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Kjære brødre. 

 
Sommeren 2010, er defini-

tivt over og høsten tar oss inn 

i ei ny årstid som kan være 

både vakker og lunefull.  

På hytta vår i Stordal så vi 

sist helg snøen krype ned-

over fjelltoppene rundt, trær 

og lyng har fått et snev av 

høstfarger, og fuglene har for 

lengst lagt turen sørover. 

Noen av brødrene er også 

som trekkfuglene, så snart 

høsten kommer så reiser de 

sørover.  

Jeg håper at brødrene 

har hatt en fin sommer, 

med avkobling fra hverda-

gen og gitt seg tid til å 

nyte våren og sommeren 

sammen med familie og 

venner. Gode dager med 

opplevelser, avkobling og 

litt sol og varme inn i mel-

lom. 

Vi har tilbrakt sommeren i 

nærområdet og det gjør vi 

vanligvis, kan ikke ta sjansen 

på å være borte den dagen 

sommeren kommer. Da kan 

vi stemme i med dikteren 

Ivar Aasen: 

 

" Og når liene grønkast 

som hagar 

   Når det lavar av blomar 

på strå 

  Og når netter er ljose som 

dagar 

   Kan ein ingen stad venare 

sjå”. 

 

Høsten er ingen nedtur, 

tvert imot vi har mye å se 

fram til. I Logen har vi en 

hektisk og spennende høst 

framfor oss og vi er allerede 

godt i gang med gradspasse-

ringer, innvielse og 40 og 25 

års jubilanter og mye mer. 

Det er godt å være i 

gang igjen og vi håper at 

denne perioden også vil gi 

kollegiet og brødrene 

gode innpulser og opple-

velser. 

Vi hadde i foregående 

periode godt fremmøte i 

Logen og det er vi svært 

glade for. Det gjør både 

arbeid og innsats mer in-

spirerende, og vi håper 

denne trenden vil fortset-

te. 

 

Men det er et tankekors 

at altfor mange brødre 

ikke kommer på møtene 

våre. 

Grunnen kan være ulike 

årsaker: 

Vi har en gruppe som 

på grunn av alder og fysis-

ke plager ikke ser seg syn 

med å gå ut. 

Så har vi de som ikke 

møter på grunn av familie, 

arbeid reiser etc. 

Er man lenge borte er 

det lett å komme ut av ryt-

men og ikke lenger finner 

seg til rette. Og derfor blir 

det tungt å komme i gang 

igjen. 

Dette er noe vi sammen 

må ta tak i før det er for 

sent. Vi snakker stadig om 

å verve nye medlemmer 

og det er viktig, men det 

er minst like viktig å prøve 

å aktivisere våre altfor 

mange passive medlem-

mer. 

Vi må i fellesskap prøve 

å finne løsninger som kan 

være til hjelp for dem det 

gjelder. 

Vi kan til enkelte møter 

hente og bringe de som 

ikke kommer seg av gårde 

med egen hjelp. Påvirke 

de andre til å komme om 

ikke hver gang så av og til 

slik at kontakten opprett-

holdes. 

Dette vil jeg ha som en 

prioritert oppgave denne 

perioden, det kreves en 

innsats frå våre aktive 

brødre, men jeg tror det 

vil bære frukter. 

 

Jeg vil til slutt ønske alle 

brødrene en god logehøst. 

 

. 

Med hilsen i Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet 

 

Pål Selbervik 

Overmester 

Overmester har ordet 
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Storrepresentanten har ordet 
Det siste halvåret har været 

et halvår fullt av forandringer 

og uforutsette hendelser. Min 

kone og jeg har noen år tenkt 

på at vi burde få oss en bolig 

over en etasje, men det har 

liksom ikke blitt tatt helt på 

alvor og derfor stadig blitt ut-

satt. 

Men så skjer alt samtidig og 

vel så det. 

En innkalling til kontroll på 

kreftavdelingen på sykehuset 

virket noe foruroligende, men 

formen var jo god så bekym-

ringen var ikke særlig stor. 

Det ble en samtale og prøveta-

king av prostata. Etter vel 14 

dager forelå resultatet og det 

var ikke like bra. Det er kreft i 

prostata og dette må vi gjøre 

noe med, sa legen. Du er et 

par år for gammel, men det 

ser ut for at du er i bra fysisk 

og psykisk form, så jeg vil an-

befale operasjon, sa samme 

lege. Det er forresten forun-

derlig at en kan "bli for gam-

mel" til en operasjon. Men jeg 

fikk vite at en helst ikke opere-

rer denne typen kreft på per-

soner over 70 år. Jeg var 72. 

Operasjonen ville skje over 

sommeren. 

En prat på hjemmebane 

satte fart i planene om en lett-

stelt leilighet som en kan bo i, 

selv om en skulle bli alene. 

Ordenens budord er ganske 

klare på dette punkt; Husk, du 

skal dø. 

En dag så jeg en boligan-

nonse i avisen og viste den til 

min kone. Hun ble veldig in-

teressert, den leiligheten bør 

vi se på. Derfor møtte vi på 

visning. Leiligheten, med be-

liggenhet, rominndeling og 

standard for øvrig falt absolutt 

i smak. Ingen trapper! sa min 

kone, begeistret. Trapper er 

ikke noe særlig når man har 

kols og en dårlig fot. 

Men så måtte vi også selge 

det huset vi hadde og det ble 

også en jobb å gjøre. Vi kon-

taktet en megler for oppga-

ven, skaffet takstmann osv. 

Så startet budrunden på ny 

leilighet, det var spennende 

dager til det hele var i boks. 

Huset vi hadde ble solgt i lø-

pet av vel 14 dager så det gikk 

greit og vi fikk også kjøpt lei-

ligheten. 

Hele tiden var det rydding, 

tømming, kasting, turer til 

gjenbruk og Freteks - alt gikk i 

en fei, med god hjelp av våre 

døtre som stilte opp. 

Jeg tenkte hele tiden på at 

vi burde klare å bli ferdige 

med det aller meste på den 

nye leiligheten før jeg skulle 

opereres. Etter operasjon må 

en ta det ganske rolig en leng-

re periode, så jeg hadde lyst 

til å få malt og tapetsert mest 

mulig før jeg ble satt ut av 

spill. 

Men alt har gått veldig bra. 

Kort fortalt, oppussing og flyt-

ting gikk fint. Gode venner 

med sterke rygger og hender 

og nok biler til kjøring, gjorde 

at hovedflyttingen var gjort på 

ca. tre timer. Helt utrolig! 

Men så skulle ting på plass, 

alt var pakket i esker og mer-

ket, så det var i grunnen bare 

arbeid som gjensto. Vi satset 

på at soverom og kjøkken var 

på plass, det andre fikk kom-

me etter hvert. 

Ennå var det noen uker til 

jeg skulle møte i Trondheim 

og vi var i grunnen veldig trøt-

te av alt styret med pappesker 

og andre ting som ikke lå slik 

at det en trengte ble funnet. Vi 

bestemte oss for å la alt ligge 

og ta en tur i bobilen og til 

tross for at vi fikk vår del av 

sommerens regnbyger var 

skifte av miljø veldig velkom-

ment. 

Etter noen dager var vi 

hjemme og kunne starte med 

friske krefter. 

Jeg reiste til Trondheim og 

ble operert med radikal 

prostataectomi, en robot som 

styres gjennom kikkhull i ma-

gen. Operasjonen gikk fint og 

etter to døgn reiste jeg hjem. 

Helt fantastisk. 

Nå er det opptrening og 

tilhørende småproblemer, 

men alt ordner seg og utsikte-

ne til full helbredelse er gode. 

Noen kontroller fremover høs-

ten og vinteren har jeg fått be-

skjed om. Ennå har vi noen 

esker og bilder som ikke er 

plassert, men vi skal bo her 

lenge, så det ordner seg nok. 

Jeg ser fram til å fungere 

100 % i Logen, foreløpig litt 

redusert, men det kommer! 

Det siste halvåret har altså 

vært et begivenhetsrikt halv-

år. 

 

Hilsen i V. K. og S. 

 

Arne Nes 

Storrepresentant 
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”IT’S A GOOD SPOT.” 
”It’s a good spot” sa en 

utenlandsk Odd Fellow bror, 

og siktet til det han totalt sett 

hadde funnet i sitt medlem-

skap i Odd Fellow. Er jeg 

enig i dette? Odd Fellow 

med sine lange linjer og røt-

ter i visdommen fra de som 

gikk foran, sine ritualer og 

sine belæring. Er det en bra 

plass for meg?  Jeg leter etter 

et sted, sier det urbane men-

neske, med turisten som sitt 

sinnbilde. Vi er på et sted, 

men føler ikke at det er vårt 

sted. Fremmedfølelsen er vår 

arv. ”Hjemløs og fredløs skal 

du være på jorden”, heter 

det i 1.Mosebok om Kain, ur-

bildet på mennesket som 

flykter fra seg selv i jakten på 

å fylle det udefinerte tomrom 

i seg selv. Den jakten finner 

sin ytterlighet i Cyberspace, 

”den digitale byen”. Men 

den digitale byen tilbyr ikke 

forankring i noe som helst. 

Den er utarmet på  kontinui-

tet, drenert på langsiktighet. 

Den mangler pålitelighet og 

forutsigbarhet.  Den er et fan-

tasifoster. 

Jeg tror det er få ting som 

er så oversett i vår tid som 

vårt behov for å ha røtter, 

tilhørighet. Rotløsheten kan 

være et av vår samtids størs-

te problem, fordi den stjeler 

fastheten i vår tilværelse.  

Uten røtter  blir vi for lette i 

gjennomtrekken av ideer og 

innfall. 

Et menneske får røtter ved 

å referere seg til et felles-

skap som strekker seg bak-

over i tiden, og på den måten 

gir den enkelte hjelp til å ori-

entere seg fremover. Det 

meste i livet handler om 

dømmekraft.  

Når dertil gamle sannhe-

ter brytes opp og nye tar 

over, er gode råd dyre. 

Hvem og hva skal vi lytte til... 

Nå må du som leser dette 

ikke forstå meg dit hen at all 

forandring er til å vike unna. 

Oppbrudd og stabilitet i sunn 

forening, uten forveksling 

eller sammenblanding. To 

tanker i samtidighet. De to 

idealene må spenne mot 

hverandre. Skal vi gå frem-

over må vi akseptere tidvis å 

stå kun på en fot. Spenningen 

holder balansen oppe. Ver-

ken mett av vår velstand el-

ler urimelige krav til oss 

selv.         

Å søke å komme unna 

denne spenningen tror jeg 

vil lede oss til en rotløs og 

selvfornektende fostring.  

 

Indianeren satt og snakket 

med sitt barnebarn. Han sa: I 

alle mannesker bor det to ul-

ver som sloss. Den ene er ond. 

Det er sinne, frykt, misunnel-

se, sjalusi, grådighet, arro-

ganse, selvmedlidenhet, løgn, 

hovering, overlegenhet og 

egoisme. Den andre ulven er 

god. Det er glede, fred, håp, 

ro, ydmykhet, velvilje, empati, 

tillit, vennskap, kjærlighet og 

sannhet.  

Hvilken ulv vinner, spurte 

barnet. 

Den du mater, svarte bes-

tefaren. 

I Odd Fellow har jeg fun-

net mye fostring i tanker 

tenkt av de store personlig-

heter som har gått foran.  

Eksemplene er mange, 

som Frans av Assissis mekti-

ge bønn, eller Albert 

Schweitzer som sa at – alt 

dette hverdagslige og ubety-

delige er til sammen tusen 

ganger mer verdifullt enn en 

handling som vekker opp-

merksomhet ute i verden. 

Eller hva med Konfutses klo-

ke lære om oppriktighet, 

som ikke bare fullbyrder vår 

egen utvikling, men er også 

en hjelp for andre. La vi i 

denne opplistingen også ta 

med Paulus udødelige ord 

om kjærligheten. – Om jeg 

eier profetiske gaver og 

kjenner alle hemmeligheter 

og all kunnskap, men ikke 

har kjærlighet, da er jeg in-

tet. 

Selv om vi lar oss påvirke 

av lære og visdom fra våre 

veiledningens mestere, er 

det ikke sagt at alt dermed 

vil synes enkelt. En slik på-

stand ville være et bedrag. 

Derfor kan heller ikke Odd 

Fellow tilby en oppskriftbok 

på livsvisdom og dømme-

kraft. Mye er imidlertid vun-

net den dagen vi nekter å 

godta at vårt liv er som et siv 

som bøyer seg for alle vinder 

fra alle retninger. Vi mennes-

ker er slik skrudd sammen at 

vi trenger mange referanse-

punkt og mange røtter for 

vårt personlige, moralske, 

intellektuelle og åndelige liv. 

Men for den som vil fordype 

seg i budskapet blir Odd Fel-

low noe umisselig verdifullt. 

Dette er imidlertid en seint 

voksende plante, som krever 

stort engasjement og stor vil-

je over lang tid. Ja, jeg er 

enig med min utenlandske 

bror i at – Odd Fellow, it’s a 

good spot for me. 

 

 

Storrepresentant for  

Leir nr 4 De Tre Søyler 

 

Arvid B Brevik 

EksOMalt 
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Primstaven høst 2010 

 

Denne gangen vil jeg ta 

for meg 14. oktober. Den-

ne dagen er en stor mer-

kedag på primstaven. 

Primstavnavnet er Vin-

ternatt (på norsk), men da-

gen heter egentlig Cal-

listus. 

Grunnen til at jeg foku-

serer på denne dagen nå, 

er at dagen også er en stor 

dag for Loge Vesterveg. 

Denne dagen er det 

nemlig planlagt tildeling 

av 40 års veteranjuvel til 

EOM Nils Fiskerstrand. 

En slik begivenhet me-

ner jeg bør festes til Prim-

staven. Vi gratulerer med 

dagen! 

 

Så tilbake til den vanli-

ge forklaringen på denne 

dagen. 

Begrepet Vinternatt 

skyldes at primstaven ven-

des til vintersiden denne 

dagen. Primstaven består 

nemlig av to sider, en vin-

terside som går fra 14. ok-

tober til og med 13. april 

og en sommerside som 

går fra 14. april til og med 

13. oktober. Den 14. okto-

ber er med andre ord den 

første vinterdagen. 

 

Betegnelsen Callistus  

er knyttet til Den hellige 

Callistus. Han er født i 

Roma, men fødselsdatoen 

er ikke kjent.  I sin ung-

dom var St. Callistus slave 

i en kristen familie. Han 

fikk god undervisning i 

kristendommen og andre 

kunnskapsområder. Han 

fikk en ledende stilling i et 

pengekontor, men påførte 

kontoret betydelige tap. 

For dette og for å ha brå-

ket i en synagoge, ble han 

satt i fengsel. Etter løslatel-

sen ble han rådgiver og 

diakon for pave Zefyrius 

(199 – 217). Han ble også 

utnevnt til forstander for 

en menighet som fortsatt 

bærer navnet San Callisto. 

I år 217 døde paven, og 

St. Callistus ble valgt til 

pave. Valget  var omstridt 

og det ble valgt en motpa-

ve for første gang i histori-

en. Callistus fortsatte som 

biskop til sin død. 

I ettertid har han gått 

inn i kirkehistorien som en 

av mest aktive og bemer-

kelsesverdige paver i den 

tidlige kirkehistorie. Han 

døde som den 16. pave i år 

222. Han døde ikke mar-

tyrdøden. 

 

Et værtegn for denne 

dagen er som følger. 

 

Den første vinterdagen 

er en viktig merkedag for 

vinterværet. I Trøndelag 

kalte man dagen for vin-

terspåmann. Er det godt 

vær denne dagen, kan en 

vente en god vinter. 

 

Inndelingen av året i en 

vinterside og en sommer-

side går langt tilbake i før-

kristen tid. Denne dagen 

(vinterdagen) og to dager 

framover, ble feiret som 

vinterblot i norrøn tid. Da 

ofret de for ”a`rs og fridar” 

– for godt år og fred. 

Nå skulle man forbere-

de seg til vinteren og  all 

innhøsting skulle være fer-

dig. 

 

Da skal alt være i hus, 

som føder mann og mus. 

 

Denne dagen skulle 

bjella settes på hesten, slik 

at den kunne høres når 

den kom. 

I Østerdalen har det all-

tid vært skikk å si 

”jøssenamn” (I Jesu navn) 

når man forlater hesten i 

stallen om kvelden. Dette 

for at de underjordiske 

ikke skulle bruke hesten 

om natta. 

 

Vi får håpe på fint vær 

den 14.oktober. 

 

Br. Per Sletfjerding. 

 

PRIMSTAVEN 
Mortensgås er Primstavens symbol for Marimesse som 

er den 11. november, Loge nr. 82 Vestervegs fødselsdag 
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KRAKOW – POLSK  

KULTURHOVUDSTAD 

 

Ved ”hymeskotstid”  

laurdag 28. august d.å. 

landa vi i Krakow. Ein ko-

parbrun fullmåne helsa oss 

velkomne til Polen. 

Vår guide – ei polsk jen-

te på 32 år fødd i Gdansk – 

hadde utdanning frå 

Høgskulen på Lillehammer 

og hadde budd på Hamar i 

8 år – snakka perfekt 

norsk. 

Polsk historie er både 

interessant og tragisk. 

Midt i Europa med ulike 

stormakter som naboar 

opp gjennom historia. 

Preussen,  Østerrike-

Ungern, Sverige, Ukrainia, 

Littuaen, Tyskland og 

Russland (Sovjet-Unionen).  

Alle ville ha og tok til ulike 

tider ein bit av Polen. 

 

Sentralstyresmaktene i 

Krakow og seinare i War-

szawa hadde relativ liten 

makt over landet. Det var 

adelsslektene – magnate-

ne – rundt om i landet som 

faktisk styrte landet. Mili-

tærstellet var svakt og 

også det var langt på veg 

styrt av magnatene. Med 

andre ord var Polen eit lett 

bytte for grådige naboar. 

Religionen har alltid 

stått sterk i det polske fol-

ket. Stalin undervurderte 

nok dette då han prøvde å 

avkristne Polen. 

 

Vi budde på eit nytt og 

moderne hotell i utkanten 

av Krakow. Ein førsteklas-

ses sjåfør  henta oss kvar 

morgon og vi var ikkje til-

bake på hotellet før sei-

nekvelden. 

Krakow blir ein ikkje 

ferdig med på 5-6 dagar. 

Byen kom unna dei verste 

krighandlingane under 

den 2. verdskrigen. Dei 

store armeane tørna som 

kjent saman lenger nord i 

landet. 

Krakow var hovudstad i 

Polen frå år 1000 til 1609. 

Krakow fekk bystatus i 

1257. 

Rundt Gamlebyen var 

det – som så mange andre 

byar – bygt forsvarsmur, 

men denne vart seinare 

reven, og det vart anlagt 

park. Gamlebyen er i dag 

omgitt av dette grøntbel-

tet. 

 

Første stopp på vår by-

vandring var Wawelhøgda 

med festning, katedral og 

kongeslott – eit velkjent 

landemerke i byen. Wa-

welhøgda ligg ved elva 

Wisla. Elva Wisla har gjen-

nom historia vore ein sent-

ral ferdselsåre i Polen. 

Wisla renn både gjennom 

Krakow og gjennom War-

szawa.  Elva har sitt ut-

spring i Tatryfjella heilt sør 

i Polen og renn ut i Øster-

sjøen ved Gdansk. 

I Gamlebyen er det 

mange gode restauranter. 

KRAKOW – POLSK  

KULTURHOVUDSTAD 
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Middagen inntok kvar dag 

i Gamlebyen. 

Ingen skal kunne klage 

på maten. Men store res-

tauranter under gatenivå 

med berre ei smal trapp 

ned er lite egna for perso-

nar med klaustrofobiten-

denser. Brannsjefen i Åle-

sund ville nok ikkje god-

kjent eit slikt etablisse-

ment. 

Eit besøk i Saltguvene 

sto også på vårt program. 

130 m under bakkenivå. 

Frå inngangen gjekk det ei 

tretrapp ned til sjølve gru-

veområdet. Det var trangt 

og eg prøvde å halde litt 

avstand til personen fram-

føre meg. Det gjekk betre 

enn eg frykta. Klaustrofo-

bifølelsen låg på lur. 

Saltgruvene står på 

verdsarvliste til UNESCO. 

Størst inntrykk gjorde St. 

Kingaskapellet ( 12 m un-

dertaket) der gruvearbei-

darane hadde dekorert 

med skulpturar høgt ut i 

”saltfjellet.” 

Kunst med høg kvalitet. 

Turen opp att gjekk i ei 

heis der vi sto ” som sild i 

tønne” og vel så det. Men 

turen tok berre 40 sekun-

der. 

Dag 4 var vi i Auswitz og 

Birkennau. 

Følelsemessig hadde eg 

vel større problem den 

gongen vi for mange år 

sidan var i Bergen-Belsen. 

Denne gongen var vi meir 

førebudd. 

Vi tok ikkje eit einaste 

foto. Motiva var ikkje noko 

for familiealbumet. Om 

kvelden åt vi middag på 

ein jødisk kafe med jødisk 

musikk og sang. 

 

Den 5. dagen var vi i Za-

kopane. Vinterhovudsta-

den i Polen heilt sør i lan-

det eit steinkast frå grensa 

til Slovakia. Men det besø-

ket vart øydelagt av stri-

regn frå morgon til kveld. 

Gatene vart omgjort til 

bekkefar. 

 

Polen og Ukraina skal 

arrangere fotball EM i 

2012. Trafikkmessig merka 

vi godt til det med vegan-

legg og venting ut og inn 

av Krakow. 

 

Men eg rår trygt alle til 

å besøkje Polen og då må 

ein naturlegvis ta med kul-

turhovudstaden Krakow. 

 

Ålesund, 17. september 

2010. 

 

Are Homlong. 
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Når Loge Vesterveg 

drar på tur, er det i følge 

EksOM Jon Remmen, all-

tid fint vær. Slik også den-

ne gangen, da familietu-

ren lørdag 28. mai 2010 

gikk til Valldal, Trollsti-

gen og Knut Slinnings 

spektakulære hotellpro-

sjekt på Alstad Gård like 

ved Gudbrandsjuvet.  

Samtlige deltakere, for-

delt i to busser, hadde en 

storartet dag i noe av Nor-

ges flotteste natur. Humø-

ret i bussen var det ingen 

problemer med og når 

alle er blide og godt opp-

lagt så bare MÅ det bli 

vellykket. Ingen hadde 

behøvd å stå opp i gryotta 

heller, turen startet beha-

gelige kl. 11.00 fra Rute-

bilsentralen, med andre 

ord, det var umulig å for-

sove seg! 

På Sjøholt plukket vi 

opp fire deltakere fra 

Loge Bolsøy i Molde, 

nemlig Overmester Ottar 

Brox med frue Evy Gry-

ner Brox og Storrepresen-

tant Edmund Talseth med 

frue Jenny Talseth. De 

gled alle godt inn i Ves-

terveg-miljøet. 

På Trollstigen var et en 

meget vel tilberedt lunsj, 

et havets festbord i mini-

format, tilberedt av brr. 

Olav Fugelsø og Erling 

Helseth. Disse jobbet til 

langt på kveld dagen før 

for at vi skulle få frt kuli-

nariske på fjellet. Noe 

Ut på tur, aldri sur! 

Vi tar ’an i F! Husorkestret forbereder seg alltid grundig. 

Brr. kasserer og Skattmes-

ter har full oversikt og tar 

det hele med stor ro . . . 

Her er det rom for  

luftige svev! 
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slikt skal det bli vanskelig 

å kopiere, for ikke å si, 

overgå. Det smakte så 

godt og det var så rikelig, 

at det var bare vellyd å 

høre hvor en enn vendte 

seg. Sammen med god 

drikke ble ganen i virke-

lig godlune. 

Vegen til Trollstigen 

var åpnet et døgn før, og 

de som har sine salgsbo-

der og diverse bevert-

ningssteder på Trollsti-

gen hadde ikke rukket å 

åpne enda, men vi hadde 

jo mat, så det ble ingen 

problemer i så måte. Men 

det ble desto bedre tid til 

en tur rundt og se seg om. 

Det har foregått et omfat-

tende bygningsarbeid i 

området og det skal bli 

spennende å ta turen 

igjen, når alt en nå kunne 

se påbegynt begynner å 

fungere. Men vi kom oss 

både til utsikten og kunne 

gå stien videre oppover. 

Så var det neste høyde-

punkt, Slinnings hotell-

prosjekt. Og noe slikt har 

vi aldri sett før. Flere ho-

tellrom står på jernsteng-

er som er borret ned i 

fjellet og plassert slik at 

elva nesten går under 

hyttegulvet. En har følel-

sen av å sitte midt i elva 

behagelig tilbakelent i en 

myk sofa eller romslig 

dobbeltseng. Store glass-

flater sørger for at dags-

lys og sol kommer inn. 

Nydelig baderom og flott 

standard på det hele. I til-

legg er der bygd badstue 

med kort veg til en avkjø-

lende dukkert.  

Middagen kl. 19.00 

bleservert i den gamle, 

restaurerte løa og alt 

fungerte utmerket. Rask 

servering og rikelig med 

mat og drikke. Kan det bli 

bedre? Noen taler hørte 

med slik at både det høy-

tidelige og det festlige 

ble tatt vare på. 

Så var det dans etterpå, 

til toner av Logens eget 

husorkester. 

Retur startet ca. kl. 23 

og de fleste var hjemme 

vel midnatt. 

 

Referenter 

 

Arne Nes og Terje 

Westad 

Et spesielt hotell! 

Fossegrimen er nok ikke langt unna her nei! 
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Et av høydepunktene for 

Ålesund Odd Fellowkor i 

år var deltakelse i sang-

festivalen i Harstad fra 4. 

til 6. juni. 

 

Vi var 21 sangere i til-

legg til ledsagere og med 

dirigent Jostein Maude i 

spissen som tok den lange 

veien mot nord. 

Noen dro med bil og 

noen med campingbil, 

mens de fleste ankom med 

fly, alle i håp om å få se 

midnattssolen og oppleve 

en helg hvor sangen sto i 

fokus, sammen med 10 

andre kor fra hele landet. 

Fredag ble benyttet til 

etablering på hotell Thon 

og til å bli kjent med byen. 

Våre sangfestivaler har 

stort sett vært arrangert på 

samme måte de siste åre-

ne og nå i Harstad var intet 

unntak. Festlig samvær 

fredagskveld og bankett 

lørdagskveld etter konser-

ten. 

”Bli kjent festen” ble på 

grunn av det store delta-

kerantallet avholdt i Har-

stad idrettshall hvor vi fikk 

servert grillet laks, hval-

kjøtt og selvfølgelig med 

noe attåt. Underholdning-

en sto vi for sjøl med sang-

innslag fra de fleste delta-

kende kor, koordinert av 

en meget opplagt konfe-

ransier. Vårt innslag skal 

jeg ikke kommentere så 

mye, vi var de sist ut og 

det satte vel preg på tone-

ne vi bidro med. 

 

For sangerne blir det i 

en slik mønstring mest å 

fokusere på sangøvelser 

og konsert, mens våre led-

sagere fikk anledning til å 

bli med på Byvandring til 

Harstads kjente turistste-

der som Trondenes fort og 

Trondenes kirke, som be-

tegnes som verdens nord-

Odd Fellow  korsangfestival  

i Harstad 2010 
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ligste steinkirke, bygd i 

1250 og som innholder fle-

re kunstskatter og har et 

vakkert inventar. 

Adolfkanonene er ver-

dens største landbaserte 

kanoner og ligger ved 

Trondenes fort. Disse ka-

nonene som ble bygd un-

der siste verdenskrig sies 

å være det eneste fullt res-

taurerte festningsverk i 

verden i dag. 

Det sies også at kanone-

ne kan skyte prosjektil helt 

til Narvik og etter at de er 

satt i teknisk stand igjen 

fortelles det at det i Narvik 

nå er slutt på den årelange 

mobbingen av Harstad-

væringer….. 

Etter en dårlig general-

prøve i Harstad kulturhus, 

forøvrig et fantastisk flott 

konsertlokale med plass til 

nærmere tusen tilhørere, 

lå nervene utenpå oss 

sunnmøringer. 

Vi var kor nummer to i 

rekken under konserten 

og med den justeringen 

som ble foretatt etter prø-

ven, satt ”Maistrofen” av 

Hermann Wildenwey som 

”et skudd”, det samme 

med ”My lord” og ikke 

minst Mikis Theodorakis 

”Ein song om fridom” ar-

rangert av Kjell Kipper-

berg. 

Antydning av trampe-

klapp og positive tilrop fra 

de ca. 800 tilhørerne gjor-

de godt. Og det var en me-

get lettet gjeng med diri-

gent Jostein Maude i front 

som forlot scenen for å bi-

våne resten av konserten 

fra salen. 

Nivået på korene har 

steget de siste årene og 

det var mye fin korsang 

med et bredt innhold vi 

fikk høre. Mye populær-

musikk arrangert for kor 

og de fleste arrangement 

med akkompagnement, 

mens vårt kor var vel det 

eneste som sang a Capel-

la. 

Avslutningen på konser-

ten startet med et potpurri 

Beatles melodier, fremført 

av gjestekorpset Harstad 

Janitsjar, før fellesnumrene 

”Ut mot havet” av Edvard 

F l i f l e t  B r æ i n  o g 

”Slavekoret” av Giuseppe 

Verdi satt et mektig punk-

tum for en vellykket kon-

sert. 

 

Banketten i Harstad Id-

rettshall lørdags kveld var 

på ingen måte mindre vel-

lykket. 

Hvalskinke, reinsdyr-

steik og multekrem sto på 

menyen og mer nordnorsk 

kan det nesten ikke bli. 

Nydelig! 

Mye blomster og fine 

ord ble Hans Egede Koret i 

Harstad og president Knut 

Erik Arnesen til del, for 

den flotte gjennomføring-

en av festivalen og for det 

medfølgende arbeid pre-

sidenten har lagt ned for 

forbundet. 

 

Ålesund ble presentert 

som neste arrangements-

by. 

Og med flotte bilder av 

byen på storskjerm, til to-

nene av ”Hør min sang” av 

Kjell Kipperberg, sunget 

av Einar Heen  og spontant 

supplert av et stående Åle-

sund Odd Fellow kor i sa-

len, ønsket den nye presi-

denten i Odd Fellow sang 

og musikkforbund, Åle-

sundskorets formann Per 

Helge Henningsen alle 

velkommen  i 2013. 

Deretter var det dans og 

lystig fellesskap til langt ut 

i de lyse nordnorske natte-

stimer. 

Om temperaturen var 

faretruende nær nullpunk-

tet med antydning til snø-

byger i luften, var likevel 

helgen i kulturbyen Har-

stad en mektig opplevelse 

for de fleste av oss. De 

som benyttet anledningen 

å feriere i distriktet noen 

dager ekstra fikk også 

oppleve midnattssolen og 

noe høyere tall på tempe-

raturskalaen. 

 

Tusen takk for oss! 

 

Sangerbror 

Arne Aasen 

 

President i Odd Fellow 

Sang– og Musikkforbund, 

Per-Helge Henningsen 

med frue. 
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Onsdag 25. august var 

det høytid i Logesalen. 

Leir nr. 4 De Tre Søyler 

holdt sitt første møte i høst-

sesjonen, og høydepunk-

tet var innsetting av ny 

Distrikts Stor Sire. EksDSS 

Jarle Brandzæg fikk avløs-

ning etter fem år i embe-

det og Eks Storrepresen-

tant Olav Aass fra Loge nr. 

82 Vesterveg ble installert 

i embedet som ny Distrikts 

Stor Sire for de neste fire 

år. 

Det ble en høytidsstund, 

fint gjennomført av DSS 

Jarle Brandtzæg, med Stor-

representant i Loge nr. 23 

Gange Rolv, br. Jarle 

Remø som fungerende 

Stormarsjall. En slik sere-

moni er ikke dagligdags 

verken i Logen eller Lei-

ren. Ritualet er forholdsvis 

enkelt og ikke så langt, 

men det krever at gjen-

nomføringen er perfekt - 

og det var den her. 

Dette var også første 

møte med vår nye Depu-

tert Stor Sire, br. Per-Arne 

Vidnes fra Loge nr. 7 

Ragnvald Mørejarl. Han 

skal også fungere i sitt nye 

embede i de kommende 

fire år og vi regner med at 

han vil få nok å henge fing-

rene i, med hele landet 

som arbeidsfelt. 

Selvsagt er det en stor 

ære for Distrikt 4 å få en 

representant i nest høyes-

te embede i Stor Logen og 

Soga er selvsagt til stede 

og både følger med og 

gratulerer på det varmes-

te. 

Herved har både Loge 

nr. 82 Vesterveg og Loge 

nr. 7 Ragnvald Mørejarl 

gjort seg gjeldende i or-

densarbeidet i Distrikt 4. 

Og vi, kjære brødre, bør 

glede oss over de valg 

som er gjort. Og vi møter 

så ofte vi kan. Det er vårt 

bidrag til et godt logeliv. 

 

Red. 

Installasjon av ny  

Distrikts Stor Sire i distrikt 4 

* En munter trio. Eks Distrikts Stor Sire Jarle Brandtzæg, Deputert Stor Sire Per 

Arne Vidnes og Distrikts Stor Sire Olav Aass. 
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Ja, hva tiltaler man en kar 

med når han heter Harald 

Thoen og som i det øye-

blikket vi prater sammen 

er følgende: Stor Sire for 

Odd Fellow Ordenen i 

Norge og Stor Sire for Odd 

Fellow Ordenen i Europa. 

Jeg bare spør? 

 

I skrivende stund er han 

Eks Stor Sire for Norge og 

fortsatt leder for Europa. 

Men jeg tenker ikke å 

skrive så mye om hans 

Odd Fellowship selv om 

det er en vesentlig del av 

hans liv, jeg titter litt etter 

mannen bak navnet Harald 

Thoen. 

Bakgrunnen for dette er 

at jeg i en silde stund tenk-

te: Har han, eller har han 

hatt et liv utenom Odd Fel-

low Ordenen? Og hva 

gjorde han da? Hvor hen-

tet han lønnen sin liksom? 

Jeg spurte om han ville 

stille til et lite intervju med 

SOGA når han først skulle 

til Ålesund, og svaret var 

JA. Den 26. mai kom han til 

Ålesund sammen med sin 

Stor Marsjall Olav Arne 

Eggum for å tildele bror 

Anton Oskar Dale 60-års 

Veteranjuvel. Den begi-

venheten omtales et annet 

sted i SOGA. 

Sammen med SOGA’s 

fotograf, Arve Sindre Fjær-

li,  møttes vi på Skateflua 

der vi i vakkert vær fikk 

tatt et bilde med Skanse-

kaia og Ålesunds 1000-års 

sted Moljåfyret i bak-

grunnen. Vi ruslet derfra 

opp til Rica Parken Hotel 

der vi pratet om løst og 

fast. 

 

Harald Thoen møter deg 

hele tiden med et fast og 

klart blikk og med klare 

svar og når han i løpet av 

samtalen forteller at han 

har arbeidet med salg av 

glass til hele Norge, da 

forstår vi at han ser godt ut 

og har et klart innsyn i 

mange ting. I vel 25 år 

reiste han rundt i landet og 

sørget for at hus, forret-

ninger og hoteller ble inn-

glasset med riktig type 

glass. Deriblant Parken 

Hotel der vi sitter. 

 

Det franske konsernet 

Saint-Gobain og deres sel-

skap i Norge; Drammens 

Besøk av en hyggelig kar  

i Ålesund 26. mai 2010  
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Glass, Scandi-Glass og 

Brødrene Bøckmann arbei-

det han for i ca. 25 år. 

Et intervju på fallrepet 

passer både godt og dår-

lig i denne sammenheng-

en. Et fallrep henger som 

regel nedover og da pas-

ser det dårlig for en som 

skal fortsette som Euro-

peisk Store Sire, for det 

MÅ da være et steg opp-

over. 

På den annen side pas-

ser uttrykket godt for en 

som har sin bakgrunn i 

Marinen og som har sin 

utdannelse på dekk, som 

navigasjonsoffiser.  

For DET forklarer hvor-

dan han har staket ut kur-

sen i disse årene, og ikke 

bare det, han har holdt en 

stø kurs. Det vet vi som har 

fulgt med i hva som har 

skjedd med Ordenen i dis-

se årene. 

Han bor i Drammen 

sammen med sin kone Vivi 

som også er engasjert 

medlem av Odd Fellow 

Ordenen og har et langt 

Rebekkamedlemsskap 

bak seg. De har to døtre 

som også er medlem av 

Odd Fellow Ordenen, men 

la det være klart, de er 

kommet dit ved påtrykk 

fra andre enn mor og far. 

Vivi og Harald Thoen 

flyttet til Drammen fra 

Svelvik for ikke lenge si-

den. Dette for å få et enk-

lere liv på ett plan av hen-

syn til Vivi, som sliter med 

senskader etter å ha hatt 

poliomyelitt i barndom-

men. Utenom logemøtene 

spiller Harald litt fotball 

sammen med ”gutta”, tar 

seg en badstu og en øl i ny 

og ne, går sine skiturer på 

vinteren når han har tid. 

Han rundet nylig de 65 og 

holder seg i meget fin 

form. 

I det hele tatt virker 

mannen forbausende nor-

mal, liketil og fast i fisken. 

 

Jeg gjorde meg likevel 

en tanke under praten og i 

tiden etterpå: 

Han bruker VELDIG 

mye tid på Odd Fellow og 

han blir av mange holdt litt 

”på avstand” i kraft av sin 

stilling. Om dette er riktig 

vet jeg ikke, men jeg føler 

at han og hans kone Vivi 

ville ha godt av litt adspre-

delse utenom. 

 

Noe vi kanskje kan invi-

tere dem til? 

 

Etter praten denne da-

gen foresto han som nevnt 

tildelingen av 60-års Vete-

ranjuvel. Jeg satt i salen og 

jeg skjønner at Harald 

Thoen er Stor Sire. 

 

Lykke til videre, takk for 

praten og på gjensyn! 

 

Br. Terje Westad 

Redacteur 
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In memoriam 

† 

Br. Johan Ratvik 
til  minne. 

Vår gode bror, logens 

grand old man, Eks. Storre-

presentant Johan Ratvik 

døde 22. april i en alder av 

89 år. Med han er enda en 

av initiativtakerne til vår 

loge gått bort. 

Etter artium tok han 

landbruksskolen og skulle 

deretter ta høyere agro-

nomutdannelse ved Land-

brukshøyskolen, men kri-

gen satte en stopper for 

det. I stedet ble det, 

Mil.org/Hjemmefronten og 

etter krigen Forsvaret og 

Heimevernet i tilsammen 

40 år. 

Br.  Johan var opptatt av 

idrett og å holde seg i form. 

Borgund Idrettslag og Tu-

ristforeningen var hans are-

naer. Idrettsmerket tok han 

årlig også i mange år etter 

han hadde fått den høyt-

hengende Idrettsstatuetten. 

Han dyrket fjellet sommer 

som vinter og har vært på 

de fleste fjelltopper i dist-

riktet. Han trimmet daglig 

til han ble syk for fem år 

siden. 

Da faren ble valgt inn på 

Stortinget etter krigen måt-

te br. Johan overta driften 

av slektsgården i Ratvika. I 

1948 ble han ansatt som 

disponent for maskinavde-

lingen i Møre Felleskjøp. 

Gjennom 40 år var han med 

på den enorme tekniske 

utviklingen, innom- og ute-

nomhus, i landbruket. Det 

kom stadig nyutviklet ut-

styr, men for å få vite hvor-

dan det fungerte i praksis 

tok han det til utprøving på 

egen gård. Han var syste-

matisk, grundig og inn-

siktsfull og hadde stor tillit 

hos kundene. 

Br.  Johan hadde mange 

interesser, de fleste på det 

etiske, sosiale og kulturelle 

plan. Han leste mye, var 

kunnskapsrik, satte seg 

grundig inn i alt han arbei-

det med, hadde selvstendi-

ge meninger og var me-

ningssterk. Han var kasse-

rer, siden styremedlem i 

Sunnmøre Museum, for-

mann i sosialstyret i Åle-

sund kommune, byggeko-

miteformann for omsorg-

sentrene i Voldsdalen og 

Vegsundet for å nevne 

noen. Sammen med kona 

Grethe engasjerte han seg i 

Barnekrybba, noe vi også 

fikk tatt del i. 

I 1965 ble han innviet i 

loge nr.7 Rangvald Møre-

jarl. Han var en av de som 

mente at logene ikke måtte 

bli for store og dermed for 

upersonlige. Hundrede 

medlemmer mente han 

ville være passende. Brød-

rene måtte bli kjent med 

hverandre. 

 

Da det høsten 1971 ble 

bestemt å opprette en ny 

Odd Fellow loge var han en 

av de som ble anmodet å 

stille seg i spissen for det. 

Med sin innsikt, handlekraft 

og betydelige erfaring ble 

han valgt til Ålesund Bro-

derforenings formann, i 

styret som besto av fem 

brødre, utgått fra de to mo-

derlogene.  Det ble et hek-

tisk år, i alt 25 brr fra mo-

derlogene tegnet seg som 

medlemmer, men en ny 

medlemsmasse måtte ska-

pes, mange ble engasjert. 

 

Logen skulle ha et navn, 

mange forslag var oppe, 

men det var br. Johan som 

kom med det forløsende 

forslaget, ”Vesterveg”, 

som favnet det meste. 

Da det ble diskusjon om 

logens segl, om hvordan 

Kvalsundbåten, Norges 

eldste utgravde båt med 

kjøl, kunne anvendes i det-

te, så han ikke problemene 

som ble brakt opp, men 

løsningen ”Jeg tar tegning-

ene med til min fetter, 

kunstmaleren Olav Strøm-

me, så skal vi se om ikke 

han kan løse det.” Det gjor-

de hans datter og hennes 

venninne. 

I løpet av et år var alt på 

plass. Styret i Broderfore-

ningen ble valgt til loge nr. 

82 Vestervegs første kolle-

gium med chartermedlem 

nr. 2, br. Johan Ratvik, som 

OM. Som gave til det første 

møtet ga br. Johan og hans 

kone Grethe den gamle bi-

belen fra gården i Ratvika 

til logen, hvor den siden 

har smykket vårt alter. 

Som OM var br. Johan 

nøye med det formelle i 

våre møter. Han var opptatt 

av at alle skulle kunne det 

stoffet de fremførte. ”Les 

ikke ut av boka, men se på 

brødrene og henvend deg 

til de”. I våre spill skulle 

man kunne sin rolle og ikke 

gå rundt med huskelapper. 

Ingen skuespiller gjør det. 

Slik var han. Han stilte 

krav, ikke bare til andre, 

men også til seg selv. 

Gjennom sitt lange Odd 

Fellow liv var br. Johan HM 

og HP i leiren og Storrepre-

sentant for både loge og 

leir og ble i den forbindel-

se valgt til det ærefulle ver-

vet som en av dirigentene 

for Storlogemøtet. 

 

Han var opptatt av at lo-

gens indre liv fungerte til 

brødrenes beste. Han be-

søkte andre 

loger på sine 

mange reiser. 

I en av disse 

ble han møtt 

med at alle 

håndhilste på 

hverandre. De 

møtte hver-

andre med en 

åpen hånd. 

Dette innførte 

han i vår loge 

ved å hilse på 

hver enkelt. 

Litt etter litt 

fungerte det-

te. I dag er 

dette en selv-

følge i vår 

loge. 

 

Da loge 141 

Dag Hammarskjôld tok 

kontakt med oss i 1973, 

med ønsket om å få oss som 

vennskapsloge, var br. Jo-

han igjen en handlingens 

mann. EOM Karl Lagnefors 

kom på besøk til oss for å 

orientere og bli orientert, 

br. Johan dro til Stockholm 

og fikk formalisert forhol-

det mellom våre loger. 

Noen setter større fotefar 

enn andre. 

I november 2005 ble han 

tildelt 40 – års veteranjuvel. 

Alle interesser, verv og 

oppgaver til tross var det 

kona Grethe, som betød alt 

for han, sammen med søn-

nene, som betegnet ham 

som kamerat. 

Vi vil minnes hans villige 

og samvittighetsfulle enga-

sjement for logen, trofast 

og lojal, alltid beredt til å 

støtte. Hans navn vil alltid 

være knyttet til vår loge. 

 

 

Johan Weiberg Gulliksen 

    EOM 
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In memoriam 
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hos kundene. 

Br.  Johan hadde mange 

interesser, de fleste på det 

etiske, sosiale og kulturelle 

plan. Han leste mye, var 

kunnskapsrik, satte seg 

grundig inn i alt han arbei-

det med, hadde selvstendi-

ge meninger og var me-

ningssterk. Han var kasse-

rer, siden styremedlem i 

Sunnmøre Museum, for-

mann i sosialstyret i Åle-

sund kommune, byggeko-

miteformann for omsorg-

sentrene i Voldsdalen og 

Vegsundet for å nevne 

noen. Sammen med kona 

Grethe engasjerte han seg i 

Barnekrybba, noe vi også 

fikk tatt del i. 

I 1965 ble han innviet i 

loge nr.7 Rangvald Møre-

jarl. Han var en av de som 

mente at logene ikke måtte 

bli for store og dermed for 

upersonlige. Hundrede 

medlemmer mente han 

ville være passende. Brød-

rene måtte bli kjent med 

hverandre. 

 

Da det høsten 1971 ble 

bestemt å opprette en ny 

Odd Fellow loge var han en 

av de som ble anmodet å 

stille seg i spissen for det. 

Med sin innsikt, handlekraft 

og betydelige erfaring ble 

han valgt til Ålesund Bro-

derforenings formann, i 

styret som besto av fem 

brødre, utgått fra de to mo-

derlogene.  Det ble et hek-

tisk år, i alt 25 brr fra mo-

derlogene tegnet seg som 

medlemmer, men en ny 

medlemsmasse måtte ska-

pes, mange ble engasjert. 

 

Logen skulle ha et navn, 

mange forslag var oppe, 

men det var br. Johan som 

kom med det forløsende 

forslaget, ”Vesterveg”, 

som favnet det meste. 

Da det ble diskusjon om 

logens segl, om hvordan 

Kvalsundbåten, Norges 

eldste utgravde båt med 

kjøl, kunne anvendes i det-

te, så han ikke problemene 

som ble brakt opp, men 

løsningen ”Jeg tar tegning-

ene med til min fetter, 

kunstmaleren Olav Strøm-

me, så skal vi se om ikke 

han kan løse det.” Det gjor-

de hans datter og hennes 

venninne. 

I løpet av et år var alt på 

plass. Styret i Broderfore-

ningen ble valgt til loge nr. 

82 Vestervegs første kolle-

gium med chartermedlem 

nr. 2, br. Johan Ratvik, som 

OM. Som gave til det første 

møtet ga br. Johan og hans 

kone Grethe den gamle bi-

belen fra gården i Ratvika 

til logen, hvor den siden 

har smykket vårt alter. 

Som OM var br. Johan 

nøye med det formelle i 

våre møter. Han var opptatt 

av at alle skulle kunne det 

stoffet de fremførte. ”Les 

ikke ut av boka, men se på 

brødrene og henvend deg 

til de”. I våre spill skulle 

man kunne sin rolle og ikke 

gå rundt med huskelapper. 

Ingen skuespiller gjør det. 

Slik var han. Han stilte 

krav, ikke bare til andre, 

men også til seg selv. 

Gjennom sitt lange Odd 

Fellow liv var br. Johan HM 

og HP i leiren og Storrepre-

sentant for både loge og 

leir og ble i den forbindel-

se valgt til det ærefulle ver-

vet som en av dirigentene 

for Storlogemøtet. 

 

Han var opptatt av at lo-

gens indre liv fungerte til 

brødrenes beste. Han be-

søkte andre 

loger på sine 

mange reiser. 

I en av disse 

ble han møtt 

med at alle 

håndhilste på 

hverandre. De 

møtte hver-

andre med en 

åpen hånd. 

Dette innførte 

han i vår loge 

ved å hilse på 

hver enkelt. 

Litt etter litt 

fungerte det-

te. I dag er 

dette en selv-

følge i vår 

loge. 

 

Da loge 141 

Dag Hammarskjôld tok 

kontakt med oss i 1973, 

med ønsket om å få oss som 

vennskapsloge, var br. Jo-

han igjen en handlingens 

mann. EOM Karl Lagnefors 

kom på besøk til oss for å 

orientere og bli orientert, 

br. Johan dro til Stockholm 

og fikk formalisert forhol-

det mellom våre loger. 

Noen setter større fotefar 

enn andre. 

I november 2005 ble han 

tildelt 40 – års veteranjuvel. 

Alle interesser, verv og 

oppgaver til tross var det 

kona Grethe, som betød alt 

for han, sammen med søn-

nene, som betegnet ham 

som kamerat. 

Vi vil minnes hans villige 

og samvittighetsfulle enga-

sjement for logen, trofast 

og lojal, alltid beredt til å 

støtte. Hans navn vil alltid 

være knyttet til vår loge. 

 

 

Johan Weiberg Gulliksen 

    EOM 
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In memoriam 
† 

Bror EOM Harald 

Georg Brevik døde 16. 

mai 2010 i en alder av 

88 år. 

Br. Harald ble født i 

Trondheim 22.05.1922. 

Etter skolegang ut-

dannet han seg i slak-

terfaget i hjembyen, og 

etter å ha arbeidet noen 

år i Trondheim, ble han 

ansatt i Surnadal Slakte-

ri, hvor han bodde med 

sin kjære Ingeborg og 

sine to døtre fram til 

1961. Da ble han ansatt 

som produksjonssjef 

ved Ålesund Slakteri, 

en stilling han innehad-

de frem til han ble pen-

sjonist. Harald hadde 

ord på seg for å være 

en fremragende fag-

mann, og var en meget 

avholdt og populær sjef 

på sin arbeidsplass.  

Den første tiden i 

Ålesund bodde han på 

hybel på Lerstad før 

han bygde sitt eget hus 

i Lerstadveien 220. 

Br. Harald ble innviet 

i vår Orden og Loge nr. 

82 Vesterveg 04.12 75. 

Han ga ved flere anled-

ninger uttrykk for at 

hans medlemskap i Or-

denen var noe han satte 

umåtelig stor pris på og 

han gledet seg til hver 

torsdag han fikk gå på 

møte og treffe sine Lo-

gebrødre. Fra første 

stund var br. Harald en 

aktiv bror, noe som 

gjenspeiles i hans Or-

densvita. Allerede i 

1979 ble han utnevnt til 

Kapellan. 

I 1983 ble han ut-

nevnt til CM og mange 

brødre minnes nok 

hans klare og myndige 

røst når han ledet rese-

piender rundt i Logesa-

len. I 1985 ble han valgt 

til UM og ledet oss 

gjennom ettermøtene 

med sikker stil, alltid 

med en programpost 

rede. 

Fra 1987 til 1989 var 

han Vestervegs OM, en 

oppgave han gjennom-

førte med glans, like 

opplagt og aktiv som 

alltid. En fin epoke i 

Vestervegs historie. 

Leir nr. 4 De Tre Søy-

ler fikk også glede av 

br. Haralds entusiasme. 

Han hadde alle leirgra-

der og fra 1991 til 1994, 

bekledde han embedet 

som Leirens Ypperste-

prest. 

Br. Harald tok sitt Or-

densmedlemskap svært 

seriøst, og Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet 

var mer enn tomme ord 

for br. Harald. 

Det fikk vi erfare 

gjennom hans mange 

innlegg i Logesalen. 

En del av hans manu-

skripter er heldigvis 

bevart for ettertiden. 

En annen markant 

side ved br. Harald var 

hans trønderske glimt i 

øyet. Han hadde alltid 

en historie på lager, og 

han hadde en fortel-

lerevne av de sjeldne. 

Vi takker br. Harald 

for alt han var for oss 

som Ordens- og Vester-

vegbror. Hans store 

engasjement og iver for 

Ordensarbeid og ikke 

minst for de minnever-

dige stundene han gav 

oss gjennom sin fortel-

lerevne og sitt smitten-

de humør. 

 

Fred over  

br. Haralds minne! 

 

Sindre Olsbø 

EksOM 
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Behandle visdom som en 

søster, og innsikt som din 

nærmeste venn. 

Bibelen 
 

 

Det vann som er for klart, 

har ingen fisk - den mann 

som er for krevende, har 

ingen visdom. 

Kinesiske ordtak 
 

Den sanne visdom finnes 

bare i den store stillhet, 

fjernt fra menneskene, og 

nåes kun gjennom lidelse. 

Grønlandsk kilde 
 

 

Den største visdommen lig-

ger ofte i spørsmål som 

ikke krever svar. 

Frejlif Olsen 
 

En klok mann er fortapt hvis 

han ikke foruten sin intelli-

gens også har karakterstyr-

ke. Har man Diogenes' lykt, 

trenger man også hans stav. 

Nicolas Sébastien Roch de 
Chamfort 
 

 

Vær klokere enn andre 

mennesker hvis du kan, 

men ikke fortell dem at du 

er det. 

Lord Philip Chesterfield 
 

 

Som regel kommer alde-

rens klokskap for sent. Li-

vets dumheter er begått. 

Nicolaus Cybinski 
 

Ack, klokheten är en gubbe 

så framsynt och klok att ro-

sor och akvielja förfrysa. 

Nils Ferlin 
 

Stor Sire med flere  

jern i ilden (Faksimile fra Sunnmørwsposten) 

http://www.ordtak.no/index.php?fn=&en=Bibelen
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Kinesiske&en=ordtak
http://www.ordtak.no/index.php?fn=&en=Grønlandsk%20kilde
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Frejlif&en=Olsen
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Nicolas%20Sébastien%20Roch%20de&en=Chamfort
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Nicolas%20Sébastien%20Roch%20de&en=Chamfort
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Lord%20Philip&en=Chesterfield
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Nicolaus&en=Cybinski
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Nils&en=Ferlin
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Torsdag 23. september 

var Leirens ettermøte viet 

Pilgrimage for Yout. 

Dessverre sviktet lydan-

legget i Krystallsalen, så 

det ble litt vanskelig å føl-

ge med i alt som ble sagt, 

for dem om satt lengst 

bak. 

Tilstellingen åpnet med 

at Str. Ingun Hole Hunnes 

leste dikt og kvad flere 

stev. Ikke helt vanlig i våre 

kretser, men det var abso-

lutt noe å høre på! 

Str. Åshild Meier Nord-

hus fortalte om Pilgrimage 

og hvordan det hele star-

tet. 

Viserektor ved skolen 

hadde fått i oppdrag å lese 

stilen som vant konkurran-

sen. 

Så fikk vi se og høre vin-

neren av stilkonkurransen, 

Kjersti Andreassen fra 

Sykkylven Vidaregåande 

skule. Ei flott jente med en 

naturlig og fin opptreden 

og stemme som gjorde det 

lett å følge med. Hun for-

talte, lett og ledig, om tu-

ren og oppholdet i FN. 

Ingen tvil om at dette  had-

de gitt mange minner for 

livet. Hun var full av lovord 

for opplegget og sine opp-

levelser i den verdensom-

spennende organisasjonen 

som FN er. 

DSS Olav Aass delte ut 

blomster til turdeltaker og 

personer som hadde lagt 

forholdene til rette for ar-

rangementet. 

 

Ref. 

 

En dyktig og flott elev 
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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 

 

Ramstad & Taklo AS 

70 15 24 80 

Magnor Ramstad 

 

Jon’s Kontor AS 

70 12 40 15 

Jon Remmen 

 

Unicos AS 

70 21 58 92 

Rolv Rørhus 

BT Entreprenør AS 

70 17 94 00 

Pål Selbervik 

 

Munck Cranes AS 

70 18 90 40 

Ola Skrondal 

 

Aseco Gull og Sølv 

Kipervikgata 7 

Arne Stokkeholm 

 

ET Hydraulikk AS 

70 21 04 40 

Svein Rune Tennfjord 

 

UniCom Kontorsenter AS 

916 12 657 

Terje  Westad 

 

Østraat Transport AS 

926 17 023 

Sverre-Håkon Østraat 

 

Byggmester’n Møre AS 

918 00 234 

Gunnar Vassbotn 

 

RAJhus AS 

70 16 93 90 

Jan Mindor Voldsund 

 

Clayton Scandinavia AS 

916 37 405 

Knut Berge Eriksen 

 

Strata Møre AS 

90 66 74 63 

Odd Karlsen 

YIT Building System AS 

70 11 14 00 

Kjell Harsvik 

 

LISU Consult AS 

994 61 020 

Lidvar Sunde 

 

Datelnett AS 

924 90 091 

Kjell-Arne Slinning 

 

ISS Facitillity Service AS 

0508 OSLO 

Olaf Fugelsø 

 

Tres Encanedados 

92 42 87 70 

Sindre Olsbø 

 

Vadset Consulting 

90 87 72 33 

Per Vadset 
 

Rekdal Transport AS 

90 14 14 89 

Kåre Per Furnes 

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 



 

26 

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@adsl.no 

 

Møteprogram høsten 2010 

 

Uke Dato     Grad Program 

35 02/09 O Fd  

36 09/09 = +1    (Oddgeir Fossheim) 

37 16/09 – +1    (Sindre Henningsen) 

38 23/09 O Avgitt Leiren 

39 30/09 O Fd Klba 

40 07/10 ≡ +1 Galla   (Odd Henry Løkvik)  

41 14/10 O 40 års.Vet.Juv. Galla (Nils Fiskerstrand) 

42 21/10  Avgitt Leiren 

43 28/10 O Innvielse Galla      

44 04.11  O Minneloge V/RM/GR 

44     07.11  Kirkesøndag V/RM/St.V/GR/Liv (Spjelkavik kirke) 

45 13/11 O Årsfest med damer  

46 18/11  Fd 

47 25/11 O EksOM 

48 29/11 O Avgitt Leiren 

48 02/12  Infomøte 

49   09/12 O 25 års Ve.ju. G  (Hildre, Stokkeholm og Slinning) 

50  16/12 O Julemøte   

52 28/12  Juletrefest 

52 02/01  Nyttårsloge V/RM/St.V/GR/Liv 
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S
ide

n  

sis
t 

Distrikt nr. 4 Sunnmøre kan med 

stolthet registrere at br. Per-Arne 

Vidnes fra Loge nr. 7 Ragnvald Mø-

rejarl er valgt og utnevnt til Depu-

tert Stor Sire for de neste 4 år. 

Dette er en styrke og en glede for 

distriktet. 

Vi vet at br. Per-Arne Vidnes vil ut-

føre dette vervet med innsikt og 

med omtanke. 

Vi gratulerer og ønsker lykke til i 

embedet. 

6. mai ble br. Odd Henry Løk-

vik tildelt Den Edle Kjærlighets 

grad. Vi gratulerer og ønsker  

lykke til videre. 

16. september ble br. Sindre 

Henningsen tildelt Det Gode 

Vennskaps grad. Vi gratulerer 

og ønsker lykke til videre. 

9. september ble br. Oddgeir 

Fossheim  tildelt Den Edle Kjær-

lighets grad. Vi gratulerer og 

ønsker lykke til videre. 

Når Eks DSS Jarle 

Brandtzæg nå går 

fra borde kan han 

forhåpentlig se 

tilbake på fem år 

som han er godt 

fornøyd med. Jeg 

har hatt gleden av 

å følge ham de 

fleste av disse åre-

ne, som sekretær i 

Distriktsrådet. Et 

verv jeg forresten 

"arvet" etter da-

gens DSS. 

Det har vært en 

fornøyelse å arbeide tett samen 

med br. Jarle. Han har aldri sett på 

saker som proble-

mer, bare som ut-

fordringer. Og etter 

min mening har 

Distriktsrådet fung-

ert godt i hans re-

gjeringstid. 

Jeg takker på egne 

og øvrige Storre-

presentanters veg-

ne for godt samar-

beid og godt kame-

ratskap! 

Med hilsen  

i V. K. og S. 

Arne Nes 

Storrepresentant og  

DR-sekretær 

Eks Distrikts Storsire Jarle Brandtzæg 

Deputert Stor Sire 

Per-Arne Vidnes 

Vi i Loge nr. 82 Vesterveg er selvføl-

gelig stolt av at bror Olav Aass er 

utnevnt til Distrikts Store Sire for 

distrikt 4. Vi gratulerer br. Olav Aass 

med vervet. Han har som logebror i 

vår Loge alltid vært en pliktoppfyl-

lende bror. Han har aldri fremhevet 

seg selv, men heller dyttet andre 

foran seg i køen. Hjelpsom, nøktern 

og lyttende. Vi er overbevist om at 

han vil utføre sin jobb som DSS på 

en pliktoppfyllende og fin måte for 

hele distriktet. 

Vi ønsker lykke til med ordensarbei-

det. 

Distrikts Stor Sire  

Olav Aass 
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Fra Valldal mot Tafjord                                                                  Foto: Br. Arve Sindre Fjærli 


