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Kjære brødre. 

 

Det har vært en lang og kald 

vinter, den lengste og kaldeste på 

mange år. 

Det er derfor ikke så rart at de 

fleste av oss ser fram  mot mer vårli-

ge og varmere dager. I skrivende 

stund, søndag den 27. mars, snør 

det tett fortsatt og viser at våren er 

et stykke unna. 

I gamle dager snakket de om 

“Snørider”, snøridene  kom med 

trekkfuglene, den første STARE-rida 

i slutten av mars, det er nok den vi 

har nå. Og ut i april kom Erle-rida 

osv.  

Påska er sein i år, nesten så sein 

som det går an, som vi husker så er 

1. påskedag første søndag etter 

første fullmåne etter 21. mars, og 

fullmånene før 21. mars var 19. 

mars og neste fullmåne er 18. april 

og påskedag er den 24. april. 

Vårjevndøger er 21.mars, da er 

dag og natt like lange over hele 

verden. Ganske fascinerende. Det 

er 92 dager til sola snur og 91 døgn 

siden ho snudde før jul. 

De siste åra har hytta i Stordal 

vært vårt samlingspunkt i Påska. 

Det har som regel vært nok snø, 

både i trekket og til skiturer og vi 

har mange gode påskeminner der-

fra. 

Jeg tenker på det når vi etter en 

lang skitur kommer tilbake til hytta, 

tenner opp i peisen og nyter en god 

middag og kan slappe av med ei 

god bok eller bare nyte samværet. 

Kan det bli bedre? Det store spørs-

målet i år er om snøen blir liggende 

så lenge når påska kommer så 

seint. 

Tida går veldig fort. Det sittende 

kollegiet har startet innspurten av 

sin valgperiode Etter påske er mai 

like rundt hjørnet og siste møte før 

ferien er 19. mai.  I den perioden 

skal vi også gjennomføre valg på 

nytt kollegium, som skal overta sta-

fettpinnen fra høsten. Nomi-

nasjonsnevnden jobber med å få 

alle brikkene på plass og vi er alle 

spent på hvem som skal fylle plas-

sene. Men som jeg har sagt før, det 

er en ære å bli spurt og det er et 

privilegium å få være med. Jeg er 

sikker på at de nye embedsmenne-

ne vil løse sine oppgaver på en god 

måte. 

Når vi ser tilbake, vil det alltid 

bli spørsmål om hva som har fung-

ert bra og hva som er mindre bra 

og det vil alltid være noe som kan 

gjøres bedre i både innhold og 

utførelse, så dette må vi tenke over. 

Men det er i fremtiden vi skal være 

og det er der vi skal nå våre mål sa 

vår nye Stor Sire.  

Siden nyttår har vi hatt mange 

fine møter, også fellesmøte med 

Odd Fellowlogene i Ålesund, bla. 

Thomas Wildey i januar og felles-

møte med Loge nr. 7 Ragnvald Mø-

rejarl i forbindelse med gradspas-

sering. Dette var en ny utfordring 

for oss, men mitt inntrykk er at mø-

tene ble vellykket. 

Vi ser at fellesmøter i enkelte 

tilfelle kan være en god løsning for 

alle. 

Vi har også vært på gjenvisitt 

hos Loge nr. 151 Bolsøy i Molde, 

der temaet var historie og musikk. 

Der vi fikk innblikk i  Frans av Assi-

si sitt liv og virke.  Fremført på en 

fin måte. 

25 brødre fra vår loge tok turen 

over fjellet. 

Etter påske tar vi til på innspur-

ten og første møte etter påske er 

informasjonsmøte den 28. april. Vi 

håper og venter at mange nye kan-

didater finner vegen til dette møtet. 

En av våre viktigste oppgaver i 

årene som kommer er å rekruttere 

flere medlemmer inn i vårt arbeid. 

Det er her vi skal bygge fremtiden. 

Vi vil også i år avslutte vårtermi-

nen med en tur sammen med våre 

kjære. Arrangementskomiteen leg-

ger opp til en spennende og fristen-

de utflukt den 21. mai, og vi håper 

flest mulig kan ta seg tid og anled-

ning til å være med. Sett av datoen 

allerede nå. 

 

Når vi går inn i Påskehelga går 

våre tanker til de av våre brødre 

som på grunn av sykdom og svik-

tende helse ikke kan møte så ofte i 

logen. Men de skal vite at vi savner 

dem. 

 

Til slutt vil jeg benytte anled-

ningen til å takke kollegiet og brød-

rene for et kjempegodt og lærerikt 

samarbeid så langt.  

 

Selv om snøen daler ned, vet vi 

at våren er like rundt hjørnet. 

Jeg vil derfor med diktet 

“Vårlengt” av Knut F Dahl, ønske 

alle brødrene en riktig god og vår-

lig påskefeiring. 

 

                                                                                                                          

Vårlengt: 

 

Nå kommer våren langsomt tilbake 

vinteren må rømme det drypper fra 

taket 

og vårdager tindrer i solgull og blått 

hils den velkommen med alt som er 

godt. 

 

Se opp til vårsola, si til deg selv 

Det at du lever - det er da et hell 

Og går du og drømmer med vårlengt 

og voner 

Så skal du om litt få møte dens toner. 

 

Se opp på himmelen tindrende blå 

Vær glad du er frisk at du atter kan 

få 

Oppleve våren og alt dens spill 

Så takk du din skaper fordi du er til. 

 

Alt du i vinterens mørke har drømt 

Nå spirer det fram varsomt og ømt 

Du kjenner og gledes at sola vår mor 

Gir livet tilbake her oppe i nord. 

 

 

Med hilsen i 

 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Pål Selbervik 

Overmester har ordet 
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Storrepresentanten har ordet 
Mine Brødre 

 

Vi er snart inne i påske-

helga og for noen er det fjell 

og hvite vidder som frister, 

mens andre "holder seg ved 

teltene" og pleier byliv og 

kanskje besøk til noen som 

trenger det. Det siste kan 

være vel så givende som det 

første. 

Vi er nok i det hele tatt for 

lite flinke til å besøke kjente 

og kjære. Som min eldre søs-

ter pleier å si: Vi møtes snart 

bare i begravelser. Det skal 

så lite til før en utsetter et be-

søk, en kan jo ta det senere 

men ikke i dag. 

Noe av det verste jeg vet 

er å høre noen si; Jeg stikker 

innom en dag, jeg ringer, 

osv. og så er det ingen av 

delene som skjer. Det er å 

holde folk for narr og egent-

lig snakker vi vel heller ikke 

om egentlige venner i dette 

tilfelle. 

En virkelig venn er en 

som kan komme uventet, når 

som helst, og spørre om det 

ikke er en kopp kaffe å få? 

Som den mest naturlige ting i 

verden. De behøver ikke å 

ringe først og "bestille time". 

Jeg har et par slike venner 

og det er vennskap jeg vir-

kelig setter pris på. De har 

alltid noe å fortelle, alltid noe 

å minnes og er aldri så vel-

dig opptatt av at klokka går. 

Og, ikke minst, de er flinke 

til å lytte. De tar seg tid! Hvis 

de ikke har tid så sier de fra 

og da vet jeg også at de har 

det travelt. Det samme gjel-

der for meg. Hvis en av dem 

banker på og jeg ikke har 

tid, så sier jeg fra og det er 

helt i orden. 

Jeg har fått mange venner 

i løpet av livet. Det er hygge-

lig å møte slike igjen, kan-

skje etter mange år, likevel 

er vi på bølgelengde øye-

blikkelig. Dette er for meg 

varige vennskap. Uten særlig 

innledning er praten i gang. 

Når vi brødre møtes i Lo-

gen er det også en vennlig 

tone, vi slår av en prat i sa-

longen, har en god tone un-

der brodermåltidet og siden 

i salongen over en kaffe-

kopp. Alt er resultat av venn-

skap og kameratskap som 

pleies. 

Behøver en å gjøre det 

mer komplisert enn dette? 

Om noen måneder er det 

tid for installasjon av nye em-

bedsmenn i Logen. For Loge 

Vestervegs vedkommende 

er dato for installasjon fast-

satt til 1. september. Men før 

det skal det være nominasjon 

og valg. Jeg håper inderlig at 

de som blir spurt om å ta på 

seg en oppgave sier ja til 

dette. Det er en fantastisk fin 

måte å lære mer om Logen 

og Ordenen på og gir et 

langt rikere ordensliv, om en 

kan bruke et slikt uttrykk. 

Jeg ønsker i alle fall de 

som skal overta lykke til med 

sin gjerning. 

Vi kan også ta med dette 

"ordet" på vegen: 

 

"Intet visste jag at dagorna 

som kom och gikk var själva 

livet". 

 Livet er nå! 

 

God påske! 

 

Med hilsen i Vennskap, 

Kjærlighet og Sannet 

 

Arne Nes 

Storrepresentant 

Ordtak om vennskap: 

 

Bedre er vennskap enn fiendeklapp. 

Dansk ordtak 

 

Virkelig vennskap er en plante som 

vokser langsomt. 

George Washington 

 

Det vennskapet man må betale for 

er ikke mye verdt. 

Dansk ordtak 

 

Latter er ikke noen dårlig start på et 

vennskap og det er heller ingen 

dårlig måte å avslutte det på. 

Oscar Wilde 

 

Løfter kan skaffe deg venner, men 

det er gjerningene som pleier venn-

skapet og gjør at det varer. 

Owen Felltham 

 

Setter du pris på din venn, så si det! 

Hadith 
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Kjære søstre og brødre. 

 

Redacteur bror Terje 

Westad har gjennom sin e-

post adressebok anmodet 

om bidrag til PåskeSOGA 

2011 Jeg har tidligere etter-

kommet Redacteurens an-

modninger, da jeg er kjent 

med at lokale loge- og leir-

blader/aviser har behov for 

at også andre en bladets an-

svarlige bidrar. 

Det er naturlig aktuelt for 

meg å kunne gi SOGA’s lese-

re et innblikk i Den Europeis-

ke Storloge, The Grand 

Lodge of Europe I.O.O.F. 

som er det offisielle navnet, 

og tør håpe at dette vil være 

av interesse for leserne. 

Sovereign Grand Lodge er 

som kjent vår Ordens øverste 

ledelse. Men, som på ingen 

måte, i løpet av de siste 100 

år, har tjent som en ledelse 

for Ordenens jurisdiksjoner i 

Europa. Medlemsmassen i 

USA og Canada gått tilbake 

fra 1,5 millioner, til i dag ca. 

70.000 søstre og brødre. 

Dessverre fortsetter med-

lemstallet i disse to landene å 

synke med fra 4.000 til 7.000 

per år. Det kan altså synes 

som om Sovereign Grand 

Lodge (SGL) og Ordenen på 

det Amerikanske kontinent 

vil forsvinne innen få år. 

For noen år tilbake var 

samarbeidet i Europa under-

lagt Den Europeiske Fødera-

sjon og til en viss grad Euro-

pean Rebekah Leaders Asso-

ciation (ERLA). 

Dette var en form samar-

beid som var meget ”løst” 

basert. 

Som vi kjenner til, må alle 

loger, leire og Storloger ha 

et Fribrev/Charterbrev for å 

kunne bedrive sitt arbeid. 

Etter mange års forhandling-

er erklærte SGL at de ikke 

var villige til å utstede et slikt 

Fribrev til Den Europeiske 

Føderasjon. Det var derfor 

viktig for oss, med tanke på 

at den Amerikanske gren in-

nen få år kan være historie, å 

starte forarbeidet for dannel-

se av en Storloge med ansvar 

for hele Europa. 

The Grand Lodge of Europe IOOF 

Personene på bildet er embedsmenn i Den Euro-

peiske Storloge for perioden 2009 - 2011. 

Fra venstre mot høyre: Dep. Europeisk Stor Sekretær 

Brigitte Fuhrmann, Tyskland Søster Dep. Europeisk 

Stor Sire Árný Gudjohnsen, Island, Europeisk Stor 

Sire Harald Thoen, Norge, Europeisk Stor Marsjall 

Wim Knibbe, Nederland og Belgia, Europeisk Stor 

Sekretær Anneli Röllich, Finland,  Europeisk Stor 

Kapellan Lars Fryklund, Sverige, Bror Dep. Euro-

peisk Stor Sire European Grand Sire Hans-Ulrich 

Bohren, Sveits,  Europeisk Stor Skattmester Lars Jør-

gensen, Danmark. 

Regaliene som benyttes er de regalier som vedkom-

mende benytter i sin egen jurisdiksjon, bortsett fra 

undertegnede som på det tidspunkt hvor bildet ble 

tatt også var Stor Sire i Norge. 
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I tilegg til det rent admi-

nistrative arbeidet som en 

Storloge bedriver, vil jeg 

også nevne et par andre vik-

tige grunner for en ny Storlo-

ge for Europa. 

Disse er; felles synliggjø-

ring av Ordenen i Europa og 

mulighet til å kommunisere på 

tvers av landegrensene, i til-

legg til et for meg viktig 

punkt; nemlig å bidra til en 

felles europeisk giv, og der-

ved større forståelse for Orde-

nen. 

I dagens multinasjonale 

verden bør vi så absolutt 

samarbeide på tvers av lan-

degrensene. Vi har alle noe å 

gi hverandre – og noe å lære 

av hverandre. 

Siden den første Odd Fel-

low loge ble instituert i Euro-

pa på 1870 tallet og frem til i 

dag, har så vel loger og leire 

som Storloger i Europa utvik-

let seg forskjellig. Dette har 

blant annet resultert i at det 

rituelle arbeidet i enkelte 

jurisdiksjoner er sterkt ned-

prioritert. 

Ansøkningen/petisjonen 

fra Europa til Sovereign 

Grand Lodge om et Fribrev 

for en kommende Europeisk 

Storloge, ble først presentert 

for International Council som 

omgående utferdiget en re-

solusjon med anmodning om 

et Fribrev/Charter. 

Under møtet i Sovereign 

Grand Lodge den 24. august 

2006 kl. 1115 ble, resolusjo-

nen, overraskende nok, en-

stemmig vedtatt. Fribrevet til 

Europa ble utferdiget og un-

dertegnet den samme dag. 

Det var en spennende dag 

for oss som var til stede fra 

Europa. 

Den Europeiske Storloge 

er i dag, gjennom sitt Fri-

brev, de facto ansvarlig for 

all Odd Fellow aktivitet innen 

Europa – hva som enn må 

skje med Sovereign Grand 

Lodge i tiden som kommer. 

Den relativt korte histori-

en til Den Europeiske Storlo-

ge er som følger: 

Fribrevet/Charterbrevet, 

ble som ovenfor nevnt ut-

stedt den 24. august 2006. 

Den 1. Annual Conference 

– eller Storlogemøte fant sted 

i Oslo i juni måned det påføl-

gende år – 2007. Her ble The 

Grand Lodge of Europe 

I.O.O.F. instituert og de førs-

te embedsmenn installert, 

med bror Eks Stor Sire Hans 

Pedersen, fra Danmark, som 

den første Europeiske Stor 

Sire. 

Den 2. Annual Conference 

fant sted i Luzern i Sveits i 

mai måned 2008. Ved denne 

anledningen ble den første 

tildeling av The Degree of 

Wisdom/Visdommens Grad 

tildelt søstre og brødre fra 

Europa foretatt. 

Den 3. Annual Conference 

ble avholdt i Frankfurt am 

Main i juni måned 2009, hvor 

det også ble foretatt valg av 

nye embedsmenn. 

Den 4. Annual Conference 

fant sted i Stockholm i mai 

måned 2010. 

Tildeling av Visdommens 

Grad er en meget viktig og 

essensiell del av de årlige 

møter i Den Europeiske Stor-

loge. 

Arbeidet i Den Europeiske 

Storloge foregår gjennom 

året hovedsakelig på to felt. 

Det ene er arbeidet i Den Eu-

ropeiske Storloges em-

bedskollegium og det andre 

er i fem underkomiteer. 

 

Den Europeiske Storloge 

har sin Annual Conferance/

Storlogemøte hvert år, med 

valg av embedsmenn hvert 

annet år. Ved de årlige møter 

tildeles også Ordenen høyes-

te grad, The Degree of Wis-

dom, til de som i henhold til 

Storlogens Constitution kan 

motta denne. 

 

Hver jurisdiksjon i Europa, 

så vel som Den Europeiske 

Storloge, har et utall av opp-

gaver i fremtiden. Vi er alle 

en del av en verden med for-

skjellige politiske systemer, 

med mennesker og samfunn 

med bakgrunn fra ulike stå-

steder. I en verden hvor også 

forståelse av etikk og moral 

skifter både på kort og lang 

sikt. 

Også Odd Fellow Orde-

nen må tilpasse seg dagens 

verdensbilde og det samfunn 

som vi alle er en del av, sam-

tidig som vår arv og tradisjon 

skal bibeholdes. 

Vi, Ordenens medlemmer 

i 13 land i Europa, har i dag 

de beste muligheter til å ska-

pe en lys fremtid for Orde-

nen og i tillegg følge de 

grunnleggende påbud Tho-

mas Wildey og hans brødre 

nedfelte for mange år tilba-

ke. 

Påbud som i dag er like 

aktuelle, med det verdens-

bilde vi daglig blir konfron-

tert med gjennom våre medi-

er. 

Jeg håper mine brødre at 

denne artikkelen gir et bilde 

av hvorfor Den Europeiske 

Storloge ble instituert og 

hvorledes den fungerer i 

dag. 

 

Drammen 2. mars 2011.  

 
Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Harald Thoen 

Europeisk Stor Sire 
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VÅREN 
 

Våren er årstida som markerer enden på 

vinteren og at sommeren er på veg. 

 

I tempererte områder er det vanlig å si at 

våren begynner når knoppene brest og i kal-

dere områder gjerne når snøen smelter.  

 

Våren er en av de tradisjonelle fire årsti-

dene og består av månedene mars, april og 

mai. 

 

Vi er glad for at vinteren slipper taket med 

kulde, snø og snømåking. 

Tradisjonelt er våren positivt ladet.  

 

Våren er tiden for å glede seg over små-

ting, for å våkne opp av dvalen og for opp-

blomstring. 

De første vårtegn og de små endringene 

fra dag til dag og vi gleder oss til det som 

skal komme. 

I vår hage er snøklokker som bryter gjen-

nom snøen det første ordentlige vårtegn, som 

oftest litt for tidlig, for det kommer alltid enda 

mer snø. 

 

I disse dager er det de store nyhetene fra 

Egypt, Libya og Japan som opptar de fleste, 

men opp i alt dette har jeg i radioen hørt Åge 

Aleksandersen komme med en ny sang som 

heter ”Medvind”. 

 

De fleste av oss har vel opplevd både med

- og motvind, men husk det kommer alltid en 

ny vår. 

 

Jeg har plukket ut noen linjer fra denne 

sangen ”Medvind” i noe endret rekkefølge. 

Hver for seg kan linjene gi brødrene noe å 

tenke på:  

 

”Medvind og motgang” 

”Det herre er livet du har fått” 

”Lyset og skyggen får tildelt sin tid” 

”Det er så mange som har det verre” 

”Sorgen og gleden blir med på ferden” 

”En hilsen fra noen som tenker på deg” 

”Det er trøst å hente i en sang” 

”Du er så fin og flott i livet du har fått” 

 

Takk for meg 

 

Br. Roe Mathias Holen 

 

 Brødrenes RUNER 

Br. Roe Mathias Holen 

http://no.wikipedia.org/wiki/Dvale
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Primstaven  påske 2011 
 

 

I høstsoga i fjor, 2010, tok 

vi for oss Callistus dagen, 14. 

oktober. Denne dagen er på 

Primstaven markert som den 

første vinterdagen. Det er 

den dagen vi snur Primsta-

ven til vintersiden. 

 

I år faller Loge Vester-

veg`s påskemøte på 14.april. 

På Primstaven er dette den 

dagen vi snur staven til som-

mersiden.  14. april er den 

første sommerdagen i følge 

Primstaven. Dagen har der-

for fått betegnelsen Som-

merdagen. Dagen kalles 

også for Flyttedagen. Årsa-

ken til det skal vi komme til-

bake til. 

 

Denne delingen av Prim-

staven i en sommerside og 

en vinterside, har sin opprin-

nelse helt tilbake til gammel 

norrøn tid. Våre norrøne for-

fedre hadde sitt hedenske 

vårblot (vårofferfesten).  De 

ofret til sine norrøne guder. 

De hadde sitt høstblot om-

kring 14. oktober. 

 

Våre norrøne forfedre 

hadde også et blot midtvin-

ters, ca 12. januar. På 900-

tallet flyttet Håkon den gode 

feiringa til 25. desember. Et-

ter at Norge ble kristna be-

stemte Olav Tryggvason at 

dette skulle være feiring av 

Kristi fødsel, altså julefei-

ringa. Han forbød også det 

hedenske midtvinters blotet. 

 

Den kirkelige markering-

en av Sommerdagen har 

vært beskjeden. I den kirke-

lige kalender er den likevel 

markert som minne om to 

brødre, Tiburtius og Valera-

nius,  som etter legenden led 

martyrdøden i Roma omkring 

år 300. 

 

Denne delingen av året 

som symboliseres ved de to 

sidene av Primstaven, er i vår 

tid bare kjent på Island og i 

Norge. Dette har nok sin bak-

grunn i den norrøne tilknyt-

ning. 

 

Betegnelsen, Flytteda-

gen, om denne dagen, har 

sin bakgrunn i at på denne 

dagen kunne tjeneste- folket 

flytte til annen arbeidsgiver. 

 

Det er en god del værtegn 

som knyttes til denne dagen: 

 

Slik været er denne dagen 

blir det hele sommeren. 

   

Kommer det snø på som-

merdagen, vil det komme 

snø 7 ganger før våren 

 

På Vestlandet betydde frost 

denne dagen, at det ble en 

elendig sommer. 

Vi kan også ta med noen 

andre spådommer som er 

knyttet til denne dagen: 

 

Ingen som har dyr bør spi-

se kjøtt denne dagen, for 

ellers kan både ulv og 

bjørn ta makten fra dem. 

 

Mange steder slapp man 

dyr på beite denne dagen. 

 

For å beskytte dyra mot fa-

rer, ble det lagt et stykke 

jern under dørstokken som 

dyra måtte gå over når de 

slapp ut. 
 

 

Ønsker alle brødre med 

familie en riktig God påske. 

 

Br. Per Sletfjerding 

 

 

PRIMSTAVEN 
Mortensgås er Primstavens symbol for Marimesse som 

er den 11. november, Loge nr. 82 Vestervegs fødselsdag 
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Påska 2011. 

Sola er på vei tilbake. En 

lang vinter går mot slutten. 

Vi kan se fram til lengre da-

ger og lyse kvelder. 

 I år er påska nesten så sen 

som den kan være. Kirkemø-

tet i Nikea i 325 bestemte at 

påskedag skulle være første 

søndag etter første fullmåne 

etter vårjevndøgn. Dette gjør 

at kalenderen for påska vari-

erer med 34 dager, mellom 

22.mars og 25. april.  

Påska og oppstandelsen 

er symbol på den tilgivelse 

vi har tro på i vår religion. 

Tilgivelse er i samsvar med 

de verdier som er viktige i 

Odd Fellow. Vår levemåte 

bør i stor grad innebære til-

givelse ovenfor våre brødre 

og søstre.  

 I år faller 1. påskedag på 

24. april. Vi kan håpe på en 

påske med vår og fint vær. 

Kanskje ikke alle er like glad 

for det, for det er sannsynlig-

vis slutt på skiføret, i allefall i 

lavlandet. Jeg skal ikke felle 

en eneste tåre av den grunn. 

Jeg er grundig lei av vinteren 

for denne gang og ser fram 

til våren og sommeren som 

gir mulighet for fine turer en-

ten en vil bruke kroppslig 

eller motorisert framkomst. 

Vi, Bodil og jeg, skal nyte 

fritid ut fra det som pensjon 

og AFP gir oss mulighet til. 

Men selv om vi har ca. 10 

uker tilrådighet er det mulig 

at det blir i minste laget når 

barnebarn, barn, øvrig fami-

lie, hytte og bobil skal få den 

oppmerksomhet og bruk 

som de fortjener. Når en ten-

ker seg om, kanskje det er 

en ide å redusere ambisjone-

ne litt. Det er mye interessant 

i de nære ting.  

Det er mulig at vi skal bru-

ke mer av tiden på venner og 

personlige relasjoner. Det 

kan det komme mye godt av. 

 

Mange har skildret våren 

med store ord, men diktet 

VÅRFUGLAR av Jakob Sande 

gir en enkel og stemningsfull 

beskrivelse: 

 
Den fyrste som kjem er staren, 

og høgt i sitt fuglebur 

sit staremora og faren  

med takk og pris etter tur 

 

Nei, høyr – kviskrar fuglekongen 

ein dag ut i mars ein gong 

eg kjenner lerka på songen, 

nei, høyr på lerka sin song! 

 

På åkeren trufast trippar 

eit kvitrande erlepar, 

og brødet bak plogen nippar 

i bondens sitt fotefar. 

 

Mot kvelden i solefallsglansen 

sviv svala i bryllupsdans. 

Med himmelskrift trør ho dansen 

mot kveld i solefallsglans. 

 

Til slutt er det kanskje greiast  

å gå til ein gaukemann, 

for det som tilslutt skal seiast 

gjer ingen betre enn han. 

 

Også logens vårsemester 

går mot slutten. Det er vel-

komment, spesielt sett med 

hensyn på aktiviteter som er 

nevnt før; men det er også 

vemodig siden en valgperio-

de går mot slutten. Jeg kom-

mer til å savne de korte mi-

nuttene før logen åpnes. Der 

føles samholdet. Det å ha 

vært med i et kollegium er 

en god erfaring å ta med seg 

videre og det er ikke tvil om 

at en blir bedre kjent med 

sine ”kolleger”.   

Ettersom vi er kommet så 

langt mot avslutninga av vår-

semesteret vil jeg ønske alle 

mine brødre og deres famili-

er en riktig god sommer. Vi 

må alle huske på at å leve i 

pakt med vårt motto; Venn-

skap, Kjærlighet og Sannhet 

er en god regel, også om 

sommeren. 

God vår og sommer og 

etter ferien ønsker jeg at vi 

alle sees igjen. 

Beste ønsker i vennskap, 

kjærlighet og sannhet, 

 

Odd Karlsen 

Kapellan.  

Br. Kapellans påsketanker 

Eks OM Svein 

Werner Peter-

sen fikk besøk 

av Overmester 

Pål Selbervik 

på 70 års-

dagen den 15. 

desember 
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Julemøte 161210 
 

Br. OM hilste en fullsatt 

Logesal velkommen til jule-

møte. 

Etter et kort og tradisjo-

nelt møte i Logesalen, ble 

Lucia-spillet fremført av 

søstre fra Loge St. Veronika. 

 

PÅ ettermøtet deltok 67 

brødre, og tradisjonen tro 

ønsket Ålesund Odd Fellow-

kor brødrene God Jul med 

stemningsfull fremførelse av 

3 julesanger og ble av br.OM 

behørig hyllet og overrakt 

julegaven fra Loge Vester-

veg. Nok en tradisjon på våre 

Julemøter. 

Etter framføringen av 

”Torsdagsvisa”, ble det ser-

vert nydelig julemat hvor 

søstre fra St. Veronika nok 

engang stilte opp og serverte 

oss mat, smilende og blide 

som vanlig. 

 

Et av høydepunktene ved 

våre julemøter er utnevnel-

sen av årets ”Vesterveger” 

Spenningen stiger etter 

hvert som br. Storrepresen-

tant, nærmer seg avsløringen 

av navnet på vinneren av he-

dersbetegnelsen. 

I år ble br. Svein Engvik 

kåret og br. SR begrunnet 

valget med br. Engviks store 

interesse for Logearbeidet 

gjennom alltid å stille opp 

når det er behov for en sted-

fortreder under et møte. 

I tillegg er han veldig eng-

Veldekkede bord og Odd Fellowkoret på plass. Det er julemøte i Loge Vesterveg! 

Topp 

fremmøte! 

Brr. Roe 

Holen, 

Kjell Hole 

og Arnfinn 

Hoseth 

med en 

smilende 

Overmes-

ter Pål 

Selbervik i 

bakgun-

nen. 
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asjert i våre gradspill både 

som deltaker i spillet og ivrig 

tilrettelegger av spillets 

gang. 

Stor applaus fra brødrene 

for populær avgjørelse. Vi 

gratulerer! 

 

Br. Terje Westad overrakt 

br. OM et eksemplar av bla-

det =Oslo. Dette selges av de 

narkomane i Oslo, som heller 

vil jobbe enn å stjele. Ifølge 

br. Terje Westad gleder det-

te mange personer: Han/hun 

som selger bladet, den som 

kjøper det, den som får det i 

gave. 

Og det gagner samfunnet! 

Det er 3. gangen dette blir 

gitt og tradisjonen vil bli fulgt 

opp! 

 

Neste tradisjon var jule-

minner fra en av brødre-

ne .Terje Fagerli berettet om 

juleminner fra sin barndom 

på en interessant og humør-

fylt måte. Hans beretning om 

julefeiring hos besteforeldre 

i Hjørungavåg ble fremført 

på en levende og fengende 

måte og vakte sikkert til live 

lignende minner hos mange 

av brødrene. 

Takk til bror Terje Fagerli 

for underholdende innslag.. 

Taffelet ble som vanlig 

avsluttet med Jussi Bjørling 

og ”O Helga natt”. 

 

Så var det å gå i gang med 

kaffe og masse gode kaker, 

forært oss av søstrene fra St. 

Veronika, og EOM Jon Rem-

men takket damene for det 

beste kakebordet noensinne 

på Vestervegs tradisjonelle 

Julemøter. 

Julesoga ble utdelt og som 

vanlig ble det gjettet på 

hvem som var årets nisse i 

Soga. 

Og har du ikke funnet det 

ut enda, har du frist frem til 

neste jul med svaret. 

Det ble også igangsatt et 

lynlotteri, som faktisk inn-

brakte kr.4.500 som i sin hel-

het går til SOS Barnebyer. 

Flott levert. 

Til slutt må vi ta med at det 

er blitt avholdt 25 møter i ter-

minen, og br. Kjell Hole møt-

te på 24 av dem, mens  br. 

Roe Holen og Undertegnede 

møtte på 23, og her vanket 

det blomster fra br. Over-

mester. 

 

Vi gratulerer br. Under-

mester og hans stab for godt 

gjennomført Julemøte. 

 
Referent 

Eks DSS Arnfinn Hoseth   

                                                                                                           

. 

Brr. Einar Lie og Bjørn Refsnes i 

meget avslappet stilling under 

bordsetet, mens de venter på at 

maten skal komme på bordet. 

I bakgrunnen Brr. Bjørn Fosse 

og Knut Rogne. 

Br. Terje Fagerli har god hukom-

melse og tok oss med på en jule-

feiring fra den gang da . . . 
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NYTTÅRSLOGE 

2.1.2011 
 

Skuffende få Or-

denssøsken møtte til 

N y t t å r s l o g e 

02.01.11. Totalt 41 

brødre og 22 søstre 

møtte. 

Ansvarlig for mø-

tet var Loge Vester-

veg, og br. Over-

mester ledet søstre 

og brødre gjennom 

Nyttårs-ritualet på 

en forskriftsmessig 

og fortreffelig måte. 

Etter møtet sam-

let man seg i sa-

longen til kaffe og 

julebrød og hygge-

lig prat rundt bor-

dene. 

Som nevnt inn-

ledningsvis var an-

tallet fremmøtte Or-

denssøsken skuffen-

de lavt, og dette ble 

jo også et tema man 

diskuterte under 

kaffen. De fleste la 

skylden på vær og 

føreforhold. Andre 

mente 2. jan. var for 

tidlig etter nyttårs-

høytiden. Atter and-

re mente at møtet 

burde markedsføres 

mer intensivt på for-

hånd. Så kan vi ten-

ke på disse tingene 

i det kommende 

året og kanskje fin-

ne en løsning til 

neste Nyttårsloge. 

Vi som var til ste-

de fikk i hvert fall en 

trivelig start på et 

nytt Logeår. 
Referent 

Eks DSS Arnfinn Hoseth                                                                                                              

Br. Knut Laugsund, Over-

mester i Loge nr. 44 Stein 

i Steinkjer, besøkte oss 

den 3/3. 

Br. Arne Reistadbakk, 

Distrikt Stor Sire i distrikt 

nr. 18, besøkte oss 17/2. 

Brødre 

på besøk 

Brr. Arvid Larsen og Hermod Jørgensen 

vandret rundt i København da de kom 

over en plakat foran en kjent bygning. 

Odd Fellow Paleet, Ordensbygget  

i København. 
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Møte 3. januar 

Kveldens møte var for-

fremmelse till den DHSG til 

br. Oddgeir Fossheim 

Br. Oddgeir ble på en sti-

lig og ritualmessig måte til-

delt graden inne i logesalen. 

Tilstede var 36 brødre. 

 

Under innmarsjen til bro-

dermåltidet ble vi ønsket vel-

kommen av serveringsgjeng-

en med ”byen Ålesund”. Po-

sitivt innslag. 

Brodermåltidet startes 

som vanlig med ”tors-

dagsvisa”. 

Etter å ha spist svinenakke 

(svinesteik) tok OM ordet sa 

at nå når du har fått DHSG da 

er du ikke kommet til en 

ende men en begynnelse. 

Br. Oddgeir takket for til-

delingen av DHSG. Han sa 

seg enig i at han nå kun var 

ved begynnelsen på sin 

vandring i logearbeidet. 

Fadder br. Arve Sindre 

Fjærli holdt en fin tale for br. 

Oddgeir og skrøt av han for 

møteprosenten. 

Avsluttet med mottoet 

" møt så ofte du kan". 

Etter bursdagliste var lest 

takket  br. Jon Remmen for 

maten og avsluttet med en 

god historie. 

Så forflyttet vi oss til Grøn-

nesalen hvor vi fikk servert 

kaffe og deilige bløtkaker. 

Mvh. 

Erling Helseth 

 

 

Fellesmøte 06.01.11. 

Møtet var viet Thomas 

Wildey, vår Ordens grunn-

legger og var organisert som 

fellesmøte sammen med 

Loge nr.7 Ragnvald Mørejarl 

og Loge nr. 23 Gange-Rolv. 

Det møtte totalt 69 brødre, 

hvorav 39 brr. tilhørte ar-

rangerende Loge 82 Vester-

veg. 

Etter et meget vel gjen-

nomført møte i Logesalen, 

ble alle samlet i salongen til 

kaffe og småkaker. 

Br. Arve Sindre Fjærli vis-

te bilder fra vår unike hjemli-

ge natur med tonefølge av 

nydelig musikk som gjorde 

innslaget til en flott opplevel-

se. Br. Terje Westad mar-

kedsførte høstens 

Logetur til Peer Gynt Spe-

let i Gålå hvor det fremdeles 

var noen ledige plasser, som 

jeg formoder er borte nå. 

Br. OM uttrykte begeist-

ring for Fellesmøtet, og hå-

pet på flere møter fremover 

sammen med våre to andre 

Loger. Noe vi håper kan bli 

en realitet. 

Deretter anbefalte br. Ar-

vid Brevik møte i Leir nr. 4 

De tre Søyler, som finner 

sted  26.01. i KWgt. 25. 

Så gikk praten videre et 

par timer til nok et hyggelig 

møte var over. 

 

Referent 

Eks DSS Arnfinn Hoseth 

 

 

Møte 20. januar 

Møte med regnskap og 

budsjett. 

Regnskapet ble presentert 

på en meget profesjonell 

måte og helt korrekt. 

Etter regnskapet var pre-

sentert var der INGEN spørs-

mål til regnskapet. (Dette vet 

jeg ikke om har forekom-

met  tidligere) 

På ettermøtet var det store 

forhåpninger til kveldens 

måltid: 

Rakefisk og Spekemat. 

Her ble det servert  varer 

av første klasse. 

Br. Jarle Rødset hadde le-

vert  
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Hjortetunger 

Hjortehjerte 

Hjorterull.  

Ellers så var der speke-

mør og fenalår og  alt tilbe-

hør. 

Alt var dandert av br. 

Arne Trones 

Husorkesteret sørget for 

en fantastisk minnerik aften, 

med allsang og kjempestem-

ning. 

Vi bør benytte oss oftere 

av vårt kjempeflinke husor-

kester. 

 

Referent  

Br. Erling Helseth 

 

 

Klubbaften 3. februar 

Etter et relativt kort møte i 

Logesalen med 46 brødre til 

stede, møttes vi til broder-

måltid i spisesalen hvor 40 

brødre deltok. 

Br. UM loset oss gjennom 

det tradisjonelle program 

ved bordet og overlot deret-

ter ordet til Br. Kjell Hole som 

sørget for kveldens ”takk for 

maten”. 

Med glimt i øyet betrodde 

han oss at han ikke var sikker 

på hva han hadde spist. Gry-

teretten var god, men hvilke 

ingredienser den besto av, 

var han ikke sikker på. Var 

det oksekjøtt, svinekjøtt, få-

rekjøtt eller kylling? Uansett, 

maten var god og velsma-

kende noe brødrenes påføl-

gende applaus understreket. 

Så var det over til kvel-

dens Klubbaften-tombola. 

Denne ble som vanlig ledet 

av br. Erling Helseth, rutinert 

og sikker som vanlig. Stor 

takk til br. Erling og hans 

medhjelpere som satte ny 

rekord med loddsalg for kr. 

12000,-. Takk til alle loddkjø-

perne! 

Kl. 22.10 var trekningen 

avsluttet og kl. 22.30 ruslet 

de fleste hjemover. 

Takk for en vellykket 

Klubbaften. 

 

Referent 

EKS DSS Arnfinn Hoseth 

 

 

Møte 10. februar  
 

Etter at br. Storrepr. Arne 

Nes hadde holdt instruksjon 

med gjennomgang av grad-

tegn, passord, opptreden og 

tiltaleform i Logesalen samlet 

38 brødre seg til ettermøtet i 

Småsalen. I kjent musikalsk 

stil ble brødrene ønsket vel-

kommen. 

Br. UM Svein Rune Ten-

fjord ønsket velkommen til 

bords fra servitørbordet. I 

kveld var det smørbrød på 

menyen. Br. Eks OM Jon 

Remmen snakket om som-

merturen til seilerhytta den 

21. mai. 

Br. Arvid Larsen takket for 

maten ved å gå gjennom hele 

brødprosessen fra kornet 

blir sådd til smørbrødene 

står på bordet. Br. Arvid Lar-

sen fortalte også litt om seg 

selv, og sitt liv som sjømann 

på de syv hav. Etter mange 

år i utenriksfart ble det hele 

26 år på hurtigruta før han 

ble pensjonist. 

 

Br. Storrepr. Arne Nes 

fortsatte med instruksjon i 

Småsalen og fortalte om or-

densetikette på ettermøtene, 

som hvem som skal serveres 

først og forsyne seg først. 

Her syndes det nok litt. 

 

Br. Odd Henry Løkvik 

Referent 

 

 

Møte 17. februar 

I dag var det gradspasse-

ring til den DEKG for br. 

Sindre Henningsen. Etter en 

verdig og stilfull seremoni i 

Logesalen var 41 brødre 

samlet til ettermøtet i Småsa-

len. 

Etter at br. UM Svein Rune 

Tenfjord hadde ønsket vel-

kommen til bords og Tors-

dagsvisa var sunget ble det 

servert karbonade til mid-

dag. 

Førstemann på talerlista 

var br. OM Pål Selbervik, 

som gratulerte br. Sindre 

Henningsen med DEKG og 

fortalte at logen satte pris på 

at han møtte fram så ofte som 

han gjør. Br. OM minnet om 

at mens vennskap er for ven-

ner er kjærligheten for alle. 

Nestekjærlighet står sentralt 

i vår ordens lære, uten tanke 

på å få noe tilbake. Derfor 

må vi arbeide med oss selv. 

Br. Sindre Henningsen 

takket for nok en fin seremo-

ni inne i Logesalen, og fortal-
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te at han har trivdes godt det 

året han har vært med i loge 

Vesterveg. Br. Sindre Hen-

ningsen fortalte også litt om 

seg selv og sin familie og 

planene framover. 

Fadder br. Jan Roger 

Bjørstad gratulerte br. Sindre 

Henningsen med graden og 

fortalte at han som fadder 

også hadde fått et løft, før 

han ønsket sin logebror lyk-

ke til videre. 

Br. Storrepr. Arne Nes 

gratulerte også br. Sindre 

Henningsen med graden, og 

minnet om et kurs i Sirius 

Møre. 

Br. OM minnet om loge-

møtet om 14 dager. Da er det 

gradspassering for tre brød-

re, to fra loge Vesterveg og 

en fra loge nr 7 Ragnvald Mø-

rejarl. Br. OM minnet også 

om møtet i Molde 21. mars. 

Br. Martin Andreassen tak-

ket for maten og gratulerte 

også br. Sindre Henningsen 

med graden, før han skrøt av 

servitørene og avrundet med 

en morsom historie som falt i 

god smak. Ettermøtet ble så 

avsluttet med kaffe og twist. 

 

Br. Odd Henry Løkvik 

Referent 

 

Møte 3. mars 
Torsdag 3.mars var grads-

passering av tre brødre til 

D.G.V. grad. Dette var et 

samarbeid mellom Loge Ves-

terveg og Loge Ragnvald 

Mørejarl hvor Loge Vester-

veg hadde opplegget. 

(Meget vellykket). 51 br. var 

tilstede. 

Følgende brødre ble på 

en seremoniell og høytidelig 

måte tildelt graden. 

Br.Olaf Hoff  fra Loge nr. 7 

Ragnvald Mørejarl og Brr. 

Jon Arne Torset og Tore Big-

seth fra Loge nr. 82  Vester-

veg. 

På ettermøtet talte br. OM 

og ønsket brødrene til lykke 

og sa at livet er ikke det sam-

me uten venner. 

Br. Tore Bigset takket for 

en fin seremoni og takket sin 

fadder br. Hans Petter Hildre 

for han nbefalte ham og Jon 

Arne Torset til logen. Br. og 

fadder Hans Petter Hildre 

ønsket også de nye brødre til 

lykke. 

Br. Olaf Hoff takket for tilli-

ten og leste et dikt av Her-

man Wildenvey ”Om tid”. 

EOM Norleif Korsnes 

(fadder) gratulerte Olaf 

Hoff med graden og sa 

at for å være en god 

venn så må man være 

et godt menneske. 

OM i Loge Ragnvald 

Mørejarl Gunnar Eike-

land ønsket brødrene 

til lykke med D.G.V 

grad. Han var også me-

get fornøyd med gjen-

nomføringen av tilde-

lingen inne i salen. Her 

var ting som han kunne 

bruke i sin egen loge. 

Han avsluttet med å lese Erik 

Byes fine vise. ”Vår beste 

dag”. 

Så ble to jubilanter hedret:  

Br. Gunnar Vassbotn for 

fylte 60 år med blomster og 

krus (som han måtte fylle 

selv). 

OM Pål Selbervik med 

sine fylte 70 år. 

Br. Arve Sindre Fjærli tak-

ket for maten. 

Kaffe ble servert i Grønne-

salen. 

 

Referent 

Br. Erling Helseth 

Brr. Tore Bigseth, Olaf Hoff og  Jon Arne Torseth. 
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Ettermøte 17.03.11. 
34 brødre deltok i målti-

det, herav 5 gjestende brød-

re inkludert br. Hans Emil 

Ratvik, om var invitert som 

foredragsholder. 

Det ble servert gode 

smørbrød i flere varianter, 

noe som ble satt stor pris på 

av brødrene. 

Referenten benytter an-

ledningen  til å advare mot 

overdreven buk av varm mat 

på ettermøtene. Dette fordi 

mange av brødrene vegrer 

seg for å spise tunge mid-

dagsmåltid sent på kvelden. I 

tillegg blir det kostbart om 

det serveres varm mat ofte i 

løpet av terminen. 

Et smørbrød eller en tal-

lerken suppe gjør samme 

nytten og er lettere fordøye-

lig en sen kveldstime.Jeg 

mener dette er en problem-

stilling vi bør tenke over i 

fremtiden. 

Så til kveldens hovedsak. 

Br. Hans Emil Ratvik. Aktiv 

pådriver i organisasjonen 

SOS Barnebyer holdt et 

engasjerende foredrag om 

aktiviteter innenfor organisa-

sjonen.Foredraget ble illust-

rert med billedserier fra for-

skjellige prosjekter. Engasje-

manget er ganske omfatten-

de og mange tusen barn 

rundt om i verden har vokst 

opp i gode og trygge omgi-

velser. takket være Sos Bar-

nebyer. Det er ganske kre-

vende å  i kke bare  starte 

nye barnebyer, men også å 

vedlikeholde dem eksiste-

rende. Enkelte av Barnebye-

ne har vært driftet i 25\30 år 

og trenger rehabilitering. 

Det planlegges nok en 

barneby i vårt eget land.  I 

Finland er det for eksempel 5 

Barnebyer i drift. 

Dep Stor Sire Per Arne 

Vidnes orienterte om proses-

sen som har ledet til at Orde-

nens neste landssak blir inn-

samling til SOS Barnebyer. 

Etter forslag fra alle enhete-

ne rundt om i landet talte 

man opp stemmer for de for-

skjellige alternativer, som 

endte med at SOS Bb. Ble 

valgt som landssak. Selve 

innsamlingsaksjonen skal 

foregå i 2012, og håpet er å 

oppnå like strålende resultat 

som i 2008, da det ble samlet 

inn hele 16 mill. kroner. 

Br. Ratviks presentasjon 

av SOS Barnebyers engasje-

mang rundt om i verden vak-

te stor interesse hos brødre-

ne og spørsmålsrunden ble 

lang og interessant. 

 

En flott kveld i Vesterveg. 

 

Br. Arnfinn Hoseth 

Referent 

 

Et hyggelig møte med 

SOS-Barnebyer og br. 

Hans Emil Ratvik 
Møtet var møtet lagt opp 

til å ha besøk av brr. fra Loge 

nr. 7 Ragnvald Mørejarl og 

Loge nr. 23 Gange Rolv. An-

ledningen var at vår loge 

denne kvelden fikk besøk av 

br. Hans Emil Ratvik som 

skulle fortelle om den neste 

Landssaken i Odd Fellow. 

Den er nå bestemt tilegnet 

SOS-Barnebyer. 

Br. Hans Emil holdt et in-

struktivt foredrag om SOS-

Barnebyer som organisasjon, 

fortalte om hvordan samar-

beidet mellom Odd Fellow 

og SOS-Barnebyer begynte, 

for vel 30 år siden. 

Deputert Stor Sire Per-

Arne Vidnes fortalte om ar-

beidet med utvelgelse av 

tema for landssaken og om 

hvorfor valget falt på SOS-

Barnebyer. 

Det ble et interessant 

møte. Brødrene fikk stille 

spørsmål og de fikk gode 

svar. 

Br. Hans Emil fikk også 

overrakt en sjekk fra Loge 

Vesterveg på kr.4910. Dette 

er penger som kom inn på 

julemøtet, etter at brr. Terje 

Westad, Erling Helseth, Odd 

Karlsen, Olaf Fugelsø, Jarle 

Rødseth og Rodney Hildre, 

loddet ut et bilde de i egen-

skap av Turkomite, hadde 

fått som "Fotografens heders-

pris 2010" av vår kanonfoto-

graf Arve Sindre Fjærli. 

Dette ble den første gaven 

til Landssaken. 
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Peer Gynt-kulturTUR 2011 
Peer Gynt-turkomiteen ledet av UM Svein Rune Tenfjord er: 
Terje Gjøsund, Rodney Hildre, Martin Andreassen, Terje Westad  
 

 

 

Fredag 5. august møtes 87 personer på Høvringen Fjellstue for å 

nyte helgen i norsk natur og med norsk musikk og fortellerkunst. 

 

Damer og herrer i skjønn forening. Mesteparten springer ut fra Loge Vesterveg, 

men vi har med deltagere fra følgende andre loger: 

Loge nr. 7 Ragnvald Mørejarl, Loge nr. 23 Gange-Rolv, Loge nr. 34 Liv, 

Loge nr. 6 St. Veronika, Loge nr. 38 Bjarg og Loge nr. 29 Drofnum fra Drammen. 

Her er det grensesprengende logesamarbeid! 

 

Programmet blir i grove trekk slik: 

 

 Fredag 5. august: 

  Avreise, ankomst, middag, litt oppvarming i løpet av kvelden med ”innslag” 

 

 Lørdag 6. august: 

  Frokost, en liten tur i området, lunsj, avreise til Peer Gynt Spelet ved Gålåvatnet, 

  middag med overraskelser, etter Spelet får vi varm suppe på Øigardseter. 

 

 Søndag 7. august: 

Frokost, en liten høytidelighet,avreise til høyfjellskonserten ”Ved Rondane” på Kvams-

fjellet. 

  Lunsjkurv på konserten. 

 

Under Peer Gynt-stemnets høgfjellskonsert Ved Rondane står Tine Thing Helseth, Ingeborg Schübeler Gillebo og 
Sondre Bratland på scena saman for fyrste gong – på høgfjellsscena Ved Rondane, nær 1000 m.o.h. med Rondane 

som kulissar. 

 

  Hjemreise etter konserten. 

 

  

Nå er det fullt hus! og vi får hele Øigardseter Fjellstue for oss selv! 

Vertskapet Kari og Arne Hovengen benytter denne anledningen til 

å ønske oss hjertelig velkommen til fjells! 

 

Lurer du på noe? Spør meg da vel: 

 

 Terje Westad  916 12 657  terje.westad@mimer.no 

mailto:terje.westad@mimer.no
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Sommertur 
lørdag 21. mai 2011 

Loge Vesterveg inviterer til sommertur til Seilerhytta. 

Invitasjonen gjelder selvsagt med følge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåsholmen med Seilerhytta; ei perle i Borgundfjorden 

  
Prisen kr. 350,- pr person 

dekker: 

Reker og hvitvin som aperitiff 

Bacalao 

(alternativ meny: Gryterett) 

Is til dessert 

Båt tur og retur 

 

Dansemusikk 

Logens Husorkester 

Underholdning 

Overraskelse 

 

Påmelding  

  996 208 029 

 

Arrangementskomiteen 

med UM Svein Rune Tenfjord 

i spissen 
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Storlogens embedskolle-

gium har hatt en omfat-

tende spørreundersøkelse 

i hele Odd Fellow Orde-

nen om hvilken landssak 

som skulle velges for 

2012. Selv om Storloge-

møtet har gitt kollegiet 

myndighet til å velge, er 

det en voldsom styrke at 

hele Ordenen er blitt hørt 

gjennom drøftelser i alle 

distriktene. De Tre Kjede-

ledd har bedt Stor Sire 

Morten Buan om kom-

mentarer til Landssaken 

og til valg av formål. 
 

•  Hvorfor falt valget 

også denne gang på SOS-

barnebyer, Stor Sire Morten 

Buan? 

 

Tilbakemeldingene fra 

behandlingen i distriktene 

viste en tydelig overvekt for 

også denne gangen å velge 

SOS-barnebyer som formål 

for landssaken. Det var fire 

faktorer som lå til grunn for 

vurderingen av valget. 

1. Formålet med landssa-

ken måtte være i tråd med 

våre budord. 

2. Saken måtte ha evne til 

å samle hele landet. 

3. Den måtte ha evne til å 

profilere Ordenen på en god 

måte.  

4. Sist, men ikke minst 

måtte landsaken kunne gjen-

nomføres sammen med en 

organisasjon som evnet å ad-

ministrere et så omfattende 

prosjekt. 

 

• Hvor mye vekt legger 

du på at å oppdra de foreld-

reløse og å hjelpe de nød-

stedte har en meget lang tra-

disjon i Odd Fellow Orde-

nen, ja lenger enn vi faktisk 

kan tidfeste? 

 

Det er klart at våre budord 

som har ligget som et funda-

ment for Ordenens arbeid i 

alle år, bør og må vektlegges 

som en del av vår Ordenshis-

toriske arv. Vi ser at påbudet 

om å oppdra de foreldreløse 

og hjelpe de nødstedte er 

like aktuelt i dag som den 

gang våre budord ble utfor-

met. Så skal vil omsette ord 

til handling, må nettopp tiltak 

for foreldreløse være i kjer-

nen i vårt utadvendte arbeid.  

 

•  Forrige gang bygget 

jo Ordenen i Norge en hel 

barnelandsby i El Salvador. 

Er det gjort noen endelig be-

slutning om hvor den nye 

innsatsen skal lokaliseres? 

 

Nei. Det vi har besluttet er 

at landssaken skal gå til SOS-

barnebyer men vi har ikke 

bestemt hvor og hvordan vår 

arbeidsinnsats skal gjøres. 

S a m m e n  m e d  S O S -

barnebyer skal vi bruke nød-

vendig tid til å konkretisere 

landssaken og det prosjektet 

vi fra Odd Fellow Ordenen 

skal støtte. Det har i de sam-

taler vi har hatt med SOS-

barnebyer vært aktuelt med 

engasjement både i Norge 

og i utlandet. Dette er nå en 

del av det vi må vurdere i 

den kommende periode. 

• Hvordan er denne 

Landssaken tenkt gjennom-

ført? 

 

Vi har laget oss en frem-

driftsplan der vi bruker 2011 

til å planlegge gjennomfø-

ringen av Landssaken og å 

bygge prosjektet sammen 

med mottaksorganisasjonen. 

Det skal etableres kontakt-

personer i alle distrikter og i 

alle loger. I tillegg skal vi ut-

arbeide informasjonsmateri-

ell og gjennomføringsplaner. 

Selve Landssaken vil ha 

sitt hovedår i 2012 og hele 

aksjonen er planlagt avsluttet 

i 2013. 

 

• En ting er at det sam-

les inn penger. Men hvordan 

mener du at en slik Landssak 

påvirker den enkelte bror og 

søster på en Ordensmessig 

måte? 

 

Sett fra min vinkel er selve 

pengeinnsamlingen viktig, 

men enda viktigere er det at 

SOS – barnebyer ble den nye 

landssaken 
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vi som Orden viser at ord 

ikke er nok, men at vi evner 

å omsette ordene til praktisk 

handling.  Landssaken er å ta 

budordene alvorlig og at vi 

viser både oss selv og våre 

omgivelser at vi kan bidra 

med å etterleve budordene i 

praksis. Dette handler også 

om dannelse og verdibe-

visstgjøring. 

 

•  Ligger det en fare i 

det at vi velger Landssaker 

hvor gjerningen ligger langt 

unna oss? Kan det medføre at 

vi taper syn og sans for den 

empati vi alle bør vise i vår 

daglig gang i lokalmiljøet? 

 

Logenes viktigste område 

for utadrettede tiltak er i lo-

kalmiljøene. Slik har det vært 

og slik må det være også i 

tiden fremover. Dette er også 

helt i tråd med våre mål og 

planer. Når vi imidlertid skal 

arbeide med en felles lands-

sak er det også viktig å se på 

hva vi i fellesskap kan bidra 

med og rette innsatsen dit vi 

får en god effekt og at vi hjel-

per de som har det største 

behovet. Dette gjør vi må 

kunne se utover våre lande-

grenser men samtidig er det 

viktig å ha en nærhet til pro-

sjektet. 

 

• Hvordan ser du frem-

over på samarbeidet med 

SOS-barnebyer? 

 

I gjennomføringen av 

Landssaken må dette medfø-

re et tett og nært samarbeid 

med SOS-barnebyer slik at 

begge organisasjoner lykkes 

og at landssaken blir godt 

gjennomført. Jeg er imidler-

tid opptatt av at en landssak 

er et prosjekt som har en 

start og en slutt, slik at når 

landssaken avsluttes så har 

også Ordenens direkte enga-

sjement en slutt. Sannsynlig 

vil det gå flere år til vi påtar 

oss en ny landssak og i mel-

lomtiden er det det lokale og 

distriktsvise arbeid som skal 

være kjernen i vårt utadret-

tede arbeid. 

• Hvordan ønsker og 

håper du at Landssaken skal 

påvirke oss som verdibæren-

de Orden? 

  

Jeg har håp om at landssa-

ken skal bevisstgjøre den 

enkelte søster og bror våre 

verdier og budord, og ut-

fordre oss til å omsette ord til 

handling. 

For Odd Fellow Ordenen 

håper jeg at Landssaken kan 

være med på å profilere Or-

denen på en god måte i sam-

funnet og at vi får anledning 

til å vise hva vi står for både i 

media og i andre sammen-

henger. 

Landssaken må være med 

på å bygge et godt omdøm-

me for Odd Fellow Ordenen i 

Norge. Dette tror jeg også vil 

bidra til å gjøre oss mer syn-

lige og også kunne gi et 

grunnlag for rekruttering og 

ekspansjon. 

 
Intervju: Kjell-Henrik Hendrichs  

21.02.2011 

 

Lykke 
En 82-årig, liten, velbalan-

sert og stolt mann, fullt påkledd 

hver morgen kl. 08.00, med hå-

ret pent kjemmet og med per-

fekt barbering flyttet til et gam-

lehjem i dag.  

Hans 80 år gamle kone har 

nettopp gått bort og gjort det 

nødvendig for ham å flytte. Etter 

mange timers tålmodig venting 

møtte han meg med et smil da 

jeg kunne fortelle at rommet 

hans var klart. Mens han manøv-

rerte gåstolen sin mot heisen ga 

jeg ham en beskrivelse av det 

lille rommet, inkludert de nye 

gardinene som var blitt hengt 

opp i vinduet. 

”Det er nydelig, jeg liker 

det,” erklærte han, med en en-

tusiasme som ligner en 8-åring 

som får se sine nye hundevalp. 

”Hr. Johansen, vent til du har 

sett rommet,” sa jeg. 

”Det har ingenting med sa-

ken å gjøre,” svarte han. ”Lykke 

er noe du kan bestemme deg 

for i forveien. Om jeg liker rom-

met mitt eller ikke har ikke å 

gjøre med hvordan møblene er 

arrangert.. det er hvordan jeg 

arrangerer mine tanker som 

teller. Jeg har allerede bestemt 

meg for å like det. Det er en be-

slutning jeg gjør hver morgen 

når jeg våkner.. 

Jeg har et valg; Jeg kan bru-

ke dagen i sengen og tenke 

over vanskelighetene jeg har 

med de delene av kroppen min 

som ikke lenger fungerer, eller 

komme meg ut av sengen og 

være takknemlig for de delene 

som funker..  

Hver dag er en gave, og så 

lenge jeg åpner mine øyne skal 

jeg fokusere på alle de lykkeli-

ge minnene jeg har lagret gjen-

nom livet. Høy alder er som en 

bank-konto. Du kan heve goder 

fra det du har lagret. Takk for 

ditt bidrag som jeg kan fylle min 

konto med. Jeg gjør massevis 

med innskudd fremdeles! 

Husk disse enkle reglene for 

lykke; 

1. Fri ditt hjerte fra hat. 

2. Fri din tanke fra bekymringer. 

3. Lev enkelt. 

4. Gi mer. 

5. Forvent mindre.  

 

 Klippet og innsendt av 

EOM Svein Werner Petersen 
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På et av mine første søs-

termåltider i loge nr. 6  St. 

Veronika, fikk jeg et spørs-

mål fra eks. overmester Ast-

rid Hauge Møllerhaug  ”Brit, 

hva forbinder du med det 

gode liv?” 

Siden den gang har jeg 

fundert mye over dette 

spørsmålet. 

Derfor vil jeg i dag prøve 

å besvare dette så godt jeg 

kan. 

Det Gode Liv: 

Det Gode Liv er glede, 

latter og kjærlighet.  Det å 

vite at noen bryr seg om og 

tenker på dag.  Å vite at du 

ikke er alene i verden, og at 

du kan få hjelp om du treng-

er det.  Livet er som en 

blomst.  Får den næring og 

pleie, vokser den seg lang 

og sterk. Får de kjærlighet 

og forståelse, viser den ster-

ke, vakre farger. 

Får blomsten alt dette 

stråler den. 

Slik er det med oss men-

nesker også. 

Først vil jeg derfor innvie 

dere hva jeg legger Det 

Gode Liv fra mitt ståsted i 

dag. 

Min familie og jeg er pr i 

dag velsignet med god hel-

se.  Mine barn og barnebarn 

har alle skikket seg vel og 

det går dem godt i livet. 

Det Gode Liv er å bli mor-

mor for første gang i juli.  Det 

gleder jeg med enormt til.  

Da kommer mitt 3. barne-

barn. 

Jeg har intervjuet noen av 

mine venner om hva de me-

ner om Det Gode Liv.  Nesten 

alle setter god helse øverst 

på lista.  God helse er ikke 

noen selvfølge. I desember 

2005 fikk min Jan tykktarms-

kreft.  Han ble operert på 

Ålesund Sjukehus og har i 5 

år gått til kontroll. Vi har 

vært blant de heldige og vi 

regner med at i februar 2011 

vil han bli erklært frisk. Er 

ikke dette Det Gode Liv? 

Det Gode Liv er å få være 

en frisk pensjonist med mas-

se av fritid.  

Noe av det viktigste for å 

få et Godt Liv er å bevare 

GLØDEN i livet. Energien. 

Nysjerrigheten.  Dette er let-

tere sagt enn gjort selv om 

helsa holder. Mister vi glø-

den, mister vil all tiltakslyst.  

Vi blir uengasjerte og inter-

esseløse.  Men vi kan heldig-

vis være engasjert i noe, 

hobby geologi, Odd Fellow 

Ordenen, sang og musikk, 

barnebarn, reiser innenlands 

og utenlands, et fag eller en 

annen virksomhet, uten at vi 

trenger å bli til noe eller føre 

til noe bestemt resultat eller 

mål.  

Er gløden stor, vet vi at vi 

kan tåle store påkjenninger 

av både sjelelig og legemlig 

art. 

Det Gode Liv er også å ta 

imot utfordringer som andre 

gir deg.  Utfordrer deg på 

ting du ikke har gjort før i 

livet og som du ikke kan.  

Slike utfordringer krever 

mye arbeid.  Men skulle jeg 

ut fra mine forutsetninger 

lykkes, så er dette en del av 

Det Gode Liv for meg.  

Nå vil jeg fortelle dere om 

noe som jeg synes er livs-

kunst på høgt nivå: 

Da jeg begynte i logen ble 

jeg kjent med en god loge-

søster Aslaug  Sætremyr. 

I de siste årene visste vi 

alle at hun var alvorlig syk. 

Men så sant hun ikke opp-

holdt seg på sjukehuset, møt-

te hun opp i logen.   Så kom 

hun på krykker med et åpent 

og smilende ansikt og hun 

spredte godt humør rundt 

seg. Hun snakket glad med 

oss alle.  

Hun tok vare på de gleder 

som livet gav henne, også i 

forhold til oss andre. Dette 

var Aslaugs måte å få Det 

Gode Liv ut ifra i hennes livs-

situasjon.  Det var livskunst 

på et høgt nivå.  

Vi eldre mennesker tar 

kanskje på strak arm skuffel-

ser som de i 20-30 års alde-

ren ville bli sure av eller sin-

te over, kanskje bryte sam-

men av.  

Mange eldre mennesker 

har en sterk evne til å takle 

problemer og til å se hva 

som er viktigst i tilværelsen.  

Det Gode Liv Str. Brit Isaksen,  

loge nr. 6 St. Veronika 
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Mange unge og middelald-

rende mennesker innser det-

te sent, fordi de ikke tar seg 

tid til å sette alvorlige spørs-

målstegn ved sine priorite-

ringer eller veivalg i livet.  

Det avgjørende er ikke nøy-

aktig hva men bruker tiden 

sin på. 

Det viktige er hvordan 

man engasjerer seg, og med 

hvilken kraft man legger ned 

i det. 

Livskunst er å kunne drive 

med små ting på en stor 

måte. 

Ser vi på betingelsene for 

et rikt liv med enkle midler, 

eksisterer det etter min opp-

fatning ingen låste dører, 

men mange dører kan være 

tunge å åpne. 

Det Gode Liv er også å stå 

på kjøkkenet og lage et godt 

måltid mat både til seg selv 

og andre. 

Det Gode Liv er for meg å 

sitte foran TV en med en stor 

kopp kaffe, strikketøy og se 

direktesendt vintersport.  

Det Gode Liv er å sitte i en 

lun stue og lese en god bok.  

 

Må man lese livsfilosofi for 

å finne Det Gode Liv?  Er det 

ikke viktigere å leve?  Selv-

sagt. Problemer er at mange 

reflekterer for lite over sitt 

eget liv, eller begynner med 

det for sent. Det er en for-

skjell på bare å fungere som 

menneske og å være seg be-

visst at det er akkurat NÅ jeg 

lever.  

Å være ”dyktig i kunsten å 

leve” tolker jeg som det å ha 

evnen til å gjennomføre et liv 

preget av glede – uten å 

minske andres sjanse til å 

gjøre det samme. 

Det Gode Liv er å komme 

inn i logesalen, nyte verdig-

heten, gode ord til ettertan-

ke, vakkert fremførte og tan-

kevekkende seremonier og 

samhørigheten med mine 

logesøstre. 

Det Gode Liv er et søster-

måltid med god mat, gode 

samtaler med mine søstre, 

sang og innholdsrike dikt og 

foredrag. 

 

Det Gode Liv er å få være 

med på Sirius Møre. Servere 

kaffe og vafler til takknemli-

ge kreftpasienter og pårø-

rende. Og motta gode tilba-

kemeldinger både fra perso-

nalet og brukerne.  

Det Gode Liv er å ha hatt 

muligheten til å velge riktig 

yrke i livet og at vi gjennom 

arbeidsdagen trives på job-

ben, samtidig som vi har et 

kjærlig og innholdsrikt hjem-

meliv. 

Det Gode Liv er å opphol-

de seg på hytta vår på Sol-

nørvika.  Være ute på fjorden 

med båten en stille sommer-

kveld å hekle sild. Tilbake på 

hytta kokes silden i lauv-

bærblad og så nyter vi den-

ne til et godt glass vin. 

Det Gode Liv er å reise på 

geologitur.  Kanskje finne 

noe? Sitte på en mineralfore-

komst med min hammer og 

meisel å leite etter spennen-

de krystaller og mineraler.  

Jeg kan holde på med dette i 

timer av gangen.   

Det Gode Liv er å sitte ved 

slipemaskinen å bearbeide 

steiner som jeg har funnet til 

vakre smykker.  Lage klok-

ker, lysestaker, blomsterva-

ser og andre fine steinting. 

Det Gode Liv er å rusle på 

moltemyra for å høste av 

sommerens gule bær.  Nyte 

den klare fjell lufta og be-

undre høstfargene i høgfjel-

let, og bare høre på stillhe-

ten. 

Det Gode Liv er å ta på 

seg skiene.  Ta med matpak-

ke og termos og legge ut på 

den hvite skinnende påsketu-

ren.  Sette seg med på en 

fjelltopp og kanskje se en 

reinflokk haste forbi når et-

termiddags solen stryker 

over fjelltoppene. 

Det Gode Liv er å leve i 

øyeblikket, å nyte de tingene 

du har, fullt ut. 

Jeg føler grunn til ikke 

bare si ja til livet, men til å gi 

en hyllest til livet. 

Så var det diktet som jeg 

ikke kan la være å ta med: 

 

 

Minuttene 

       av Andrè Bjerke 

 
Vi er minuttene. Hør som vi går! 

Time for time.  År etter år. 

 

Vi går som ebbe og flo ved din 

strand, 

livsminuttenes  tidevann. 

 

Hva fikk du levd i oss? Hva fikk du 

gjort? 

Uavbrutt renner vi bort, bort. 

 

Alltid en bølge som ruller forbi: 

Det som bestandig blir borte, er vi. 

 

Riker går under, og sekler tar slutt. 

Ett blir tilbake: et levet minutt. 

 

Det korteste var hva de færreste 

rakk. 

Tikk! sa ditt pendelur.  Svarte du: 

takk? 

 

Time for time år etter år 

renner minuttene. Hør som vi går! 

 

Det Gode Liv er også å ha 

gjennomført Lysstafetten til 

Loge nr. 6 St. Veronika. 

 

Takk for meg.  

 

Str. Brit Isaksen, loge nr. 6 

St. Veronika. 

 

Noe inspirasjon har jeg 

også hentet fra filosofen Arne 

Næss. 
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"Sekkjepåse" i Molde 

Det begynte med at vi 

skulle være 38, da det kom til 

stykket var vi - av forskjellige 

årsaker - blitt 25. Det var si-

tuasjonen da Logen mandag 

21. mars reiste på tur til Loge 

nr. 151 Bolsøy i Molde. Ar-

rangementet var et fellesmø-

te mellom Logene nr. 80 Dri-

va, nr. 101 Fanne, 151 Bolsøy 

og nr. 82 Vesterveg, med 

Vesterveg som spesielle 

gjester. Det var 85 brødre i 

salen da møtet begynte. Og 

det ble et hyggelig møte. 

Vi drog fra Ålesund i 17-

tida i 7 biler og tok 18-ferga 

fra Furneset. Det klaffet akku-

rat med møtet som begynte 

kl. 19.00. Vi traff brødre vi 

kjente og vi traff brødre vi 

ikke kjente, et Odd Fellow-

treff av beste merke. 

Loge Bolsøy hadde an-

strengt seg skikkelig for å 

lage en hyggelig Loge-kveld 

og de greide det. Selv om 

møtet i Logesalen kanskje 

ble noe i lengste laget, var 

temaet godt og vi fikk et inn-

blikk i Frans av Assisis liv og 

levnet, med fengende mu-

sikk innimellom. Godt laget 

og sammensatt. 

 

Ettermøtet ble et 

"etermøte" da vi 

fikk servert en lokal 

rett som logen ofte 

benytter på sine 

ettermøter når de 

har varm mat. Det 

var "Sekkjepåse" 

m e d n y de l i ge 

grønnsaker til. Det 

rene herremåltid. 

To omgangers ser-

vering med rikelig 

drikke satte stem-

ningen i taket. Et 

annet navn på den-

ne retten er "Kjøt å 

påse". 

Godt smakte det, 

uansett hva navnet 

måtte være. 

OM Ottar Brox fortalte his-

torien om hvordan samarbei-

det mellom Logene Bolsøy 

og Vesterveg kom i stand. 

Det hele startet med at br. 

Ole Arne Nybø en dag ringte 

OM Ottar Brox, DSS Olav Aass, OM Pål Selbervik, Storrepresentant Arne Nes og br. Jan Aarøen tok skikke-

lig for seg av ”sekkjepåsen”. 

   To fornøyde Overmestre. 
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feil! Han skulle ringe til en 

person ved navn Ottar Brox, 

men i stedet for den han 

egentlig skulle snakke med 

var det OM i Loge nr. 151 

Bolsøy som tok telefonen. I 

stedet for å legge på når fei-

len ble oppdaget, fortsatte 

disse to å prate og det kom 

etter hvert for dagen at de 

begge var Odd Fellows. Og 

da skiftet samtalen merkbar 

karakter. Br. Ole Arne invi-

terte OM Brox til møte i Loge 

Vesterveg og det hele endte 

med at OM Ottar Brox og 

Storrepresentant Edmund 

Talseth med fruer ble med på 

Vestervegs sommertur til 

Valldal og Trollstigen i 2010. 

Som br. Ole Arne uttrykte 

det, "dette var en vellykket 

feilringing"! 

OM Pål Selbervik holdt en 

kort tale hvor han takket for 

invitasjonen og uttrykte hå-

pet om at samarbeidet ville 

fortsette. Han avsluttet sin 

tale med diktet "Vårlengt" av 

Knut F. Dahl. 

Kl. 22.25 var vi på ferga 

igjen for retur til byen. 

En fin tur som vi gjerne 

gjør om igjen. 

 

Referent 
Arne Nes 

(Teknisk redaktør) 

 

 

Kveldens utmerkede kokk og 

formann i Næringsnevnda, br. 

Gunnar M. Dalstein, holder her 

opp en ”sekkjepåse” til forevi-

gelse av vår allesteds nærvæ-

rende fotograf br. Arve Sindre 

Fjærli. 

”Overmestermøte”, OM Geir Talsethage, Loge nr. 101 Fanne, Molde, OM Ottar Brox, Loge nr. 151 Bolsøy, 

Molde, OM Stein Kåre Måløy, Loge nr. 80 Driva, Sunndalsøra og OM Pål Selbervik, Loge nr. 82 Vesterveg, 

Ålesund. 



 

24 

I uminnelege tider har det 

vore ferdsel over fjellet mel-

lom Geiranger og Ottadalen. 

Den eldste skriftlege ned-

teikning eg har funne er frå 

1827. Iflg. bladet Veg og Vir-

ke nr.2/87 var det i året 1827 

”tingsamling med allmugen i 

Sunnylven tinglag på garden 

Venje” 

 ( Vinje i Geiranger) der 

det vart vedteke at det  skul-

le byggjast kløvveg frå Ma-

råk til grensa mot Lom Pres-

tegjeld ( d.v.s. i dag grensa 

mot Oppland fylke) ”under 

styring av vegvesenet”. 

Gjennomføring av dette 

vedtaket var den første of-

fentlege vegbygging i Gei-

ranger. 

Det har sikkert vore kløv-

transport over fjellet tidlega-

re og, men det har eg ingen 

skriftleg dokumentasjon på. 

O r d  s o m  L o m ( b )

sværingar, Lom(b)sfjella og 

Lom(b) Prestegjeld går att i 

fleire dokumenter. Seinare 

kom Skiakernamnet og som i 

dag er Skjåk. 

 

Opparbeiding av  

kløvstien. 
Arbeidet på kløvstien 

gjekk over mange år. Iflg. 

bladet Veg og Virke nr. 2/87 

var det 17 gardbrukarar i 

bygda som vart pålagt hovu-

dansvaret for opparbeiding 

av stien, men plassemennene 

gjekk heller ikkje fri. Dei 17 

gardbrukarane var: 4 på 

Gjørva, 2 på Maråk, 1 på Vin-

je, 2 på Hole, 2 på Vesterås, 2 

i Flydal, 2 på Ørjasæter og 2 i 

Oplenskedal. Gardbrukara-

ne skulle arbeide 4 dagar 

årleg, og plassemennene 

deira skulle arbeide 1 dag 

årleg. 

Vedlikehald av  

kløvstien. 
Når kløvstien var ferdig 

opparbeidd ( om han nokon 

gong vart det) skulle det ta-

kast avgjerd om vedlike-

haldsplikt. 

Brukarane på Holten 

(Blomberg). Bringa, Horve-

drag, Knivsflå, Gausdal 

( Gomsdal) og Skageflå vart 

fritekne for å arbeide på 

kløvstien  mot at dei arbeid-

de tilsvarande på eigne ve-

gar (råser). Også plasse-

menn på desse gardane vart 

fritekne for arbeid på kløvsti-

en. 

Dei 17 brukarane som er 

nemnt ovanfor har godkjent  

protokollen frå 1827 der dei 

skulle arbeide 4 dagar årleg. 

 

Men i brev av 19. septem-

ber 1848 søkjer dei 2 bruka-

rane på Vesterås om å få re-

dusert pliktarbeidet frå 4 til 2 

dagar årleg. 

Dei skriv m.a: Vor bekom-

me Gaard Vesteraas er som 

den ærede Veiindspection 

bekjendt meget høit og 

ubeqvemt beliggende,og for 

at have os  en nogenlunde 

Ridevei til vort Hjem, er det 

vi ærbødigst tillade os at an-

holde om Eftergivelse af 

Halvdelen af den Arbeidstid 

vi pligte  at svare paa Bøig-

deveien ----. 

     

I ei erklæring av ” 30te 

M a r t z  1 8 4 9  t i l l a d e r 

Veiinspecteuren at indstille 

paa at Arbeidstiden for de 

tvende Mænd paa Gaardene 

Westeraas bliver at nedsætte 

indtil videre til det Halve, 

nemlig til 2 Dage pr. Mand, 

imod at de eftergivne tvende 

Dage virkeligt anvendes til 

Oparbeidelse af en Ridevei 

til Gaarden Westeraas, hvil-

ket Lensmanden har at 

controllere”. 

”Veiinspectørens indstil-

ling” vart godkjent av amt-

mannen i Romsdals Amt 21. 

april 1849.  

Til Vesteråsgardane er det 

Kløvsti over Geirangerfjellet 

Kløvstien langs ei tjønn ca. 1000 m.o.h.   
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den dag i dag ein 

”Ridevei” (turveg) som går 

frå riksvegen ved Hotel Uni-

on gjennom Mørkja til Veste-

rås. Kløvstien opp gjennom 

bygda har opp gjennom alle 

år vore nytta som snarveg – i 

dag mest som turveg for fot-

turistar. 

 

Kløvtrafikken  

over fjellet. 
Kløvtrafikken over fjellet 

tok seg opp etter kvart som 

kløvstien vart utbetra. Gard-

brukarane i Ottadalen fekk 

selt sine produkter i Gei-

ranger. Rug, bygg never, 

bek og tjøre var salgsvarer 

frå Ottadalen og tilbake tok 

dei med seg salt og fisk. 

Tørrfisk var sers viktig. 

”Hvad de her ikke fik om-

sat, solgt eller byttet i fisk 

måtte føres utover til Aale-

sund ca. 12 mil” , skriv Edv. 

R. Hole i boka ”Geiranger – 

en beskrivelse med billeder” 

frå 1905. 

 

”Lomværingene” hadde 

bruk for salt også for å få selt 

sine kjøttvarer. Det står i eit 

notat at dei kjøpte salt i Gei-

ranger om sommaren. I slak-

tetida om hausten salta dei 

ned kjøt i store trekjørel. På 

ettervinteren drog dei så til 

Rørosmartnaden ,og der fekk 

dei selt kjøtet. 

 

Kulturen tok og vegen 

over fjellet. 
Den kjende spelmannen 

Loms-Jakup var i 1873 på 

Lade i Sykkylven på 

”spelekveld”. 2 spelemenn – 

Rime-Knut og Ole Knudson 

( 13 år) var med Loms-Jakup 

tilbake over Geirangerfjellet  

til Lom for å spele i bryllaup. 

 

Kløvstien over  

Geirangerfjellet som 

tursti. 
Kløvstien opp gjennom 

bygda kan merkast slik at 

fotturistar kan finne fram. Eg 

skulle tru at stien over høg-

fjellet også vil vere interes-

sant som turmål. Frå Hestbre-

hola på Geirangersida  til 

Djupvasshytta vil vere ein fin 

etappe. Der er stien godt 

synleg, jfr. bileta. 

I Djupvasstranda er stien 

delvis borte. Stien gjekk vel 

til dels der bilvegen ligg i 

dag. Men frå Keisarneset og 

sørover mot Stavbrekke er 

den synleg. Kløvstien er og 

godt synleg frå Stavbrekka 

og ned til Tjønnene og vidare 

til Langvatnet på Opplandsi-

da. 

Eg ynskjer ”god tur”. 

 

Ålesund, 15. mars 2011. 

Br. Are Homlong. 

 

Kjelder: 

Notat av vegvaktar Olav 

Homlong, Geiranger. 

Bladet ”Veg og Virke” 

2/87 – artikkel skreve av 

Bjarne Rekdal. 

 

 

 
 

 

 

 

Mosegrodd steintrapp ovanfor 

Hestebrehola på Geirangersida. 

 



 

26 

I alt 175 mennesker var 

samlet på den norske Sjø-

mannskirka i Jomtien i Thai-

land da sjømannsprest Jan 

Olav Johannessen kunne øns-

ke velkommen til utendørs 

feiring julekvelden i 28 gra-

ders varme. 

 

Pinnekjøtt, svineribbe, 

kjøttkaker, medisterpølser, 

surkål, kålrabistappe og po-

teter stod på menyen sam-

men med riskrem til dessert 

da vi benket oss rundt bor-

dene i det solen akkurat had-

de gått ned kl. 18.00 jule-

kvelden. 

 

Og etter at julemiddagen 

var fortært var det klart for 

kaffe og kaker, og ikke minst 

gang rundt juletreet. Og til 

slutt kom sannelig julenissen 

også, han svettet nok godt 

under skjegget og nissedrak-

ta. 

 

Plass til alle 
På forhånd var det satt en 

grense på 160 personer, men 

i alt 175 meldte seg på og det 

ble plass til alle i herberget. 

 

Og det ble en spesiell 

opplevelse å sitte under 

åpen himmel og spise tradi-

sjonell norsk julemat i shorts 

og t-skjorte. 

 

Mange fastboende nord-

menn og norske turister har 

funnet sitt paradis i Smilets 

land. Jomtien ligger vel ei mil 

langs kysten sør for mer 

kjente Pattaya, halvannen 

time sør for flyplassen i 

Bangkok. Stedet er blitt så 

populært at den norske sjø-

mannskirka for noen år siden 

like godt flyttet fra Bangkok 

og hit ned, for å komme nær-

mere dit nordmenn bor. 

 

Fastboende og turister 
Nå er det vel bare navnet 

på sjømannskirka som fortel-

ler at dette opprinnelig var et 

tilbud til norske sjøfolk i 

utenriksfart. I dag er det tu-

rister og selvsagt fastboende 

som oppsøker kirka, eller 

”kjerka” som fortsatt liker å 

kalle seg. Og presten blir 

fortsatt kalt for sjømanns-

prest, men så mange sjøfolk 

er det ikke lenger på sjø-

mannskirka. I dag fungerer 

den som et sosialt møtested 

for nordmenn i utlandet. 

 

Etter at sjømannsprest Jan 

Olav Johannessen hadde øns-

Julekveld i Smilets land 

Den norske sjømannspresten Jan Olav Johannessen ønsker velkom-

men til utendørs feiring julekvelden i 28 graders varme på Sjømanns-

kirka i Thailand. 
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ket velkommen til bords les-

te han Juleevangeliet på 

norsk før det også ble lest i 

kortversjon på thai. For selv 

om det var flest nordmenn på 

sjømannskirka julekvelden, 

så var der også en god del 

thaier. Mange av de som bor 

der fast er norsk-thailandske 

ektepar, og noen av thaiene 

var med på sin første julefei-

ring. 

 

Kjøper egen bolig 
Mange nordmenn har 

også kjøpt seg eget hus eller 

leilighet i Thailand. Her er 

boligprisene bare en fjerde-

del av prisene i Spania eller 

Frankrike, og det er samme 

temperaturen døgnet rundt 

året rundt. I tillegg er det 

svært rimelig å leve i Thai-

land. Så det er ikke rart at 

folk trives her nede. 

 

Men den økte tilstrøm-

mingen av nordmenn har 

også først til noen proble-

mer. Sjømannskirka besøker 

hele tiden mellom 10 og 20 

nordmenn som har havnet på 

sjukehus, mange av de etter 

å ha vært innblandet i motor-

sykkelulykker. Noen som 

kommer sliter med rusprob-

lemer, også her er det de an-

satte på Sjømannskirka som 

må trå til for å hjelpe. 

Men dette er problemer 

som ikke er synlig for de 

fleste, hverken blant de fast-

boende etter turister, som 

trives godt i varmen. Bading, 

soling, golf, turer på stranda 

og utflukter til mange spen-

nende reisemål er vanlige 

fritidssysler for de som bor 

eller ferierer i Thailand. 

 

 
Br. Odd Henry Løkvik 

Sjømannsprest Jan Olav Johannessen og br. Odd Henry Løkvik koste 

seg på julekvelden i Thailand etter at julemiddagen var vel fortært. 

Og sannelig så kom selveste julenissen utpå kvelden med pakker til 

barna. Der var noe mange av de minste hadde ventet lenge på. 
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Bror Gunnar ”GP” Peder-

sen og søster Sigfrid Eik-

sund sørget også denne 

jula for romjulsdans på 

den norske Sjømannskir-

ka i Jomtien i Thailand.  
 

Det er femte året på rad at 

det kjente ekteparet fra Åle-

sund ferierer i Smilet land. 

Og hver eneste gang opptrer 

de på Sjømannskirka, ofte 

sammen med sine god ven-

ner Knut ”Sputnik” og Vivian 

Storbukås. Ellers spiller de 

hele jula på Lindas restau-

rant, et populært møtested 

for sunnmøringer og nord-

menn ellers i Thailand.  

 

Bodde hos Gudmund 
Til våren skal vi forresten 

spille inn en ny CD sammen, 

”Sputnik og GP med dame-

ne”, forteller Gunnar ”GP” 

Pedersen til Soga. Det kan 

nok bli litt av en slager.  

 

Også denne gangen leide 

de to venneparene hver sin 

leilighet i Villa Norway Re-

sort & Residences, som Sig-

frids kjødelige bror Gud-

mund Eiksund står bak. 

- Blir det tid til å besøke 

Ålesund av og til også? 

- Ja, selv om vi flyttet fra 

Ålesund for fire år siden, så 

prøver vi å besøke slekt og 

venner så ofte som vi kan. Og 

da prøver vi også å besøke 

logene våre, ”Gange-Rolv” 

og ”Liv”, forteller paret, som 

flyttet til Mysen for å komme 

nærmere det store jobbmar-

kedet på Østlandet.  

 

Godt å få slappet av 
Sigfrids og Gudmunds far, 

Peter Eiksund, er også med-

lem i Loge nr. 23 ”Gange-

Rolv”. Bror Peter Eiksund fei-

ret også jula i Thailand sam-

men med familien. 

 

Og før jul har det virkelig 

vært travelt for ”GP Duo”, 

med over 30 opptredener på 

julebord rundt om på Østlan-

det. Det startet allerede 

rundt midten av november 

og varte helt fram til de dro 

til Thailand 21. desember. I 

sol og varme fikk de slappet 

av og kommet til hektene 

igjen. 

 

Br. Odd Henry Løkvik 

 

 

Romjulsdans  

med GP og Sigfrid 

Her er Gunnar ”GP” Pedersen og Sigfrid Eiksund i full sving. De sør-

get for at dansemusikken ljomet utover Sjømannskirka i Thailand på 

romjulsdansen. 

Fire gode ven-

ner samlet på 

Sjømannskirka 

i Thailand. F.v. 

Vivian Storbu-

kås, Gunnar 

”GP” Peder-

sen, Sigfrid 

Eiksund og 

Knut ”Sputnik” 

Storbukås. De 

spilte også 

sammen hele 

jula på Lindas 

restaurant.   
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Kjære lesere! 

 

Påsken 2011 står for døren og jeg skjønner at 

de fleste her på Nord-Vestlandet lengter etter 

VÅR! 

For makan til vinter har vi vel ikke hatt siden i 

fjor, eller var det året før? 

I manns minne betyr for enkelte av oss ca. 2 

måneder eller mindre? 

Derfor er det viktig at vi skriver ned det som 

hender rundt oss MED EN GANG. 

Og derfor er det viktig at SOGA tar vare på og 

deler minner og hendelser med alle lesere. 

 

ØKONOMI 

 

Ja vi kommer igjen inn på dette med økono-

mi og penger. Beklager! Men du verden så av-

hengig vi er av disse moderne betalingsmid-

ler. Vi skulle selvfølgelig kunnet ta i mot for 

eksempel poteter, klippfisk eller andre mid-

ler, men tidene har endret seg. 

 

Det som har berget SOGAs økonomi hittil er de 

private annonsørene som absolutt velvilligst har 

betalt sine annonsekroner til oss. Annonsene har 

selvfølgelig en meget høy verdi – for leserne! 

Også i dette nummeret av SOGA vedlegger vi 

en giro der vi gir leserne anledning til å bidra 

med et beløp for å motta SOGA. Beløpet er frivil-

lig og størrelsen på beløpet er ”Intet for lite, intet 

for stort”. 

Vi ber om at betaleren merker giroen med sitt 

navn. 

På forhånd takk for bidraget. 

Når påskefreden senker seg lener du deg 

tilbake, nyter freden og leser i årets påskeSO-

GA, kanskje omgivelsene frister til å ta et bil-

de elle skrive et påskekort eller en kort påske-

hilsen til våre lesere? 

 

REDAKSJONEN ØNSKER UANSETT VÆR 

OG VIND, TID OG STED ALLE VÅRE LESERE 

EN GOD, FREDELIG OG BEHAGELIG PÅSKE 

HVOR DU ENN MÅTTE BEFINNE DEG! 

 

Takk til alle våre bidragsytere! 

 

 

 

 

Terje Westad 

Redacteur 

sammen med Arne Nes – teknisk Redacteur 

Installasjon av nye embedsmenn i OF-distrikt 4,  høsten 2011, vil bli foretatt i 

h.h.t. følgende plan: 

Mandag 29. august             kl. 1900     loge nr.     7 Ragnvald Mørejarl 

Tirsdag 30. august             kl. 1900     loge nr 137 Friaren 

Torsdag 01. september     kl. 1930     loge nr.   82 Vesterveg 

Mandag 05. september     kl. 1900     leir nr.     4 De Tre Søyler   

Onsdag 07. september     kl. 1930     loge nr. 113 Flåvær 

Torsdag 08. september     kl. 1930     loge nr.   38 Bjarg 

Onsdag 14. september     kl. 1930     loge nr.   23 Gange-Rolv 

Torsdag 15. september     kl. 1900     loge nr.   69 Sankt Olav 

Torsdag 22. september     kl. 1900     loge nr   46 Frendar 

 

Storrepresentant Jarle Remø vil fungere som Stormarsjall under alle installasjo-

ner. 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Olav Aass 

Distrikt Stor Sire  

Embedsmannsinstallasjoner 

høsten 2011 

 

RedacteurenEs hjørne ∆ 
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01.01.1929 82 Østraat, Anton Emil   

03.01.1950 61 Furnes, Kåre Per   

07.01.1941 70 Lie, Einar   

08.01.1933 78 Paulsen, Erling   

09.01.1963 48 Oust, Arnt-Erik   

10.01.1939 72 Fosse, Bjørn   

17.01.1944 67 Stokkeholm, Arne Alf   

19.01.1958 53 Andreassen, Martin Jens   

19.01.1945 66 Pedersen, Roger Johan   

27.01.1970 41 Aasen, Per Even   

28.01.1939 72 Engvik, Svein Erling   

28.01.1939 72 Storhaug, Per Elias   

29.01.1939 72 Larsen, Arvid Hjalmar   

30.01.1953 58 Voldsund, Jan Mindor   

03.02.1956 55 Naalsund, Odd Birger   

04.02.1926 85 Gulliksen, Johan Weiberg   

05.02.1946 65 Aass, Olav Hilmar   

10.02.1953 58 Harsvik, Kjell Bjarne   

13.02.1946 65 Eliassen, Ola   

15.02.1952 59 Refsnes, Bjørn   

21.02.1958 53 Hildre, Rodney   

21.02.1941 70 Selbervik, Pål   

22.02.1947 64 Nesdal, Jon Gunnar   

25.02.1951 60 Vassbotn, Gunnar Trygve   

06.03.1958 53 Blomvik, Ronny Harald   

07.03.1960 51 Fagerli, Terje   

15.03.1954 57 Løkvik, Odd Henry   

16.03.1958 53 Rogne, Knut   

17.03.1958 53 Fugelsø, Olaf   

25.03.1960 51 Dolmen, Johan   

01.04.1946 65 Holen, Roe Mathias   

01.04.1936 75 Hoseth, Arnfinn   

01.04.1951 60 Slinning, Kjell-Arne   

05.04.1943 68 Stadsnes, Erling   

06.04.1947 64 Aasen, Arne Rolf   

07.04.1935 76 Olsbø, Sindre Johan   

09.04.1963 48 Henningsen, Sindre   

10.04.1958 53 Fossheim, Oddgeir   

14.04.1945 66 Ramstad, Magnor   

20.04.1963 48 Østraat, Håkon-Jarle   

21.04.1944 67 Nybø, Ole Arne   

27.04.1953 58 Hodder, Olav Behrentz   

30.04.1945 66 Sæter, Sigbjørn Harald   

02.05.1947 64 Slinning, Leif Dagfinn   

03.05.1964 47 Bjørge, Dagfinn   

06.05.1949 62 Stenseth, Hugo   

11.05.1950 61 Rishaug, Ingvar   

22.05.1943 68 Hurlen, Robert Jan   

23.05.1930 81 Omenås, Ingvar   

29.05.1937 74 Rørhus, Rolv   

01.06.1922 89 Istad, Einar   

03.06.1975 36 Kranghratoh, Trond Vidar   

04.06.1970 41 Bigseth, Tore   

06.06.1922 89 Gudmundseth, Ludolf   

13.06.1958 53 Tafjord, Frode   

17.06.1933 78 Helland, Svein   

20.06.1931 80 Magnussen, Thor Idar   

20.06.1961 50 Østraat, Sverre Haakon   

21.06.1927 84 Vadseth, Hans Peder   

22.06.1933 78 Homlong, Are   

22.06.1953 58 Sunde, Lidvar   

23.06.1942 69 Dybvik, Jogeir   

23.06.1937 74 Fiskerstrand, Nils   

26.06.1935 76 Hoel, Asbjørn   

29.06.1938 73 Vadseth, Per Sverre   

30.06.1942 69 Olsen-Husø, Arne   

01.07.1941 70 Vassbotn, Olav   

02.07.1938 73 Nes, Arne   

03.07.1944 67 Giskeødegård, Rolf Arne   

05.07.1935 76 Hole, Kjell   

09.07.1951 60 Kristiansen, Jarle   

10.07.1931 80 Fossum, Torbjørn Harald   

18.07.1962 49 Torset, Jon Arne   

23.07.1927 84 Holstad, Johan K.   

05.08.1949 62 Skrondal, Ola   

06.08.1942 69 Jørgensen, Hermod   

18.08.1941 70 Holst-Dyrnes, Ingebrigt Ingvar   

22.08.1961 50 Bjørstad, Jan Roar   

22.08.1954 57 Fjærli, Arve Sindre   

25.08.1956 55 Omenås, Yngve   

28.08.1942 69 Gjøsund, Terje   

04.09.1943 68 Nørve, Asbjørn Randulf   

12.09.1957 54 Mjelva, Steinar   

12.09.1957 54 Mjelva, Trygve   

12.09.1938 73 Sletfjerding, Per Magnus   

13.09.1952 59 Tenfjord, Svein Rune   

16.09.1948 63 Brevik, Arvid Birger   

19.09.1967 44 Storeide, Magne Andreas   

25.09.1947 64 Rødseth, Jarle Norman   

04.10.1936 75 Sørland, Leiv   

13.10.1937 74 Grimstad, Johan Peter   

17.10.1937 74 Hagen, Arne Kjell   

21.10.1948 63 Remmen, Jon Helge   

29.10.1939 72 Westad, Terje   

03.11.1947 64 Holstad, Bjørn Edgar   

07.11.1950 61 Helseth, Erling   

12.11.1936 75 Salen, Rolf   

26.11.1946 65 Karlsen, Odd   

30.11.1948 63 Moa, Webjørn   

01.12.1929 82 Eidslott, Ole Gustav   

12.12.1946 65 Eriksen, Knut Berge   

15.12.1940 71 Petersen, Svein Werner   

25.12.1948 63 Hildre, Hans Petter   

30.12.1951 60 Flatvad, Endre   

og Sogas redaksjon gratulerer! 

Brødrenes fødselsdager i 2011 
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Storrepresentantens Ærespris - Årets Vesterveger 2010  
 

Langbord er dekket med duker og lys  

Glassenes innhold funkler, stemningen stiger  

Latteren runger, hva venter de på?  

Det er julemøte i Loge Vesterveg og  

årets Vesterveger skal kåres.  

 

Spenningen stiger blant brødre i salen,  

hvem blir det i år, mon tro?  

 

Tidligere var han kjent fra en annen arena. 

Matte, svingstang, skranke og ringer 

var apparater han mestret med nasjonal glans. 

 

I Logen er han kjent med de fleste replikker 

Han kan brukes på de fleste plasser. 

Når aktører må ha en erstatter 

er han tryggheten selv, som stedfortreder. 

 

Hvem er det vi mener fortjener denne heder 

Om ikke han, med mellomnavn Erling 

fornavn Svein og etternavn Engvik? 

 

"Årets Vesterveger 2010 tildeles br. Svein Engvik" 
 

 

Med hilsen i V. K. og S.  

På vegne av juryen  

 

 

Br. Arne Nes  

Storrepresentant  
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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 

 

BT Entreprenør AS 

70 17 94 00 

Pål Selbervik 

 

Munck Cranes AS 

915 99 605 

Ola Skrondal 

 

Aseco Gull og Sølv 

Kipervikgata 7 

Arne Stokkeholm 

 

ET Hydraulikk AS 

70 21 04 40 

Svein Rune Tennfjord 

 

Lindbak Møre AS 

916 12 657 

Terje  Westad 

 

Østraat Transport AS 

926 17 023 

Sverre-Håkon Østraat 

 

Byggmester’n Møre AS 

918 00 234 

Gunnar Vassbotn 

 

Alcon AS Danmark 

916 37 405 

Knut Berge Eriksen 

 

Bandak Engineering AS 

90 66 74 63 

Odd Karlsen 

 

LISU Consult AS 

994 61 020 

Lidvar Sunde 

 

ISS Facitillity Service AS 

0508 OSLO 

Olaf Fugelsø 

 

Tres Encanedados 

92 42 87 70 

Sindre Olsbø 

 

NorEngros  

Ødegaard Engros AS 

952 03 103 

Tore Bigseth 
 

 

Loge Vesterveg kvitterer 

Tusen takk til våre annonsører! 

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

medlemsblad SOGA. 

En uforbeholden takk til dere. 

Markedspotensialet for denne annonsen er ubegrenset! 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Br. Terje Westad 
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SOGA-redaksjonen 

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

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

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

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

  

 

Møteprogram høsten 2011 

 

Uke Dato      Kl  Grad Program 
 

34 25/08  1930  O  Fd  

35 01/09  1930  O  EI Galla 

36 08/09  1930    Infomøte     

37 15/09  1930  O  ≡ N Nevnder/25-års Ve.Ju. (Østraat) 

38 22/09  1930  O  ≡ NV Nevnder Fd kl 20.00   

39 29/09  1930  ≡  +1 G (Henningsen) 

40 06/10      Avgitt Leiren  

41 10/10  1900  =  +3 RM/V (Torset/Bigseth/Hoff) 

42 20/10  1930  O  Fd Klba 

43 27/10  1930  O  +3 Innvielse G    

44 31/10  1900  O  Minneloge RM/GR/V 

44 06/11  1100    Kirkesøndag RM/GR/V 

45 12/11      Årsfest med damer  

46 17/11  1930  O  Eks OM 

47 24/11  1930  O  Fd ≡ N Storrepr. 

48 01/12      Avgitt Leiren 

49 08/12  1930  O  Fd ≡ NV Storrepr. 

50 15/12  1900  O  Julemøte   

52 28/12      Juletrefest 

01 08/01  1300    Nyttårsloge RM/St.V/GR/Liv/V 
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Her kommer takkebrev fra vår SOS Odd Fellow barneby i 
San Vicente i El Salvador: 
 
Vi vil takke dere for all den hjelp dere gir oss, noe som gjør 
det mulig for oss å drive et kjærlig hjem for alle barna.   
Julegaven, kr. 250,-, dere sendte til Ana Del Carmen Ma-
gaña Estrada er veldig velkommen og vi takker dere fra 
hjertet.  
Som dere kanskje vet så vil disse pengene bli spart opp til 
et fond som kan gjøre Ana Del Carmen til en selvstendig 
kvinne en dag. 
Mange av de som har fått slike gaver har benyttet dem til å 

skaffe seg en utdannelse eller å starte sin egen bedrift. 
Hva Ana Del Carmen vil gjøre når dagen kommer vet vi 
ikke i dag, men pengene vil uansett bidra til et bedre liv for 
henne.  
Nok en gang: Takk for bidraget og vi håper dere vil fortset-
te å støtte oss slik at barna får en fin fremtid. 
 
May God bless you! 
  

Vanessa Carballo 
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Valldal i påskesol.    Foto br. Arve Sindre Fjærli 


