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Gode brødre og andre le-

sere! 
Tida går rasende fort, intet 

nytt i det. Siden forrige Soga til 

Påske, har vi i følge kalende-

ren lagt bak oss en vår, en 

sommer, en høst og har nå 

startet på vinteren. Vi har så-

gar hatt en forsmak på vinter-

vær. 

Den 1. oktober startet 

”jakta”, og min form for jakt er 

hummerfiske rundt Ona. Den-

ne er tillatt i 3 måneder, men 

vanligvis avslutter jeg tidlig i 

desember. I og med at redska-

pen står i sjøen hele tiden, må 

jeg oppover nesten hver helg. 

Selv synes jeg det er mye 

kjekkere å fange hummeren 

enn å spise den. Selve fangs-

ten er nesten blitt en 

”vitenskap,” med plassering 

av teinene, dybde, modning 

av agn osv. Sjøkikkert er et 

helt nødvendig redskap. Og 

fangsten har vært god hittil i 

år! 

Så til logen og logearbei-

det. Først vil jeg minnes vår 

Storrepresentant Jon Helge 

Remmen som døde den 27. juli 

bare 63 år gammel. Han var en 

aktiv bror som søkte utford-

ringer og oppgaver i logen, 

og savnes blant oss. Br. Arne 

Aasen er valgt til ny Storrepre-

sentant for resten av valgperi-

oden. Jeg ser fram til et godt 

samarbeid og ønsker ham lyk-

ke til i sin embedsgjerning! 

Følgende brødre fått for-

tjent oppmerksomhet for langt 

medlemskap: 

25-års veteranjuvel til br. 

Thor Magnussen. 

40-års veteranjuvel til br. 

Johan Weiberg Gulliksen. 

40-års veteranjuvel til br. 

Are Homlong. 

40-års veteranjuvel til br. 

Terje Westad. 

Dette er brødre som alle 

møter ofte i logen. På den an-

nen side sliter vi med å rekrut-

tere nye medlemmer. Jeg hå-

per vårt informasjonsmøte den 

6. desember bringer oss gode 

kandidater. 

Årets høydepunkt i loge-

året var markeringen av lo-

gens 40-årsdag. Lørdag den 

17. november markerte vi at 

Loge nr. 82 Vesterveg ble 40 

år den 11. november. Det ble 

en minnerik kveld, med 111 

gjester og brødre til stede på 

festlogen inne i salen og nes-

ten 120 til bords i Krystallsa-

len. Det var spesielt gledelig å 

registrere at så mange fra vår 

venneloge i Stockholm, Loge 

nr 141 Dag Hammarskjöld kom 

for å feire sammen med oss. 

Tilbakemeldingene tyder 

på at kvelden var vellykket, og 

jeg takker alle som bidro til 

det. 

Så vil jeg gjenta oppford-

ringen jeg kom med i forrige 

utgave av Soga; at alle betaler 

sine forpliktelser slik at vår 

Skattmester slipper å bruke 

sin tid til purringer. 

Programmet for vår-

semesteret er sendt inn til 

trykking, et variert program 

som forhåpentligvis får brød-

rene til å møte ”så ofte du 

kan”. 

Avslutningsvis ønsker jeg 

alle brødre med familie en rik-

tig God Jul og et Godt Nytt År. 

 
Med hilsen i V. K. og S. 

 

Knut Rogne,  

Overmester 

Overmester har ordet 
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Storrepresentanten har ordet 
Denne artikkelen fant jeg i 

et blad for en tid tilbake. 
Den ”traff” meg såpass at 

jeg finner det riktig å for-
midle den videre til Soga’s 

lesere. 
 
”Tankenes kraft” 
 

Når en leser taler og tekster 

som er skrevet av de gamle 

Ordensbrødre blir man slått 

av den veldige tankekraft som 

lå bak de ideer som ble skapt. 

De tanker og visjoner Tho-

mas Wildey og hans ordens-

brødre hadde, var at de øns-

ket å vokse som mennesker 

ved å arbeide med sin egen 

utvikling. 

Ved siden av å drive huma-

nitært arbeid brukte disse 

menn mye tid på å tenke gjen-

nom sine liv, hvilke livsverdier 

de hadde og ønsket å ha. Ved 

å se på seg selv med kritiske 

øyne kunne de finne måter å 

bli bedre mennesker på. 

Og de ønsket å dele det de 

trodde på med andre. 

Spesielt i de nordiske land 

kan en se at det er et sterkt 

fokus på etikken i Odd Fellow-

arbeidet. 

Etikk er for mange et uklart 

begrep, ofte vanskelig å for-

tolke og forstå. 

For mange er det abstrakt 

og livsfjernt. 

Etikk kommer av gresk 

ethos og betyr moralfilosofi. 

I dag tolkes etikk som vi-

tenskapen om moralske verdi-

er og riktig handlemåte. 

 

Er disse moralske verdier 

bl.a. vennskap, kjærlighet og 

sannhet i praksis? 

Hvis vi svarer ja på disse 

spørsmål er hele vårt Ordens-

liv en etisk utvikling. 

Jeg tror vi skal svare ja på 

disse spørsmål og gjøre det 

klart for alle at vårt viktigste 

arbeid er alltid å forsøke å til-

egne oss og videreutvikle mo-

ralske verdier. Det er viktig at 

vi som er innenfor Ordenen 

stadig blir påminnet de enkle 

og gode etiske retningslinjer 

og snakke åpent om dem. 

Men etiske retningslinjer er 

ikke bare for Ordensmedlem-

mer. Det dukker stadig opp 

tilfeller i det offentlige liv der 

enkeltpersoner kommer i dob-

beltrolle og blir møtt med 

ekstra strenge etiske krav om 

habilitet. Det interessante er at 

siste høst ville en av landets 

ledende professorer innen jus 

la etikkutvalget i kommune-

sektoren vurdere enkeltperso-

ners rolle i offentlig forvalt-

ning. Dette skal gjøres for å 

sikre at man gjør ting i det of-

fentlige som vekker tillit.  

Og det er interessant i for-

hold til Ordenens sannhetsbe-

grep. Sannhet er å være slik at 

man fremstår som sannferdig 

og ærlig.  Større sannhet kan 

man ikke kreve av noen, ver-

ken i eller utenfor Ordenen. 

For å være ærlig og sann-

ferdig i sin livsførsel må man 

tenke seg godt om i sin om-

gang med mennesker. Det er 

kanskje vår viktigste oppgave 

blant annet som fadder at vi 

legger vekt på at alt vårt ar-

beid ideelt sett skal være pre-

get av disse etiske retningslin-

jer. 

Når vi ser at vårt arbeid går 

ut på å tenke gjennom våre liv 

og verdier i felleskap kan det 

gjøre en søkende nysgjerrig 

og interessert. 

Hvis vi kan spre positive 

tanker og se at de vekker in-

teresse hos en annen har vi 

kanskje åpnet døren for dette 

mennesket til en rikere hver-

dag. 

Nå bør vi samtidig være 

klar over at de fleste mennes-

ker enten de er i vår Orden 

eller utenfor, så absolutt ten-

ker mye over sine liv. Men vi 

Odd Fellows har den store for-

del at vi regelmessig blir gjort 

bevisst på den tankeprosess 

som er nødvendig i en hektisk 

hverdag med tidsnød og krys-

sende interesser. 

Det er ikke alltid lett å vite 

hva man skal si om etikk til en 

utenfor Ordenen uten at det 

virker unaturlig og kanskje litt 

pompøst og fremmed, som om 

vi tilhører en elitegruppe he-

vet over andre. 

Da jeg var hos fotograf for å 

ta bilde som skal henge ute i 

forværlset oppsto en kort, men 
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interessant samtale. Etter å ha 

fylt ut skjemaet og skrevet lo-

gens navn på et papir for fak-

turering spurte den unge søte 

damen i 20-årene hva en loge 

er. 

”Kjenner du til Odd Fel-

low?” spurte jeg. 

”Nei,” var svaret. ”Hva gjør 

dere?”. 

Da merket jeg at jeg måtte 

tenke flere tanker samtidig. 

Hva sier man til et ungt men-

neske som spør slik? 

Jeg svarte at vi gjør en del 

humanitært arbeid og dess-

uten gjør vi vårt beste for å 

være gode mennesker. 

Senere på dagen slo det 

meg at jeg hadde svart det 

som er essensen i  Frans av 

Assisis bønn, den som står i 

vårt festlogeritual: 

 
Ti det er gjennom å gi at man får. 

Det er ved å glemme seg selv at 
man finner seg selv. 

Det er ved å tilgi andre at man selv 

får tilgivelse. 

 

Det er kanskje i denne bøn-

nen vi finner de etiske grunn-

setninger vår Ordens opp-

havsmenn tenkte og følte var 

ledesnoren i vårt arbeid. 

Fra første stund blir et Or-

densmedlem møtt med kravet 

om å anstrenge seg for å se 

inn i seg selv, om å tenke på 

livets enkle og gode grunnset-

ninger. Ordenslivet stiller 

spørsmål som utfordrer tanke-

ne våre. Hensikten er at disse 

spørsmål skal ende opp i svar, 

igjen og igjen. 

Tankeprosessen slutter ald-

ri i Ordenslivet. De svar man 

på egen hånd eller sammen 

med andre kommer fram til 

kan igjen reise nye spørsmål 

som vi må tenke igjennom.  

Det er denne prosessen 

med å tenke over livets små 

og store spørsmål som er så 

viktig, faktisk noe av det vik-

tigste vi gjør i livet. Det er ved 

å tenke vi utvikler oss. Tenker 

vi vennskap, vil vi vise ekte 

vennskap. Tenker vi kjærlig-

het, blir vi kjærlige mennes-

ker. Tenker vi sannhet, blir vi 

ærlige og troverdige.  

Den utfordringen vi får i vår 

Orden om å bruke våre indre 

krefter kan fortone seg som 

store krav. Få andre steder 

blir vi så utfordret på etikk 

som i Ordens-sammenheng. 

 

Når vi blir oppfordret til å 

tenke gjennom konsekvense-

ne av våre handlinger og den-

ne oppfordringen stadig blir 

gjentatt, kan man kanskje føle 

tvil og nærme seg en form for 

dårlig samvittighet, men den-

ne tvilen er ikke farlig. 

Selv om vi hører i noen be-

læringer at vi er skrøpelige 

vesen, er det i Ordenen stor 

takhøyde for den slags tvil. 

Noen har sagt at liten tvil ska-

per liten forståelse, men med 

stor tvil kommer stor forståel-

se. Og om vi skulle oppleve 

de etiske budord som kreven-

de og føle at vi ikke strekker 

til er det en viktig del av vårt 

etiske arbeid å diskutere det. 

Om vi har ulik syn på deler av 

Ordenslivet er det heller ikke 

farlig.  

Noen har sagt at der alle 

tenker likt, blir det ingen som 

tenker særlig mye.  

Det er et argument for at 

debatt om vårt etiske grunnlag 

vil forsterke de grunnsetning-

er vi prøver å leve etter. 

Lar vi Ordenslivet vandre 

stille hen uten å bli minnet om 

å tenke på vår etikk, blir det 

som gresset under en stein 

som ligger stille – det blir 

dødt. 

Husk at ingen ting i verden 

er så fri som tanken. Det finnes 

ikke et eksempel i historien på 

at noen kan drepe tanken for 

godt. Det er nemlig tanken 

som er menneskets storhet. 

 

Derfor, kjære brødre, har 

vi de beste forutsetninger for å 

bli store som medmennesker 

hvis vi bruker vår intelligens, 

våre sterke sider, vår evne til 

å tenke – kort sagt alle de po-

sitive egenskaper vi alle har. 

 

Med hilsen i Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet 

 

Arne Aasen 

Storrepresentant 
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Juletanker 2012. 

 
Jeg er født og oppvokst i ei 

lita bygd et lite stykke utenfor 

Alta. Mine foreldre og jeg lev-

de et trygt og godt liv til tross 

for hardt arbeid om sommeren 

og lange mørke dager om vin-

teren. De to søstrene mine er 

en del eldre enn meg slik at 

det var stort sett mor min og 

jeg som var hjemme alene i 

lange perioder. Far min var 

gjerne borte på arbeid og 

kom hjem på et kort besøk lør-

dag kveld og søndag. Lør-

dagsfri var ikke oppfunnet. 

 

I jula var vi alle samlet for 

lang og koselig helgefeiring. 

Faste ritualer ble fulgt både 

når det gjaldt mat og ting som 

vi gjorde. Det var vanlig å be-

søke andre deler av familien. 

 

Spesielt var det et besøk 

som var kjært og litt uvanlig. 

To brødre som bodde et par 

kilometer fra oss var faste 

gjester andre juledag. Vi 

trengte aldri å invitere dem, 

men vi kunne stille klokka et-

ter dem. De visste når midda-

gen var ferdig til servering. 

God tid hadde de gamle gutte-

ne og vi fulgte med dem de 

siste to hundre meterne fram 

til døra vår. De gikk et par me-

ter og stoppet og pratet og det 

var ofte ivrig gestikulering 

som understreket viktigheten 

av meddelelsene. De måtte ha 

startet tidlig hjemmefra, to ki-

lometer er lang vei når hastig-

heten er liten. 

 

De var ganske forskjellige 

de to karene, den ene rolig og 

sindig, det var han som bodde 

ikke så langt fra oss, den and-

re, en kvikk liten kar, amerika-

farer må vite. Dessuten hadde 

de begge ”rodd Lofoten” i 

sine unge dager. 

 

Etter at middagen var for-

tært og gjerne en liten lur i 

godstolen var det tid for kaffe 

og muligens litt godt i glasset 

som smurte fantasien ekstra. 

Da kom det fram den ene his-

toria etter den andre. Jeg var 

ikke så stor den gangen men 

jeg forsto at sannheten ble 

tøyd i både lengde og bredde. 

Uansett, det var en fryd for en 

liten kar å sitte og høre på alle 

hendelsene som særlig den 

ene av karene hadde vært 

gjennom. Både som tømmer-

hogger i Minnesota med kalde 

vintre og hardt arbeid, men 

også farefulle seilaser på vin-

terfisket. Jeg husker det kom 

også ei og annen damehistorie 

innimellom, men det var ikke 

så interessant da. 

 

Slike besøk var eventyrlige 

for en liten guttunge. Det brak-

te med seg impulser fra den 

store verden og ideer som en 

kunne tenke videre på og kan-

skje utvikle historiene videre 

for seg selv. 

 

Vi i Odd Fellow kan også gi 

noen som bor ensomt til et be-

søk og på den måten lyse opp 

tilværelsen for en ensom sjel. 

Vi bør spesielt tenke på slikt i 

store høytider når alle andre 

har det folksomt rundt seg. 

Noen, selv om de er ensomme, 

har mot i seg til å skaffe seg 

kontakter. Det var for noen 

dager siden jeg så på nyhete-

ne at en eldre dame hadde 

annonsert i avisen om å få 

komme hjem til noen på jule-

kvelden og hun hadde fått stor 

respons. Det viser seg at det 

er ikke det at vi ikke vil ha 

kontakt med de som er ensom-

me, vi trenger bare et lite puff 

før vi gjør alvor av det. Tenk 

på den gleden du skaper! 

Det er sagt av en som heter 

Carit Etlar: 

 

”Gleden er som et lys– tenner 

du for andre, faller skinnet 

tilbake på deg selv.”  

 

Jeg ønsker alle brødre av 

Odd Fellow med familier, en 

god og fredelig jul, spesiell 

hilsen til mine Vesterveg 

brødre og deres familier! 

 

I vennskap, kjærlighet  og 

sannhet, 

 

Odd Karlsen,  

kapellan. 

 

Br. Kapellan har ordet 
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I forbindelse med vårt 40 

års jubileum i Vesterveg 
var blant våre gjester også 

bror Hans Emil Ratvik, 
sønn av vår EOM Johan 

Ratvik, og som et klenodie 
brakte han med seg sin 

fars tale, vår første Over-

mester, som han holdt 
ved institueringen av vår 

loge. 
Med tillatelse gjengir jeg 

her denne talen i SOGA 

og sender vedlagt origi-
nalskriften. 

Storrepresentant Arne Aasen 

 

Br. Stor Sire, storembets-

menn, brødre. 

Ålesund Broderforening er 

i dag gått over i historien, loge 

nr. 82 Vesterveg er behørig 

og høytidlig instituert og star-

ter i dag sitt virke i et tradi-

sjonsrikt Odd Fellow-miljø. 

La meg innledningsvis kort 

få lov å resymere noen hoved-

punkt i det arbeid som har fun-

net sted frem til i dag. 

Etter at det på mange hold, 

så vidt jeg har hørt gjennom 

flere år har vært snakket om å 

starte en ny loge i Ålesund, 

sendte Overmestrene i loge 

Rangvald Mørejarl og loge 

Gange-Rolv ut et rundskriv til 

sine medlemmer før høstse-

songen startet i 1971, der de 

bebudet at arbeidet med å 

starte en ny loge ville bli satt i 

gang og at dette ville kreve en 

innsats av brødrene i Ålesund. 

En fem-manns-gruppe ble 

nedsatt for å forberede opp-

rettelsen av ny loge og inter-

esserte brødre fra Ragnvald 

Mørejarl og Gange Rolf ble 

innkalt til et orienterende 

møte den 20.1 samme år. 21 

brødre møtte og det ble ved-

tatt å søke Stor Sires godkjen-

nelse for å danne broderfore-

ning. Den 27.1. 1972 ble Åle-

sund Broderforening høytidlig 

instituert. 

Foreningen har siden hatt 7 

ordinære møteri en noget om-

flakkende tilværelse. Møter 

har vært holdt på Folkets Hus, 

i Sunnmøre Kredittbanks mø-

telokale og i Rhodins lokale i 

3. etasje i dette huset. 

Broderforeningens formål 

har vært snarest mulig å starte 

en ny loge i Ålesund og senest 

innen ett år. Styret i Broderfo-

reningen har vært brr. Sindre 

Olsbø, Hans G. Syvertsen, Per 

Lunden og undertegnede. Bror 

Ivar Olsbø har tiltrådt styret 

som EOM. 

Foreningens møter har i 

første rekke arbeidet med 

spørsmål vedrørende oppret-

telsen av ny Loge og 2 saker 

har markert seg, nemlig hus-

spørsmålet og Broderforening-

ens aktivitet. 

Ved siden av Broderfore-

ningen har vi også hatt en ak-

tiv kvinnegruppe, som har hatt 

sine faste møter under ledelse 

av Rebekkasøster Astrid 

Olsbø. Litt selskaplig forbrød-

ring med aktiv deltakelse av 

våre bedre halvdeler har vi 

også hatt, blant annet en 

weekendtur til Olden. 

Kvinnegruppen har gjen-

nom sin aktive innsats skaffet 

til veie og gitt loge Vesterveg 

som gaver alterduk brodert av 

str. Aslaug Syvertsen, en av 

gruppens medlemmer, lyse-

staker og lysslukker til alteret, 

lysestaker og blomstervaser til 

stolene, samt antependier og 

vi er veldig takknemlig for 

den aktive innsats og stimu-

lans vår kvinnegruppes arbeid 

har vært. 

Vår nye Loge har fått nav-

net VESTERVEG. Ordet vester-

veg eller om en vil navnet 

Vesterveg – Professor Sverre 

Steen blant annet bruker det 

som egennavn i sin bok 

”Langsomt blei landet vårt 

eget”. I Norsk Allkunnebok 

står også navnet Vesterveg, 

gammelnorsk VESTRVEGR, - 

Vestvegen, navnet har histori-

ens sus over seg. 

 

Vår kultur, vår handel og 

selv vår tilblivelse som nasjon 

bærer preg av det som er 

skjedd i Vesterveg, i forbin-

delse med England under sis-

te krig, da vi kjempet for vår 

frihet, våre fiskere. 

For Ålesund har veien mot 

vest alltid vært den store livs-

nerven og det vil den fortsatt 

være. Slik var det også i Rang-

vald Mørejarl’s og Gange 

Rolv’s tid. 

Logen skulle også ha sitt 

segl, et segl som skulle sym-

bolisere navnet og hva kunne 

da være nærmere enn et bilde 

av Kvalsundbåten i vårt segl. 

Denne båten eller restene av 

den ble funnet i en myr ute på 

Og navnet ble Vesterveg 
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Kvalsund på ytre Søre Sunn-

møre i 1920. 

Det er det eldste båtfunn 

som er gjort i landet og er tid-

festet til ca. år 500. Båten var 

62 fot lang og Ålesund Muse-

um har en modell av båten. I 

disse dager strekkes kjølen til 

en Kvalsundbåt i original stør-

relse. 

Loge Vestervegs segl, som 

for første gang er brukt på om-

slaget til vårt lille sanghefte, 

som dere har liggende på bor-

det, er grafisk løsning og viser 

akterstevnen på Kvalsundbå-

ten, båten er på veg ut i Ves-

terveg. Tegningen er utført av 

et team kjente kunstnere, Tove 

Strømme, Olav Strømme og 

Zdenka Rusova. Olav Strømme 

skriver i ett brev til meg at han 

spesielt må takke Russova for 

hennes bidrag til det som fore-

ligger, hun har et enestående 

grafisk skjønn og er blant ver-

dens fremste i grafisk kunst. 

Når Loge nr. 82 Vesterveg i 

dag er en realitet, så skyldes 

det ikke minst den interesse 

som er vist og den støtten som 

er gitt fra mange hold. Og la 

meg først få lov å nevne deg 

bror Stor Sire og Den Uav-

hengige Norske Storloge. Vi 

som har arbeidet i Ålesund 

Broderforening for den nye 

loge, har hele tiden følt, særlig 

når vanskelighetene har vært 

noe store, at vi har hatt støtte 

og en sikkerhet bak oss, en 

styrke som har vært med og 

båret det hele frem. Vi har følt 

at du Bror Stor Sire og Storlo-

gens embetsmenn har fulgt 

oss med bevåkenhet og stor 

interesse. Samarbeidet med 

br. Storsekretær har vært in-

spirerende og fruktbar, og vi 

er veldig takknemlig når Stor-

logens embetsmenn ved den-

ne begivenhet møter så fulltal-

lig opp. 

Br. Stor Sire, som Overmes-

ter i Loge Vesterveg er det en 

spesielt stor glede for meg på 

vegne av brødrene å få takke 

for den økonomiske støtten du 

har ytt Logen ved å bevilge kr. 

4500,- fra Støttefondet, slik at 

vi alt fra starten av kan bli med 

i AS Keiser Wilhelmsgate 25 

på lik fot med de øvrige loger. 

La meg så få lov å nevne 

våre to moderloger Rangvald 

Mørejarl og Gange Rolv. Ved 

siden av gaver, som vi har 

mottatt i dag, takker vi også 

for den økonomiske støtte som 

disse logene har ytt til Broder-

foreningens virksomhet og for 

all støtte ellers. En særlig takk 

til Rebekkaloge Liv for den 

velvilje Logen har vist for å få 

løst husspørsmålet. Uten den-

ne velvilje har det ikke vært 

mulig å instituere en ny Loge i 

dag. 

Kjære bror Georg – 40 års 

veteran. Du har fra første dag 

fulgt Broderforeningens ar-

beid, du har vært med på 

noen av våre møter og du har 

gitt oss gaver og jeg kan for-

sikre deg at vi setter umåtelig 

stor pris på den oppmerksom-

het, omtanke og ikke minst 

den begeistring som du har 

vist ovenfor det arbeid som 

har vært nedlagt for å få i gang 

en ny loge. I dag vil vi takke 

deg og hylle deg for dette og 

for ditt virke i ditt 40 årige 

Odd Fellow liv. 

At du ønsket å legge fei-

ringen av din store dag til 

samme dag som institueringen 

av Loge Vesterveg er for oss 

en stor ære. 

Kjære bror Georg Loge 

Vesterveg vil med denne lille 

blomsterbukett hylle deg og 

takke deg. Hjertelig til lykke. 

Kjære bror EOM Ivar 

Olsbø, dine brødre i Loge 

Vesterveg føler i dag takk-

nemlighet overfor deg. Du har 

vært initiativtaker, krumtapp 

og primus motor i det arbeid 

som er nedlagt frem til institu-

eringen av Loge Vesterveg i 

dag. Det har vært en stor gle-

de for oss alle å samarbeide 

med deg. Ditt smittende hu-

mør og din alltid inspirerende 

aktivitet, kledelig beskjedent i 

bakgrunnen, tør jeg si har satt 

preg på oss alle. 

Kjære bror Ivar en liten 

blomsterbukett ber jeg om at 

du tar imot, som et utrykk for 

den takknemlighet dine brød-

re i Loge Vesterveg føler ved 

denne begivenhet. 

Ved denne anledning vil 

jeg også få lov å takke de til-

reisende gjester fra de andre 

losjene i fylket, takk for gode 

gaver og takk for at dere ville 

komme å være med på denne 

begivenheten. 

Brødrene i Loge Vesterveg 

ser frem til et godt samarbeid 

med de andre logene i fylke 

for fremgang for felles sak. 

En ny loge er ikke et mål i 

seg selv, men det er det man 

innenfor våre ordensbygning-

ers beskyttende vegger kan så 

og høste av forbrødring, tole-

ranse, selverkjennelse, samt 

erkjennelse av at den tjener 

seg selv best, som tjener and-

re, som må være vårt mål, mål 

som stadig må kunne flyttes 

høyere opp og lengre frem. 

La meg derfor til slutt i all 

begeistringens og feststun-

dens gleder få lov å uttrykke 

håpet om at denne nye teig på 

Odd Fellow- bruket må bli en 

ny åker, hvor det kan harves 

og pløyes i følge våre tradisjo-

ner og i nye spor, slik at Odd 

Fellow Broderskapet ideer og 

etiske målsetninger kan finne 

grobunn og vokstervilkår. 

Mine brødre, vi hever våre 

glass og utbringer en skål for 

Odd Fellow Ordenens utbre-

delse og denne skål vil jeg få 

lov å rette til deg bror Stor 

Sire. 
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Vår gode og av-

holdte bror Jon 

Helge Remmen er 

ikke lenger blant 

oss. Aldri mer skal 

vi se hans lyse 

smil, høre den hjer-

telige latteren, 

oppleve rikdom-

men i hans nær-

vær. 

 

Å skrive om en 

av sine beste ka-

merater, logebror 

og sin fadder i lo-

gen, som er gått bort, er som å rette 

en anklage mot verdens orden. I sli-

ke stunder virker den forferdelig 

ulogisk og grusom. Men vi har ingen 

ting å stille opp med. Det vet vi alle. 

 

Derfor må vi nøye oss med å min-

nes vår bror for alt det gode han ga 

oss. Han var i mange år medlem av 

Odd Fellow og Loge nr. 82 Vester-

veg. Her gjorde han et stort arbeid, 

og hadde mange verv. Hessa IL had-

de også i en mannsalder mye glede 

av den innsatsen han gjorde der. 

Han var en god turkamerat på 

mange fine fjellturer både sommer 

og vinter. 

 

Jon Helge var gift, og hadde to 

gutter og et barnebarn. Våre tanker 

In memoriam 
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In memoriam 

går til hans kone Anne, guttene, 

deres ektefelle/samboer og barne-

barn, som har mistet en god ektefel-

le, far svigerfar og farfar.  

 

Anne har alltid vist stor interesse 

for det arbeidet Jon Helge gjorde i 

Logen og i Hessa IL. Hun var alltid 

med når det var tilstellinger hvor da-

mene kunne være med. 

Anne var alltid den storartede 

vertinne når de fikk besøk i hjem-

met. Hos Jon Helge og Anne sto dø-

rene alltid åpen både for voksne og 

barn. 

 

Det blir en tungt for henne plutse-

lig å stå der uten Jon Helge, og jeg 

vet at jeg ikke behøver å oppfordre 

noen til å hjelpe henne så godt dere 

kan i denne første vanskelige tiden. 

Når tankene går tilbake til Jon Hel-

ges innsats for logen, er det naturlig 

å minnes hvor dyktig han var til å 

planlegge alt som skulle gjøres, det 

være seg små eller store ting. 

Mange av de gode og morsomme 

minnene vi sitter igjen med i dag, 

skyldes denne utrettelige innsatsen 

fra Jon Helges side. Der var han ene-

stående. 

 

Jon Helge var selvstendig næ-

ringsdrivende og hadde et arbeid 

som han var glad i og som han skjøt-

te godt. Også her vil han bli savnet. 

 

Vi følte det nesten som Jon Helge 

var uunnværlig for oss, og vet at uten 

ham blir tiden fremover fattigere. La 

oss minnes, midt i sorgen, alltid det 

positive han hadde å gi oss. Jon Hel-

ge og hans innsats skal alltid ha en 

spesiell plass i våre hjerter. 

 

 

Vi lyser fred over Br. Jon Helge 

Remmens minne. 

 

 

Bror Bjørn Holstad 
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Alle som er født i 

1940-1950-1960 og 70 

årene se her; 
 

For det første overlevde vi 

å bli født av mødre som røkte 

og drakk mens de var gravid 

med oss og levde i hus fulle av 

asbestmateriale. 

 

De brukte aspirin, spiste 

muggost, rå eggprodukter, 

mengder av bacon og fet mat, 

for ikke å snakke om mat tilsatt 

alskens farge og tilsetnings-

stoffer, tunfisk rett ut av bok-

sen og vi ble ikke testet for 

diabetes eller alvorlige kreft-

sykdommer. 

 

Etter det marerittet ble bar-

nesengene og trillevognene 

dekket med alskens blyholdi-

ge stoffer i pastellfarger. 

 

Det fantes ingen barnesik-

ringer på medisinboksene el-

ler farlige vaskemidler eller 

barnelås på skap og skuffer og 

når vi syklet på syklene våre 

hadde vi ingen hjelm eller 

sykkelsko på for ikke å snakke 

om den risiko vi tok med hai-

king med fremmede….. 

 

Som barn satt vi i biler uten 

sikkerhetsbelter eller airbag. 

Vi drakk vann fra hage-

slangen og ikke flasker kjøpt 

på butikken. 

Take away food var be-

grenset til pølse og fish and 

chips, eller pølse med brød. 

Ingen Pizza Hot, MacDo-

nalds, Tacos, Baguetter eller 

Kebab. 

 

Enda butikkene stengte 

klokken 5 på ettermiddagen 

og var stengt i helgene….På 

en eller annen måte var det 

ingen som sultet i hjel av den 

grunn. 

Vi delte ofte en flaske brus 

med våre venner og alle sam-

men drakk av samme flaska 

uten at noen egentlig ble 

dødssyk av det. 

 

Vi kunne finne på å samle 

inn tomflasker, veksle dem inn 

på butikken på hjørnet for å få 

nok penger til å kjøpe kara-

meller og tyggegummi eller 

kinaputter som vi smalt av inn i 

yttergangene til folk etter å ha 

ringt på døra. 

 

Vi spiste smørkaker, loff 

med ekte smør og strøsukker 

på, upasteurisert helmelk, 

brus med sukker i og vi var 

ikke overvektig av den grunn 

fordi…….. vi var alltid ute og 

lekte. 

 

Vi kunne gå ut om morge-

nen og ikke komme hjem 

igjen før etter gatelysene ble 

tent om kvelden. Var vi seint 

ute måtte vi lure oss unna poli-

tiet som vi hadde stor respekt 

for og som passet på at barna 

Slik var det den gang da . . . 
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holdt seg hjemme om kvelden 

etter det ble mørkt. 

Ingen kunne få tak i oss i 

løpet av hele dagen. Og vi var 

OK… 

 

Vi kunne bruke timer på å 

bygge ”Olabil” av gamle 

planker og vognhjul og sette 

utfor en kjempebakke bare for 

å oppdage at vi hadde glemt å 

lage bremser. 

Vi bygde trehytter og dem-

ninger, lekte ved elvebred-

den / sjøkanten med selvlagde 

korkbåter og flåter. Padlet til 

”havs” med fartøyene uten at 

Redningssentralen ble varslet. 

 

Vi hadde ikke Playstation, 

Nintendo, Wii, X-box. Ingen 

dataspill i hele tatt, ingen TV 

med 999 kanaler å velge i, ing-

en video eller DVD-filmer, 

ingen bærbar datama-

skin, iphone eller ipad, 

blogg eller Chat-room 

på nettet…. 

 

Vi hadde venner og 

vi gikk UT og traff 

dem!! 

 

Vi falt ned fra trær, 

skar oss på tollekniver, 

brakk bein og tenner 

men det ble ingen an-

meldelser eller sak-

søkning etter slike ska-

der. 

Bare jentene hadde 

hull i ørene. 

Vi spiste mark og lekeka-

ker av søle og makken levde 

ikke i oss for evig tid. 

 

Til jul og påske lagde vi og 

malte pynten selv. Vi fikk luft-

gevær og lagde sprettert i 10 

årsalderen, vi syklet eller gikk 

til skolen og våre venners hus, 

banket eller ringte på døren, 

eller bare ropte på dem. 

 

Mor trengte ikke å gå på 

jobb for å få endene til å mø-

tes. 

 

Vi hadde ikke EU-sand i 

sandkassene i barneha-

gen….bare vanlig sand og 

ikke gummimatter under dis-

sene. Der var det betong. Hel-

ler ikke brukte vi hjelm når vi 

klatret i trær. 

 

Fotball eller slåball-lagene 

hadde lagutvelgelse og ikke 

alle fikk være med på laget. 

De som ikke fikk være med 

måtte lære seg å takle det 

selv. Tenk deg det!!! 

 

Lærerne brukte å gi oss en 

lusing og bøllene regjerte i 

friminuttene på skolen. 

 

Tanken på at foreldrene 

skulle hente oss hvis politiet 

hadde tatt oss i å gjøre noe 

ulovlig var utenkelig. De sto 

faktisk på politiets side. 

 

Våre foreldre fant ikke på 

idiotiske navn på barna sine 

som vi hører i dag. 

 

Vi hadde frihet, feiling, suk-

sess og ansvar og vi lærte å 

takle det. 

 

Og Du er en av dem! 

Gratulerer! 

 

NB! 

Vi har vært heldige å få vok-

se opp som barn i en tid før ad-

vokater og regjering startet å 

regulere livene våre for vårt 

eget beste, for godt. 
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Vi gratulerer våre veteraner 

Br. Malvin Vegsund fra Loge Ragnvald Mørejarl og Eks OM Johan Wei-

berg Gulliksen ble tildelt Veteranjuvel for 40 års medlemskap mandag 

14. mai 2012. 

Br. Thor 

Magnus-

sen ble 

tildelt Vete-

ranjuvel for 

25 års 

medlem-

skap 22. 

mars 

2012. 

Br. Are Homlong ble 

tildelt Veteranjuvel 

for 40 års medlem-

skap 13. september 

2012. 

 

Br. Terje Westad ble 

tildelt Veteranjuvel for 

40 års medlemskap 

1. november 2012. 

Et knippe av våre veteraner 

som danner en solid kontinui-

tet i Logen og i Odd Fellow 

Ordenen.  Hver på sin måte 

står disse for den gode og 

trygge holdningen vi opplever 

hver møtedag. De bidrar på 

ettermøtene, de bidrar til 

gode Logemøter, de skriver i 

SOGA. 

De står for oss som GODE 

ODD FELLOWS! 

Vi gratulerer hver enkelt av 

dere og takker for det dere 

har betydd for Logen og Orde-

nen. 
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Til Brødrene i loge nr. 82 Vesterveg 

 

Jubileumsgaven 
 

I vårt logemøte den 20. september ble 

det bevilget kr 40.000 til en gave i anled-

ning Vestervegs 40-årsjubileum. 

 

Det er foreløpig ikke fremmet noen for-

slag på aktuelle kandidater så jeg ber in-

derlig våre brødre i Vesterveg om å kom-

me med forslag som kan være aktuelle. 

Det være seg enkeltpersoner, organisa-

sjoner eller tiltak i vårt nærmiljø. 

 

Jubileumsgaven kan gis helt eller delvis 

om det skulle være flere aktuelle kandida-

ter og forslagene kan gis direkte til 

”Nevnden for utadvendt sosialt arbeid” 

ved br. Storrepresentant Arne Aasen eller 

til logens Overmester Knut Rogne. 

 

Vi burde ha forslagene så snart som 

mulig for eventuelt en avgjørelse før vårt 

40 årsjubileum. 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet 

og Sannhet 

 

Arne Aasen, 

Storrep. 

Et lite intervju med en av 

våre «eldre» brødre! 

SOGAkomiteen spør – DU 

svarer! 

Denne gang er intervjuob-

jektet Eks OM Johan Weiberg 

Gulliksen. 

 

Du har engasjert deg i ut-

smykking av den såkalte 

”Blåsalen”.  Hva er bakgrunnen 

for dette, spør vi Eks OM Johan 

Weiberg Gulliksen. 

 

Mitt svar har flere begrun-

nelser.  Da jeg første gang så 

salen nyoppusset slo det meg 

at med de lyse veggflatene 

ville den være velegnet for 

den type grafiske trykk som 

vår fremste billedkunstner, 

Professor Ørnulf Opdahl, er 

kjent for.  For det andre vet vi 

at mye av det vi omgir oss 

med er gaver gitt av fremtre-

dende medlemmer i våre lo-

ger, spesielt i forbindelse med 

innflytting i våre nåværende 

lokaler i 1963.  I tillegg kom-

mer krafttaket med opprust-

ning av lokalene for ca. 30 år 

siden.  Neste år er det 50 år 

siden lokalene ble tatt i bruk 

og da skal OF-korene i Norge 

samles til festival her.  Tids-

punktet er passende for at vår 

generasjon av medlemmer, i 

fellesskap, kan bidra til ut-

smykking av Blåsalen slik at 

den kan bli mer attraktiv både 

til internt bruk og for utleie og 

dermed bidra økonomisk til 

fellesskapet.  

Jeg tok saken opp med hus-

styrets formann, som igjen tok 

det opp i møte med samtlige 

Overmestere i våre loger.  Til-

bakemeldingen var at samtli-

ge var positive til initiativet. 

Sammen med Eks OM Jens 

Petter Grebstad i Loge nr. 7 

Ragnvald Mørejarl hadde jeg 

et møte med Ørnulf Opdahl 

som var enig i at salen var eg-

net for en samling bilder. 

Vi fikk et gunstig tilbud ba-

sert på inntil 8 bilder.  Dette 

har vi tatt opp med de respek-

tive loger og avventer deres 

behandling.  Vår loge har be-

vilget beløpet til et bilde pluss 

at vår loges Eks Overmestere i 

fellesskap har gitt ett.  Gave-

brevet ble under vår 40-års 

feiring overlevert vår OM, som 

representant for eierne av 

våre Ordenslokaler. 

Jeg håper og tror at vi skal 

komme i mål med dette pro-

sjektet.  Vi har tilsagn på fem 

bilder til nå, sier vår entusias-

tiske Eks OM Johan Weiberg 

Gulliksen. 

 

Vi regner med at du følger 

opp dette prosjektet til det er 

fullført og SOGAkomiteen øns-

ker lykke til. 

Utsmykning av Blåsalen 
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Gaver  
i forbindelse med Loge nr. 82 Vesterveg sin 

40-årsmarkering 17.11.2012. 

 

Odd Fellow-koret. 

3 sanger ved festbordet 

Loge nr. 141 Dag Hammarskjöld. 

Dag Hammarskjöld sin vimpel på stativ og 

vikingbåt i byggesett. 

Loge nr. 82 sine Eks OM’ere: Sindre Johan 

Olsbø. Nils Fiskerstrand, Johan Weiberg Gul-

liksen, Arnfinn Hoseth, Svein Werner Petersen, 

Olav Hilmar Aass, Arvid B. Brevik, Per Stor-

haug, Arne Nes, Arne Rolf Aasen og Pål Selber-

vik. 

Grafisk bilde av Ørnulf Opdahl. 

 

Ellers hyggelige bidrag fra: 

 

Rebekkaleir nr. 7 Møre. 

Loge nr. 111 Storfjord, loge nr. 88 Syn, 

loge nr. 46 Symra, loge nr. 45 Frøya og loge 

nr. 44 Venia. 

Loge nr. 113 Flåvær, loge nr. 46 Frendar, 

loge nr. 137 Friaren og loge nr. 69 Sankt 

Olav. 

Log nr. 7 Ragnvald Mørejarl, loge nr. 23 

Gangerolv, loge nr. 34 Liv og loge nr. 6 St. 

Veronika. 

Leir nr 4 DTS. 

Stor blomsterbukett 

 

Hjertelig takk til dere alle sammen! 

 

Ålesund 21.11.2012 

Knut Rogne, OM 

 

Broder Terje  

Jag vill tacka för en fan-
tastisk helg i Ålesund 

Broderligen i VKS 

Jörgen Andersson 

ÖM 141 Dag  
Hammarskiöld 

Tack för ett fantastiskt 

trevligt möte i Ålesund 

och det fina omhänder-

tagandet vi fick. Det var 
första gången men defi-

nitivt inte sista gången vi 
kommer att besöka Åle-

sund. 

 

I Vänskap Kärlek Sanning 

 

Georg och Margaretha 

Hahne 
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Logens  40 års fest ble av-

holdt lørdag 17. november 

2012. Festkledte  og med godt 

humør så samles vi nesten 120 

stk. til fest kl. 17.00. 

Presist kl.17.30 gikk vi inn i 

logesalen til en minnerik opp-

levelse. 

Br. Arvid Brevik har vært 

med på flere Festloge 2 og han 

sa at dette var den mest stilful-

le og korrekte seremonien han 

har vært med på. 

Etter vi forlot logesalen så 

samles vi til en aperitiff ute 

hvor latteren og vennskapet 

var til å ta og føle på. Her må 

sies at det kunne vært servert 

litt mer og muligens raskere 

noe å drikke. 

Odd Fellowkoret sang 3 

flotte sanger. 

Alle fant frem til sine  reser-

verte plasser og festen kunne 

begynne. Se menyen! Mange 

fine taler og gaver ble over-

rakt .  

Sigurd Arild Kipperberg 

underhold helt nydelig med 

sine viser og fortellinger om 

visene. 

Bløtkaker som du sjelden 

ser høyere og flottere og fan-

tastisk smak med litt kaffe og 

en liten cognac avsluttet dette 

vidunderlige måltidet. 

 

All  ære til dem som fikk 

elever ved Borgund videregå-

ende Skole, Kokke– og Restau-

rantlinjen til gjøre denne kvel-

den til noe helt spesielt. 

Bussen forlot festen omtrent 

kl.01.00 men ganske mange 

ble sittende en liten time til 

slik at de fikk bruke opp sine 

bonger. (noe som må sies å 

være genialt så slipper  vi 

vekslepenger og alt går mye 

raskere.)  

 

Takk til de som arranger-

te en kjempeflott fest. 

 

Br. Erling Helseth 

 

Loge nr. 82 Vesterveg fyller 40 år 

Bilder: Br. Erling Paulsen, fru Randi og Leif Slinning i hyggelig passiar. 

UM Gunnar Vassbotn i høytidelig positur foran kveldens begivenheter. 

Birgitta Petersson. Br. Ludolf Gudmundseth og frue Arna, Br. Nils Fiskerstrand 
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Menyen for kvelden: 

Forrett: 

Kamskjellsalat i terteskjell, dressing 

1 glass hvitvin til forretten 

Hovedrett: 

(serveres 2 ganger) 

Estragonstekt lam ytrefilet, grønnsakragu, søt 
peppersjy, ovnsbakte amandinepoteter 

2 glass rødvin til hovedretten 

Dessert: 

Sitrusterrine med granateple 
og mint Panna cotta 

Festbordet er 

dekket og for-

retten står klar. 

 

50 års Veteran 

Sindre Olsbø 

gleder seg. 
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Det er fest i Vesterveg . . . I gjestelista, side 19, finner dere alle navna 
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Kveldens talere var 

mange og dyktige. Korte 

og gode taler. 

 

Br. Terje Westad vokter 

kakene og beundrer den 

fine logoen på hver kake. 

 

Sigurd Arild kipperberg 

 

Servitørene (som er ele-

ver ved skolen som sto 

for maten) 
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DSS Olav Aass med frue Elisabeth 

Deputert Stor Sire Per Arne Vidnes med frue Magnhild 

Eks DSS Liv Brevik med mann Arvid 

Storrepresentant Arne Aasen med frue Helen 

OM Oddlaug Sporsheim med mann  Malvin 

Fotograf Arve Fjærli med frue Birte 

Giskegata utpå kvelden 
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OM Knut Rogne viser 

fram tegning av viking-

skipet, et byggesett vi 

fikk fra Loge nr. 141 Dag 

Hammarskjöld. 

Sogas redaktører ser 

fram til ferdiggjøring av 

dette prosjektet. Med Lo-

gens dyktige UM, som 

også er byggmester av fag, 

regner vi med at han vil 

lede Logens øvrige, hendi-

ge brødre til ferdiggjøring, 

som del av underholdning-

en i et ettermøte. Sogas 

redaktører innskrenker 

seg til å være til stede og 

journalistisk formidle inn-

trykk fra dette ettermøtet, 

kanskje også med bilder. 

Vi gleder oss! 

Etternavn, Ledsager, Fornavn, Loge, Antall  

Aasen, Helen, Arne, V/STRepr, 2 

Aass, Elisabeth, Olav, V/DSS, 2 

Alnes, Hildegunn, Sigmund, Leir 4, 2 

Andersson, Ann-Louise, Jörgen, DH/OM, 2 

Andreassen, Siri, Martin, V, 2 

Bergsten, Lars, DH/E/SKM, 1 

Bigseth, Anniken, Tore, V, 2 

Bjørstad, Sangwan, Jan Roar, V, 2 

Breivik, Solveig Fannemel, John, RM, 2 

Brevik, Liv, Arvid, V, 2 

Dolmen, Tove, Johan, V, 2 

Eriksen, Hanna, Knut Berge, V, 2 

Fiskerstrand, Randi, Nils, V, 2 

Fjærli, Birte, Arve, V, 2 

Grimstad, Johan, Kirsten, St.V, 2 

Grøvik, Steinulf, St.O ,1 

Gudmundseth, Arna, Ludolf, V, 2 

Gulliksen, Johan Weiberg, V, 1 

Hahne, Margareta, Georg, DH/KM, 2 

Harsvik, Elisabeth, Kjell, V, 2 

Helseth, Wenche, Erling, V, 2 

Henningsen, Turid, Sindre, V, 2 

Henningsen, Anne-Gerd, Per Helge, GR, 2 

Hoel, Anne-Lise, Asbjørn, V, 2 

Holen, Anne-Marie, Roe, V, 2 

Holst-Dyrnes, Alvhild, Ingebrigt, V, 2 

Homlong, Else-Karin, Are, V, 2 

Hoseth, Anny, Arnfinn, V, 2 

Jakobsson, Anders, DH/EOM, 1 

Jørgensen, Gerd, Hermod, V, 2 

Karlsen, Bodil, Odd, V, 2 

Kulø, Odd, Flåvær, 1 

Kvammen, Tone, Distr 4, 1 

Larsen, Gunvor, Arvid, V, 2 

Liseth, Evelyn, Venia, 1 

Magnussen, Tordis, Thor, V, 2 

Mjelva, Julie, Trygve, V, 2 

Naalsund, Bjørg, Odd-Birger, V, 2 

Nybø, Ole-Arne, V, 1 

Olsbø, Sindre, V, 1 

Olsson, Eva, Jan, DH/K, 2 

Oust, Monica, Arnt-Erik, V, 2 

Paulsen, Randi, Erling, V, 2 

Persson, Birgitta, Peter, DH/UM, 2 

Petersson, Birgitta, Göran, DH/EOM, 2 

Ratvik, Ellen From, Hans-Emil, Kong Haakon 139, 2 

Rishaug, Marianne, Ingvar, V, 2 

Rogne, Ann Mari, Knut, V/OM, 2 

Rødseth, Grethe, Jarle, V, 2 

Seljeflot, Bjørg, V, 1 

Skar, Oddrun, Bjørn, V, 2 

Sletfjerding, Gerd, Per, V, 2 

Slinning, Hilde, Leif Dagfinn, V, 2 

Sporsheim, Malvin, Oddlaug, Liv, 2 

Storhaug, Oddrun, Per, V, 2 

Sæter, Turid, Leir 7, 1 

Sæter, Sylvi, Sigbjørn, V, 2 

Søreide, Arne, Friaren, 1 

Torset, Evy, Jon Arne, V, 2 

Vassbotn, Eva, Gunnar, V/UM, 2 

Vegsund, Hanna, V, 1 

Vidnes, Magnhild, Per-Arne, Storlogen, 2 

Voldsund, Gro, Jan, V, 2 

Westad, Liv, Terje, V, 2 

Østraat, Oline, Anton, v, 2 

 

Totalt 117 deltakere 

Deltakere ved Loge nr. 82 Vestervegs 40 års fest 17.11.2012 
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”Det var slik det begynte” . . . 
Deputert Stor Sire, Dist-

rikt Stor Sire, Storrepresen-

tant, OM, Brødre, Gjester fra 

fjern og nær, 

 

Jeg er blitt bedt om å si noe 

om foranledningen til oppret-

telsen og institueringen av vår 

loge, Nr. 82 Vesterveg. 

 

I 1970 / 71 hadde br. Stor 

Sire ved to anledninger på-

pekt at tiden var inne for å un-

dersøke muligheten for opp-

rettelse av en tredje loge i 

Ålesund.  Bakgrunnen var at 

de to andre logene, Nr. 7 

Ragnvald Mørejarl og Nr. 23 

Gange Rolv var blitt store med 

140 / 150 brødre.  De var også 

blitt 50 og 25 år gamle og en 

knoppskyting ut ifra disse var 

på tide.  Bakspillere for tanke-

ne var Spesial Deputert Stor 

Sire Georg Garshol fra loge 

Gange Rolv og Distrikt Depu-

tert Stor Sire Kjell Høegh 

Krohn fra loge Ragnvald Møre-

jarl. 

 

11. okt. 1971 deltok Stor 

Sire Arne Espelund i et felles-

møte her i regi av loge Ragn-

vald Mørejarl, hvor han talte 

om Ordenens utvikling og vi-

dere utbygging.  Dette var 

den ytre rammen for et initia-

tiv for en felles sak for begge 

loger, som igjen resulterte i at 

Stor Sire anmodet Eks OM Ivar 

Olsbø fra loge 

Gange Rolv om å 

undersøke mulig-

hetene for en tredje 

loge. 

 

Det var med vel-

kjendt entusiasme 

br. Ivar Olsbø gikk 

løs på saken.  Han 

fikk med brr. Johan Ratvik og 

Per Lunden fra loge RM og 

Hans G. Syvertsen og Sindre 

Olsbø fra loge GR i Arbeidsut-

valget.  Samtidig ble det an-

modet om oppslutning om en 

ny loge.  Det måtte være en 

frivillig sak og det måtte ikke 

være til skade for de eksiste-

rende loger.  I første omgang 

meldte det seg 12 

brr. i tillegg til Ar-

beidsutvalget. 

 

Utvalget arbeidet 

hurtig og effektivt 

og allerede innen 

utgangen av 1971 

var de formelle 

godkjennelser i or-

den for opprettelse av Ålesund 

Broderforening som 27. januar 

1972 hadde konstituerende 

møte hvor Arbeidsutvalgets 

medlemmer enstemmig ble 

valgt til styre med br. Johan 

Ratvik formann, br. Sindre 

Olsbø nestformann, br. Hans 

G. Syvertsen sekretær og arki-

var, br. Per Lunden kasserer 

og br. Ivar Olsbø tiltrådte som 

Eks OM.  DDSS Kjell Høegh 

Krohn foretok den høytidelige 

instituering av foreningen og 

innsatte det valgte styret i sine 

verv.    

Foreningens første vedtak 

var medlemskontingent.  Den 

ble etter forslag satt til Kr. 5,- 

pr. måned.  Tidene og økono-

mien har forandret seg. 

Broderforeningen ble møtt 

med forståelse, velvilje og 
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hjelpsomhet fra moderlogene 

og med denne broderånden i 

ryggen gikk styret til det prak-

tiske arbeidet med å bygge 

opp en tilstrekkelig stor med-

lemsmasse, finne et høvelig 

navn, skaffe utstyr og bringe 

mange formaliteter i orden.  

Dette var oppgaver som enga-

sjerte og forente brødrene.  

Også ektefellene ble engasjert 

med å skaffe utstyr. 

  

Det vil føre for langt å kom-

me inn på ytterligere detaljer, 

men vil likevel nevne at vi 

ikke hadde faste lokaler i den-

ne tiden.  Møtene ble holdt 

eksternt.  Også etter institue-

ringen vandret vi rundt delvis i 

denne salen og et møterom 

tilhørende Rohdins Restaurant 

i tredje etasje, besøkte andre 

loger inntil vi fikk en velvillig 

avtale med loge Liv om å dis-

ponere logesalen annet hvert 

møte.  Senere løste husproble-

met seg. 

 

Logen skulle ha et navn.  

Vår Ordens lokale nestor, Br. 

Lars Hansen, anmodet br. 

Ratvik om å finne et navn i tråd 

med de andre logenes, høv-

dingenavn fra Vikingetiden, 

men broderforeningen ville ha 

noe symbolsk.  Ca. 20 navn 

ble forkastet inntil br. Johan 

Ratvik kom med det forløsen-

de:  Vesterveg.  Det symboli-

serte hele vår historie gjen-

nom alle tider.  Det var i Ves-

terveg våre fiskere og fangst-

menn i det vesentlig har hen-

tet sitt levebrød.  Det var i 

Vesterveg utferdstrangen og 

eventyrlysten ble tilfredsstilt.  

Det var i Vesterveg man dro 

for å søke nye muligheter, nytt 

håp og nytt grunnlag når nø-

den var som størst i landet og 

det var i Vesterveg så mange 

herfra dro under siste krig for 

å kjempe for land og frihet.  

Vesterveg – et navn som sym-

bolsk favnet alt – også moder-

logenes navneskikk. 

Logen skulle også ha et 

segl.  Akkurat da var en kopi 

av Kvalsundskipet, det eldste 

funnet i Norge av en båt med 

kjøl, under bygging.  Den var 

utgravd i Kvalsund i Herøy og 

dateres til Folkevandringsti-

den, for ca. 1500 år siden. 

Hva ville passe bedre sam-

men med navnet Vesterveg 

enn at vi kunne nyttiggjøre oss 

Kvalsundskipet i vårt segl.  Br. 

Ratvik tok med tegningene til 

sin fetter Billedkunstneren 

Olav Strømme, og spurte om 

han kunne hjelpe oss.  Det 

hadde han ikke tid til da.  Det 

var bare to måneder til logen 

skulle institueres, men hans 

datter Tove Strømme og hen-

nes venninne, tjekkiske Zden-

ka Rusova, ville ta oppdraget i 

fellesskap og det ble en lykke-

lig løsning.  Deres forslag ble 

mottatt med begeistring.  Seg-

let viser akterstavnen av Kval-

sundskipet med roret/styre-

åren.  Stavnen kneiser høyt, 

skipet er i utferd, på veg mot 

fremtiden, mot nye mål og 

oppgaver.  Det er i Vesterveg. 

 

Seglet har stil, skipet reis-

ning.  Styreåren symboliserer 

OM’s/høvdingens faste hånd 

om roret.  Alt er med å gi vyer, 

fantasi og tankeflukt samtidig 

som det strengt fremhever 

symbolikken. 

Seglet pryder toppen av 

vår ceremonimesterstav og 

klokken som Undermester be-

nytter og som også finnes i 

logene Dag Hammerskjöld og 

Flåvær. 

 

Ved institueringen 11. no-

vember 1972, som ble foretatt 

av Storlogens embedsmenn, 

hadde logen 32 medlemmer.  

27 kom fra moderlogene pluss 

5 stk. som var opptatt i disse 

for den nye logen.  I dag er vi 

11 stk. igjen av disse. 

 

La meg også nevne at alle-

rede i mars 1973 fikk vi an-

modning fra loge nr. 141 Dag 

Hammarskjöld, Stockholm om 

å bli deres vennskapsloge.  I 

37 år har vi jevnlig besøkt 

hverandre, det har skapt 

mange vennskapsbånd og i 

dag er de rikt representert 

her. 

 

Til slutt må jeg få nevne vårt 

husorgan SOGA, som kom i 

stand etter initiativ av vårt 

chartermedlem og andre OM, 

br. Sindre Olsbø.  Første nr. 

kom ut til jul i 1974.  Den er 

blitt vår kollektive hukommel-

se og har innholdsmessig og 

teknisk utviklet seg med tiden, 

og representerer fortsatt det 

initiativ, kreativitet og optimis-

me som vår loge har vært pre-

get av i 40 år. 

 

Takk for oppmerksomhe-

ten. 

  

 

Johan Weiberg Gulliksen 

EOM 
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Etiketten er ikke bare den 

som er klebet på ølflasken, 
det er også et uttrykk for 

hvordan man oppfører 
seg, fører seg i visse sam-

menhenger. 
Odd Fellow Ordenen har sin 

etikette, som ikke fraviker så 
mye fra vanlig etikette, men en 
etikette som bør følges.  

La meg ta et par små ek-
sempel sett med humoristiske 
øyne, men som absolutt menes 
alvorlig: 

Er man på veg til en middag 
der man aner at ting kan ta tid 
og man er litt sulten: 

Spis litt på forhånd eller 
stopp på Statoil og ta deg en 
pølse. Da klarer du å vente med 
forretten til alle starter samtidig. 

Det er FORBUDT å drikke / 
være påvirket når man skal inn i 
Logesalen. 

Vent til du kommer ut derfra  
-  og kanskje litt til. Det blir alltid 
nok å drikke for den som treng-
er det. 

Vent med å forsyne deg av 
poteter og saus inntil kjøttet er 
kommet på din tallerken . 

DA kan du fylle på med saus 
og potitter før du sender den 

videre til noen som sikkert er 
like sulten som du, men likevel 
venter. 

Vær høflig og oppmerksom  
på de rundt deg, tilreisende og 
gjester bør konverseres. 

Vi skal ikke be noen reise ut 
av landet – vi ber bare om at 
etiketten flyttes fra ølflasken og 
ut i selskapslivet. 

Et sterkt eksempel er følgen-
de:  

The Reception (1792) av 

James Gillray viser til den bri-

tiske ambassadøren sin 

manglande etikette då han ber-

re knelte og ikkje bøygde seg 

heilt for den kinesiske keisa-

ren. Møtet førte til at det britis-

ke følgjet blei bede om å forla-

ta Beijing. 

Etikette er reglar for skikk 

og bruk i visse samanhengar, 

særleg i øvre lag av samfun-

net, som hoff, i selskapsliv og 

seremoniar. Dei kan omfatta 

korleis ein skal kle og te seg, 

oppførsel ved måltid, korleis 

ein skal helsa og tala, kva ein 

kan uttrykka og korleis. I ut-

gangspunket er etikette ofte eit 

sett uskrivne reglar, sjølv om 

desse kan samlast og skrivast 

ned. Slike reglar dannar der-

med ei skjult sperre mellom 

dei som kan og dei som ikkje 

kan reglane. 

Tid, stad og rang påverker 

etiketten, som kan variera my-

kje. Møte mellom etikettefor-

ventingar frå ulike kulturar 

kan lett skapa forvirring eller 

forulemping. Å følgja rett eti-

kette i internasjonalt diplomati 

er dermed svært viktig. 

 
Med absolutt vennlig og 

broderlig hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet 

Bror Terje Westad 

Etikette 

http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Gillray&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kneling&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/wiki/Keisar_av_Kina
http://nn.wikipedia.org/wiki/Keisar_av_Kina
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Skikk_og_bruk&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Skikk_og_bruk&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoff&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Selskapsliv&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/wiki/Seremoni
http://nn.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ltid
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Helsing&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Uskrivne_reglar&action=edit&redlink=1
http://nn.wikipedia.org/wiki/Danning
http://nn.wikipedia.org/wiki/Diplomati
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Buenos dias compadre! 

Dermed er min spansk 
oppbrukt! 

 

No har vi starta på siste 

veka her nede, vi har begynt 

å gle oss til å kome heim att til 

– tru det eller ei – å sjå att 

heimlege trakter og vener og 

litt lågare temp. Vi he hatt det 

nauta godt her nede. Vi har 

rusla i naturen i solskin og fi-

nevêr. Vi har ete både i 

”heimen” og på restaurantar 

rundt om kring. Det som er 

det vanskelegast her i var-

men, er å takle utfordringane 

med væskebalansen. Vi har 

likevel gjort vårt beste, og det 

ser ut til at vi har klart oss 

gjennom det på ein skarve 

måte! 

Det har blitt med berre eitt 

møte på ”Tres Encanenados” 

dette året. Saman med bror 

Terje G og Jorunn vart Karin 

og eg sist onsdag bedt til mid-

dag hos Una og Inge Huse. 

Det var i Maspalomas på eit 

fantastisk hotell med ditto mat. 

Vi fann ut at vi passa godt inn 

både når det gjaldt mat og 

hotell! Vi har vore og sett på 

sandkunst i ein park nede i 

Puerto Rico. Fantastisk å sjå 

kva folk lagar til som dei veit 

vil gå til grunne etter kort tid. 

(Legg ved eit bilde). 

Neste onsdag skal vi feire 

to 70-års dagar med vener frå 

brattvågmiljøet, så då rekk vi 

heller ikkje møte i OF-

klubben. Fredags kvelden 

skal vi på potetballfest til Åsta 

og bror Sindre. Vi gler oss!! 

Vi har ikkje hatt temp un-

der 20 grader sidan vi kom 

hit. Det har lagt på rundt 27 

gr, men med ein liten fin bris, 

går fjellturane greitt unna. 

Vatn er viktigaste bagasjen, 

og på ein 4-timars tur går 1 

liter vatn fort unna. Ikkje minst 

gledeleg – vi er godt tørste 

når vi kjem tilbake til 

”heimen”! 

Det har blitt nokre år her 

nede på Gran Canaria no, 

men vi har aldri sett øya så 

grøn som den er i år. Vi har 

stifta bekjentskap med flokke-

vis av geiter oppe i fjella. Det 

kan vi ikkje minnast å ha sett. 

Fjellturane har blitt kortare 

med åra. Før tok vi turar både 

på 7 og 8 timar. No synest vi 

det er nok med turar på 4 ti-

mar. Vi har fundert litt på år-

saka til dette, men har ikkje 

funne noko løysing på det 

enno. Vi har møtt folk som 

meiner det har noko med al-

deren å gjere, men det har vi 

inga tru på!! 

Til ei forandring har vi siste 

døgnet hatt både storm og 

regn. Til no i dag har det der-

for vore indoor games. Det 

var kanskje det som gjorde at 

denne helsinga vart skriven. 

No, kl 1130 har regne stoppa, 

men vinden har løya berre litt. 

Det er likevel ikkje verre enn 

at vi kan gå ut å ete lunch. Det 

er faktiske her på hotellet. 

Den vert påspandert av nokon 

som vil prøve å selje oss noko 

ull-utstyr. Vi skal vel makte å 

unngå kjøp, men gratis lunch 

gjer sikkert godt i ein skrott 

frå Sunnmøre. 

Så heilt til slutt: Vi fekk 

med oss kampen Hødd – 

Tromsø. Fantastisk!! At Vester-

veg sit 40-års Jubileum var ein 

suksess, er vi ikkje i tvil om. 

God Jul til alle vi ikkje mø-

ter på førejulsmøta i Logen!

Helsing frå Brr Terje Gjøsund 

og Rolv Rørhus med sine beste 

halvdelar 

Helsing frå Gran Canaria! 

Ei hytte vi såg oppe i fjellet her. Den var ikkje heilt i Bjorlistandard, men likevel i 

bruk. 

Så var det eit bilde av "en nøgen dame" 

i ein sandskulpturpark,  
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LEIE FERIELEILIGHET ? 

Ny romslig leilighet i Oba (Alanya) i Tyrkia 

leies ut til voksne. 2 soverom, 2 bad, stor balkong m.v. 

Gå inn på www.123hjemmeside.no/kristin-steinolav-leilighet 

for nærmere opplysninger, kart og bilder eller ring 975 57 991. 
Kristin Farstad Aass 

Stilling ledig i Soga 
En drastisk tittel, men de bolde redacteurer ser behovet for en styrkelse av staben, både  

skrivende og litt teknisk kyndig. Det vi ser etter er en bror som har nødvendige kreative  

evner, evner til samarbeid og ideskapning og kunne uttrykke seg skriftlig. 
Hvis DU føler du er rett person for dette så ta kontakt med brr. Terje eller Arne så ser vi  

hva vi kommer fram til. Lønna er: fornøyde fjes og arbeidstida blir av og til lang. 

Smilehullet 
Mora: Odd Ronny, nå må du gå og 

legge deg, og husk å be kveldsbøn-

na di. 

Odd Ronny: - Men mamma, jeg kan 

da ikke forstyrre Jesus nå, mitt i 

fotballkampen! 

Smileholet 
Med lova i handa. 

Ein bonde på bytur vart kjend med ei fiskarkone — faktisk så godt kjend at det 

enda med farskapssak. Til alt hell var fiskaren ei storsinna sjel som tilgav kona og 

beheldt både henne og den nye ungen. Men han forlanga ein ting: Bonden skulle 

betale forsørgarbidrag til ungen. 

Etter litt ueinigheit hamna saka i retten. 

Bonden viste til Jordlova paragraf 36,2, 2. ledd, punkt D, som lyder ”Viss ein del av 

bonden sin sæd fell på annen manns grunn, skal grøda tilhøyre grunneigaren”. 

Fiskaren protesterte ikkje på det, men drog fram punkt 16 i Lov om Fiske og 

Fangst, der det står: ”Dersom fastståande reidskap blir sett innanfor grunnlina på 

ein annan manns grunn, skal det kappast så tett inntil festet som mogleg, for der-

med hindre at ny skade oppstår. 

Smileholet 
Ei gravid kvinne var veldig 

redd for fødselssmerter og 

inngikk avtale med mannen 

sin. Då ho skulle føde brukte 

lækjaren ein ny teknologi der 

ein kunne overføre smertene 

til barnets far. Då fødselen 

starta førte dei 10 % av 

smertene til mannen, som 

var til stades ved fødselen. 

Men han merka ikkje noko. 

Så prøvde dei med 20 % 

utan at han merka noko til 

det. Til slutt overførte lækja-

ren all smerte til faren, men 

han merka framleis ikkje 

noko. Etter eit par dagar 

kom dei heim og då låg post-

bodet død på trappa. 

2. søndag i Advent 
er kjedelig hos min bestemor fra Sunnmøre. Hun 

tenner bare ett lys og setter det foran et speil . . . 

TeWe 

http://www.123hjemmeside.no/kristin-steinolav-leilighet


 

27 

Vårtur 2012 

Loge Vestervegs vårtur 

gikk av stabelen lørdag 2. juni. 

Reisemålet var Tafjorden 

og middelet var buss. 

Arrangementskomiteen be-

sto av: 
Erling Helseth / Sindre Hen-

ningsen / Odd Karlsen / Jan 

Sandblåst og UM Gunnar Vass-

botn. 
I tillegg hadde vi god hjelp 

av Pål Selbervik som ordnet pol-

varer, Johan Dolmen som sørget 

for at alle betalte drikkevarene 

de drakk, Jan Roar Bjørstad som 

hjalp til å pakke maten og få 

den på kjøling og ikke å for-

glemme Olav Fugelsø som be-

sørget at lunsjen ble handlet inn 

og tilberedt. 

For å hoppe rett på den lun-

sjen: Fabelaktig som vanlig. 

Våre brødre KAN dette med å 

fremstille måltider som vi virke-

lig HUSKER. Takk til kokkene og 

komiteen for den. 

Første stopp var Kokkestei-

nen med glimt over til Inste og 

Ytste Skotet, og med forfrisk-

ninger. 

I Tafjorden ble vi møtt av 

Astor Furset. Han bor selv i Fjø-

ra og har drevet skredforskning 

i mange år. 

Fra dype daler og hull til 

høye fjell kan man si da han er 

tannlege av yrke. Han har skre-

vet bøker om bl.a. Tafjordulyk-

ka der sa mange liv gikk tapt. 

Drept av tsunamien fra fjellra-

set. 

Hallbjørn Brekke som er an-

satt i Tafjord Kraft Produksjon 

var også inne i hallen og guidet 

oss. 

Vi dro så en tur opp til Zaka-

riassdammen der mye av kar-

fetn til strømmen på Sunnmøre 

hentes fra. 

Blåtind var stedet for middag 

med stor M, guiding og under-

holdning. God mat og topp 

stemning. 

Den 13 år gamle ungjenta 

som underholdt oss med vakker 

sang. Bl.a. Somewhere over the 

rainbow. 

heter Mathilde Øvrebust og 

er fra Stordal.  

 

Atter en gang takk til bror 

UM Gunnar Vassbotn og hans 

mannskap. 

Takk for turen 

 

Br. Terje Westad 
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Her er programmet for Lysaksjonen:  

12.45 Ungdomsmusikken går fra St. Olavsplass til Korsatunnelen,  

  og spiller i tunellen. 

13.00:  Velkommen v/ DSS Olav Aass 

13:05  Ungdomsmusikken spiller  

13.15: Ordfører Bjørn Tømmerdal leser Appell  

13.25:  Lysene tennes og Volsdalen barnekor synger “Håpet og Flammen” 

13.30:  Anne Holst Dyrnes leser diktet “Alle barn trenger en familie”  

13.40  Odd Fellow koret synger, og de avslutter med “Deilig er Jorden”,  

  der alle synger med på siste verset. 

13.50  Avslutning 

   

Arrangør: Odd Fellow Ordenen, Ålesund, og Frivillige for SOS-barnebyer 

Bli med på en hjertevarm 
og fin markering midt i 

adventstida. Vi inviterer til 
Lysmarkering i Korsatun-

nelen lørdag 15. desember 
kl. 13.00. 

  

Odd Fellow Ordenen har 

gått sammen med SOS-

barnebyer om prosjektet Sam-

men for barn i Malawi, hvor vi 

skal bidra til at det byg-

ges en ny SOS-barneby i 

Malawi. Denne lørdagen 

ønsker vi å rette blikket 

og tankene mot barns be-

hov for et trygt hjem, ved 

å samle kommunens inn-

byggere for å tenne lys i 

Korsatunnelen. 

  

Vi håper dere har an-

ledning til å ta en pause 

fra julestria, og opp-

fordrer dere til å ta 

med lys, slik at vi 

sammen kan tenne 

lys som symbol på at 

alle barn i verden 

trenger en trygg fa-

milie å vokse opp i, 

og håp om en frem-

tid. 

  

Ungdomsmusikken 

spiller ved julegrana 

på St. Olavsplass, og 

vil marsjere til Korsa-

tunnelen straks de er 

ferdige. I tunnelen 

spiller de for oss før 

åpningen av Lysak-

sjonen. 

Velkommen til Lysmarkering  

15. desember kl. 13.00 
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Primstaven i Julesoga 2012 
 

Loge Vesterveg er samlet 

til julemøte den 13. desember 

i år. Denne dagen er ifølge 

primstaven, Lucia-dagen. 

Dette skjer ikke så ofte. Så 

lenge som denne spalten har 

eksistert i Soga, er dette tred-

je gangen at julemøtet holdes 

på Luciadagen. Som vi har 

vært vant til, er det søstrene i 

Rebekkalogene Liv og Vero-

nica som annen hvert år, har 

framført Luciaspillet for oss. 

Denne gangen er det Loge 

Veronica som har gledet oss. 

Vi takker for det. 

 

Vi har ikke i denne spalten 

skrevet så mye om bakgrun-

nen for Luciadagen. Det kan 

derfor være på sin plass nå å 

skrive litt om bakgrunnen til 

den Luciafeiringa som vi er 

vitne til i dag. 

 

I primstaven har dagen fått 

betegnelsen Luciemesse, 

Lussimesse, Lussi  langnatt. 

Som alle merkedagene i 

Primstaven har også denne 

dagen en religiøs bakgrunn. 

Dagen er til minne om 

Sankta Lucia som ble født ca. 

år 284 i byen Syrakus ( nå Su-

racusa) på Secilia. Hun ble 

drept for sin kristne tro, på 

samme sted, antagelig i år 

304. Det er derfor ikke så rart 

at hun er Suracusas skytshel-

gen. 

Det er mange sikre opp-

lysninger om henne på grunn 

av at hun ble feiret så tidlig 

som ca. år 400, ikke lenge 

etter sin død. Selve legenden 

om henne er imidlertid mer 

tvilsom. 

Lucia var en rik og vakker 

jomfru som i ung alder ga et 

evig kyskhetsløfte uten å si 

det til noen. 

Da hun var i gifteferdig 

alder lovet moren henne bort 

til en hedensk mann. Hun ba 

til Gud om at han måtte redde 

henne fra å bli gift. 

Hennes mor ble etter en 

tid syk, og Lucia overtalte 

henne til å dra til Sankta Aga-

tes grav i Catania, som lå like 

i nærheten. Moren ble på mi-

rakuløst vis helbredet etter 

besøket, og lovet datteren at 

hun skulle forbli ugift. 

Da den kommende brud-

gom fikk høre dette ble han 

rasende og anga Lucia som 

kristen, til keiser Diokletians 

statholder.  Hun ble på ulike 

måter forsøkt drept, men Gud 

beskyttet henne, men til slutt 

ble hun drept av et sverd 

stukket i halsen. Hun døde 

likevel ikke før en prest had-

de gitt henne sakramentet. 

Navnet Lucia er hunnkjønn 

og er avledet av det latinske 

navnet Lucius, som betyr ly-

sende. Dette er sannsynlig  

årsaken til at man på Sicilia 

tidlig begynte og brenne bål 

og holde en lysfest for Sankta 

Lucia. 

Skikken med å la en hvit-

kledd Luciaskikkelse med 

lyskrans i håret gå i spissen 

for et opptog av hvitkledde 

piker med tente lys, oppsto i 

Tyskland først etter reforma-

sjonen. Det er likevel spor av 

Luciadyrkingen i Norden alle-

rede før reformasjonen i 

1536. Luciaskikken slik vi 

kjenner den, kom til Norge 

på 1700 tallet, fra Tyskland. 

Det finnes mange varianter 

av Luciaspillet. Opphavet til 

den varianten som framføres 

av våre Rebakkasøstre, kjen-

ner jeg dessverre ikke til. 

Noen kan kanskje hjelpe 

meg.? 

 

I forbindelse med Lucia- 

dagen har det også oppstått 

et begrep, Lussi  langnatt, 

den lengste natt i året. 

Det stemmer ikke i vår tid. 

Bakgrunnen for dette er at 

Norge i år 1700 gikk over fra 

den Julianske kalender til den 

mer nøyaktige Gregorianske 

kalender. I den Julianske ka-

lender faller vintersolverv på 

den 13. des., men i den Gre-

gorianske er vintersolverv 

21. des.  Den lengste natta 

blir da rundt 21./22. des., og 

ikke natt til 13. desember. 

For øvrig kan vi nevne at 

vintersolverv  er knyttet til en 

annen merkedag i primsta-

ven, nemlig Tomas-messe 21. 

desember. Dette har vi skre-

vet om i tidligere Soga. 

 

Br. Per Sletfjerding ønsker 

alle brødre med familie en 

riktig god og fredfull  julefei-

ring. 

PRIMSTAVEN 
Mortensgås er Primstavens symbol for Marimesse som 

er den 11. november, Loge nr. 82 Vestervegs fødselsdag 
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Redacteurens hjørne ∆ 
Kjære lesere! 

 

På nytt er vi på veg inn i adventstiden. Jeg føler det er veldig kort tid siden jeg satt 

i samme situasjon som nå: Skriv noe i JULESOGA!   

 

La meg starte med å si beklager; det ble ikke HØSTSOGA i år. Av mange grunner. 

Helsemessig samtidig som jeg var formann i komiteen som skulle sørge for at 

Loge Vestervegs 40-års markering ble til det VI VILLE DEN SKULLE BLI! 

Sammen med meg hadde jeg EOM Arvid Brevik, br. Ingebrigt Holst-Dyrnes og 

br. Arve Fjærli. OM Knut Rogne og UM Gunnar Vassbotn møtte på alle møter. 

 

Med egne ord: Logens 40-års markering ble veldig bra! 

 

Vi har også hatt en flott tur inn i Tafjord med omvisning og lunsj i selve anlegget. 

 

Vi har mistet vår gode bror Storrepresentant Jon Remmen i år. Et stort tap for Logen. 

Andre brødre har også hatt sine personlige tap i løpet av året. 

 

Vær et lys for andre 
_______________  

Økonomi er en del av hverdagen vår uansett vinkel. 

Vi går snart inn i et nytt år og håper at våre lesere også i 2013 vil støtte opprettholdelsen av SOGA. 

På forhånd takk! 

 

Personlig abonnement: 

Kontonummeret er  3900 61 20788 Loge Vesterveg. 
Merk innbetalingen Abonnement SOGA! 

 

Takk til alle våre bidragsytere! 

Vi ønsker alle våre lesere en fredelig jul og sier vel møtt i det nye året! 

 

Terje Westad 

Redacteur 

  sammen med Arne Nes – teknisk Redacteur 

 

terje.westad@mimer.no 

mailto:terje.westad@mimer.no
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01.01.1929 84 Østraat, Anton Emil  

07.01.1941 72 Lie, Einar  

08.01.1933 80 Paulsen, Erling  

09.01.1963 50 Oust, Arnt-Erik  

10.01.1939 74 Fosse, Bjørn  

17.01.1944 69 Stokkeholm, Arne Alf  

19.01.1958 55 Andreassen, Martin Jens  

19.01.1945 68 Pedersen, Roger Johan  

28.01.1939 74 Engvik, Svein Erling  

28.01.1939 74 Storhaug, Per Elias  

29.01.1939 74 Larsen, Arvid Hjalmar  

30.01.1953 60 Voldsund, Jan Mindor  

03.02.1956 57 Naalsund, Odd Birger  

04.02.1926 87 Gulliksen, Johan Weiberg  

05.02.1946 67 Aass, Olav Hilmar  

10.02.1953 60 Harsvik, Kjell Bjarne  

13.02.1946 67 Eliassen, Ola  

15.02.1952 61 Refsnes, Bjørn  

21.02.1958 55 Hildre, Rodney  

21.02.1941 72 Selbervik, Pål  

22.02.1947 66 Nesdal, Jon Gunnar  

25.02.1951 62 Vassbotn, Gunnar Trygve  

06.03.1958 55 Blomvik, Ronny Harald  

06.03.1941 72 Sandblåst, Jan Arne  

07.03.1960 53 Fagerli, Terje  

15.03.1954 59 Løkvik, Odd Henry  

16.03.1958 55 Rogne, Knut  

17.03.1958 55 Fugelsø, Olaf  

25.03.1960 53 Dolmen, Johan  

01.04.1946 67 Holen, Roe Mathias  

01.04.1936 77 Hoseth, Arnfinn  

01.04.1951 62 Slinning, Kjell-Arne  

05.04.1943 70 Stadsnes, Erling  

06.04.1947 66 Aasen, Arne Rolf  

07.04.1935 78 Olsbø, Sindre Johan  

09.04.1963 50 Henningsen, Sindre  

10.04.1958 55 Fossheim, Oddgeir  

13.04.1974 39 Kamp, Magne  

14.04.1945 68 Ramstad, Magnor  

20.04.1963 50 Østraat, Håkon-Jarle  

21.04.1944 69 Nybø, Ole Arne  

22.04.1970 43 Åkre, Christian  

27.04.1953 60 Hodder, Olav Behrentz  

30.04.1945 68 Sæter, Sigbjørn Harald  

02.05.1947 66 Slinning, Leif Dagfinn  

03.05.1964 49 Bjørge, Dagfinn  

06.05.1949 64 Stenseth, Hugo  

11.05.1950 63 Rishaug, Ingvar  

22.05.1943 70 Hurlen, Robert Jan  

23.05.1930 83 Omenås, Ingvar  

29.05.1937 76 Rørhus, Rolv  

01.06.1922 91 Istad, Einar  

03.06.1975 38 Kranghratoh, Trond Vidar  

04.06.1970 43 Bigseth, Tore  

06.06.1922 91 Gudmundseth, Ludolf  

17.06.1933 80 Helland, Svein  

20.06.1931 82 Magnussen, Thor Idar  

20.06.1961 52 Østraat, Sverre Haakon  

21.06.1927 86 Vadseth, Hans Peder  

22.06.1933 80 Homlong, Are  

22.06.1953 60 Sunde, Lidvar  

23.06.1942 71 Dybvik, Jogeir  

23.06.1937 76 Fiskerstrand, Nils  

26.06.1935 78 Hoel, Asbjørn  

29.06.1938 75 Vadseth, Per Sverre  

30.06.1942 71 Olsen-Husø, Arne  

01.07.1941 72 Vassbotn, Olav  

02.07.1938 75 Nes, Arne  

03.07.1944 69 Giskeødegård, Rolf Arne  

05.07.1935 78 Hole, Kjell  

09.07.1951 62 Kristiansen, Jarle  

10.07.1931 82 Fossum, Torbjørn Harald  

18.07.1962 51 Torset, Jon Arne 

23.07.1927 86 Holstad, Johan K.  

05.08.1949 64 Skrondal, Ola  

06.08.1942 71 Jørgensen, Hermod  

18.08.1941 72 Holst-Dyrnes, Ingebrigt Ingvar  

22.08.1961 52 Bjørstad, Jan Roar  

22.08.1954 59 Fjærli, Arve S.  

25.08.1956 57 Omenås, Yngve  

28.08.1942 71 Gjøsund, Terje  

04.09.1943 70 Nørve, Asbjørn Randulf  

12.09.1957 56 Mjelva, Steinar  

12.09.1957 56 Mjelva, Trygve  

12.09.1938 75 Sletfjerding, Per Magnus  

13.09.1952 61 Tenfjord, Svein Rune  

16.09.1948 65 Brevik, Arvid Birger  

19.09.1967 46 Storeide, Magne Andreas  

25.09.1947 66 Rødseth, Jarle Norman  

04.10.1936 77 Sørland, Leiv  

13.10.1937 76 Grimstad, Johan Peter  

17.10.1937 76 Hagen, Arne Kjell  

29.10.1939 74 Westad, Terje  

03.11.1947 66 Holstad, Bjørn Edgar  

06.11.1955 58 Skar, Bjørn  

07.11.1950 63 Helseth, Erling  

12.11.1936 77 Salen, Rolf  

19.11.1947 66 Drønnen, Rolf Oscar  

26.11.1946 67 Karlsen, Odd  

30.11.1948 65 Moa, Webjørn  

01.12.1929 84 Eidslott, Ole Gustav  

12.12.1946 67 Eriksen, Knut Berge  

15.12.1940 73 Petersen, Svein Werner  

25.12.1948 65 Hildre, Hans Petter  

30.12.1951 62 Flatvad, Endre  

Brødre fyller år 
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SOGA-redaksjonen 

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

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

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

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

Møteprogram våren 2013 

 

06.01.  13.00  Nyttårsloge St.V/GR/Liv/V/RM 

10.01.  19.00 O Thomas Wildey  GR/V/RM 

14.01.  19.00  Leir Ålesund 

24.01.  19.30 O Fd.  ≡ Regnsk. og budsj. / Rapp. Nevnder 

31.01.  19.30 ≡ +2  

07.02.  19.00 O Klba. 

14.02.  19.00  Leir Ørsta 

21.02.  19.30 O Fd. 

28.02.  19.30 O +2 

07.03.  19.30 O Fm Friaren  

14.03.  19.30 O Påskemøte / 40 Ve.Ju. Galla 

20.03.  19.00  Leir Ålesund 

04.04.  19.30 O EOM 

11.04.   19.30 O 40 Ve.Ju. Galla 

15.04.  19.00 O Besøk Loge nr 151 Bolsøy 

22.04.  19.00  Leir Ålesund 

25.04  19.30  Info.m. 

02.05.  19.30 O 25 Ve.Ju. Galla 

16.05.  19.30 O Fd. ≡ 1.g.N 

23.05.  19.30 O Fd. ≡ 2.g.N og V  

30.05.  19.30 O Fd.    

01.06    Vårtur 
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Storkjøkken Møre AS 

930 11 830 

Ola Eliassen 

 

J. Dolmen & Sønn AS 

70 12 99 87 

Johan Dolmen 

 

J. Weiberg Gulliksen AS 

70 11 85 00 

Johan Weiberg Gulliksen 

 

Grytten AS 

70 10 90 00 

Ingebrigt Holst-Dyrnes 

 

KIS Nord AS 

70 17 60 10 

Jan Roar Bjørstad 

 

Brages Bilforretning AS 

70 17 82 00 

Trygve Mjelva 

 

Brannsikring Norvest AS 

70 17 88 90 

Odd Birger Naalsund 

 

A R T Prosjekt AS 

70 15 24 80 

Magnor Ramstad 

 

Jon’s Kontor AS 

70 12 40 15 

 

 

BT Entreprenør AS 

70 17 94 00 

Pål Selbervik 

 

Munck Cranes AS 

915 99 605 

Ola Skrondal 

 

Aseco Gull og Sølv 

Kipervikgata 7 

Arne Stokkeholm 

 

ET Hydraulikk AS 

70 21 04 40 

Svein Rune Tenfjord 

 

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 

 

Bandak Engineering AS 

90 66 74 63 

Odd Karlsen 

 

LISU Consult AS 

994 61 020 

Lidvar Sunde 

 

ISS Facility Service AS 

0508 OSLO 

Olaf Fugelsø 

 

Tres Encanedados 

92 42 87 70 

Sindre Olsbø 

 

NorEngros  

Ødegaard Engros AS 

952 03 103 

Tore Bigseth 
 

 

Loge Vesterveg kvitterer 
med takk for medlemmenes annonser 

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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Gode brødre. 

 

Når jeg sender alle brødre 

min julehilsen, er det ikke i 

første rekke for å følge opp en 

hyggelig og god tradisjon, 

selv om det i seg selv er en 

god ting.  

 

Det jeg ønsker er å minne 

oss alle om at vår gamle Or-

den er ganske moderne av 

seg når vi ser etter. Den er en 

prosjektorganisasjon. Det som 

preger en prosjektorganisa-

sjoner er at så snart den er fer-

dig med et prosjekt, tar den 

fatt på et nytt. 

 

Tenk litt på følgende: 

 

Våre budord skal ikke rea-

liseres bare én gang, og så er 

det slutt. Budordene er alle et 

vedvarende prosjekt. Når vi 

besøker de syke, gjør vi det 

stadig på nytt. Når vi oppdrar 

de foreldreløse, forsetter vi å 

oppdra stadig nye generasjo-

ner med foreldreløse. Det er 

den konkrete begrunnelsen 

for vår Landssak.  

I Den  Hellige Skrift heter 

det: «De fattige har dere alltid 

hos dere!» Konsekvensen av 

dette er at vi aldri blir ferdig 

med å bekjempe fattigdom-

men. Det er et vedvarende 

prosjekt. 

 

Nå når det går mot vår dei-

lige og varme julefeiring i 

2012, vil jeg minne dere om et 

dikt av svensken Stig Dager-

man  (1923-1954): 

 

 
Jorden kan du inte göra om.   
Stilla din häftiga själ.   
Endast en sak kan du göra:   
en annan människa väl.   
Men detta är redan så mycket   
att själva stjärnorna ler.   
En hungrande människa mindre  

betyder en broder mer. 

 

 

Dette bør være vårt felles 

og hver enkelts prosjekt nå i 

denne førjulstiden, nemlig å 

finne frem til et medmenneske 

som trenger vår tid, vår om-

sorg og vår hjelp, og gjerne 

våre penger hvis det er det 

det dreier seg om. 

Jeg retter et stille spørsmål 

til hver enkelt av oss: Er det 

ikke nettopp dette vår Orden i 

hele sitt virke og vesen opp-

fordrer oss til, nemlig å bidra 

med at 

 

En hungrande människa 

mindre  betyder en broder 
mer? 

 

Gjør vi dette kan vi feire jul 

som Odd Fellows, vel vitende 

om at verden er blitt et bedre 

sted å leve for et av våre med-

mennesker. 

 

En riktig God Jul og et Godt 

fremgangsrikt Nytt år ønskes 

alle brødrene i logen. 

 

 
Broderlig hilsen i 

Vennskap,  

Kjærlighet og Sannhet 

 

Morten Buan 

Stor Sire 

Julehilsen til brødrene fra Stor Sire 
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