at br. Eks. Storrepresentant trer inn 

i hans plikter. 

Før siste julemøte var nok br. Eks. 

Storrepresentant Arne Nes litt betuttet over 

at det var DSS Olav Aass som skulle stå for 

tildelingen av Årets Vesterveger i mitt 

fravær, men jeg tror nok jeg fikk tilgivelse 

når det etter hver ble klart hvorfor. 

 

Br. Storrepresentant  

Arne Aasen 

 

Årets Ves-

terveger 

2013 

DSS Olav Aass fikk gleden av å overraske Eks Storrepresentant Arne Nes med å tildele 

ham tittelen ”Årets Vesterveger 2013”.  
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ÅRETS VESTERVEGER 2013 
 

Julemøtets store øyeblikk er kommet, og årets kandidat er nå funnet. 

 

Er det den bror jeg tror? 

 

Vår kandidat er alltid til stede, han kjennes på både seriøsitet og glede. 

 

Med sine lune kommentarer, glimt i øye, og med vennlige ord, står han frem som en mønster-bror. 

 

Han gir av seg selv og sine evner, noe som vises i mange av våre nevnder. 

 

Ikke den «største» av våre store, men tar ofte til ordet. 

 

Ikke bare ved bordet, men også med det skrevne ordet. 

 

Oppgaver tar han på seg uten å kny, kanskje fordi han har erfaring med bly. 

 

Samme hvem dere nå tror – kan jeg røpe at han er en tenor og bror i vårt kor. 

 

«Årets vesterveger 2013» tildeles br. Eks.Storrepresentant Arne Nes. 

 

Med hilsen V.K.og S. 

Og på vegne av juryen 

 
Arne Aasen 
Storrepresentant 

 



 

18 

Ved Asbjørns bortgang 

har Odd Fellow Loge nr 

82  Vesterveg mistet et 

betydelig medlem. 

Asbjørn fikk sin 

lærerutdannelse ved 

Hamar lærerskole. Han 

tok senere 

tilleggsutdanning og var 

adjunkt i grunnskolen i 

Ålesund i mange år. Som 

lærer var han en ener - 

meget kunnskapsrik, 

streng, men rettferdig, og 

han var meget godt likt av 

elever og foreldre.  

Asbjørn ville prøve 

sine kunnskaper på andre 

områder, og var i flere år 

personalsjef i to større 

bedrifter på Sunnmøre. 

Som personalsjef fikk han 

bruke ikke bare sine 

kunnskaper, men også 

sitt lune, korrekte og 

behagelige vesen. Jeg 

har kun hørt Asbjørn 

omtalt som en fantastisk 

personalsjef. 

Asbjørn var også i 

mange år inspektør/

rektor ved Nørve 

videregående skole. 

Også her var han en 

meget anerkjent leder 

som gjorde sitt beste for 

elevene og ansatte. 

For meg var Asbjørn 

en ung mann. Da han var 

62 år spurte jeg om han 

skulle gå av. Han svarte: 

"Det passer ikke for meg 

å være pensjonist, så jeg 

får holde på til jeg er 70". 

De siste årene var han 

adjunkt ved 

ungdomskolen i Ålesund. 

Han likte seg i 

undervisningssituasjonen 

og han var godt likt av 

elever og kollegaer.  

Best kjente jeg Asbjørn 

som offiser ved HV11. Jeg 

kan trygt si at han var 

"min høyre hånd", ja av 

og til var han "den 

venstre" også. Dyktig, 

alltid blid og 

omgjengelig. Han gjorde 

sin egen jobb og ofte 

andres på en meget 

tilfredsstillende måte. 

Asbjørn brølte ikke ut 

ordre, men ga rolig og 

smilende beskjed om hva 

som skulle gjøres. Jeg 

hørte aldri noen si ham i 

mot. Det han sa var 

gjennomtenkt og korrekt. 

Det finnes ikke mange 

slike mennesker som 

Asbjørn. Jeg er svært 

glad for å ha hatt ham 

som kollega i skole og 

ikke minst som 

offiserskollega. Men mest 

glad er jeg for å ha hatt 

Asbjørn som personlig 

venn.  

 

Jeg avslutter med 

 
Ikke før veven har stilnet 

og skyttelen har sluttet å gå, 

vil Gud trekke teppet til side 

og la oss riktig forstå. 

At også de mørke tråder som de 

lyse bånd, 

var helt nødvendig for mønstret 

i Mesterens mektige hånd.  
 

Torbjørn Fossum 

EksOM   

 

 

In memoriam 
Asbjørn Nørves Vita: 

4.9.1943 – 3.1.2014 

Logens Vita: 

Innviet 3. mai 1990 

Skattmester 1.8.97 – 31.7.99 

Undermester 8.9.2005 – 31.7.2007 

 

Arbeidsliv: 

Utdannet adjunkt og har hatt 

følgende stillinger: 

Bedriftsrådgiver, personalsjef,  

Inspektør/rektor, sosiallærer 

 

Var også aktiv i Rotary. 
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Tankar  tenkt om bror Asbjørn Nørve 

Eg sørger fordi eg har elska, seier skalden 

Skeie. 

Eg gret fordi eg saknar. 

Eg må betale kjærleikens pris. 

Heller ikkje døden skal få ta frå meg det at 

eg har elska. 

---------- 

Bror Asbjørn blei i dag bisatt frå Borgund 

kyrkje.  

I eit vakuum av sorg blei historia om 

Asbjørn fortalt, ei historie han sjølv hadde levd.   

Kyrkja var fylt til siste sete av folk som ville 

ære vår bror og vise medkjensle med dei 

etterlatte. 

Asbjørn var ingen kopi, ingen er ein kopi. 

Då er det og så bra at slike stunder kan ta 

farge av slik han var, han som gjekk men let 

spora ligge att etter seg. 

Vi sa kondolerer, og gjekk heim til vårt. 

Der var andre som gjekk heim til rommet 

Asbjørn hadde fylt med stemma si, 

latteren,koppen han drakk av, jakka i 

gangen,lukta i kleskapet hans, maten han la i 

fryseren, papiret med handskrifta hans. 

Han skal ikkje tilbake dit.  

Døra etter han skal latast att, men let det seg 

gjere? 

I vår Orden har vi noko som seier «omsorg 

for etterlatte». 

Det er noko vi har forplikta oss på når 

kvardagen kjem. 

Lat oss fortsatt leve som vi lærer. 

 

Arvid B Brevik 

EksOM 
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Julemøte 19.12.2013 

UM Johan Dolmen ønsket alle 

de 60 deltagende brødrene 

velkommen til årets julemøte. 

Ålesund Odd Fellow kor 

hadde den tradisjonelle 

åpninga på julemøtet, men før 

koret slapp til, hadde bror Svein 

Engvik en innledning hvor han 

fortalte fra sin barndom under  

2. verdenskrig. Koret framførte 

4 julesanger og avsluttet med 

”Deilig er jorden”. Etter at 

sangen var avsluttet overrakte 

OM Gunnar Vassbotn Loge 

Vestervegs bidrag til OF koret. 

Nils Erik Møller sørget for 

behagelig taffelmusikk under 

måltidet. 

Måltidet åpnet ved at 

søstrene fra Rebekkaloge nr. 6 

St. Veronika sørget for at alle 

som ønsket det, fikk noe ekstra 

godt å drikke. Videre sørget de 

samme søstrene for at vi alle 

fikk rikelig av tradisjonell 

julemat, pinnekjøtt, ribbe, 

julepølse samt tilhørende 

vegetarmat. 

Etter måltidet fikk brødrene 

Arne Nes og Hermod Jørgensen 

blomster av OM Gunnar 

Vassbotn for 20 oppmøter i 

løpet av året 2013. 

Årets Vesterveger ble i år 

utnevnt av  ”stand in” DSS Olav 

Aass, og i år ble bror Arne Nes 

utnevnt og fikk en flaske Le 

Cardinal (ingen Kong Håkon 

konfekt i år heller). 

Bror Terje Westad overrakte 

et par eksemplar av =OSLO til 

OM Gunnar Vassbotn med noen 

ord om den viktige 

signaleffekten dette magasinet 

står for. 

Bror Thor Magnussen takket 

for maten og fortalte litt om 

tradisjoner med julemat. 

OM Gunnar Vassbotn takket 

søstrene fra Rebekkaloge nr. 6 

St. Veronika for vel utført 

servering av mat og drikke og 

gav hver av søstrene en rose 

(samt en klem). 

Måltidet i Krystallsalen ble 

som i over 20 år avsluttet med at 

” O Helga Natt” med Jussi 

Bjørling tonet ut over andektig 

lyttende brødre. Deretter ble 

kvelden avrundet med kaffe og 

hjemmebakte kaker ute i 

salongen. Baren var også åpen 

for ytterligere forfriskninger. 

Ved midnatt ble kvelden 

avrundet. 

Referent br. Odd Karlsen 

 

 

Møte 23.01.2014 

På dagen 110 år etter. 

 

Det møtte ca. 40 brødre den-

ne dagen, og både møtet i Lo-

gesalen og ettermøtet var viet 

minnet om bybrannen i 1904. 

Av de fremmøtte var ca. 30 brr. 

påmeldt til brennsnut-måltid. 

Br.UM åpnet taffelet med å 

referere bursdagsliste fra de to 

siste mnd. i 2013 fram til januar 

2014. Forslag om vårtur til Kal-

våg ble lansert, noe br.UM vil 

komme tilbake til når det fore-

ligger litt mere detaljer på et 

senere møte. 

Br. Storrepr. Arne Aasen ori-

enterte om et spesielt prosjekt 

som Nevnd for Logens styrkelse 

og  ekspansjon jobber med. 

Alle brødre får et skjema hvor 

man oppfordres til å nedtegne 

navn på personer som man kun-

ne tenke seg ville passe inn i 

vårt Ordensarbeid. Br.OM invi-

terer disse skriftlig til et Orien-

teringsmøte som skal avholdes 

3. april. Brødre som ikke var 

tilstede på møte denne kvelden, 

vil få skjemaet tilsendt på e-

post. Br.Storrepr. mente også at 

Logen burde innføre en regel 

hvor brødre som ikke møter blir 

kontaktet slik at man kan  finne 

ut årsaken til gjentatte fravær. 

Kanskje er det bagatellmessige 

årsaker som man lett kan rydde 

av veien. 

Br. Ole Arne Nybø takket for 

maten, selv om han ikke var 

sikker på om han skulle takke 

for god lapskaus eller ditto 

brennsnut. Br. Ole Arne er en 

dreven taler og ga oss en uan-

strengt og morsom Takk for ma-

ten-tale. 

Etter middagen fikk vi forsy-

ne oss fra et rikholdig kake-

bord, spandert av fru Westad, 

fru Helseth og fru Hoset. 

Fra våre ettermøter 

Blomsterutdeling for 100% fremmøte. 

Brr. Hermod Jørgensen og Arne Nes får 

blomster av OM Gunnar Vassbotn. 
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Samtidig med kakene og kaf-

fen, ble det avspilt en film som 

omhandlet bybrannen, utlånt av 

Ålesund museum. Fint innslag! 

Tiden løp imidlertid fra oss 

slik at den planlagte allsangen 

måtte utgå. Dette viser hvor 

ekstremt viktig det er med 

streng regi på tiden, både inne i 

Logesalen og på ettermøtene. 

Det ble en fin kveld for oss alle! 
  
Referent 

Arnfinn Hoset, EksDSS 

 
Møte 30.01.2014. 

28 br. til stede. 

Denne kvelden var viet br. 

Rolf Drønnen som ble forfrem-

met til den DHSG. Seremonien 

ble gjennomført på en høytide-

lig og stemningsfull måte inne i 

logesalen.  Men før dette ble 

regnskap og budsjett behandlet 

og det tar litt tid. Det ble derfor 

et langt møte. 

På ettermøtet ca. kl. 22.00 

ble vi invitert inn i spisesalen av 

UM og våre nynnende servitø-

rer, akkompagnert av vår faste 

pianist br. Arnfinn Hoset.  Etter 

at Torsdagsvisa ble sunget, fikk 

vi servert Biffgryte med ris og 

salat som smakte godt. 

Som første taler gratulerte 

OM Gunnar Vassbotn br. Rolf 

Drønnen med Logens høyeste 

grad og la vekt på at vi etter 

hvert som vi går fremover i gra-

dene, får vi mer forståelse og 

innblikk i det vi holder på med i 

Logen.  De har nå adgang til alle 

møter i vår og andre loger i lan-

det. Br. OM håpet og regnet 

med at dette ville inspirere br. 

Drønnen til å møte så ofte han 

kan og samtidig delta aktivt i 

vårt arbeid. 

Br. Rolf Drønnen takket for 

en fin seremoni inne i logesalen, 

og sa at han trivdes godt i logen 

og blant brødrene, han bekla-

get også at han dessverre ikke 

hadde møtt så ofte, men regnet 

med at han ville får mer tid til 

dette fremover. Br. Drønnen 

hilste også fra sin fadder Frode 

Tafjord som dessverre har 

meldt seg ut av Logen, han had-

de likevel et håp om at han kan-

skje ville komme tilbake. 

 

Undermester Johan Dolmen 

minnet om neste møte 6. febru-

ar, da er det klubbaften med 

torskemiddag med tilbehør, 

loddsalg og fine gevinster. Vi 

får også besøk av AAFK trener 

Jan Jönsson. Et spennende møte 

å se frem til. 

Br. Erling Helseth takket for 

maten og gratulerte br. Rolf 

Drønnen med gradspassering-

en. 

Han hadde også fått brr. 5 

min til å fortelle litt om seg selv. 

Br. Erling har alltid vært opptatt 

av salg på en eller annen måte, 

helt fra han var liten og solgte 

aviser, han var innom flere firma 

som selger og var også en peri-

ode selvstendig næringsdriven-

de innen salg og agenturer. Br. 

Erling som nettopp har gått over 

i pensjonistenes rekker har 2 

jubileer å feire i 2014. Det vik-

tigste var 40 års bryllupsdag, 

det står det respekt av, det and-

re var 20 år siden han sluttet å 

røyke og det var han stolt av. Til 

slutt takket han for maten på 

den enkle og beste måten, og 

som han gjør hver dag. TAKK 

FOR MAT. 

Br. Undermester takket for 

frammøtet, selv om det var litt 

sent, ble det likevel tid til en 

liten QUIZ rundt bordene. 

 

Møtet var slutt ca. kl. 23.00 

 

Pål Selbervik 

Referent. 

Klubbaften 06.02.2014. 
Klokka var ca.  20.00 da UM 

Johan Dolmen kalte alle de 50 

deltagende brødrene inn i sa-

len. 

Brødrene fant sine plasser til 

tonene fra Br. EksDSS Arnfinn 

Hoset som spilte piano mens 

kjøkken-komiteen nynnet ”Hør 

min sang om byen Ålesund”.  

Etter at alle hadde kommet 

på plass, ønsket UM Johan Dol-

men alle brødrene og kveldens 

foredragsholder Jan Jönsson 

velkommen til årets klubbaften.  

Etter tradisjonen åpnet bord-

setet med å synge Vestervegvi-

sa. 

Bror Hermod Jørgensen had-

de som vanlig sørget for veldek-

ket bord og hadde satt fram 

nødvendig drikke. 

Deretter ble maten servert, 

fersk torsk med lever, rogn og 

sandefjordsmør. Det smakte 

fortreffelig, all ære til Bentes 

Catering. Måltidet ble avrundet 

med kaffe og Twist. 

Bror Jon Arne Torset takket 

for maten og krydret med et par 

”vovede” historier. 

Bordene ble så ryddet og det 

ble gjort klart for kveldens fore-

dragsholder. 

AAFK`s trener Jan Jönsson 

holdt et interessant foredrag om 

lagets oppkjøring til neste se-

song og fortalte om psykologien 

som ble brukt på den enkelte 

spiller og individuell trening av 

spillerne. Han kom også inn på 

viktigheten av riktig mat og 

drikke for spillere som skal yte 

på et høyt nivå. Dette er en ut-

fordring for spillere som kom-

mer fra andre miljøer og som i  
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perioder har restriksjoner 

med hensyn på hva og når det 

kan spises og drikkes. Brødrene 

lyttet interessert og kom med 

både spørsmål og ”gode råd”.  

UM Johan Dolmen takket Jan 

Jönsson med billetter til Teater-

fabrikken. 

Siste avdeling av kvelden 

var lotteri med åresalg og 

mange gevinster (premier) som 

brødrene hadde brakt med. 

Åresalget endte opp med en 

sum på ca. kr. 14000, et meget 

respektabelt resultat. Bror Er-

ling Helseth snurret lykkehjule-

ne og ledet lotteriet med sed-

vanlig myndighet. Forslag til 

endringer i gjennomføringen 

ble vennlig, men bestemt av-

vist. Ikke alle var like heldige 

med trekningen, men ingen 

sure miner av den grunn? 

Under hele kvelden var ba-

ren åpen for voksen forfrisk-

ning. 

Oppbruddet startet ca. kl. 

22.15 og bror Hermod og kjøk-

ken-komiteen tok seg av ryd-

dinga i lokalet. Takk til dem! 

Referent 

br. Odd Karlsen. 

 

Møte 20.02.2014 

Denne kvelden var 

hovedsaken innvielse av Bendik 

Valseth Havnegjerde. 

37 brødre tilstede. 

Etter en ritualmessig og 

høytidelig gjennomført 

innvielse inne i salen møttes vi 

til brodermåltidet som i dag var 

fylt svinekam med grønnsaker. 

Etter måltidet holdt br. OM 

Gunnar Vassbotn en fin og god 

tale til br. Bendik og ønsket at 

han vil møte så ofte han kan. 

Br. Ole Arne Nybø som er 

Bendiks fadder holdt en tale og 

fortalte at br. Bendik hadde tatt 

kontakt med Storlogen i Oslo og 

blitt informert om Ordenen.  

Br. Bendik fikk ordet og 

takket for den fine måten han 

var blitt mottatt på i Loge 

Vesterveg. 

U.M. Johan Dolmen tok så et 

foreløpig farvel med br. Bendik 

og br. Ole Arne og ønsket dem 

vel hjem. 

Kvelden for øvrig ble som 

vanlig viet den sosiale praten 

brødre i mellom. 

 

Referent 

Erling Helseth 

 

 

Møte 27.02.2014 

40 års veteranjuvel 

Br. Ole Arne Nybø, fikk sin 

velfortjente 40 årsjuvel denne 

kvelden. Vi kan ikke nok fullro-

se denne glade, trekkspillende 

bror som til stadighet stiller opp 

om han blir bedt om det. Det er 

en sann berikelse for en loge å 

ha brødre som aldri sier nei. For 

slik er det. Får han et spørsmål 

om å bidra så er heller spørs-

målet; Hva skal vi spille? Og han 

spiller hva som helst. Han har 

tusenvis av melodier i hodet, og 

det skal bare ei lita strofe til så 

har han hele melodien klar og 

den kommer i like nydelig utfø-

relse hver gang. 

Takk br. Ole Arne for alt du 

bidrar med, men først og fremst 

fordi du er akkurat den du er. 

Vi vet at ikke alt er like en-

kelt bestandig, men du takler 

vansker og problemer og smilet 

er alltid til stede. 

 

 

Fellesmøte  

06.03 2014. 

Fellesmøtet denne gang var i 

regi av Odd Fellow Loge nr. 69 

St. Olav 

Ca, 125. br. tilstede. 

 Det var fullt i salen og ekstra 

stoler måtte settes inn. Det var 

en stolt og spent OM Rune 

Rokstad som ønsket brr. 

velkommen til dette fellesmøtet 

i Ålesund.  Etter Overmesters 

velkomstord fikk vi høre 

Henning Kvitnes fine sang 

«Guttær».  Programmet inne ble 

gjennomført på en høytidelig og 

stemningsfull måte og avsluttet 

med et tankevekkende foredrag 

av fung. Eks OM Steinulf Grøvik 

om vennskap og sangen «Gjev 

meg handa di ven». 

På ettermøtet ble vi loset til 

krystallsalen av UM Bård Myhre 

som ønsket velkommen til 

bords. Det var buffet med 

svinesteik, poteter og 

grønnsaker som smakte veldig 

godt. Det ble også servert kaffe 

med tilbehør. 

Programmet på ettermøtet 

var viet Ålesund og Sunnmøre 

Turistforening med foredrag og 

lysbilder v/Øyvind Hunnes. 

ÅST har i 2014 125 års 

jubileum, og vi ble tatt med på 

et tilbakeblikk fra starten 26.04 

1889 og frem til i dag. Det har 

vært en lang reise under 

skiftende forhold. 

Den første hytta som ble tatt i 

bruk var Pyttbua i 1928, det var 

en brakke som ble brukt under 

krigen og som ÅST overtok.  
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I dag disponerer de 2 hytter 

som er betjente og 13 som er 

ubetjente, og dekker et stort 

område. ÅST er også stor 

grunneier i Tafjordfjella med 

jakt- og fiskerettigheter.  

På hyttene har de i dag ca. 

12000 overnattingsdøgn. 

Imponerende! 

ÅST har i dag 6600 medlem-

mer, de er 120 tillitsvalgte, og 

de har 3 heltidsansatte. 

Medlemmene gjør en fantastisk 

frivillig innsats og utfører ca 

11000 dugnadstimer. Foruten 

hyttedrift har de mange 

aktiviteter: Barnas turlag, Fjell 

og sykkel, DNT Ung, Patchell 

Fjellsport, seniorgrupper, 

Vardekomité, Merking og 

skilting. De utdanner også 

instruktører innen de 

forskjellige aktiviteter. ÅST gjør 

en stor innsats for både unge og 

gamle og oppfordrer alle til å 

komme seg ut og oppleve  den  

fantastiske naturen vi har rundt 

oss både vinter, sommer, høst 

og vår. 

UM Myhre takket for 

foredraget og overrakte 

blomster og gode ord til ÅST og 

Øyvind Hunnes på vegne av brr. 

Det var et godt og informativt 

innlegg som ga oss noen tanker 

om hva frivillig arbeid betyr. 

Det er vel lov å bemerke at 

innlegget var VEL langt. Det ble 

ikke rom for den sosiale praten! 

Møte var slutt ca. 22.00. 

 

Referent 

EksOM Pål Selbervik 

Møte 13.03.2014 

Etter et langt møte i logesa-

len,  var det 35 forventvingsfulle 

brødre som forflyttet seg til de 

ytre lokaler. 

Kveldens  meny var smør-

brød.  Annonsert program var 

sangkveld.  Undermester og 

hans medarbeidere hadde tryk-

ket opp et lite sanghefte med 

kjente og kjære sanger, de fles-

te med tilknytning til byen.  Vårt 

eget husorkester stilte opp og 

bidro til stemning og godt hu-

mør. 

I forbindelse med sangen 

”Vestland, Vestland”, kunne br. 

Are Homlong fortelle at tekstfor-

fatteren, Tore Ørjasæter, har 

sine slektsrøtter fra Geiranger.  

Hans stemningfulle naturskild-

ring i sangen har sitt utspring 

fra hans mange opphold og be-

undring for fjordlandskapet.    

Han fortalte også at tekstforfatte-

ren av sangen ” Hør min sang” , 

Lauritz Jensen, døde forholdsvis 

tidlig.  Han var klar over sin 

skjebne, noe det siste verset 

tydelig bærer preg av. 

Et stemningsfullt og hyggelig 

ettermøte. 

 

Referent 

 

br. Erling Paulsen 

 

 

 

 

 

 

 

Møte 20.03.2014 

Til ettermøtet fikk vi besøk 

av Ola Stenvågnes, 59 år, kjent 

radio– og TV-mann. 

Han fortalte om journalist-

starten i Smp., tida i NRK fra be-

gynnelsen med oppbygging av 

innringingsprogram.  Over til 

Dagsnytt, reiste hjem fordi faren 

døde. Ledet P2 fra Trondheim. 

Saker i NRK som var sterke var 

Kongens begravelse og Arisan 

ulykka. 

Han er nå informasjonsdirek-

tør i Kystdiektoratet og leder 

Informasjonsavdelingen. 

Et interessant liv, med 

mange oppgaver. Han var en 

flink forteller, svarte på spørs-

mål fra vitebegjærlige vesterve-

gere og det var flere som hus-

ker hans reportasjer og debatt-

program. Det ble en svært inter-

essant kveld. 

VÅRT HUSORKESTER. F.v. Ole Arne Nybø, dragspel, Endre Flatvad trommer, Ingvar Rishaug, Arne Nes, Rodney Hildre fikk etter hvert 

opp dampen og forsamlingen lot sangen klinge!! 
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Foredrag ”Fanget men Fri” 

m/ 3 egne oljemalerier 

 

I mørket ble jeg sittende en 

god stund alene, fanget av det 

mørke rommet rundt meg. 

Jeg hørte kun min egen pust, 

kjente på mine hjerteslag og 

den fullstendige følelse å være 

overlatt der i mørket  med egne  

refleksjoner og tanker om hva 

jeg er og hva ikke ikke er. Det 

eneste, Det eneste jeg kunne se 

og føle sterkt i min nærhet var: 

Et strålende Lysets Øye. 

Jeg har aldri kunne glemme 

dette som mine  første sterke 

undringsfølelser i rommet ved 

inngangen til Troskapsgraden i 

Odd Fellow Orden. 

 

Jeg, en fremmed — Blindet 

og fanget 

En fremmed er kommet her 

inn – Grip ham ! 

Jeg ble plutselig og uten noe 

forvarsel fanget og lagt i lenker, 

og jeg følte der og da,  at her 

kom jeg ikke videre noe sted, 

som jeg vel hadde tenkt. 

Mitt indre vesens tanker og 

følelser var fylt av spenning og 

uvisshet om jeg ville nå  målet 

jeg ønsket: 

Å bli en Odd Fellow. 

 

Jeg vandret og vandret fort-

satt i blinde, støttet av noen jeg 

ikke kunne se, kjente likevel 

Br. Ole-Arne Nybø sin tale  
VED TILDELING AV 40- ÅRS VETERANJUVEL 

Bror Overmester, bror Distriktsdeputert Storsire, 

mine brødre og Patriarker! 

 

Takk Br. Overmester,  for den høytidelige opp-

levelse og tildeling av 40 års Veteranjuvel til meg 

i dag, og Takk til mine brødre for fremmøte i dag, 

ikke bare for min del, men til beste for opprett-

holdelse styrkelse av vårt Ordens felleskap. 

 

Jeg ble kjent med Odd Fellow Ordenen gjen-

nom venner i Bodø da jeg kom dit i 1971. Jeg kom 

til denne landsdelen i ny stilling som arkitekt i 

1971 med min første hustru Oddrun fra Nerlands-

øy og våre to barn, Frank F. 1964 og Katrin F. 

1966. Min yngste sønn kom tii i 1974, og samme år 

opptatt som medlem av Loge nr. 81 Morild med 

br. Per Schrøder som Overmester. Fadder br. 

Reiert Tandberg. Etter gradspasseringer, medlem 

av Leir nr. 13 Nordland med den Kongelige Pur-

purgrad 1982. Flyttet da til Trondheim og medlem 

av loge nr. 3 Eysten og 1986 til Oslo der jeg møtte 

i Loge nr. 1 Norvegia , Loge nr. 56 Johan Middelt-

hon med OM Randulf Meyer og Leir nr. 1 Norge. 

 

Jeg praktiserte min stilling som arkitekt, samti-

dig med studier i Arkitektur, Estetisk kommunika-

sjon og Arkitektursemiotikk ved NTH frem til 

1982, og ble medlem av Den Norske Arkitektfor-

rening i 1982 etter avlagte eksamener og tilleggs-

eksamener som jeg ønsket å skaffe meg, og har 

fått utført spennende oppdrag i Nordland, Trond-

heim, Oslo og Moskva der jeg har for moro skyld  

spilte russisk trekkspill på den Røde plass 1990 

før Boris Jeltzin kom til makten,  prosjekt i Amman 

Jordan, sett Jerikos daler og svømt i Dødehavet, 

symbolsk nok. 

 

Men, jeg bygde ikke selve Livet mitt Godt og 

Sunt etter samme ambisjoner, kvalitet og mål jeg 

hadde som Arkitekt.  Jeg flyktet ofte fra mitt etiske 

og moralske ansvar som medmenneske, og søkte 

tilflukt hos mennesker som heller ikke kunne 

mestre sitt eget liv.Jeg vandret i denne selvdep-

ressive ørkenen i meg selv gjennom mange år, 

tiltross for min levende Tro på Odd Fellow Orde-

nens formål, læresetninger og symboler. Men, 

endelig  fant jeg veien til min personlige Åndeli-

ge oppvåkning, og kunne vandre opp fra avgrun-

nen, og  gå videre og bygge livet mitt som med-

menneske med Odd Fellow Orden, mine losje-

brødre og Patriarker som min ekte venner og 

Vegvisere i Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 
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trygghet, og jeg kunne plutselig se og høre en 

stemme sa meg: 

Tre nærmere… 

 

”Vel har jeg sett høst og løvfalls stund 

Og Solen seg bak vintertåker stenge 

Og Døden svøpt i Gravens blund 

Men. Livet Alltid Dødens bånd vil sprenge 

Snart kommer vår med fuglesang i lund 

Og tusen blomsters prakt på mark og enge 

Og saften strømmer fritt fra blad og knopp 

Av døden stiger Livet styrket opp” 

 

Møte med en gammel 

Jeg fikk plutselig lyset igjen, og Den gamle 

mannens stemme sa,  

Hvem  er du ? 

Kan du si meg ditt navn Fremmede, og 

hvor gammel du er ? 

Gammel nok, men Aldri for gammel til å 

lære. 

Min venn, lytt nøye og legg til hjertet disse 

ord jeg nå vil si deg: 

Gjør mot andre, slik du vil at andre skal 

gjøre mot deg, og dine. 

Glem ikke dette, ALDRI – ALDRI !  
 

Vennskap og Kjærlighet 

Mitt første møte med meg selv i Lyset fra Det 

Altseende Øye og vise Ordene fra den gamle man-

nen var i mange år for meg utfordrende å leve, 

men er blitt plantet med Ydmykhet dypt i meg 

hver dag i 40 år. 

Gjennom mange av disse 40 årene som i dag  

ligger bak meg, levde jeg sammen med mennes-

ker i avgrunnen, i ørkenen, og jeg maktet  ikke å 

mestre mitt eget  liv. 

Jeg vil aldri glemme  mitt liv i dødens  avmakt, 

der jeg fortsatt kan minnes en Bror og venn som 

ligger oppe på kanten av en dyp mørk brønn, og 

svinger et tau frem og tilbake til meg der nede 

idypet av  brønnen jeg lå, for å redde meg som 

holdt på å drukne der nede i mørket. 

Der jeg låg der nede fanget i brønnen, ville jeg 

redde meg selv med egne krefter, og  prøvde å 

klatre oppover den glatte, sleipe murveggen, men 

falt alltid ned igjen, men forsøker stadig på ny, i 

stedet for å gripe tauet. 

Med tolmodighet gjennom mange år, ble  min  

venn og bror der oppe på kanten av brønnen ligge 

der og rope ned til meg og svinge tauet frem og 

tilbake, natt og dag, uten at jeg som holdt på å 

drukne der nede, brydde meg om det.  

Ja, ofte så knyttet jeg nevene og ropte hånsord 

og forbannelser opp til ham som ville redde meg, 

og jeg ber ham trekke opp tauet og forsvinne. 

Jeg ville greie meg selv. 

Men min bror der oppe på brønnkanten fortset-

ter tolmodig å svinge tauet frem og tilbake, inntil 

jeg som den druknende, endelig en dag, nå flere 

år siden,  falt fullstendig sammen av utmattelse og 

håpløshet, og mine skjelvende hender griper tau-

et, mens min bror opp på brønnkanten jublende 

av glede drog meg opp i Lyset. 

 

Å være sterk 

Å være sterk er ikke 

-Å løpe raskest 

-Å hoppe lengst eller løfte tyngst 

Å være sterk er ikke 

-Alltid å vinne 

.Alltid å ha rett eller 

-Alltid å vite best 

Å være sterk er å 

--Se Lyset når det er som mørkest 

-Slåss for noe man Tror på,  selv om  man 

ikke har krefter igjen 

-Se Sannheten i øynene, selv om den er 

hard. 
 

I Morgen – I Morgen 

Vår Ordens far, Thomas Wildey ble født i Lon-

don City den 15 januar 1782 og ble opptatt 22 år 

gammel i Odd Fellow Loge nr. 17 av Manchester  

Unity i London  

Vår Ordens fødselsdag er denne dagen 15 ja-

nuar 1782. 

Da han var 32 år utvandret han til Amerika og 

fikk etter mye streben stiftet logen ”Washington 

Lodge nr. 1 av den Uavhengige Odd Fellow Orden 

i USA. Thomas Wildey med sin store Livsvisdom  

og sin aldri svikende TRO på vår Orden og dens 

idealer, er fortsatt vårt forbilde med grunnleggen-

de stor betydning for vår personlige utvikling av 

oss selv, 153 år etter hans bortgang 19 oktober 

1861.  

Da vår Ordens far avsluttet sin trofaste reise 

som vår Ordens far, hvisket han sine siste ord: 

 

I Morgen – I morgen. 

 

Med Thomas Wildey sine siste ord med meg i 

minnet videre, takker jeg Bror Overmester i Venn-

skap, Kjærlighet og Sannhet for tildeliling av min 

40 års Veteranjuvel. 

 

 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Br. Ole Arne Nybø 
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Møte 03.04.2014 

Dette møtet var et vennemø-

te/informasjonsmøte med en ny 

vri. 

Opplegget var vellykket og 

det møtte 12 gjester. 

OMs orientering og fremfø-

relse var meget informativt der 

fine musikkinnslag skapte den 

rette stemning. Ettermøtet ble 

gjennomført som et ordinært 

møte ledet av UM på en utmer-

ket måte. 

Etter noen få ord av UM sang 

vi Torsdagsvisa som vanlig. 

Blomkålsuppe m/brød smakte 

utmerket. 

Br. Martin Andreassen takket 

for maten med en anekdote om 

Alexander Fleming og Winston 

Churchill. Interessant! 

Etter maten orienterte 

br. Terje Westad litt 

om Logens sosiale liv 

og utadrettede virk-

somhet. 

Kveldens foredrags-

holder var Politimes-

ter Steven Hasseldal 

som holdt et fengslen-

de foredrag om politi-

ets stilling i samfunnet 

i dag, inkludert litt statistikk 

gjeldende oppklaring og utvik-

ling av diverse typer kriminali-

tet. 

Vi trakk så inn i salongen til 

kaffe og bløtkake (som UM ga 

klar beskjed om at bløtkake  

ikke ville bli noen vane). 

Br. Ole Arne Nybø hentet 

trekkspillet og ga til beste et 

par melodier av Evert Taube. 

En vellykket kveld med god 

stemning. 

 

br. Terje Westad 

Et informasjonsmøte med ny vri 

OM Gunnar Vassbotn, politimester Steven Hasseldal og br. Terje Westad.         Br. Ole Arne Nybø spilte et par låter 

Et hyggelig selskap setter sine spor . . . 
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Redacteurens hjørne ∆ 
Kjære lesere! 

 

Jubileum 2014! 

 200 år er ganske lang tid når man ser tilbake, men følelsen er vel at «vi» har levd nesten alle disse årene! 

Summen fra disse årene er vel at vi har det fått det til – vi har lykkes – og de aller fleste av oss bare kan nyte det. 

Men ikke alt er like vellykket og ikke alle har det helt på topp. Det er et stykke vei å gå ennå. Hvorfor skulle ellers 

SOS Barnebyer bygge en barneby i Bergensområdet?  

Hvorfor klager vi ennå på ytringsfriheten, eller mangel på? SOGA har jo vært med i 40 av disse årene! 

SOGA mottar gjerne dine meninger og ytringer som du vil dele med våre lesere. 

 

Oss brødre i mellom! 

 Man kjenner sine Pappenheimere sier vi og hvilken mening legger vi i det uttrykket? 
En pappenheimer er i følge tradisjonen en person som er standhaftig og tro mot det han/hun har valgt å være lojal i forhold til, 

gjerne også om det skulle komme til å stå ham/henne dyrt..Uttrykket «Jeg kjenner jo mine pappenheimere» er også gått inn i klas-

sisk akademisk språkbruk for at en kjenner sine likemenn, og vet hvor en har dem. Uttrykket stammer fra en avdeling med kyras-

sérer under den tyske generalfeltmarskalken 

Gottfried Heinrich Pappenheim som var av en tysk greveslekt. 

La oss bruke uttrykket i den beste og mest positive mening og si om hverandre: 

Jeg kjenner mine Pappenheimere. 

 

 

Styrkelse og ekspansjon. Informasjonsmøte. Ikke ALLE midler er tatt i bruk, men - - - 

 
 Nevnden for Logens Styrkelse og Ekspansjon har i samarbeid med Logens kollegium arbeidet knallhardt for å lykkes med 

det som ligger i navnet. Vi har hatt flere møter med det for øyet å få bedre møter med godt innhold både inne og ute. Vi får 12 

gjester på besøk til vårt informasjonsmøte 3. april. Programmet for denne kvelden er lagt opp som et ordinært logemøte. 

 Foredrag, musikk, middag, informasjon. Politimester Steven Hasseldal er kveldens foredragsholder. 
På vårt påskemøte 10. april får vi besøk av vår venneloge fra Molde, Loge nr. 151 Bolsøy. Vi mener at programmet vil være av høy 

kvalitet og innhold. Selvsagt står det lam på menyen. 

 

SOGA OG ØKONOMI 
 SOGA kan til jul i år 2014 feire 40 år som medlemsblad for Loge nr. 82 Vesterveg og vi ønsker selvfølgelig at SOGA skal 

bestå i mange år fremover. Det betyr at vi må gjøre noe med økonomien, og det er kollegiet og SOGAkomiteen i arbeid med. 

Trykking, porto, konvolutter, etc. har økt betydelig siste år. 

 

BILDER! 

 Fortsatt ønsker vi bilder fra disse 40 årene. Kjære brødre og lesere. Finn frem om ikke annet ETT BILDE til oss! 

 

 

 

 

Skriv gjerne noen ord til oss 

 

          Vær et lys for andre 

 

Vi ønsker alle våre lesere noen flotte påskedager der 

batterier blir ladet og  at forholdet til dine nærmeste blir styrket!  

 

Terje Westad   terje.westad@mimer.no 

Redacteur 

 
sammen med Arne Nes – teknisk Redacteur 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kyrass%C3%A9r
http://no.wikipedia.org/wiki/Kyrass%C3%A9r
mailto:terje.westad@mimer.no


 

29 

04.06.1970 Bigseth, Tore 70215970 95203103, 44 

17.06.1933 Helland, Svein Håkond 70192482 90793693, 81 

20.06.1931 Magnussen, Thor Idar 70127183, 83 

20.06.1961 Østraat, Sverre Haakon 70145243 92617023, 53 

21.06.1927 Vadseth, Hans Peder 70137533 952 79280, 87 

22.06.1933 Homlong, Are 70141907 90779461, 81 

22.06.1953 Sunde, Lidvar 70219765 99461020, 61 

23.06.1942 Dybvik, Jogeir 70190151, 72 

23.06.1937 Fiskerstrand, Nils 70140627 34609579988, 77 

26.06.1935 Hoel, Asbjørn 70141894 97146020, 79 

29.06.1938 Vadseth, Per Sverre 90877233, 76 

30.06.1942 Olsen-Husø, Arne 70140369, 72 

01.07.1941 Vassbotn, Olav 71491161 41206439, 73 

02.07.1938 Nes, Arne 9262 3790, 76 

03.07.1944 Giskeødegård, Rolf Arne 70180923 90978349, 70 

05.07.1935 Hole, Kjell 70140139 92094534, 79 

09.07.1951 Kristiansen, Jarle 70094030 91385737, 63 

10.07.1931 Fossum, Torbjørn Harald 35534204, 83 

18.07.1962 Torset, Jon Arne 70274722 41460410, 52 

23.07.1927 Holstad, Johan K. 70141261, 87 

05.08.1949 Skrondal, Ola 70183531 91599605, 65 

06.08.1942 Jørgensen, Hermod 70182334 90032826, 72 

18.08.1941 Holst-Dyrnes, Ingebrigt  70141261 91369266, 73 

22.08.1961 Bjørstad, Jan Roar 70123148 91531302, 53 

22.08.1954 Fjærli, Arve Sindre 91558388, 60 

25.08.1956 Omenås, Yngve 70146997 90556604, 58 

28.08.1942 Gjøsund, Terje 70215311 90693009, 72 

12.09.1957 Mjelva, Steinar 70138065 91338480, 57 

12.09.1957 Mjelva, Trygve 70138344 91812482, 57 

12.09.1938 Sletfjerding, Per Magnus 70142155 95142961, 76 

13.09.1952 Tenfjord, Svein Rune 70213397 95127055, 62 

16.09.1948 Brevik, Arvid Birger 70150195 90831550, 66 

25.09.1947 Rødseth, Jarle Norman 70131977 95052587, 67 

04.10.1936 Sørland, Leiv 70141742, 78 

08.10.1951 Alnes, Svein Inge 41329706, 63 

13.10.1937 Grimstad, Johan Peter 70141154 97043547, 77 

17.10.1937 Hagen, Arne Kjell 70129120 95876077, 77 

22.10.1955 Åsestrand, Alf Per, 59 

29.10.1939 Westad, Terje 91612657, 75 

06.11.1955 Skar, Bjørn 71692849 90722209, 59 

07.11.1950 Helseth, Erling 70131739 90877963, 64 

12.11.1936 Salen, Rolf 70192515 90978995, 78 

19.11.1947 Drønnen, Rolf Oscar 922 975 45, 67 

26.11.1946 Karlsen, Odd 70128411 906 67 463, 68 

30.11.1948 Moa, Webjørn 57861616, 66 

12.12.1946 Eriksen, Knut Berge 70141762 91637405, 68 

15.12.1940 Petersen, Svein Werner 70121770, 74 

25.12.1948 Hildre, Hans Petter 70142050 90650348, 66 

30.12.1951 Flatvad, Endre 70150415 91358136, 63 

Fødselsdato Navn Telefon Mobiltelefon Alder 

 

01.01.1929 Østraat, Anton Emil 70155183 91629890, 85 

07.01.1941 Lie, Einar 70141755, 73 

08.01.1933 Paulsen, Erling 70155290 905 60355, 81 

09.01.1963 Oust, Arnt-Erik 70126166 97691963, 51 

10.01.1939 Fosse, Bjørn 70125118 97648863, 75 

17.01.1944 Stokkeholm, Arne Alf 70146008 91625431, 70 

19.01.1958 Andreassen, Martin Jens 90587839, 56 

28.01.1939 Engvik, Svein Erling 91165814, 75 

28.01.1939 Storhaug, Per Elias 70137620 90053683, 75 

29.01.1939 Larsen, Arvid Hjalmar 90599558, 75 

30.01.1953 Voldsund, Jan Mindor 70150470 91338450, 61 

03.02.1956 Naalsund, Odd Birger 70145700, 58 

04.02.1926 Gulliksen, Johan Weiberg 70155095 99229166, 88  

05.02.1946 Aass, Olav Hilmar 70147112 90514928, 68 

10.02.1953 Harsvik, Kjell Bjarne 70138308 90265860, 61 

13.02.1946 Eliassen, Ola 70146674 93011830, 68 

15.02.1952 Refsnes, Bjørn 70143260 91643261, 62 

21.02.1958 Hildre, Rodney 91522730, 56 

21.02.1941 Selbervik, Pål 70131350 90933581, 73 

22.02.1947 Nesdal, Jon Gunnar 70155439 92409011, 67 

25.02.1951 Vassbotn, Gunnar Trygve 70132428 91800234, 63 

06.03.1958 Blomvik, Ronny Harald 70192172, 56 

06.03.1941 Sandblåst, Jan Arne 47381977, 73 

07.03.1960 Fagerli, Terje 70213675 95079191, 54 

15.03.1954 Løkvik, Odd Henry 70127553 95028968, 60 

16.03.1958 Rogne, Knut 90734515, 56 

17.03.1958 Fugelsø, Olaf 70131585 91388827, 56 

25.03.1960 Dolmen, Johan 70128875 90521129, 54 

01.04.1946 Holen, Roe Mathias 70150239 91772510, 68 

01.04.1936 Hoseth, Arnfinn 90405830, 78 

01.04.1951 Slinning, Kjell-Arne 70137174 92490091, 63 

05.04.1943 Stadsnes, Erling 70192679 91143966, 71 

06.04.1947 Aasen, Arne Rolf 70142044 90527294, 67 

07.04.1935 Olsbø, Sindre Johan 70146038, 79 

09.04.1963 Henningsen, Sindre 70129466 41849200, 51 

10.04.1958 Fossheim, Oddgeir 99570602, 56 

13.04.1974 Kamp, Magne 41339242, 40 

14.04.1945 Ramstad, Magnor 70155878 924 125 47, 69 

20.04.1963 Østraat, Håkon-Jarle 70126771 92014662, 51 

21.04.1944 Nybø, Ole Arne 70193566 99741212, 70 

22.04.1970 Åkre, Christian 701 45911 908 459 45, 44 

27.04.1953 Hodder, Olav Behrentz 70138297 92498613, 61 

30.04.1945 Sæter, Sigbjørn Harald 7015 0435 95294484, 69 

02.05.1947 Slinning, Leif Dagfinn 70 12 87 91 406 08436, 67 

03.05.1964 Bjørge, Dagfinn 70153444 93268022, 50 

06.05.1949 Stenseth, Hugo 70146782 91889420, 65 

11.05.1950 Rishaug, Ingvar 70143548 90928427, 64 

22.05.1943 Hurlen, Robert Jan 70217186 90688908, 71 

23.05.1930 Omenås, Ingvar 71489090 98454383, 84 

29.05.1937 Rørhus, Rolv 70215273 93405177, 77 

01.06.1922 Istad, Einar 70150436, 92 

Vi feirer og jubilerer i 2014 . . . 

Og Sogas redacteurer  

er selvsagt de første til å gratulere!! 
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Numerologien og geometrien bak spillkortene 

Spillkort som er påført tallverdier fra 1-13 og er inndelt i 4 for-
skjellige sorter, akkurat som et år er inndelt i 4 sesonger med 13 

uker hver. 

 

Spar (♠), Hjerter (♥) Kløver (♣) og Ruter (♦) 

 

 

Til tross for at det kalles farger, er det egentlig symboler som repre-
senterer de 4 himmelretninger og de 4 årstider, men også samfunns-
klasser i middelaldersamfunnet. 

 

Sverdet (spar) står for adelen 
Alterkalken (hjerter) for geistligheten 
Mynten (ruter) for kjøpmennene 
Hyrdestaven (kløver) for bøndene.  
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Visste du at hvis du stokker en kortstokk på 52 

kort, så vil du mest sannsynlig ha satt sammen 

kortstokken i en rekkefølge som aldri har eksis-

tert før. Grunnen til det er at det finnes så enormt 

mange forskjellige mulige kombinasjoner kort-

stokken kan bli satt sammen på:  

Det første kortet har 52 muligheter, det andre 

kortet har 51 osv. helt ned til det siste kortet, som 

gir 52*51*50*49*…*2*1, som også kan skrives 

slik 52!. 52! = 8.0658175×1067 som er et tall med 

68 siffer. 

 

Mulige kombinasjoner for en kortstokk med 52 

kort er da hele: 

80.658.175.170.943.878.571.660.636.856.403.76

6.975.289.505.440.883.277.824.000.000.000.000 

Med den nåværende verdensbefolkning på ca. 

7.183.256.135 og hvis hver eneste person stokker 

en kortstokk i sekundet kontinuerlig, så vil det 

fortsatt ta oss ca. 

1.281.807.869.608.763.940.714.178.526.855.631.60

2.118.235.892.215.941.494 (1.2818×1054) år å gå 

igjennom. 

 

Forfattet av: Åse Karin Steinsland, 07.03.2014 

Kilder: 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kortspill 

http://www.spillby.com/korthuset/ 

Uendelige kombinasjoner 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kortspill
http://www.spillby.com/korthuset/
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SOGA-redaksjonen 

Arne Nes    Tlf.  92 62 37 90 e-post: arnenes68@gmail.com 

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  våren 2014 

Det lakker og lir mot slutten på vårsemestret. Men her er en oversikt over 

gjenstående møter, alle med godt innhold. Så ta deg tid, bruk et par-tre timer på 

torsdagskvelden. Det gir ro i sinnet og det er hyggelig å treffe venner. 

 

Kveldens påskemøte er nå godt i gang og vi forhåndstipper at det var vel anvendt 

tid å være til stede. 

 

Det neste møte er EksOvermestermøte. Og her vet vi at innholdet er av god kvali-

tet. Det er en velkjent sannhet at våre  eksere legger mye arbeid i forberedelsene 

før hvert slikt møte og denne gangen er ingen unntagelse. Her er det duket for en 

fin opplevelse! Og redaktør Harald Kjølås holder foredrag på ettermøtet hvor en 

også blir servert ei nydelig fløtegratinert klippfiskgryte. 

 

Våre veteraner er også verd et besøk. De har vært med lenge, for mange er 50 år 

et helt liv.  

 

 

10.04. 19.00 O Påskemøte, besøk frå Loge nr. 151 Bolsøy 

24.04. 19.30 O EOM 

28.04 19.00  Leir Ålesund 

08.05. 19.30 O Fd 

15.05. 19.30 O 40 Ve.Ju. Galla Asbjørn Hoel og Arnfinn Hoseth 

22.05. 19.30 O 50 Ve.Ju. Galla Arne Hagen  

23.05. 19.00  Leir Sykkylven    

31.05.   Vårtur til Knutholmen, Kalvåg i Bremanger 

 

   ”Møt så ofte du kan” 
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Dolmen & Sønner AS 

70 12 99 87 

Johan Dolmen 

 

J. Weiberg Gulliksen AS 

70 11 85 00 

Johan Weiberg Gulliksen 

 

Grytten AS 

70 10 90 00 

Ingebrigt Holst-Dyrnes 

 

KIS Nord AS 

70 17 60 10 

Jan Roar Bjørstad 

 

Brages Bilforretning AS 

70 17 82 00 

Trygve Mjelva 

 

ART Arkitekter og Ingeniører 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 

 

NorEngros  

Ødegaard Engros AS 

952 03 103 

Tore Bigseth 

 

Dyrenes Helsekost 
92297545 

Rolf Drønnen 

 

Recover Nordic AS  
91388827 

Olaf Fugelsø 

 

Løviknes Caravan 

41460410 

Jon Arne Torseth 

 

Bandak Engeneering AS 

90667463 

Odd Karlsen 

 

Unicos AS 

93405177 

Rolv Rørhus 

 

Veidekke AS 

90677145 

Alf Per Åsestrand 

 

Jons Kontor 

70124015 

 

 

 

Loge Vesterveg kvitterer 

Tusen takk til våre annonsører! 

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

medlemsblad SOGA. 

En uforbeholden takk til dere. 

Markedspotensialet for denne annonsen er ubegrenset! 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Br. Terje Westad 
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