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Kjære brødre. 
 
Sommeren er forbi.  Det er trist, 

men like fullt er det et faktum at alt 
liv vi så spire i naturen for bare få 
måneder siden, nå er i ferd med å 
visne hen og forgå.  Det er alt flere 
uker siden jeg så den første gåseplo-
gen på trekk sørover, og sist søn-
dag, mellom tunge regnbyger, falt 
det første gule bjørkebladet fra treet 
på nordsida av altanen vår. 

 
Slik er naturen; for at nytt liv 

skal kunne spire og vinne fram, må 
det gamle vike. 

 
Men sjøl om vi med vemod må 

erkjenne at sommeren nå er over, 
har den forhåpentligvis gitt oss 
uendelig mye. Vi har hatt tid til å 
dyrke samvær med familie og ven-
ner, vi har fått ladet batteriene til-
strekkelig til å ta fatt på nye oppga-
ver - og ikke minst – sommeren har 
vært rik på minner som kan være 
gode å hente fram når vi måtte ha 
behov for det. 

 
I Vesterveg er også en epoke 

over.  Tiden er kommet for at dette 

kollegiet sier takk for seg, og over-
later roret til nye krefter.  På samme 
måte som naturen tilsynelatende 
visner hen, avslutter vi vår gjerning 
og trekker oss tilbake. Og på samme 
måte som vi vet at den visnende 
naturen gir næring til det livet som 
skal spire fram til våren, håper vi at 
vi kan bidra til å hjelpe det nye kol-
legiet i det arbeidet de nå skal ta fatt 
på. 

Oppgavene og utfordringene vil 
være mange. Programmet vårt for 
høsten byr på krevende møter for et 
ferskt mannskap, og jeg ber innsten-
dig om at samtlige brødre støtter 
opp om de nyinstallerte embets-
menn og hjelper dem med å dra 
lasset. 

 
Det avtroppende kollegiet takker 

for seg, og ønsker sine etterfølgere 
lykke til! 

 
Det første jeg som nyinstallert 

OM for to år siden brukte denne 
spalten til, var å takke min forgjeng-
er og hans kollegium for det arbeid 
de hadde gjort for logen. Det siste 
jeg skal bruke den til, er å rette en 
stor takk til mine embetsmenn – 
valgte og utnevnte – som for denne 
gang er ferdig med sin gjerning.  De 
har det vært en sann fornøyelse å 
samarbeide med.  Jeg vil også be-
nytte anledningen til å takke samtli-
ge brødre for god oppslutning om 
logens arbeid. 

 
Tusen takk for samarbeidet! 
Kåre Furnes 
Overmester 

Mauren  

Liten?  

Jeg?  

Langtifra.  

Jeg er akkurat stor nok.  

Fyller meg selv helt  

på langs og på tvers  

fra øverst til nederst.  

Er du større enn deg selv 

kanskje? 

Inger Hagerup  

Snufsesnute 

Uggent ute 

Snufsesnute 

Alt er ille 

Ligge stille 

Gode grunner  

Røde hunder 

                        

Trond Brænne (1953- ) 

Frå samlinga: Røde hunder, 

2003 

Vepsen 

I stripet badedrakt 

og ør av dødsforakt 

flyr den med hevet 

spyd 

midt i sin egen lyd. 

Et ondt og giftig stikk 

det korte øyeblikk 

av salig raseri. 

Og så er alt forbi. 

Inger Hagerup 

 

Overmester har ordet 
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Mine brødre 
 
Gjennom de siste to år har vi vendt 

oss til de embedsmenn som ble instal-
lert for to år siden. Vi har vendt oss til 
dem i den grad at vi nesten tror det skal 
være slik, at det de gjør det gjør de rik-
tig og at det er slik det skal være. Og 
selvsagt er det slik det er. Når embeds-
menn, med Overmester i spissen inntar 
stolene så er tonen satt, de vet hva de 
skal gjøre og vi venner oss til deres 
måte å utføre ritualene på. Det er slik et 
logemøte skal være. 

Jeg kan huske meg selv som ny 
logebror, da jeg etter vel et halvt år 
gikk på møte i en annen loge. Det var 
en merkelig opplevelse. Alt det jeg var 
vant til fra min egen loge ble fremført 
av andre og jeg hadde følelsen av at alt 
ble gjort annerledes, jeg kjente meg 
absolutt ikke igjen i Logesalen. Hele 
stemningen var annerledes. En merke-
lig opplevelse. Og dette til tross for at 
ritualene er de samme. Det var bare 
fremførelsen som var annerledes. 

Nå skal nye embedsmenn utføre 
disse oppgavene i vår loge og vi vil helt 
sikkert oppdage dette når vi benker oss 
i Logesalen. Jeg tror det blir en god 
opplevelse og jeg ønsker våre nye em-
bedsmenn til lykke med sine oppgaver. 

Fra tid til annen kommer det fram 
forslag og ideer som går på at en må 
modernisere og endre på våre ritualer. 
Enkelte mener at deler av våre seremo-
nier tar for lang tid, at tekstene burde 
moderniseres og oppdateres og gjøres 
enklere, mer forståelige for de unge 
som kommer inn i Ordenen. 

Selv er jeg ikke redd for at de unge 
ikke skal finne seg til rette i Loge nr. 
82 Vesterveg. Da er det mer snakk om 
hvordan VI opptrer overfor våre unge 
brødre. Det er vi som skal ta imot dem 
å få dem til å føle seg hjemme. Og det-
te er en oppgave vi er sammen om, alle 
sammen! Det er vår felles oppgave å ta 
oss av dette i salongen og på ettermø-
tet. 

Men tilbake til Logesalen og den 
høytidelige stemning vi har der. Jeg 
mener den i stor grad skyldes tonen og 
teksten i våre sanger og ritualer. Det er 
der vi henter måten å ordlegge oss på, 
måten å opptre på. Og da får vi fram en 
stemning som vi ikke finner noen andre 

steder. Stillheten i denne salen skaper 
en høytid vi ikke finner ute i hverdagen 
eller om vi går på et møte et annet sted. 
Jeg kan heller ikke lovprise nok vår 
utmerkede organist som bringer ekstra 
høytid til våre seremonier og møter. 
Kjære bror Kjell Harsvik, du er gull 
verd for Loge Vesterveg! 

Vi bør arbeide hardt for å finne en 
avløser for deg så du kan få være til 
stede i Logesalen i hvert fall av og til. 
Det fortjener du virkelig. Så, brødre, 
her har vi en oppgave det må arbeides 
aktivt med. 

Jeg har vært med på og deltatt i en 
mengde møter både i embeds medfør 
og ellers, både lokalt og andre steder. 
Mange snakker i munnen på hverandre, 
samtidig som noen forsøker å ta ordet 
og det ender gjerne med at den som 
skal lede må slå klubba eller noe annet 
kraftig i bordet for å bringe ro i salen. 
Jeg tror nok de fleste vil kjenne seg 
godt igjen. 

Slik er det ikke i Logesalen. Her er 
det Overmester som presiderer og bare 
han. Ingen tar ordet uten å be om det 
eller bli bedt om det. Ingen rusler rundt 
eller snakker høyt til sidemann under 
møtet. Etiketten er klar og vi skal være 
skolert til å følge de regler som gjelder. 
Utviklingsprogrammet er en viktig fak-

tor for å bringe forståelse her. Jeg er 
glad for å kunne si at det arbeid som 
gjøres i de forskjellige grader gir gode 
resultater. Oppmøtet til yngre brødre 
ser også ut til å være godt, noe jeg ka-
naliserer tilbake til den oppfølging yng-
re brødre får gjennom dette program-
met. 

Jeg har av og til spurt yngre brødre 
om hva de synes om å være med i Lo-
gen, om noe føles vanskelig og frem-
med og er vanskelig å forstå. Og det er 
artig å få svar på slike spørsmål. De 
forteller at alt er annerledes enn de had-
de trodd på forhånd. Og det er da jeg 
ofte spør om de heller hadde sett at 
ritualene og sangene var enklere, lettere 
å forstå osv. Det morsomme er at de 
aller fleste som har tenkt gjennom dette 
synes at ritualene er vakre og innsikts-
fulle, at de opplever noe nytt hver gang 
de er til stede ved høytidelige handling-
er. Dette selv om de har vært til stede 
forrige gang samme grad ble gjennom-
ført. Siste gang forsto de litt mer enn 
første gang. 

Og det er slik Ordenen har ment at 
dette skal virke. Hver opplevelse skal 
være en ny og bedre opplevelse og gi 
mer mening til de dype tekster og 
handlinger som ordensarbeidet medfø-
rer. 

Det kollegiet som har fungert i de 
siste to år har skjøttet sine verv på en 
utmerket måte og jeg føler sterkt for å 
takke dem for oppgaven som de har 
utført på en god måte. Vi har hatt flere 
møter med godt innhold og fine frem-
førelser som det er hyggelig å se tilba-
ke på. 

Nå er det altså nye embedsmenn 
som skal utføre det vi alle er blitt så 
vant til, og vi får de forandringer som 
nye embedsmenn alltid har tilført når 
de trer i funksjon. Jeg tror vi går spen-
nende tider i møte og jeg ønsker våre 
nye embedmenn lykke til med arbeidet. 

 
 
Med hilsen 
i Vennskap,  Kjærlighet og Sannhet 
 
Arne Nes 
Storrepresentant 
 

Storrepresentanten har ordet 
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Alt vi vet - og enda mer det vi ikke vet 

Gode medvandrere 
  
Det slår meg at en del av det vi om-

gir oss med daglig har vi ikke særlige 
tanker på. Forleden snakket jeg med en 
som var født i oktober. Jeg sa rent 
spontant at han var født i den åt-
tende måneden, og han begrep 
ikke hva jeg bablet om. Oktober 
er jo oktober. Men oktober betyr 
jo «den åttende». Vi bruker ordet 
blant annet i oktav som også betyr den 
åttende tone, og i oktogon som betyr en 
åttekant. Jeg var sist onsdag i Ängel-
holm kyrka i Skåne. Denne kirken er en 
parafrase over en oktogon. På vestlan-
det har vi en rekke kirker med oktogon-
form, og høyalteret i Nidarosdomen er 
en oktogon. 

Dermed tenkte jeg at det kunne 
være gunstig for dem som leser mine 
epistler - epistel betyr brev - å minne 
om hva månedenes navn kommer fra. 

 
Januar forbindes med den romerske 

guden Janus som igjen er avledet av det 
latinske ianua som betyr port eller inn-
gang. 

Janus har jo en dobbelhet i seg; to 

ansikt. Og det er jo kjent at en port 
både kan være en inngang og en ut-
gang. Jeg kjenner en strofe som heter: 
«Snart inn av en dør får vi trede - og 
det hele av sluttes med - så bæres vi ut 
av en annen (dør)» 

Februar kommer fra det latins-
ke verbet februare som betyr 
renselse. Det er det samme 
som det greske katharsis. Det 
er vel flere enn meg som har 

hørt ordene feber og katarr.  
Mars kommer fra den romerske 

krigsguden Mars. 
April har en noe uviss opprinnelse, 

men betyr sannsynligvis å åpne; april er 
åpningen på et eller annet. 

Mai kommer fra de to romerske 
gudene Maius og Maia som hadde med 
vekst og fruktbarhet å gjøre. 

Juni har med den romerske gudin-
nen Juno  å gjøre. Hun oppfattes både 
som søster og hustru til Jupiter. Juni 
forbindes med bryllup og barsel. Derfor 
er junibryllup en viss garanti for for-
plantingen for dem som ønsker det. 

Juli henter sitt navn fra den berømte 
republikaner Julius Caesar som har så 
mange slags innslag i vår historie. 

August henter sitt navn fra keiseren 
omkring Jesu fødsel, Augustus som ble 
tillagt æren for Pax Romanum, eller 
romerfreden. 

Resten av månedene er tall, syv, 
åtte, ni og ti, henholdsvis September, 
Oktober, November og Desember. 
Igjen gjør musikken det hele litt lettere 
for oss. Septimen er den syvende tone, 
oktaven har vi allerede snakket om, 
nonen er den niende tone, og decimen 
er den tiende sammen med desiliter og 
desimeter. At de ikke er den syvende, 
åttende, niende og tiende, men i stedet 
den niende, tiende ellevte ogt tolvte er 
en annen sak. 

Da håper jeg alle har hatt en flott 
måned sammen med Julius Caesar og 
vil glede seg sammen med keiser Au-
gustus om noen dager. 

  
Ha en flott sommeraften. 
  
Med månedlig hilsen 
 
Kjell-Henrik Hendrichs 

En parafrase 

over en 

oktogon 

Hilsen fra våre svenske venner 

Bäste Broder Övermästare 
 
Det är snart ett år sedan vår 

oförglömliga resa till Er i Ålesund. Det 
är med mycket varmt hjärta jag tänker 
tillbaka på resan. Monica och jag pratar 
också ofta om det underbara besöket hos 
Er.  

 
Logelivet här i Sverige går vidare 

och vi har nu i Dag Hammarskjöld en ny 
uppsättning ämbetsmän där jag har tagit 
mig an rollen som Övermästare. Vi har 
lagt fast målen för kommande åren och 
det är dels att logen skall  rekrytera 10 
nya bröder per år och dels att öka aktivi-
teten i våra utskott. Genom arbetet i ut-

skotten aktiveras Bröderna plus att möj-
ligheterna att genomföra aktiviter och nå 
resultat ökar.  

 
Jag gör mig till talesman för Bröder-

na i Logen Nr 141 Dag Hammarskjöld 
och önskar Er en riktigt skön vår med 
sol och värme och jag ber Dig Broder 
Övermästare att hälsa Bröderna i Din 
loge från Er Vänloge Nr 141 Dag Ham-
marskjöld i Stockholm.  

 
Vi ser fram mot att någon gång i 

framtiden få se Er här i Stockholm.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Vänskap Kärlek Sanning  
 
Anders Jakobsson  
Övermästare  
Nr 141 Dag Hammarskjöld I.O.O.I.  
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Eg fekk spørsmål frå Terje Westad 
om eg ville skrive i Soga.  

Då Pål skal bli såkalla overmeister 
i torsdagsklubben, hadde eg vel gjordt 
meg nokre tankar om det. Det har eg 
ikkje gjordt og ikkje har eg tenkt å 
gjera det heller. 

Om eg hadde lese i medlemsbla-
det? Det  hadde eg heller ikkje  -  og 
visste sjølvsagt ikkje at Embla hadde 
ei spalte der. No veit eg. 

Etter min første tur med vesterve-
garane,  tur til Kalvøya, vårtermi-
navslutnings-sommerstartfest, i "beste 
Vesterveg stil", reiste vi pinseaftan til 
hytta.  

Eg er så heldig at eg kan oppleve 
våren to gonger same året. Først i 
byen med småsko på turr asfalt og 
k v e l d s t u r  o v e r  A k s l a  m e d 
nyutsprungen bjørk og kvitveis. Det er 
våren i byen for meg.  

Så får eg våren på hytta. Den kjem 
eit par tre veker seinare. Eg som har 
vakse opp under Sunnmørsalpane sy-
nest det er berre fantastisk desse kon-
trastane, sjø, grøne lier og snø på fjell-
toppane og eg tenkjer tilbake på alle 
dei fine toppturane vi har hatt, både 
sommar og vinter. Skitur i mai kan 
tilrådast. Å sitte på Jønshorn eller Ko-
låstinden og nyte utsikta til fjord og 
fjell og den grøne dalbotnen, det un-
ner eg mange å få oppleve. 

Før gjekk det mest i fjellski. No 
har eg skaffa meg "bortoverski" og 
gjer meir det same som Francis Sejer-

sted skreiv i "Hytteliv" for ei tid tilba-
ke: "Nå går jeg rundt de fjelltoppene 
der jeg før klatret opp ." Kan det vere 
noko med alderen? 

Vel framme på hytta er det berre å 
slenge opp alle glas og dører og slep-
pe varmen inn, 18 grader inne og 30 
ute, finne fram kortbuksa og nyte li-
vet. Her inne har vi det slik at bikka 
temperaturen 12 grader pluss, stiller 
Pål i kortbukse og alle måltid er ute. 
Eg er ikkje fullt så varmblodig og må 
ofte finne fram både flisjakke og 
pledd. 

Det slepp eg å tenkje på i dag. 
Eg kan berre gå ut på hyttetunet, 

sette meg på hella og la tankane fly. 
Eller eg kan berre sitte. Og her kan ein 
sitte i timesvis og berre glo. Kjenne 
skuldrane dette ned eit par hakk, nyte 
freden og roa, lytte til fuglesongen og 
susen av "Storegrova" som sender 
snøen i flytande form ned frå fjellet. 
Det er så flott!  

 
Eit starepar driv kurtise i kvar sin 

grantopp. Først den eine, sender sine 
mest kunstferdige triller, så får han 
(eg reknar med at det er ein hann på 
friarføter)  svar litt lenger ned i sko-
gen. Slik kan dei halde på lenge. 

Eg tenkjer på kor godt vi har det, 
så heldig eg er som er fødd i Norge. 
Det kunne like godt vore i Burma eller 
Bangladesh for den del. Eg har ei no-
kolunde brukbar helse,  eg har born, 
borneborn og gode venner, og ikkje 

minst, vi er to!! Og friheit til å gjere 
det eg har lyst til.  

Eg likar godt å reise ut i verda og 
oppleve andre kulturar og har hatt stor 
glede av det. Eg meinar det er sunt for 
oss i vår velstand og oppleve også den 
fattige delen av verda, få eit lite inn-
blikk i deira liv og levnad. Det er fort 
g j o r t  å  v e r t e  e i n  s m u l e  
"navlebeskuende" her vi sit på vår 
trygge tue.   

Etter som åra går set eg meir og 
meir pris på det nære og kjære, no har 
eg god tid til å be venner og familie på 
middag, det vere seg heime eller her 
på hyttetunet. 

Og dei største gledene er gratis - 
som å sitte på hella og nyte. 

Det er tid for å tenne opp i grua 
(nymotens gassgrill er bygreier og 
finst ikkje her) og finne fram maten. 
Vi må ha noko godt til kvelds. Det 
også høyrer med til gledene ved hytte-
livet. 

Beste helsing Solfrid Øye Selber-
vik 

ps Eg saknar linerla. Har ikkje 
sette henne verken i år eller i fjor. Vi 
har hatt eit par her som har hatt reir i 
hyttemuren i fleire år. Har dei krepert 
av alle sprøytemidla nede i Europa?.  

No må vi slutte å tukle med natu-
ren, skal vi ha noko å gi vidare til bor-
neborna våre! 

 
Solfrid Selbervik 

Nokre tankar 
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PRIMSTAVEN 
Mortensgås er Primstavens symbol for Marimesse som er den 

11. september, Loge nr. 82 Vestervegs fødselsdag 

Loge Vesterveg er nå i gang med 
høstsemesteret og med et nytt kolle-
gium i sving. Vi ønsker vår nye 
OM, Pål Selbervik, og hans kollegi-
um til lykke med arbeidet som lig-
ger foran dem. 

 
Her i Primstaven vil vi ta for oss 

en spesiell dag i september. Som kjent 
for alle, er det stortingsvalg 14. sep-
tember. Denne dagen er også en mer-
kedag på primstaven. Dagen kalles 
Korsmesse. Primstaven inneholder to 
merkedager som kalles Korsmesse. En 
dag er om våren, 3. mai, og betegnes 
da som Korsmesse vår.  14. september 
kalles Korsmesse høst. 

Bakgrunnen for disse to dagene,  er 
som følger. Korsmesse vår, 3.mai, er 
til minne om at mor til keiser Konstan-
tin I den store under en pilegrimsreise 
til Jerusalem i år 326, fant korset som 

Jesus angivelig var korsfestet på. Det-
te korset ble stjålet av en perserkonge, 
antagelig i år 629. 14. september er til 
minne om at korset ble gjenfunnet, og 
atter reist på Golgata denne dagen i år 
630. 

Korset har vært brukt som symbol 
helt fra de første århundrer etter Kristi 
fødsel. I flere land, blant annet i de 
nordiske, inngår korset som symbol i 
landenes flagg. Korset er selvfølgelig 
også symbolet på Primstaven for den-
ne dagen. 

Som for de fleste av primstavens 
merkedager er det også verdslige begi-
venheter knyttet til dagen. 

 
For bøndene betydde denne dagen 

at skuronna var over, og at alt kornet 
var kommet i hus. Alle grinder og 
gjerder som var satt opp før Korsmes-
se vår, skulle fjernes. 

Korsmesse høst var også siste frist 
for å dra hjem fra setra, for nå startet 
egentlig høsten. Det het seg også at de 
underjordiske overtok setra etter at 
folket dro. Derfor gjorde folket i stand 
setra slik at huldrefolket kunne flytte 
inn. 

Denne dagen, flyttedagen, satte 
bøndene fram mat på bordet slik at 
huldrefolket kunne flytte inn til dekket 
bord. Dersom ikke dette ble gjort kun-
ne bøndene vente seg ulykke på bu-
skapen neste sommer, og det var det 
ingen som tok sjansen på. 

La oss håpe at dagen gir oss, uten 
sammenligning forøvrig, et vennelig 
og dyktig ”huldrefolk” som flytter inn 
i vår stortingssal. 

 
Godt valg! 
 
Br. Per Sletfjerding 

 ALT ER SÅ NÆR MEG 
 Alt er så nær meg 
 denne velsignede dag. 
 Svaberget ligger 
 åpent med rolige drag.  
 Havbrisen vugger 
 vennlig den duftende tang. 
 Alt er så nær meg 
 ennå en lykkelig gang. 

 Barndommens vekster 
 gror i hver fure og sprekk 
 med sine kjente 
 blide og rørende trekk. 
 Går her en liten 
 pike fremdeles hver kveld 
 og plukker blomster 
 og snakker høyt med seg selv? 

 Lenge var jorden 
 øde og himmelen tom. 
 Dypt i mitt hjerte 
 åpner seg rom etter rom. 
 Alt som er nær meg 
 gir meg et klarøyet svar. 
 Nå kan jeg rekke 
 hånden til henne jeg var. 

 Inger Hagerup (1905-1985) 

 

  Hymne til Josef 
  Den unge Maria vandret 
  engang til Betlehem by 
  forteller den gamle legende 
  som alltid er like ny. 

  Det var ikke rom i herberget.  
  Men stallen var lun og varm. 
  Så fødte hun der sin første sønn 
  støttet av Josefs arm. 

  Stjernesoler og vismenn. 
  Hyrder og englekor. 
  Hva tenkte den mørke Josef 
  som aldri mælte et ord? 

  Gjennomstrålet av himmelsk glans 
  lyste de hellige to. 
  Hva tenkte den mørke Josef 
  som bare var trofast og god? 

  Kanhende han svøpte sin kappe 
  litt bedre om barnet og moren. 
  Slik vernet han ordløs menneskets drøm, 
  den hellige Josef av Jorden. 
                         
  Inger Hagerup (1905-1985) 
  Frå samlinga: Strofe med vinden, 1958 
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Som vi ser er det ikke 
helt uvanlig at vestervegere 
figurerer i avisene. Og dette 
er ikke noe å skamme seg 
over eller legge skjul på. Det 
viser at våre brødre er aktive 
og gjerne at de har både in-
teresser og funksjoner som 
gjør dem verdifulle i sam-
funnet. 

Noen ganger er det Lo-
gen selv som er årsak til at 

media finner det en gjør 
interessant og vi mener det 
er viktig at Ordenen nevnes 
på en slik positiv måte som 
da vi overrakte en ny TV på 
sykehuset. Slike ting viser at 
vi ikke bare går på møter og 
er oss selv nok og det er 
også i Ordenens interesse at 
slike ting gjøres kjent. 

Her har vi bare et lite 
utvalg fra siste halvår i år, 

men vi har langt flere som 
stadig er å finne i media. Vi 
nevner selvsagt ikke verken 
politikk eller politi eller and-
re funksjoner, vi bare kons-
taterer at de er der og at de 
gjør noe i viktige posisjoner 
i samfunnet. 

De er også gode vester-
vegere! 

For noen kan det føre til 
at de iblant ikke kan møte så 

ofte i Logen som de og vi 
ønsker, men de er der når de 
kan og oppfyller derved øns-
ket om å møte så ofte de 
kan. 

Bare stå på hver på deres 
plass og Soga følger selv-
sagt med! 

 
Red 

Våre brødre er også kjent fra media 
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Tanken om en sykkeltur 
i Frankrike ble unnfanget en 
sein høstkveld i 2008. Bjørg 
og jeg var i godt lag sam-
men med 6 venner, og det 
ene ordet tok det andre. Et 
av parene hadde deltatt på to 
lignende turer tidligere, og 
utover kvelden ble betenke-
lighetene minimale. 

 
En dag dunket katalogen 

fra turoperatøren Merlot i 
postkassa, og kjapt ble det 
bestemt at sykling i Pro-
vence var tingen. Bagasjen 
transportert i bil, hotell og 
de fleste måltid inkludert i 
prisen. 4 nye kom til, slik at 
vi til sammen ble 12 delta-
kere fra den nystartede syk-
kelklubben Virus. 

 
Selv om intensjonene var 

aldri så gode, ble det heller 
lite trening utover vinteren 
og våren; men litt gnukking 
på setet ble det. 

 
Vi la til to ekstra dager i 

Nice før, og to dager i Mar-
seille etter sykkelturen. 
Torsdag 23. juli møttes vi i 
Nice. En artig by med preg 
av turisme, store båter og 
folk med penger. Hotellet lå 
kort vei fra stranda og det 
azurblå, innbydende havet. 

 
Det var kjekt å gå rundt i 

Nice, men vi var glade da vi 
kunne gå om bord i Merlot-
bussen to dager seinere. Det 
var først og fremst sykkeltur 
vi skulle på. På bussen traff 
vi tre par fra Lillestrøm, to 
par fra Voss og ett par fra 
Bergen.  Tonen ble funnet 
umiddelbart. En strålende 
opplagt turleder, Maggie 
Flybring, forklarte oss litt 
om turen og opplegget. Vi 
skjønte at dette ville bli 
kjekt. 

Etter bli-kjent-kveld og 
overnatting i kystbyen St. 
Raphael, stilte vi grytidlig 
neste morgen til frokost, 
ikledd tettsittende sykkel-
klær – klare til ritt! 

Vi ble kjørt tre timer 

innover i landet og opp på 
Luberonåsen. Koffertene ble 
lastet over i en stor varebil 
og sykler ble utlevert. Med 
litt finjustering av styre og 
sete, trillet vi av sted bort-
over åskammen. Vi ble for-
klart at Touren hadde avslut-
tet en etappe i åsen rett nord 
for oss dagen før, men nå 
var all jubel og haloi borte. 
Ingen heia på oss.  Jaja like 
greit det, stilen var neppe 
den samme likevel. 

 
Ned fra åsen bar det i 

krappe svinger mellom skar 
og merkelige fjellformasjo-
ner. Minte oss nesten om 
landskap i westernfilmer vi 
så på 60-tallet. Ventet hvert 

øyeblikk på å se ei indianer-
fjær dukke opp over åskam-
men. Vel nede ble vi møtt av 
matmor Maggie. Hun var i 
full sving med forberedelse 
til piknik. 

 
Så fikk vi oppleve noe av 

høydepunktet på turen. Pik-
nik med retter laget av friske 
lokale franske råvarer. Ser-
vert ute i det fri under store 
trær med god skygge.  Med 
god fransk drikke i stettglas-
sene, var dette en opplevel-
se. Det viste seg at avkjølt 
rosèvin var fortreffelig i det 
varme været. 

 
I løpet av de neste dage-

ne syklet vi oss fram til bye-
ne Cavillon, St. Remy-De-
Provence og Arles, til sam-
men ca. 20 mil.  Vi bodde to 
dager i hver av disse byene. 
På særegne hotell med sjel, 
tydelig håndplukket av tur-
operatøren. Kjørerutene var 
nøyaktig utarbeidet med 
egne veibeskrivelser for 
hver dag. Dette fungerte 
godt. 

 
Vi syklet gjennom døsi-

ge landsbyer, på smale veier 
langs olivenlunder, vinran-
ker og fruktgårder. Et fan-
tastisk landskap velduftende 
av urter og krydderplanter. 
Det er ikke vanskelig å for-

 Brødrenes RUNER 

Br. Endre Flatvad 

På sykkeltour i Frankrike 

Bjørg og jeg midt i solsikkeenga. 
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stå at mange ulike folkeslag 
har erobret dette området 
opp gjennom tidene. Særlig 
romerne har satt sine spor, 
med akvadukter, kanaler og 
rester etter bygninger, strate-
gisk plassert i landskapet. 

 
Et par ganger i løpet av 

turen var det kraftige mot-
bakker, særlig opp til lands-
byene Gordes og Les Baux. 
Alle kom seg til begge plas-
sene uten vanskeligheter og 
kunne nyte utsikten sammen 
med tusenvis av franske 
turister. Disse tettstedene 
betyr tydeligvis mye for 
franskmennene. I utkanten 
av Les Baux var ei enorm 
grotte omgjort til galleri for 
Pablo Picassos kunst. En 
stor mengde prosjektører 
viste bilder fra alle kunstne-
rens perioder. Bildene ble 
akkompagnert av musikk 
tilhørende periodene bildene 
ble malt. Dette var en flott 
opplevelse. 

 
Hver dag disket Maggie 

opp med sitt utrolige piknik-
bord. Hadde omsorg for oss, 
behandlet oss som sin egen 
familie og ga oss innføring i 
provencialske noter og uno-
ter. Høflighet er viktig i 
Frankrike. I møte med folk 
er det alltid vanlig å hilse, 
ikke bare på kjentfolk, men 
alle en har kontakt med. 
Hvis du ikke hilser på betje-
ningen når du for eksempel 
kommer inn i en butikk, får 
du liten og dårlig hjelp. Hil-
ser du, er du straks godtatt 

og får god behandling. En 
skal behandle hverandre 
med respekt. Her har vi 
nordmenn noe å lære. 

 
Syklister har en egen 

status i Frankrike. De gange-
ne vi syklet langs bilvei ble 
vi tatt hensyn til av bilistene. 
Istedenfor å tute på oss, hei-
et de, smilte og vinket. Det 
var mengder av andre som 
syklet, gjerne menn i godt 
voksen alder. Likt kledd 
med Tour de France-
rytterne. Ga et lite vink eller 
et kort ”Bonjour” i det vi 
møttes. Et artig fenomen. 

Avslutningen i hektiske 
Marseille var også spennen-
de. Høyt over byen ruver 
katedralen Notre Dame de la 
Gard. På toppen av det høye 
klokketårnet står en forgylt 
Maria med Jesusbarnet.  Jeg 
finner tekster til flere for-
bønner på ulike språk i ka-
tedralen. Den ene er slik: 

 
Keep me healthy both in 

body and soul. 
Do the same for all those 

who are dear to me. 
 
Det er fint å få være 

sammen med venner og kjæ-

re på denne måten. Kanskje 
hvis våre bønner  blir hørt 
kan det bli flere turer i åra 
som kommer. 

 
Så kjære Brødre: Ta med 

deg din kjære kone eller 
samboer, kanskje noen ven-
ner og få en opplevelse du 
ikke glemmer med det førs-
te. Baken tåler det. Dessuten 
er det fine geltrekk å få 
kjøpt i butikken. 

 
 

Br. Endre Flatvad 
 
 

 Neste RUNERISSER 

Br. Magne Andreas Storeide  

Pause underveis. Bjørg med venner på Luberonåsen. 
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2. april 2009 (påskemøtet). 
I kveld åpnet overmester påskemøtet i 

logesalen med 52 brødre til stedet. Under 

etisk post hadde bror kapellan Ole-Arne 

Nybø et innlegg om nirvana, og veien til 

det gode liv. 

På ettermøtet hadde kjøkkengruppen 

som vanlig dekt på de runde bord med 

det som var nødvendig for å innta broder-

måltidet. I baren var det alle rettigheter, 

og mange benyttet seg av det. Undermes-

ter Martin Andreassen plinget som vanlig 

i gang Torsdagsvisa. 

Til middag ble det servert lammestek 

dandert på en seng av lettkokte grønnsa-

ker og bakte potetbåter. Det hele var 

omkranset av en mild rødvinssaus som 

passet fortreffelig. Under middagen tok 

bror EksDSS Arnfinn Hoseth plass ved 

pianoet. Vi sang oss så gjennom ”No 

livnar det i lundar” og ”Å leva”. Undermes-

ter Martin Andreassen gikk så gjennom 

geburtsdagslisten for april, og alle som 

fylte år ble behørig nevnt med navn og 

alder. Bror Roger Pedersen holdt deretter 

takk for maten-talen. 

Etter middag ble det servert kaffe og 

twist i salongen. Alle ventet så spent på 

den store begivenheten, nemlig PåskaSo-

ga. Den ble så delt ut og alle begynte å 

lese. I konkurransen om hvem som klarte 

å tyde hvem påskekyllingen var, gikk bror 

Arvid Larsen av med seieren. Han klarte å 

se at bak brillene og øyenbrynene på 

påskekyllingen var bror Erling Paulsen. 

Larsen ble selvfølgelig premiert med en 

pose påskemarsipan. Det andre spørs-

målet, hva er en Tussilago farfara, hadde 

ingen klart å svare på. Bror Terje Westad 

måtte da belære oss med at dette latins-

ke ordet var det samme som hestehov.  

Vi rundet av ved 23-tiden og alle ønsket 

hverandre en riktig god påske! 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet                                                

Bror Arnt-Erik Oust 

Ref. 

 

16. april 2009 
I dag er det innvielse i logesalen og 43 

brødre hadde møtt opp. Det er Odd Henry 

Løkvik som skal bli tatt opp som bror i 

loge Vesterveg. Innvielsesermonien ble 

som vanlig gjennomført på en stilfull og 

verdig måte. 

Til middag hadde kjøkkengruppen dek-

ket 5 rundbord. UM Martin Andreassen 

ønsket som vanlig velkommen til bords. 

Etter tradisjonell avsynging av vår Tors-

dagsvise ble det servert svinesnitsel med 

bernausaus. Den smakte fortreffelig. 

Under middagen ønsket OM Kåre Fur-

nes bror Løkvik velkommen til loge Ves-

terveg. Bror Rolf Olson, som var fadder, 

fortalte om sin kontakt med Løkvik. Etter-

på fikk bror Løkvik ordet og fortalte om 

sin positive opplevelse av innvielsen, 

samt at han fortalte litt om seg selv og 

sine interesser. 

Takk for maten talen ble besørget av 

bror Bjørn Holstad. Han sluttet seg til at 

svin og snitsel var en veldig god kombina-

sjon, og at maten smakte godt. 

På vanlig måte forlot fadder bror Rolf 

Olson og bror Odd Løkvik selskapet litt før 

resten av forsamlingen. Bror Løkvik ble 

så behørlig transportert hjem av Olson. 

Ved 22:30-tiden var det oppbruddstem-

ning og alle dro hjem til sitt. 

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Bror Arnt-Erik Oust 

Ref. 

  

 

23. april 2009 
I dag er det informasjonsmøte i loge 

Vesterveg. Det var møtt opp 32 brødre, 

foruten en mulig kandidat. 

Både storrepresentant Arne Nes og OM 

informerte om Odd Fellows historie og 

utvikling over tid og over landegrenser. 

På ettermøtet fulgte mer informasjon 

fra UM Martin Andreassen. Informasjo-

nen her gikk mer på hva loge Vesterveg 

konkret stod for, og hva de enkelte loge-

møtene inneholdt. Bror Terje Westad 

hadde så en bildekavalkade fra loge Ves-

terveg sin historie. Den viste at loge Ves-

terveg har vært en handlekraftig loge helt 

fra tidenes morgen. Det var en sterk dug-

nadsånd og høy sosial faktor som gikk 

igjen på bildene. 

Til middag hadde kjøkkengruppen i dag 

dekket til med 5 rundbord. UM Martin 

Andreassen ønsket som vanlig velkom-

men til bords. Etter tradisjonell avsynging 

av vår Torsdagsvise ble det servert karbo-

nadesmørbrød og rekesmørbrød. Smør-

brødene var som vanlig store og fine, og 

de falt i god smak hos sultne maver. 

Det ble så gitt informasjon om loge 

Vesterveg sin tradisjonelle ”vår-cabaret” 

den 1. mai. Alle ble oppfordret til å møte 

på dette ”vårens vakreste eventyr”. Like-

så ble det informert om vårens blåtur til 

Lille-Kalvøy den 29. mai. Alle som hadde 

lyst måtte melde seg på så fort som mu-

lig. 

Etterpå var det bror Terje Westad som 

stod for takk for maten talen. 

Ved 22:30-tiden var det oppbruddstem-

ning og alle dro hjem til sitt. 

  

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Bror Arnt-Erik Oust 

Ref. 

 

 

30. april 2009 
  

Møte i Loge Vesterveg var i dag preget 

av at 2 av våre nye Brødre Endre Flatvad 

og Magne Storeide skulle bli innviet i DEK 

grad. Etter rituell åpning av Logen ble 

salen klargjort for denne sermonien. 

 Gradspillet ble på en utmerket måte 

gjennomført av brødre, som etter min og 

andres vurdering hadde gjort dette før, 

denne gang under ledelse av vår dyktige 

seremonimester Bror Olav Fugelsø.  

 På ettermøte som talte 39 Brødre, (det 

burde så absolutt vært flere tilstede på 

en sådan kveld), men det fine været og 

langhelg til tross, må man vel bare si seg 

fornøyd med antall fremmøtte. 

 Til middag ble det servert ovnsbakt 

laks med tilbehør, som smakte utmerket, 

servert av en like utmerket kjøkkenkomi-

te. 

 Etter Brodermåltidet og div. taler var 

det kaffi og konfekt i salongen hvor pra-

ten gikk i vante former. 

Klokken går imidlertid fort i godt sel-
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skap og plutselig var den kommet der 

og ettermøtekomiteen var klar for opp-

rydding 

 Møte slutt ca kl. 22.30 

  

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Bror Gunnar Vassbotn 

Ref 

 

7. mai 2009 
I dag var det 51 Brødre till stede. Etter 

ordinær åpning inne i salen var det du-

ket for 1. nominasjon av nye embets-

menn for neste semester i Loge Vester-

veg. Da dette var utført ble salen klar-

gjort for 3 av våre Brødre som skulle 

tildeles veteranjuveler. 

Det var Bror Erling Stadsnes og Bror 

Per Sverre Vadset som fikk sin vel for-

tjente juvel for 25 års medlemskap i vår 

loge og ikke minst Bror Ole Eidslott som 

fikk  tildelt sin juvel for hele 40 års!!! 

medlemskap. 

Bror Storreprensentant Arne 

Nes besørget utdelingen av 25 års juve-

lene, og Bror DSS Jarle Brandzeg for 40 

års juvelen. 

Det må sies, i en sådan stund, at sa-

len bar preg av en enorm høytidsstem-

ning, fint akkompagnert av gjesteorga-

nist Kjell Kipperberg. 

 Så var det duket for brodermåltidet 

som i dag var en rett, som etter Bror 

Gulliksen's takk for maten tale, kunne 

føres tilbake til 1700 tallet, da saltet 

kom til Norge, nemlig saltkjøtt med kole-

rabistappe og poteter. Eneste endring 

fra det årstallet var at da spiste folk brød 

i steden for poteter, for den kom visst 

ikke hit før på 1800 tallet. Fantastisk 

hva den mannen har kunnskaper om. 

Men middagen smakte som vanlig 

utmerket den, tilberedt av vår utrolige 

kokk, og servert av den alltid ulastelig 

antrukne kjøkkenkommite. Det ble, som 

seg hør og bør, også servert  ordinære 

godsaker fra baren. 

 Etter gratulasjoner fra OM, fikk Bror 

Ole ordet, som opplyste om at både han 

og hans bedre havldel var på bedring-

ens vei og såg lyst på livet og fremtiden. 

Bror Vadset takket også for juvelen og 

den tid han hittil hadde fått gleden av å 

være medlem i det gode vennskap som 

er i vår loge. 

Takk for maten talen ble som tidligere 

nevt besørget av Bror Johan W. Gullik-

sen 

Taffelet ble hevet ca kl. 2215 for for-

flyttning til salongen, (med nødvendig 

stopp i baren for de som ønsket det,) for 

kaffi og konfekt og praten der gikk som 

vanlig i livlige ordelag. 

Det har nok blitt løst mange 

"verdensproblemer" her opp gjennom 

tidene, som fluene på veggen, om der er 

noen, kunne fortalt mye om. 

Når siste bror forlot åstedet vites ikke, 

men jeg dro hjem kl. 2300 for å skrive 

dette referatet før sengehalmen ble en 

forstor fristelse. 

  

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

  

Bror Gunnar Vassbotn 

Ref. 

  

14. mai 2009 
  

Så var vi kommet til vårsesjonens 

siste loge møte. Det var her 43 børdre 

som hadde møtt opp Her gikk vi gjen-

nom 2.gangs nominasjon for det nye 

kollegiet. Her ble følgende nominert og 

valgt; til overmester: Pål Selbergvik, til 

undermester: Roger Pedersen, til sekre-

tær: Knut Rogne, til skattmester: Svein 

Rune Tennfjord og til kasserer: Gunnar 

Vassbotnen. De skulle umiddelbart ta 

fatt på sine oppgaver og være vel forbe-

redt til førte møte for høstsesjonen. 

Under etisk post holdt Eks.OM Jon 

Remmen et innlegg som var oversatt av 

Knut Skarbø fra Ørsta. Innlegget handlet 

om selvlært psykologi og ansvar for 

egne handlinger og konsekvenser. Det 

var et innlegg til ettertanke, i det en ført 

bør gå i seg selv før en begynner å be-

breide andre for problemene rundt seg. 

Til middag hadde kjøkkengruppen 

også i dag dekket til med 5 rundbord. 

UM Martin Andreassen ønsket som 

vanlig velkommen til bords. Etter tradi-

sjonell avsynging av vår Torsdagsvise 

ble det servert lasagne med valnøttbrød 

og salat. Maten var utmerket og smakte 

fortreffelig. Porsjonene var store og alle 

ble gode og mette. 

Under middagen holdt OM Kåre Fur-

nes en tale der han gratulerte de nye 

embetsmennene med deres nye verv i 

logen. Han ønsket dem videre lykke til i 

deres arbeid, og han så frem til spen-

nende og innholdsrike møter til høsten. 

Den påtroppende OM, Pål Selbergvik, 

takket så logebrødrene for tilliten, og så 

frem til et godt samarbeid de neste å år. 

Bror Hans Vasset takket for maten, og 

han fortalte at han ikke var ukjent med 

italiensk mat. Han spiste det allerede i 

1947, men han husket ikke og det var 

lasagne eller noen annen pastarett. 

Bror Erling Helseth informerte så om 

vårens vakreste eventyr”, nemelig vårtu-

ren til Lille-Kalvøy. Den går av stabelen 

fradag 29. mai, og det var allerede 69 

påmeldte. 

På ettermøtet fortalte bror Rolf Rørhus 

del II om firmaet I. P. Huse A/S. Tidsrom-

Flere av brødrene har  

feriert i bobil og camping-

vogn i år, og alt har, så 

vidt redaksjonen vet, 

endt godt.  

Vi ønsker alle brødrene 

velkommen tilbake til ny 

dyst. 
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met nå var fra         ca. 1938 til 2007. Vi 

fikk høre et interessant foredrag om en 

oppfinnsom og nevenyttig familie. De 

hadde store utfordringer under krigen, 

men klarte å omstille seg og da freden 

kom var de klar for nye utfordringer. De 

holdt seg til vinsjer og deres produkter 

var ettertraktet og holdt en meget høy 

kvalitet. I 2008 omsatte firmaet I.P. 

Huse for 1,1 mrd. Kroner. 

Etterpå var det som vanlig kaffe og 

twist, og det hele ble avrundet ve 22:30-

tiden. 

  

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Bror Arnt-Erik Oust 

Ref. 

  

Sommerfesten  

fredag 29. mai 2009 
Så var tiden endelig kommet til Vårens 

Vakreste Eventyr. Tidspunktet er en 

nydelig fredagskveld i mai. Stedet er 

Lille Kalvøy i Ellingsøyfjorden og begiven-

heten er Loge Vesterveg sin sommer-

fest. 

Det var en strålende ettermiddag med 

sol og stille vær. Herr Celsius hadde 

også funnet det for godt å klatre opp 

over 20 tallet, hvilket i seg selv var bort-

imot en sensasjon så tidlig på somme-

ren. Det var svalt og behagelig, fjorden 

lå stille og måkene fløy høyt. Med andre 

ord en perfekt dag for en perfekt som-

merfest. 

Festkomiteene hadde her invitert 

brødrene med følge til Monrad-bua på 

Lille Kalvøy. De hadde reist ut med egne 

båter og stått på med pynting og dek-

king av bord siden tidlig på dag. Monrad-

bua er en stor gammel fiskebu som 

Monrad Sæther har restauret og satt i 

stand for utleie til sluttede lag. Den lig-

ger fint til helt nede på bryggen og det er 

utsikt nesten alle himmelveier i Elling-

søyfjorden. 

Presis kl. 18:00 gikk først pulje med 

gjester om bord i båten ”Trio” som umid-

delbart kastet loss i Nørvasundet. Vel 

20 minutter senere kunne vi gå i land 

på brygga på Lille Kalvøy. Her ble vi møtt 

av en fra festkomiteen som vennlig men 

bestemt, geleidet oss bort til bordet med 

aperitiffer. Det var her ikke tvil om at 

sjøturen hadde gjort gjestene tørste for 

alle forsynte seg med både ett og to 

glass. Ved siden av aperitiffbordet had-

de bror Erling Helseth tent på grillen og 

serverte nå varme fiskekaker til forrett. 

Det smakte fortreffelig til aperitiffen. Da 

pulje to ankom bryggen en liten time 

senere, fikk de samme gode service 

som pulje en. 

Det var nå nærmere 80 blide perso-

ner som spiste og skålte, samt diskuter-

te sommerens øvrige gjøremål. 

Det ble så tid for mere mat, og UM 

Martin Andreasen ønsket alle velkom-

men til bords. Det var her dekket med 6 

langbord, samt et bord hvor maten stod 

på. Matbordet bestod delvis av innkjøpt 

og delvis av sponset innhold. Her kan 

nevnes reker, røket laks og eggerøre, 

hjortekarbonader og karamellpudding. 

Vi må heller ikke glemme alle de hjem-

mebakte kakene som våre damer stod 

for. Det smakte nydelig, alt sammen. 

Etter første runde med servering tok 

OM Kåre Furnes ordet. Han delte så ut 

røde roser til damene i takknemlighet 

for at de hadde hjulpet til og at de ville 

være sammen med oss på en slik fin 

dag som dette. 

Det ble så spist, sunget og skålt ut 

over sommerkvelden. 

Når så alle hadde spist seg gode og 

mette, fikk Eks. OM Arne Aasen ordet til 

å takke for maten. Han takket for den 

gode maten og den gode stemningen. 

Han tok også med at han var litt misun-

nelig på OM Furnes som hadde fått så 

mange klemmer av damene tidligere. 

Videre hyllet han damene på sin måte, 

nemlig ved at han sammenlignet henne 

med mannens beste venn, bilen. Det 

var således viktig for mannen å ha en 

bil, altså ei kjerre, som var både sprek, 

rask og tøff. Den måtte også selvfølgelig 

være finere og blankere enn det de 

andre hadde. En måtte videre behandle 

den med respekt, og ikke glemme å 

pusse og gnikke på den. Det var også 

viktig å peile oljen, samt behandle un-

derstellet slik at det ikke kom rust. 

Historien og sammenligningen var 

knakende god og høstet meget stor 

applaus. 

Deretter ble det servert kaffe og nyde-

lige hjemmebakte kaker. Da baren åp-

net dannet det seg raskt kø der, men 

det gikk fort unna og alle fikk den drikke 

de skulle ha. Alle smilte og var såre for-

nøyde. 

Det løste seg så litt opp ved bordene 

ved at noen gikk ut på bryggen, mens 

andre satte seg på altanen. Det ble så 

satt på musikk og det ble etter hvert 

trangt om plassen på dansegulvet. Disc-

jokey Frode Tafjord tryllet frem den ene 

klassikeren etter den andre og det var 

stor stemning. 

Da klokken hadde passer midnatt 

med en liten time var det tid for første 

avgang til fastlandet. Det var mange 

som fant det betimelig å få fast grunn 

under føttene, så båten ble raskt fylt 

opp. Etter en liten stund var det tid for 

siste avgang. Himmelen var uten en sky 

og havet var helt stille, så det nesten 

ikke behov for å sette sjøbein. Alle kom 

seg deretter vel hjem ved bruk av egen 

bil, drosje eller apostlenes hester. 

En stor takk til alle som var med på å 

gjøre denne dagen til en kjempekoselig 

sommerfest! 

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

  

Bror Arnt-Erik Oust 

Ref. 

03. september 2009 
  

Møtet startet som vanlig presis kl. 

19.30 med 47 Brødre til stede. Losjen 

ble åpnet på ordinær måte og OM Kåre 

Furnes ønsket alle hjertelig velkommen 

og takket for stort fremmøte. 

Det var tydelig at de fleste satt pris på 

å starte opp med møtene igjen etter 

ferien. 

Under Etisk post holdt EOM Sindre 

Olsbø innlegg over temaet ritual for inn-

vielse. 

 På ettermøtet ble det til brodermålti-

det servert karbonade- og rekesmør-

brød, noe som smakte fortreffelig. 

En slik servering burde vi, etter min, og 

faktisk også andres mening, ha oftere 

på våre ettermøter, da spesiellt med 

tanke på oss som av natur går under 

kategorien "lett korpulent".  

 Etter måltidet var det Bror Arve Sindre 

Fjærli som viste bilder fra vår sommer-

fest på Lille Kalvøy. Han er bare helt 

fantasisk med sitt kamera og høstet stor 

applaus etter fremvisningen. 

Etter bildefremvisningen, og takk for 

maten tale av undertegnede, ble taffelet 

hevet og de fleste vendte nesen hjem-

over. 

Møte slutt ca kl. 21.30 

  

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Bror Gunnar Vassbotn 

Ref. 
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God ettermiddag min 
bror. 

 
Tiden går fort og hus-

ken blir dårligere med alde-
ren!!! 

 
Jeg er ikke sikker på om 

vi har sendt disse bildene 
tidligere. Som nevnt hadde 
vi problemer med fotoappa-
ratet, så det ble dessverre 
ikke så mange bilder av 
Ana. 

 
Hun er en nydelig jente 

og meget intelligent i følge 
hennes ”mor”. Under besø-
ket satt hun, som alle de 
øvrige 130 barna, helt stille 
på sine plasser mens vi alle 
spiste lunsj. Etter et par 
taler var det imidlertid ga-
veutdeling til alle som var 
så heldige å ha faddere 
blant de besøkende. Det ble 
gjort litt diskré samtidig 
som alle andre fikk gaver i 
form av penner, pennal, 
tegnebøker, og en del klær 
som vi hadde med. Disse 
var gitt som gave av Cubus. 

  
Ana tok oss med til sitt 

hus Felicitas, etter Rebek-
kaloge Felicitas på Høne-
foss. Der fikk hun våre 
medbrakte gaver som var 
dukke, dukkeklær og duk-
kevogn, samt en del andre 
småting.  

 
Jeg har sjelden sett en 

liten pike med så stor øyne 
som da hun pakket opp den 
ene pakken etter den andre. 
Hennes bror (han er med på 
ett av bildene) fulgte nøye 
med, og var glad på hen-
nes vegne. Han fikk jo 
også et par mindre gaver. 
Hennes eldste bror er flyt-
tet ut og bor nå på et SOS 
ungdomshjem. 

 
Etter seansen med gaveoverrekkel-

sen spaserte vi rundt i barnebyen og 

lekte med barna. Ana holdt enten min 
eller min frues hånd konstant fra vi 
kom til vi reiste. 

San Vicente-besøk 

 En smilende Ana syntes det var flott å få besøk fra Norge. 
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Som du sikkert har sett 
av Nettavisen er reisen og 
besøket omtalt i Ordenens 
Nettavis. 

Her finner du ytterligere 
bilder. 

Men jeg sitter og skriver 
til deg har Vivi sendt meg 
flere bilder. 

Jeg sender disse over 
med en ny e-post. 

Jeg benytter anledningen 

til å ønske deg og din fami-
lie en fortsatt riktig god 
sommer. 

 
 
  

Broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet  
og Sannhet 
 
Harald Thoen 
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Jeg har godt driv ned 
mot elva. Ei fluestang i hver 
hand og nok fluer i sekken 
til å være med Lars Monsen 
et helt år i villmarka. Det er 
lett å gå, det blir lettere for 
hvert skritt. Har lyst til å øke 
farten, føler at spenninga 
stiger – er spent på hva jeg 
får se, hvordan elva er og 
om forholda er slik jeg håper 
de skal være. 

 
Det er i begynnelsen av 

august. Jeg skal på nattfiske 
i Driva. Jeg har gjort dette 
mange ganger før. Det er 
opplevelsen å være ute, ale-
ne i stupmørke natta. Opple-
ve naturen, ensomheten, 
tankene – kort sagt kjenne at 
jeg lever! 

 
Smiler litt for 

meg selv. Tenker på 
en gang jeg kom til-
bake på jobb etter ei 
helg med fluefisking. 
Opplyser dette på 
møte med mannska-
pene mandag mor-
gen. Det kommer tørt 
fra Frode på bakerste 
benk –”hvor mange 
fluer fikk du”? 

 
Det er skogtjukt, 

så innimellom må jeg 
lirke stengene mel-
lom trestammene. 
Jeg går oppover forbi 
B r u h ø l e n  o g 
Brekkhølen, de får 
vente til seinere – 
hvis det blir.  

 
Det er Leirvollhø-

len som er målet. Jeg 
runder et skogsnar og 
der ligger den. Jeg 
tar et raskt overblikk 
– ingen andre fiskere 
å se. Da tyder alt på 
at jeg får gå alene her 
i natt. Kjenner hvor 
glad jeg blir – alt 

dette alene. For en rikdom, 
for en velstand. 

Jeg finner hvileplassen. 
Det er ikke tilordna med 
bord eller skjul, bare en 
grasbakke med god oversikt 
over elva og tett krattskog i 
bakkant. Fiskeblod nedover 
en trestamme fra en avkutta 
kvist viser at det har vært 
fangst en av de siste dagene. 

 
Elva er slik jeg hadde 

håpa på. Seinsommarelv, 
med lite vatn. Det ser ut som 
det meste av snøen fra i vin-
ter er borte i Sunndalsfjella 
og Snøhettaområdet. Per-
fekt! 

 
Elvefaret er kanskje 120 

m bredt, men nå er det vatn 
bare i halve bredda. Det er 

rulle- steinsbotn i heile hø-
len. En finner ikke en stein i 
hølen med skarp kant. Alle 
er avrunda etter tusenvis av 
år, der de har blitt flytta på 
av vannet, kasta rundt og 
slått mot hverandre til de har 
blitt avslipt og ufarliggjort. 
Jeg kan ikke fri meg for tan-
ken på å sammenligne med 
meg selv. Fra å være ung og 
ærgjerrig med løsning på det 
meste, til å være grå i skjeg-
get, sannsynligvis litt kloke-
re, blitt avrundet i kantene 
og ha forståelse for at andre 
kan ha minst like rett som 
meg selv. 

 
Ved bortre landet går 

djupålen i hølen. Slik elva er 
nå er det mulig å nå dit med 
gode kast. 

Sola er gått ned. Det sky-
mest fort. Jeg rigga begge 
stengene oppe i gardstunet. I 
år har jeg fiska mest med 2-
håndsstanga, ei snerten 13-
fots stang med rygg til å tåle 
stor fisk. Jeg bestemmer 
meg l i kevel  for  1 -
håndsstanga. 9 fot og 0,20 i 
fortom. Du e`tullen pleier 
svogeren min å si, forresten 
den argaste fluefiskeren jeg 
vet om - du må ikke fiske 
med så fint redskap i slike 
store elver. Slik blir det like-
vel. Når elva er lita er det 
nødvendig i fiske med så lett 
redskap som mulig. Fisken 
er vàr og merker seg alt som 
skjer. 

 
Jeg rusler øverst på hø-

len. Her er innstrømmen så 
kraftig at jeg merker presset 
allerede idet vatnet når meg 
til knærne. Jeg går ikke 
lenger ut. Elva har krevd sitt 
oppover tida. Morfar fortalte 
mange triste historier om 
folk og fe som reiste med 
elva. Husker da jeg var gutt-
unge at en søskenflokk lekte 
på elveisen en vinter. En av 
ungene ramlet i ei råk og 
omkom.  

 
Tenker på den gangen 

for noen år siden da jeg fis-
ka i samme hølen. Det var 
stor sommerelv.  Stri og 
tung gikk ho. Jeg skrådde 
meg utover med kraftig red-
skap. Jeg kjente at elva var 
mektig. Oppdaget ikke at jeg 
var kommet på en plass med 
strøm som skrådde mot meg 
delvis inne fra landsida. 
Plutselig merket jeg at jeg 
sto på tærne, uten å ha skik-
kelig fotfeste. Nedafor meg 
gikk elva stadig striere og 
endte i et stryk. Det var 
umulig å snu inn mot land. 
Jeg kjente at dette var farlig, 
men turde ikke flytte meg 
med fare for at jeg ble slått 

GLEDE 
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over ende. Med stanga som 
stav fikk jeg skrådd meg 
nedover og inn mot land. 
Vel inne visste jeg at dette 
kunne gått skikkelig galt. 
Når vannet fyller vadebuksa 
da er du hjelpeløs. Jeg hadde 
neppe stått over en tur ned 
stryket.  

 
Men nå, nå er situasjo-

nen en helt annen. Jeg gjør 
noen forsiktige kast. Teknik-
ken er noe rusten kjenner 
jeg, men det går greit. Viktig 
å få det til å stemme før det 
blir for mørkt. 

 
Jeg fisker meg nedover 

med små flytt mellom hvert 
kast. Ei flaggermus blir helt 
forvirra av stangtuppen, kas-
ter seg sidelengs og vimser 
videre. 

 
Et stykke nedpå hølen 

må jeg legge vinkle stanga 
for ikke å nå opp i en strøm-
kabel over elva med snøre-
bukta. Det henger mange 
etterlatenskaper etter uheldi-
ge fiskere utover strengen.  
Jeg vet at noen få meter 
lenger nede står det ofte 
fisk. Plutselig strekkes snø-
ret, jeg rekker så vidt å løfte 
stanga før snøret henger 
slakt igjen.” Å ja, du er her 
ja”. Etter dette er det ikke 
mer å kjenne. Jeg står midt i 
vadebuksa, det er godt og 
varmt i været og alt er vel. 

 
Jeg går på land og setter 

meg på hvileplassen. I krat-
tet bak meg dukker det opp 
en svartmeis. Skakker på 
hodet og gir fra seg noen 
korte, forsiktige pip. Ser 
ikke på meg som noen trus-
sel tydeligvis – det ser ut 
som han har lyst til bli ka-
merat. Works for me! Vi ser 
på hverandre og syns det 
hele er greit.  Oppi ei rogn 

litt lenger oppi skogen er det 
et svare leven. 5-6 gråtroster 
har tydeligvis planlagt å bli 
der i natt, men det er stor 
krangel om de beste leilig-
hetene. Ja ja, de får nå bare 
styre på. 

 
Det blir fort mørkere. I 

Sunndalen blir det mørkt i 
august. Bratte fjellsider med 
mye mørkt berg gjør at det 
er vanskelig å sette fot for 
seg når en går ute. 

 
Jeg føler velværet. Det er 

likevel en krypende følelse 
av at jeg mister noe under-
veis nå. Mørket gjør at jeg 
snart ikke ser noe rundt 
meg. Er det slik det er å 
være blind. Jeg er ikke mør-
keredd – ikke noe særlig i 
alle fall. Det sniker seg litt 
på dette, å ikke ha kontroll 
på alt. Merker at jeg skjerper 
hørselen, legger merke til 
alle lyder rundt meg, er mer 
årvåken og på vakt. 

 
Men så vet jeg gjennom 

lignende slike netter at det er 
ingenting å være redd for. 
Det er jo nettopp derfor jeg 
er her nå, når andre har krø-
pet under dyna og inntatt 

natta. Det å oppleve at natu-
ren går til ro er spesielt. Det 
å føle at en sitter midt ute i 
alt som lever, og som etter 
hvert stilner sakte men sik-
kert av. Være helt alene – 
roe seg ned, men likevel 
være skjerpa. En mister ret-
ningssans og føling med 
avstander. Denne følelsen 
blir så sterk at en lengter 
nesten hjem igjen. Til de 
som er hjemme. Hvordan 
har de det nå? Har jeg sagt 
og gjort det jeg skulle i det 
siste? Er det jeg gjør nå en 
egotripp? Jeg kunne vært 
oppe på gården og vist om-
sorg for gamle foreldre og 
Bjørg. Merker hvor glad jeg 
er i de nærmeste. Hvor godt 
jeg egentlig har det. Er nok 
ikke flink nok til å vise dette 
i hverdagen. Jeg må ruske 
litt på meg for å summe 
meg. Jeg er jo bare nede ved 
elva. For en rar opplevelse!  
Mørket og aleneheten gjør 
noe med meg.  

 
Den nyvunne kameraten 

i krattet har tydeligvis sov-
na. Det samme har leieboer-
ne i rogna. 

 
Jeg kjenner velværet, 

suset fra elva, roen, freden. 
Tankene om mine kolleger 
som er på jobb sniker seg 
inn. Lørdagskveld på byen - 
det er godt å være ferdig 
med den tida. Jeg vet at i 
løpet av natta skal de hånd-
tere mange vanskelig situa-
sjoner. Situasjoner som de 
på forhånd ikke kjenner til 
og som kan dekke hele spek-
teret fra lutter glede til dyp 
sorg og fortvilelse.  

 
Jeg vet at de i løpet av 

natta må ta hånd om perso-
ner som ikke er i stand til å 
ta vare på seg selv eller be-
skytte seg mot seg selv. Jeg 
klarer aldri å legge fra meg 
hvor uriktig saker mot en del 
personer blir håndtert. Per-
soner som over tid har slitt 
med seg selv og omgivelse-
ne, det vi liker å kalle perso-
ner med psykiske proble-
mer. Bare tanken opprører 
meg. I natt kommer mine 
kolleger til å ta hånd om 
minst en eller kanskje flere 
psykisk syke personer. Være 
med og passe på. Holde i 
hånda og trøste, eller snak-
ke, snakke, snakke. I verste 
fall bruke makt. Gjøre for-
søk på å framstille for lege, 
men som ikke har tid p.g.a. 
andre pasienter. Jeg klandrer 
ikke helsepersonellet. Jeg 
har mange gode venner i 
Helsevesenet som jobber 
med psykiatri som profe-
sjon. De gjør en fremragen-
de jobb innenfor sine ram-
mer. 

Jeg blir lei meg. Hva 
slags samfunn har vi bygd 
opp. Vi som er så kloke og 
forstandige. Bruker milliar-
der på milliarder på helse og 
omsorg, men overfor de 
svakeste, de som er i bunn-
løs fortvilelse over at livet 
ikke fungerer, skal ordens-
makta, politiet ta hånd om 
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dem. Hvor tafatte går det an 
at vi blir. Det er en stille 
aksept fra oss alle at de som 
ikke er innenfor A-4 forma-
tet, kan håndteres slik. Det 
er ikke stuerent å være psy-
kisk syk. Mine kolleger er 
ikke fagutdannet for å ta seg 
av slike problem. Hvorfor 
skal ikke pasienter med slik 
diagnose behandles som 
enhver annen syk person, 
ved at helsepersonell tar seg 
av dem fra første sekund. 
Derimot brukes ordensmak-
ta i fremste linje. Dette kan 
ikke være riktig. Vi kan ikke 
som innbyggere i dette flotte 
landet være bekjent av dette. 
Tenk å skulle bygge seg opp 
fra bunnløs fortvilelse og 
vite at de i starten måtte gå 
en kanossagang mellom 
etater og institusjoner, i førs-
te omgang håndtert av poli-
tiet – de som skal ta seg av 
lov og orden i landet. Er det 
kriminelt å være psykisk 
syk? Det er helsepersonell 
som skal være helt framme 
og ta seg av de syke. De 
gangene de ikke håndterer 
situasjonen eller de føler seg 
truet, skal politiet trå til og 
hjelpe. Er ikke slike forhold 
et etisk dilemma for oss? 

Hvor er vennene, naboe-
ne slektningene til de som er 
syke. Vi må være interessert 
i hvordan det står til og trå 
til med hjelp når det er nød-
vendig. Vi kan ikke hele 
tiden skylde på storsamfun-
net, det er den enkelte av oss 
som må ta i et tak, vise at vi 
er venner til å stole på – kort 
og godt bry oss! 

Jeg kjenner at skuldrene 
har kommet faretruende 
nært hodet. Slapp av Endre. 
Over tid håper og tror jeg at 
fornuften seirer. 

Jeg gjør forsøk på å se på 
elva, skimter så vidt en og 
annen bølgetopp. Tenker på 

livet som guttunge. Elva var 
hver sommer utleid til fiske-
re. I august var de blitt leie 
og vi guttungene kunne fis-
ke ufortrødent. Vi ble lom-
mekjente i elva og flink til å 
fiske. Mr. Fox kom hver 
sommer. Han var fra Eng-
land, hadde flere store kveg-
farmer i Rhodesia, men til-
brakte store deler av som-
meren i Sunndalen. Han 
parkerte bestandig sin store 
svarte Bentley midt i gards-
tunet. Ikledd vadere, polo-
genser, skotskrutet jakke og 
bredbremmet hatt, trådte han 
ut av bilen, hilste noe avmålt 
til de som tilfeldigvis var ute 
i tunet, og vandret ned til 
elva. Han hadde bestandig 
med seg en fiskerdreng fra 
bygda; han bar den lange 
splitcanestanga og ei skul-
derveske med utstyr. Jeg 
lurte meg etter og ble på 
ærbødig avstand innviet i 
fluekasterkunsten av en bes-
teborger fra England. Tenk 
om jeg kunne stå slik en 
dag! 

På 50 og utover 60-tallet 
ble det tatt opp mange, 
mange tonn med laks og 
sjøørret fra Driva. I dag blir 
det tatt opp en brøkdel av 
dette. På 70-tallet ble fisken 
nesten utryddet fra elva. 
Gyrodactilus Salaris kom 

snikende til elva via opp-
drettsanlegg og ureint fiske-
utstyr. Små snyltere som 
festet seg til smolten og ska-
det fisken slik at den døde. I 
løpet av få år var bestanden 
av laks redusert til nesten 
ingenting. I tillegg gikk silo-
saft uhindret ut i elva fra de 
fleste gårdene i dalen. Bøn-
dene ønsket mer effektiv 
drift på gårdene sine, og alle 
bekker og småelver ble lagt i 
rør. Over rørene ble det lagt 
matjord, åkrene ble velfor-
mede og funksjonelle, men 
gyteplassene for sjøørreten 
ble borte. Trygge oppvekst-
områder for småørreten før 
den dristet seg ut i storelva 
og fulgte strømmen nedover 
og ut i fjorden.  

Dette har vært et trist 
kapittel for Driva og for 
mange andre elver med lig-
nende historie. 

I kveld er det i alle fall 
herlig å være til stede her. 
Jeg merker at jeg nynner 
forsiktig på ”Fager kveldsol 
smiler”. Det virker som jeg 
ikke har sunget den siden 
folkeskolen. 

 
Berre bekken brusar 

Frå det bratte fjell, 

Høyr, kor sterkt det susar 

I den stille kveld! 

Jeg skifter flue. Setter på 
en dobbel 6-er. Elva og fis-
ken tåler større fluer når det 
blir mørkt. Svart hårflue 
med et par små jungelcock-
fjær. Ørreten ser etter kont-
raster, mørk flue er viktig 
for at flua skal ses mot nat-
tehimmelen.  

Stabber meg fram til 
elvekanten og kaster forsik-
tig uti. Passer på å gå i vann-
kanten, vader ikke uti. Vet at 
ørreten går helt opp i land 
når det er mørkt nok. Pluk-
ker seg småkryp og småfisk 
mellom steinene. Fisker meg 
nedover uten å skvulpe eller 
lage lyd. Passerer strømka-
belen. Drar inn snøret av og 
til, kontrollerer flua at den 
ikke har vært nedi stein i 
bakslengen. Har ikke lyst til 
å bruke lys. Det ødelegger 
nattsynet og skremmer fis-
ken. Føler velvære og er 
konsentrert.  

 
Det er ikke mulig å se 

snøret i mørket, det blir nes-
ten som ei gjetting og en 
innbygd følelse når jeg skal 
kaste på nytt. Jeg er i ferd 
med å starte på et nytt kast - 
så endrer verden seg!  Jeg 
merker at jeg plutselig står 
med stangtuppen i været. 
Snella hviner. Fisken har 
nappet til seg flua, merker at 
den er festet i noe og raser 
utover i elva, på dypere 
vann der er det trygt å være. 
Jeg kjenner med en gang at 
dette er en voksen fisk, sik-
kert en stor sjøørret som har 
dristet seg inn til land i mør-
ket. I løpet av sekunder raser 
snøret ut. Og like plutselig 
som det startet, så stopper 
utraset. Jeg kjenner på spo-
len på snella, det er sikkert 
80 m snøre ute. Fisken står 
midt i strømmen på skrå 
bakover for meg. Det er et 
jevnt drag i stanga. Fisken 
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står bom stille. Hadde jeg 
ikke visst bedre ville jeg 
sagt at flua var fast i bunnen. 
Jeg er innom tanken på at 
0,20 i fortom kanskje ikke 
var så klokt likevel. 

 
Slik står vi. Prøver kref-

tene på hverandre. Jeg flyt-
ter meg 2-3 meter oppover, 
merker straks at fisken gjør 
det samme. Han føler seg 
tydeligvis komfortabel med 
denne vinkelen for øyeblik-
ket. Jeg må ta hensyn til 
spinkelt redskap og legger 
ikke på mer press enn jeg 
våger. 

 
Dette er en real fight 

mellom likemenn. Ørreten 
utnytter tydeligvis strømmen 
i elva. Legger bredsida av 
kroppen mot strømmen og 
bruker dermed minimalt 
med krefter.  

 
Slik står vi helt sikker en 

halv time. Så begynner fis-
ken å bevege seg. Det er 
tydelig at vekta av det lange 
snøret i elvestrømmen og 
presset fra stanga har virket. 
Den beveger seg rundt i hø-
len. Kommer mot meg ei 
stund og tar nye utras mot 
dypere vann. Omsider kom-
mer den helt inn i steinene, 
men den står ennå med 
ryggfinna rett opp. Erfaring 
fra lignende situasjoner har 
vist at ennå er fisken i form 
til å rase ut igjen hvis den 
blir skremt. Jeg står i ro, 
holder presset i stanga og 
venter. Så kan jeg skimte ei 
blank fiskeside. Fisken er 
trøtt og har lagt seg på sida 
Tida er inne. Jeg holder fort-
satt presset med stanga, nær-
mer meg fisken forsiktig. Nå 
er det spennende. Kommer 
meg helt inntil fisken, tar tak 
med tommelfinger og peke-
finger over nakken og inn i 
hjellene på hver side. Klyper 

til og går med fisken inn på 
trygg grunn.  

 
”Takk for kampen” sier 

jeg halvhøyt. Jeg er glad, 
men føler meg samtidig litt 
trist.  For en fisk. Kraftig, 
bred over ryggen. Full av 
livskraft og energi. Klar til å 
gå løs på høsten med kam-
per mot likesinnede, nesten 
på liv og død.  Finne seg en 
make og utføre det han 
egentlig var kommet opp i 
elva for – sørge for viderefø-
ring av egne gener til en ny 
generasjon. Slik blir det 
ikke. Tanker går gjennom 
hodet mitt. Er det virkelig 
rett at jeg tar livet av denne 
flotte fisken. Hadde det ikke 
vært bedre at den hadde fått 
være i elva. 

 
Jeg gjør det jeg skal, går 

tilbake til hvileplassen, 
henger fisken i et tre like 
ved. Kan ikke la fisk ligge 
på bakken. Minken er en 
rakker, og trenger kort tid på 
å gå løs på fisk som er til-
gjengelig. 

Har ikke trang til å fiske 
mer i natt. Jeg har fått min 
opplevelse. Jeg er ikke kom-
met hit for å drive matauke. 
Elva har gitt fra seg sitt. 
Nyter at spenninga i krop-
pen sakte avtar. Er tilfreds 
og fornøyd. For en opplevel-
se! Helt alene ute i mørke 
natta. Det må være bare ra-
ringer som gjør slikt!  

Det er så vidt et drag av 
lysdag i øst. Jeg plukker 
stille sammen sakene mine, 
må ikke vekke kameraten i 
buska. Beveger meg sakte 
hjemover. Minnes Py Bäck-
manns ”Gabriellas song”: 

 
 

Det är nu som livet er mitt, 

Jag har fått en stund här på jorden, 

Ock min längtan har fört mig hit,  

Det jag saknat og det jag fått.  

 

Det er endå vägen jag valt, 

Min förtröstan långt bortom orden, 

Som har visat en liten bit 

Av den himmel jag aldrig nått. 

 

Jag vil känna at jag lever, 

All den tid jag har  

Skal jag leva som jag vill. 

 

Jag vill känna at jag lever, 

veta at jag räcker till. 

 

Jag har aldrig glömt vem jag var, 

Jag har bara låtit det sova. 

Kanskje hadde jag inget val, 

Bare viljen att finnas kvar. 

 

Jag vill leva lycklig för at jag är jag, 

Kunna vara stark ock fri, 

Se hur natten går mot dag. 

 

Jag är här ock mitt liv är bara mitt, 

Ock den himmel jag trodde fanns 

Ska jag ana där nånstans. 

Jag vill känna at jag levt mitt liv. 

 
Står opp til vanlig tid 

sammen med de andre. Glad 
for opplevelsene. Vil bevare 
det meste for meg selv. 

”Det vart en fin aure ja”. 
Far har vært i matkjelleren 
og smugkikka. ”Jeg hengte 
den på vekta, 4,7 kilo. Blir 
kjekk å ta opp av frysen, 
utpå høsten - til jul kanskje”. 
Han er tydelig spent på sva-
ret.  

 
”Den skal serveres i 

dag”, er mitt budskap. Så 
følger en artig ordveksling 
der mor og far, med klede-
lig, men litt falsk beskjeden-
het, mener at det er for galt 
at de skal spise opp fisken 
som jeg har strevet med å ha 
fisket. Egentlig syns de sik-
ker at det er kjempekjekt å 
få smake fersk Drivaørret. 
Det er ingen andre i huset 
som fisker, så det er sjelden 
kost.  Selvfølgelig ender 
diskusjonen opp i at det skal 
serveres middag for alle i 
huset på langbord ute i ha-
gen.  

 
Gamle far er en tusen-

kunstner på kjøkkenet og 
forkynner raskt at han vil stå 
for matlaginga i dag. 

 
Utpå dagen benker vi oss 

rundt et improvisert lang-
bord i hagen. Små og store, 
4 generasjoner, slik jeg opp-
levde det da jeg var gutt.  
God mat og godt selskap og 
vennskap. Fredelig prat om 
ett og alt.  

 
God lun sol i seinsom-

merdagen. Ser på lyset og 
det spesielle gråskjæret i 
berget øverst i Hoåsnebba at 
det er reinsjakt snart. Gleder 
meg allerede. 
 

Jag vill känna  

att jag levt mitt liv! 

 

Br. Endre Flatvad 
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Alle som er født i 1950 – 
1960 og -70 årene  
— se her 

 
For det første overlevde 

vi å bli født av mødre som 
røkte og/eller drakk mens de 
var gravide med oss og lev-
de i hus fulle av asbestmate-
riale. 

De brukte aspirin, spiste 
muggost, rå eggeprodukter, 
mengder av bacon og fet 
mat for ikke å snakke om 
mat tilsatt alskens farge og 
tilsetningsstoffer, tunfisk 
rett ut av boksen og vi ble 
ikke testet for diabetes eller 
alvorlige kreftsykdommer. 

Etter det marerittet ble 
barnesengene og trillevog-
nene dekket med alskens 
blyholdige stoffer i pastell-
farger 

Det fantes ingen barne-
sikringer på medisinboksene 
eller på 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 risi-
koen vi tok ved all haiking-
en med fremmede... 

Som barn, satt vi i biler 
uten sikkerhetsbelter eller 
airbag. 

Vi drakk vann fra hage-
slangen og IKKE fra flasker 
kjøpt på butikken. 

Take-away-food var 
begrenset til pølse og ships, 
eller pølse og brød. Ingen 
Pizza Hot, McDonalds, Ta-
cos, Baguetter eller Kebab. 

 
Butikkene stengte klok-

ka 5 på ettermiddagen og 
var stengt i helgene. På en 
eller annen måte var det 
ingen som sultet i hjel på 
grunn av det. 

Vi delte ofte en flaske 
brus med våre venner og 
alle sammen drakk fra sam-

me flaska uten at noen 
egentlig ble dødssyk av det. 

Vi kunne finne på å 
samle inn tomflasker og 
veksle dem inn på butikken 
på hjørnet for å få nok peng-
er til å kjøpe karameller og 
tyggegummi eller kinaputter 
som vi smalt av inn i ytter-
gangene til folk etter å ha 
ringt på døra. 

Vi spiste smørkaker, loff 
med ekte smør på, upasteu-
risert helmelk, brus med 
sukker i og vi var ikke over-
vektige fordi  

VI VAR ALLTID UTE 
OG LEKTE !! 

Vi kunne gå ut om mor-
genen og ikke komme hjem 
igjen før etter at gatelysene 
ble tent om kvelden 

Ingen kunne få tak i oss 
i løpet av hele dagen. Og vi 
var OK. 

Vi kunne bruke timer på 
å bygge en 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 demning-
er, lekte ved elvebredden, 
sjøkanten med selvlagde 
korkbåter eller lekebiler i 
sanden 

Vi hadde ikke Playsta-
tion, Nintendo Wii, X-Box. 
Ingen dataspill i det hele 
tatt, ingen TV med 999 ka-
naler å velge i, ingen video- 
eller DVD-filmer. Ingen 

mobiltelefon, ingen 
bærbar datamaskin, 
ikke Internett, 
blogg eller Chat-
room på nettet.  VI 
HADDE VENNER 
og vi gikk ut og 
traff dem !!! 

Vi falt ned fra 
trær, skar oss på 
tollkniver, brakk 
bein og tenner og 
det var ingen an-
meldelser eller 
saksøkning etter 
slike skader 

Bare jentene hadde hull i 
ørene. 

Vi spiste mark og leire-
kaker laget av søle, og mar-
ken levde ikke i oss i evig 
tid. 

Til jul og påske malte og 
lagde vi pynten selv. 

Vi fikk luftgevær og 
lagde sprettert i 10-
årsalderen, vi syklet eller 
gikk til våre venners hus og 
banket eller ringte på døra, 
eller bare ropte på dem. 

 
Mor trengte ikke å gå på 

jobb for at endene skulle 
møtes.  

Vi hadde ikke EU-sand i 
sandkassene i barnehagen 
— bare vanlig sand. 

Fotball eller slåball-
lagene hadde lag-utvelgelse 
og ikke alle fikk være med 
på laget. De som ikke fikk 
være med måtte lære seg å 

takle det selv. Tenk deg 
det!!! 

Å komme seg på laget 
krevde dyktighet eller ry. 

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 for å gjøre 
noe ulovlig var utenkelig. 

De sto faktisk på politi-
ets side. 

Våre foreldre fant ikke 
på idiotiske navn på barna 
sine som vi hører i dag. 

Vi hadde Frihet, Feiling, 
Suksess og Ansvar og vi 
lærte Å TAKLE DET. 

 
Og DU er en av dem. 
 
GRATULERER! 
 
Kanskje du vil dele den-

ne med andre som har vært 
så heldig og vokse opp som 
barn før advokater og regje-
ring regulerer livene våre 
for vårt eget beste for godt. 

Når du først er i gang 
send det til dine barn slik at 
de får vite hvor tøffe og 
modige deres foreldre var. 

PS - Se store bokstaver 
fordi øynene dine ikke er så 
bra som de engang var... 

 
Ha en fin dag 

Til ettertanke...... 
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Siden  

sist
 

Br. Odd Henry Løkvik ble 

opptatt i vår Orden den 16. 

april 2009. 

Vi gratulerer og ønsker deg 

hjertelig velkommen i våre 

rekker. 

30. april 2009 ble brødrene Endre Flatvad og Magne 

Storeide forfremmet til den Edle Kjærlighets Grad.  

Vi gratulerer. 

Den 7. mai 2009 ble en 
helt spesiell kveld i Loge nr. 
82 Vesterveg. Aldri før i vår 
Loges historie har en 40 års 
jubilant og to 25 års jubilan-
ter fått sine juveler samme 
kveld. Men det skjedde, i 
verdige og høytidelige for-

mer, med mange brødre til 
stede i salen. En ordentlig 
høytidsstund! 40 års jubilant 
br. Ole Eidslott og de to 25 
års jubilantene, brr. Per 
Vadseth og Erling Stadsnes 
er logebrødre vi alle setter 
stor pris på. De har alle gjort 

en fin innsats i vår Loge og 
d e t  e r  v e l f o r t j e n t e 
utmerkelser de nå bærer. 

DistriktsStorSire Jarle 
B r a n d t z æ g  s t od  f o r 
utdelingen av 40 års juvelen 
og Storrepresentant Arne 
Nes tildelte juvelene for 25 

års medlemskap. Meget 
høytidelige overrekkelser 
ble det, godt støttet av 
fungerende organist Kjell 
Kipperberg. 

Fra venstre: DistriktsStorSire Jarle Brandtzæg, brr. Erling Stadsnes, Ole Eidslott, Per Vadseth og Storrepresentant 

Arne Nes. 
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Kjære 

Loge  

Vesterveg- 

medlem 
 
 
Vi har gleden av å få dere på be-
søk igjen fra 18. til 20. september 
i år. 
 
Denne helga er satt av til Vester-
veg, og sammen med vår dyktige 
betjening vil vi gjøre alt for at det 
skal bli ei minnerik helg. 
 
Velkommen til en fargespraken-
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En sommmer er 


