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God Jul 

Ope  for framand gjest..... 

Dei forlet sitt land på veg mot verste kneiken 

Utan framtidsdraumen vart det slutt på leiken 

Kva ventar meg på ukjend stad? 

Kald og einsam syng eg julekvad. 

No må vi syne at vår nestekjærleik er meir enn preiken! 

Br. Alfred Husteli 



Julen 2015 

 

Nå stunder det til jul, og det 

er sikkert ikke bare jeg som har 

tenkt en del over hva som 

egentlig ligger i dette. Vi vet at 

julen har blitt feiret gjennom 

flere tusen år med forskjellige 

baktepper. Det er så lett at vi 

tenker endimensjonalt på julen 

og julefeiringen. 

 

Den kristne trosbekjennelse 

er basert på nettopp julen. Guds 

sønn, født til jorden som et men-

neske. Dette paradokset som er 

utgangspunktet for den julen vi 

feirer i dag. En fransk filosof sa 

en gang at «troen har en for-

stand som forstanden ikke for-

står». Med dagens velstand har 

vel kanskje «måltidsfesten» blitt 

en vesentlig del av vår julefei-

ring. 

 

Julen er vel også en stor fa-

miliefest. Det er jo noe dypt 

menneskelig i å søke mot 

«flokke». Så langt jeg har opp-

fattet det så er vel dette til stede 

i alle samfunns- og kulturtyper. 

Selv om statistikker forteller oss 

at snart halvdelen av den norske 

befolkning lever i en-persons 

hushold, så virker det som noe 

udatert at når en snakker om 

julehøytid, så vil gjerne alle 

helst søke mot polerte minner, 

og søke sammen til et 

«velkommen rundt bordet». Vi 

tenker gjerne at fattigdom er å 

være sulten, naken og hjemløs. 

Jeg tror den største fattigdom-

men er å være uønsket, uelsket 

og ikke oppleve omsorg og 

samhørighet. 

 

Et annet forhold som kom-

mer til meg i julemodus er alle 

minnene som våre kjære jule-

sanger vekker i oss. Julesange-

ne beskriver ofte et indre bilde 

som ei mor eller bestemor skap-

te. Julesangene har gitt meg sitt 

eget høytidsrom i juletiden. Ju-

lesangene vil jeg gjerne gi en 

egen oppgave i å holde julemin-

nene levende i en tid hvor skik-

kene fra flere land møtes oftere 

enn før, og sterkere krefter gjør 

hele feiringen til en stor mar-

kedsplass for beundringsverdig 

oppfinnsomme forretningside-

er. Derfor har julesangene for 

meg blitt noe av det uforanderli-

ge, og jeg takker gjerne bega-

vede diktere og komponister 

for at julebudskapets kjerne om 

møte mellom himmel og jord 

har blitt så vakkert uttrykt i så 

mange slitesterke julesanger. 

 

  Disse julesangene må vi 

sørge for å holde levende, slik 

at de aldri vil gå tapt for oss. 

Noen handler om den gamle 

historien om himmelbarnets 

fødsel, noen taler om mørketi-

dens intense lengsel og leting 

etter lys og håp.  

 

Mitt håp og ønske i dette er 

at dere, og vi alle, må oppleve 

noe av den julen som bor dypt 

der inne i gode minner, og som 

kan kalles frem når vi ønsker 

hver andre - God jul. 

 

Arvid B Brevik. 

Overmester 

Overmester har ordet 

”Mørke kan ikke drive ut mørke 

- bare lys kan gjøre det. 

Hat kan ikke drive ut hat, 

- bare kjærlighet kan gjøre det” 
Martin Luther King jr. 

 



Storfjordens Venner har den-

ne hausten feira 40-årsjubileum.  

Styret oppnemnde ei bok-

nemnd i 2014. Jubileumsboka 

”Med hjarte for arven” som kom 

ut til Storfjordstemnet på Helle-

sylt 7. juni d.å. 

Boka har fått god omtale. 

Vidare vart jubileet markert i 

Geiranger laurdag 12. septem-

ber d.å. med ”mimremøte” i 

Mølstunet – der det første offisi-

elle årsmøtet vart hald, deretter 

tur med ”Geirangerfjord” til 

Oaldsbygda og Me-Åkneset 

med Odd Normann Hoff som 

guide. Deretter festmiddag på 

Hotel Union med 70 innbedne 

gjestar. 

Organisasjonen Storfjordens 

Venner må no – i samarbeid 

med m.a.eigarane - tilrettleggje 

for det vølingsarbeidet som 

framtida vil kreve. 

Vi kan kanskje seie at dei 

store rehabiliteringssprosjekta 

av bygg er på det nære fullført. 

Det er kanskje ein vågal på-

stand? 

Men det vi ser i dag er at 

skjøtsel av kulturlandskapet vil 

kreve sitt - både innanfor verd-

sarvområdet og utanfor. I dag 

har ein ikkje eit samordna opp-

legg for kampen mot gjengro-

ing. 

I arbeidet med å ta vare på 

den kulturarven som fjord- og 

fjellgardane langs Storfjorden 

representerer er det mange 

”aktørar” : eigarane, kommune-

ne, dei ulike avdelingane i fyl-

ket og hos Fylkesmannen, Riks-

antikvaren, Norsk Kulturminne-

fond, Norsk Kulturarv, verdsarv-

administrasjonen og Storfjor-

dens Venner m.a. 

Hittil har Storfjordens Venner 

i stor grad samarbeidd med ei-

garar som på ulike måtar har 

hatt tilknytning til fjord- og fjell-

garden. Mange av dei som vaks 

opp eller hadde sin barndom på 

garden er no borte. Heimelen til 

garden blir gjerne overført til 

fleire av arvingane. Der det er 

mange eigarar kan samarbeidet 

kreve sitt. Kanskje fleire hei-

melshavarar bur i andre deler 

av landet eller kanskje og i ut-

landet. Kven skal då ta ansvaret 

for det årlege tilsynet og evt. 

vedlikehald? Vi har døme på at 

samarbeidet ikkje går som det 

burde.  

Storfjordens Venner har hatt 

eit godt samarbeid med dyktige 

restaureringshandverkarar/

tradisjonshandverkarar. Gjer 

samfunnet nok for å sikre utdan-

ning av nye handverkar som 

kan ta over ? 

 

Riksantikvaren har nettopp 

meddelt at vølingsprogrammet 

for stavkyrkjene er fullført. 

Godt! 

Det har sikkert vore eit kre-

vande vølingsarbeid. Men stav-

kyrkjene ligg i sentrale strok. 

”Våre” vølingsobjekt ligg gjer-

ne ” langt til fjords og høgt til 

fjells”. Då stiller det store krav 

til både tilretteleggaren, og til 

den eller dei som utfører vøling-

sarbeidet. 

 

Store deler av ”indre 

fjordstrok” av Storfjorden fekk 

verdsarvstatus i 2005. 

Når så UNESCO har vedteke 

at ”Vest-norske fjordlandskap” 

skal ha verdsarvstatus, så må 

vel dei styresmaktene som har 

tilrettelagt og søkt om verdsarv-

status også ta ansvar for å halde 

både bygg og kulturlandskapet 

i hevd? 

Kven er så desse ”styres-

maktene”? Kommunene Nord-

dal og Stranda v/ordførarane, 

Kulturavdelinga i fylket, Riksan-

tikvaren og Miljøverndeparte-

mentet. 

På Fjordsennteret i Geirang-

er er det etablert ”verdsarvad-

ministrasjon”. Der er det utført 

mykje godt ”verdsarvarbeid”. 

Men dei har enno ikkje – så vidt 

eg veit - fått etablert den funk-

sjonen som skal og må fungere 

som ”vaktmeister” for både 

bygg og kulturlandskap i verd-

sarvområdet. 

Kven tek initiativet til eit 

møte der ein drøftar heile vedli-

kehaldsproblemet av fjord- og 

fjellgardane inkl. kulturland-

skap langs Storfjorden der alle 

involverte parter blir pålagt å 

møte? 

 

Br. Are Homlong. 

 

Storfjordens Venner – notid og framtid 

Storfjordens Venner eig garden Ytste Skotet  



03.09.15 Møtereferat 

Fung UM Svein Rune Ten-

fjord ønsket velkommen til 

bords, til karbonader og reke-

smørbrød. En lang liste over 

brødre som hadde fylt år siden 

vi sist var samlet, ble referert. 

Etter at vi alle var mette fikk br. 

Ingebrigt Holst Dyrnes ordet til 

Brødrenes 5 minutter. Og det 

ble interessante minutter. Br 

Ingebrigts mangfoldige karrie-

re ble gjennomgått i raserfart 

og vi måtte følge nøye med om 

vi ikke skulle gå glipp av noe. 

For han har vært med på mye. 

Så mye at jeg synes han bør få 

minst en halv time ved et seine-

re høve, hvor han forteller om 

sine meritter. Veldig interessant 

var det i alle fall, for oss som ble 

igjen på ettermøtet. Til de som 

gikk hjem etter at møtet i Loge-

salen var slutt vil jeg si; dere 

gikk glipp av mye. Dere aner 

ikke hvilke ressurspersoner 

dere er på møte sammen med! 

Fung. UM hadde ikke rukket 

å be noen om å takke for maten, 

så det valgte han å gjøre selv. 

Uten manus holdt han en frisk 

tale som han avsluttet med ei 

morsom historie før han sa TAKK 

FOR MATEN. En vellykket loge-

kveld som var over ca. 21.45! 

Br. Arne Nes, referent 

 

 

24.09.15 Møtereferat 

Etter at vi hadde fått vite 

hvem som skulle sitte i de for-

skjellige nevnder og komiteer 

ble kvelden i sin helhet viet til-

deling av 25 års veteranjuvel til 

br. Hugo Stenseth. 

I anledningen var det dekket 

på i Krystallsalen. Stilfullt. 

Aalesund Odd Fellowkor stil-

te opp og sang 3 sanger til ære 

for veteranen. Dette gjør de 

bare til de brødre som er med-

lem av koret. Flott gjort og fint å 

høre på. 

Etter at koret var ferdigsung-

et tok br. Stenseth ordet og kun-

ne fortelle at det er første gang 

på de 20 årene han har vært 

medlem i koret at han selv har 

sittet ved bordet og hørt på. Det 

var rørende sa han, og under-

forstått ikke så aller verst til 

tross for at han ikke sang med! 

Etter at Torsdagsvisa var av-

sunget fikk vi et nydelig måltid. 

Veteranen hadde tradisjonen 

tro selv fått velge meny og det 

falt denne gang på svinenakke 

med tilbehør. Meget velsma-

kende og selvsagt servert av 

våre elegante brødre i privat-

nevnden. 

Overmester Arvid Brevik 

fikk ordet og takket br. Hugo 

Stenseth for alle hans aktive år i 

logen og ønsket ham mange år i 

logen der han møter så ofte han 

kan. Vi vet jo han har hus i Tyr-

kia. 

Vår organist Kjell Harsvik 

rettet også noen takkens ord til 

veteranen for godt samhold og 

fine år sammen i logen. 

Eks DSS Olav Aass er vetera-

nens fadder, men han var i Tyr-

kia og hadde dermed overlatt 

ordet til Eks OM Arne Nes å 

fremføre hilsenen. Hilsenen in-

neholdt både skjemt og alvor og 

ble avsluttet tradsjonsrikt ved 

overrekkelsen av frukt i be-

handlet form. Bra kvalitet og 

godt korket. 

Br. Hugo Stenseth fikk ordet 

for å få fortelle oss om sitt syn 

på 25 års medlemskap. Han for-

talte oss om glimt som står 

sylskarpe for ham ennå helt fra 

innvielsen og fremover til i dag. 

Han berømmet det gode sam-

hold i logen. Han trives og mø-

ter så ofte han kan selv om han 

er ofte og mye i Tyrkia. 

 

Etter at måltidet var avsluttet 

med takk for mat av br. Are 

Homlong gikk vi inn i salongen 

til kaffe og flotte bløtkaker span-

dert av veteranen. 

Der ble HØSTSOGA delt ut 

og godt mottatt. 

En hyggelig og fin kveld i 

logen. 

Takk for det til alle som var 

der! 

Ref. Terje Westad 

 

 

01.10.15 Møtereferat 

Litt spenning knyttet seg til 

kveldens møte som skulle dreie 

seg om våre ordenslokaler og 

eventuelt nybygg. 

Ettermøtet startet på tradisjo-

nelt vi med torsdagsvisa før vi 

ble servert flotte smørbrød, ett 

med laks og ett med reker pr 

mann. 

Godt var det og praten gikk 

lett og lødig rundt bordene. 

Anne Karin Zaitz skulle være 

kveldens foredragsholder og 

fortelle om siste nytt fra BY-

MISJONEN. 

Hun var dessverre tvunget til 

å melde sykdomsforfall i siste 

liten. Hun kommer tilbake på et 

senere møte. 

Bror Overmester Arvid Bre-

vik var tildelt Brødrenes 5-

minutter og i den flettet han inn 

takk for mat. 

Han fortalte om sitt innholds-

rike liv på en interessant og le-

vende måte. 

Takk for en hyggelig kveld. 

Ref. Terje Westad 

15.10.15 Møtereferat  

Som vanlig etter møtet i Sa-

Fra våre ettermøter 



len var det godt å kunne strekke 

på beina og rette opp ryggen 

etter et par timers sitting og lyt-

ting. Praten etterpå bar preg av 

at en av våre nye brødre, Helge 

Stavik Haaseth, hadde blitt for-

fremmet til Det gode Vennskaps 

Grad. De mørkkledde herrer 

stod nærmest i kø for å få gratu-

lere det siste skudd på stammen 

i vår loge. Djerve skuespillere 

hadde vært i ilden for å illustre-

re vennskapets vik-

tige betydning for 

oss mennesker.  

Duften av 

kveldsmiddag be-

gynte etter hvert å 

bre seg i korridorer 

og salonger. Vi kan 

vel ingen av oss 

med hånden på 

hjertet takke nei til 

et godt måltid i 

hyggelig lag. Og da 

døra langsomt åp-

net seg, og vi hørte 

klangen av vel-

komsttrudelutten, 

stimet karene inn til 

matsalen med de runde bord. 

Selvfølgelig var bordene klede-

lig pyntet og klare til å ta imot 

oss gjestene. Det er flott at vi 

kan plassere oss på en slik måte 

at ikke de samme sitter sammen 

hver eneste gang. For oss nye i 

logen er det fint at vi kan bli 

kjente med nye brødre. 

Den gode og velklingende 

velkomstsangen til bror Terje 

satt som ei kule også denne 

gangen. I UM Johan Dolmen sitt 

fravær vikarierte bror Per Stor-

haug som toastmaster. Han kun-

ne berette at kveldens rett var 

fiskesuppe ispedd reker og an-

net godt som brukes til ingredi-

enser i ei slik suppe. Det så ut 

på de blide fjes at kokken had-

de truffet rimelig bra. Suppa 

glei lett ned i magen. 

Neste post på programmet 

var en tale som vikarierende 

OM Knut Rogne holdt. Han kun-

ne fortelle at OM Arvid Brevik 

hadde skrevet denne talen, og 

som først og fremst var en gratu-

lasjon til vår gode bror Helge 

og hans forfremmelse til ny 

grad. Videre ble understreket 

hvor avgjørende vennskap og 

lojalitet er i menneskelige rela-

sjoner, og at vi viser evne til å 

ofre noe for andre. Bror Helge 

ble på det varmeste ønsket lyk-

ke til i sine anstrengelser med å 

oppfylle denne vennskapspak-

ten. 

Applausen hadde ikke lagt 

seg helt før en ny bror plinget i 

glasset og ville også si noen ord 

til sitt fadderbarn. Bror Terje 

hadde tatt på alvor oppfordring-

en om å rekruttere nye medlem-

mer til logen. Denne gangen 

hadde han endelig klart å over-

talte bror Helge til å begynne. 

En kjekkere og mer positiv 

mann skal en lete lenge etter! 

Han vil gli fint inn i miljøet og 

oppfylle de forventninger vi har 

til en Odd Fellow! Etter lykke-

ønskninger og gratulasjoner var 

vi alle tydelig overbeviste om at 

vi hadde fått en særdeles venn-

lig og hjelpsom bror, Takk, Ter-

je! 

Etter alle disse velvalgte yt-

ringer fra talerne, var det bare 

naturlig at bror Helge selv ville 

si noen ord til sine brødre.  Be-

skjedent takket han for all den 

tillit han hadde fått fra sin fadder 

og resten av logen. Han sa at 

han anså seg til å være en nybe-

gynner og derfor hadde stort 

behov for å få opplæring, hjelp 

og støtte. Det er mange nye be-

kjentskaper å forholde seg til, 

og det tar tid for å få full over-

sikt, men han var jo bare 68 år 

og følte seg ung og rimelig klar 

i hodet. Applausen etter talen 

ga tydelig tilbakemelding om at 

alle satte pris på ham og så fram 

til at han skulle bli en del av 

vennskapet vårt. 

I farten glemte vi at noen 

skulle holde takk-for-maten-

tale. For øvrig smakte maten 

utmerket nok, og alle kunne 

slikke seg fornøyde rundt mun-

nen og begi seg til salongen for 

å få servert kaffe og søtsaker. 

Der tok den gode bror Terje 

like godt ordet i sin munn for 

andre gang, og oppfordret oss 

til å vise et spesielt ansvar nå i 

disse vanskelige tider når flere 

embetsmenn av ulike årsaker 

ikke har anledning til å delta 

fullt ut i logens mange oppga-

ver. Derfor måtte vi prøve å 

være positive og stille opp som 

vikarer når tomrom må fylles. 

Alle nikket og så ut til forstå vik-

tigheten av å være jamennes-

ker.  

Så ble det sent også denne 

kvelden før man kunne starte på 

heimvegen. 

 

Referent: Br. Alfred Husteli 

 

22.10.15 - Klubbaften  

Det en for all ettertid kom-

mer til å huske spesielt fra den-

ne koselige kvelden er trek-

ningen. Komiteen solgte lodder 

så lenge vi hadde noe å kjøpe 

for. Og det var mye humør og 

gode historier ute og gikk. Så 

kom vi til trekningen. Der gikk 

det raskt og effektivt, men så 

var det noen loddbøker som 

ikke var solgt helt ut. Slikt blir 

det alltid noe styr med. Men 

hjuldreier Dolmen løste også 

den oppgaven. Han gjorde det 

slik at om for eksempel nr 96 

ikke var solgt så ble det 69 som 

ble vinneren. Og utrolig nok, 

det fungerte. Alle var fornøyd. 

Men selvsagt; krabben 

smakte også fortreffelig! 

Br. Arne Nes, referent 

 

 

 

 Br. Terje Westad med velvalgte ord til  sitt fadderbarn. 



29.10.15 - Møtereferat  

Innvielse av Ove Laurits Al-

nes, hvor vi fikk se at vår nye 

CM Håkon Jarle Østraat og hans 

assistenter løste sine oppgaver 

på en utmerket måte ble verdig 

gjennomført. 

Vi gikk så til et nydelig dek-

ket bord og ble traktert med en 

utmerket svinenakke med tilbe-

hør. Gode taler, både av Fung 

OM, fadder Jan Rune Tenfjord 

og ikke minst kveldens hoved-

person. Fadder fortalte levende 

om når han møtte Ove, mens de 

var soldater i Åsegarden i Har-

stad. Det ble et godt vennskap. 

Siden kom de litt fra hverandre 

men møttes i et familietreff på 

Godøya, flere år etter. Og to-

nen, den fant de igjen. Kveldens 

hovedperson viste seg å ha or-

det i sin makt, takket for en flott 

seremoni, som han så frem til 

ville foregå «med lyset på». 

Eks OM Nils Fiskerstrand 

takket for maten, så var det kaf-

fe og noe søtt i salongen. 

En noe improvisert møte-

kveld ble en god opplevelse 

sammen med gode venner og 

god stemning. 

Arne Nes, referent 

 

19.11.15 Møtereferat 

Bror Pål Selbervik fungerte 

som undermester denne litt spe-

sielle torsdagskvelden. Han 

ønsket oss velkomne til ettermø-

te i rommet med de runde bord. 

For anledningen hadde bror 

Nils Erik Møller blitt invitert for 

å bistå med taffelmusikk, noe 

som satte en ekstra spiss på be-

givenhetene. Stemningen var 

god, og alle brødrene så ut til å 

kose seg. På møtet inne i Salen 

hadde vi fått overvære en ære-

full tildeling av 50 års veteranju-

velen til bror Kjell Hole.  

(Se  side 9). 

Alle var fulle av beundring 

for hans lange og trofaste tje-

neste i logen. Bror Pål kommen-

terte også i sin velkomsttale 

savnet etter de tre brødrene 

som hadde gått bort i den siste 

tiden. Og det var aldri så lite 

vemodig å synge ”Torsdags-

visa” denne kvelden, for det var 

nettopp avdøde bror Terje 

Westad som hadde skrevet 

teksten til denne kjære sangen 

for nesten førti år siden. Funge-

rende UM røpet så menyen og 

forkynte at etter veteranjubilan-

tens ønske, ville det bli servert 

saltkjøtt m/tilbehør. Den rause 

veteranen spanderte likegodt 

deilig marsipankake til kaffen. 

Bror DSS Kristian Haugan og 

bror hovedpatriark Terje Høy-

bakk hadde tatt turen til vår 

loge i anledningen veteranju-

velutdelingen. Begge var fulle 

av lovord om den store innsats 

bror Kjell Hole hadde gjort i 

loge og leir gjennom disse femti 

årene. De takket for at de hadde 

fått innbydelse til å gjøre stas på 

jubilanten, og som et synlig be-

vis på deres takknemlighet fikk 

bror Kjell overrakt ei spesialde-

signet flaske rødvin. 

 

Br. Alfred Husteli 

Referent             

                                                                                        

                     

26.11.15 - Møtereferat  

Høstens Eks OM-møte, med 

Eks OM-ere på stolene, pleier å 

være godt besøkt. Ute var det 

regn og storm i bygene og vin-

den hylte rund husnovene. Men 

inne rådet ro og god stemning. - 

Det var Eks OM-møte i Vester-

veg. 

Vi ble invitert inn til ettermø-

te av Storrepr. Arne Asen som 

var kveldens vert og ledet bord-

setet. Eks OM Arnfinn Hoseth 

klunket på pianoet og brødrene 

toget inn mens serverings-

gjengen stod pent oppstilt og 

nynnet tonene til ”Hør min 

sang . . . ” 

Alt var som det skulle være. 

Fung. UM fortalte litt om hva 

som skulle serveres, en nydelig 

fårikål, så ville det bli en utmer-

ket bildeserie med tilhørende 

musikk, alt produsert av br. 

Arve Sindre Fjærli. Vi benket 

oss og så var det avsynging av DSS Kristian Haugan. stod for tildelingen. 

Fingrene til br. Nils-Erik Møller gled lett 

over klaviaturet også denne kvelden. Takk 

for nydelig tonefølge! 



torsdagsvisa og måltidet var i 

gang. 

Det var mye mat og kanskje 

noen hadde ei ubehagelig natt 

etterpå, rett og slett fordi de 

hadde spist for mye? Dem om 

det. Godt var det i alle fall. Ba-

ren var åpen og det ble anled-

ning til en forfriskning for dem 

som ønsket det.  

Bordene ble ryddet og vi fikk 

overvære bildeserien br. Arve 

hadde laget og som han hadde 

gitt navnet ”Vårt lille land”. Bil-

der fra vårt distrikt og litt fra 

andre steder, nydelige blomster 

og om  livet i mange slags vær. 

Riktig severdig!  Og våre data-

kapasiteter fikk også fram lyden 

denne gangen. Meget bra! 

Etter bildeserien fikk vi høre 

”Julebrev fra mor” lest av fung 

UM. Selvsagt en selsom historie 

med et utall innfallsvinkler. Lat-

termusklene fikk også en om-

gang. Et artig innslag! 

Br. John Nesdal takket for 

maten og siden han sitter med 

rik erfaring fra saueslakting, 

fikk vi også et innblikk i den 

mer blodige delen av kveldens 

middag. Et par historier måtte 

til, selvsagt, og han avsluttet 

med å fortelle at hans måte, fra 

indre Nordfjord, var at en god 

fårikål alltid skal servers med 

rørt tyttebær. Det er et møst, sa 

br. Jon. 

Så ble bordsetet hevet og 

kaffe og noe søtt kunne avnytes 

før alle drog hjem, etter nok et 

vellykket Eks OM-møte. 

 

Arne Nes 

Referent 

 

OM Arvid Brevik flankeres her av str. Anne Gry Henningsen som holdt foredrag inne i salen, og Vigdis Thoresen som trollbandt oss på etter-

møtet.            (Foto: Alfred Husteli) 

03.12.15 – Møtereferat 

Inne i salen fikk vi høre Str. 

Anne Gerd Henningsens fore-

drag, som hun hadde kalt ”Et 

godt medmenneske”. Foredra-

get var en tankevekker til oss 

alle. Hun hadde også flere dikt, 

skrevet av hennes far, som var 

med og ga foredraget et fyldig 

og godt innhold. Et flott innslag 

for et heller beskjedent antall 

brødre i salen.  

På ettermøtet fikk vi nydelige 

smørbrød, laks og karbonade, 

som br. Ingvar Rishaug takket for 

på vegne av oss alle. Han fortalte 

også ei herlig historie fra sitt tid-

ligere arbeidsmiljø som ”gav  

 



 

megen latter”. Den får dere 

ikke høre, som ikke var der! 

 

Til dette ettermøtet hadde 

OM også invitert Vigdis Thore-

sen, virksomhetsleder for flykt-

ninger i Ålesund kommune, til å 

snakke om arbeidet med boset-

ting og integrering av flyktning-

er og utfordringer vedr. etable-

ring av akuttmottak for et økt 

antall asylsøkere i Ålesund kom-

mune. 

Og Vigdis gjorde jobben 

godt. Ho må være spesielt laga 

for oppgaven. En mer sprudlen-

de kommunal representant fin-

nes ikke! Så opptatt av den job-

ben hun skal gjøre, så opptatt av 

at alt fungerer, at alle skal få en 

god opplevelse av å være kom-

met til Ålesund, det er fantas-

tisk. 

UM hadde på forhånd gitt 

henne en halv time. Så begynte 

Vigdis og både UM og resten av 

forsamlingen glemte klokka full-

stendig. Vigdis holdt høyt tem-

po, fortalte om planlegging, 

hvordan en følger opp, hvilke 

krav som stilles til flyktningene 

for at de skal få penger til å leve 

av. Vi fikk vite hvor pengene 

kommer fra, hvilke utfordringer 

flyktningene møter osv. 

Her kommer det folk med 

svært forskjellig bakgrunn. 

Vanskeligheter er det nok av, vi 

må løse dem i prioritert rekke-

følge slik at de kan få en verdig 

tilværelse i fremtiden. Om en 

lege er lege eller tannlege i 

Uganda er det ikke sikkert at 

han fyller kravene som stilles 

for å være lege eller tannlege i 

Norge. Her er det mange for-

skjeller ute å går. Å kjøre grave-

maskin i et land der det bare er 

sand er også noe annet enn å 

grave i Ålesund, hvor det er 

fjell, stor stein og ledninger og 

vannrør på kryss og tvers. 

Men ting kan læres, for noen 

tar det bare ekstra lang tid. Men 

om det jobbes hardt så kan en få 

gode resultater. Sykehus er en 

stor avtaker, men det må kurs til 

og da nytter det ikke å melde 

seg på og ikke dukke opp. Alt 

registreres. Det blir trekk i løn-

na om en ikke dukker opp. 

Det er i dag flyktninger som 

har driftsansvar for kantinen i 

Rådhuset. Her lages mat helt fra 

grunnen av og personalet i Råd-

huset er svært fornøyd med å få 

nylaga, god mat til alle måltid. 

Ett av måla er at kantinen skal 

være en arbeidsplass for flykt-

ninger. 

Vi må jobbe langsiktig, sa 

Vigdis. Mins i 5-ås perspektiv. 

Raske løsninger fungerer ikke. 

Norsk språk må læres, det er 

nøkkelen for et videre løp. En 

må legge til rette for at de kan få 

et fast arbeid og orden på tilvæ-

relsen. Til det kreves kunnskap, 

på alle nivå. 

Så må en begynne riktig. Det 

nytter ikke å la en 10-åring som 

ikke har gått på skole før be-

gynne i det klassetrinnet en 

elev i vanlig norsk skole går. 

Hvis en gjør noe slikt skaper en 

bare tapere og de forsvinner fra 

skolen ganske fort.  Derfor gis 

det individuell opplæring på 

mange forskjellige nivå. De får 

også lære å svømme, de får del-

ta i idrett, teater, musikk osv. 

Kunnskap skaper trivsel. 

Hun fortalte om mindreårige, 

uten foreldre eller andre pårø-

rende. De plasseres i små enhe-

ter og får en fast leder som bor 

sammen med dem hele døgnet. 

Det gir trygghet og forutsigbar-

het. En må huske på, sa Vigdis, 

at flere av de som kommer har 

vært på flukt i flere år, eller de 

har bodd i store asylmottak og 

for en stor del vært overlatt til 

seg selv. Derfor kan det være så 

som så med både væremåte og 

hygiene. De kommer kanskje 

fra ei hytte med jordgolv og et 

bål for å lage mat. Her får de 

lære å bruke elektrisk komfyr, 

toalett, vaske seg, holde orden 

på klær osv. For oss helt naturli-

ge ting, for dem en helt ny ver-

den! 

Tiden gikk utrolig fort og da 

OM reiste seg og takket for et 

uhyre interessant foredrag så 

var det gått en hel time! Og ing-

en hadde verken sovnet eller 

gått før Vigdis var ferdig. 

OM benyttet anledningen til 

å få tatt et bilde sammen med 

kveldens to foredragsholdere 

og overrakte fruktkurv i flaske-

form som en synlig takk for at 

de hadde tatt seg tid til å møte 

oss. 

En flott avslutning på et me-

get vellykket møte, som egent-

lig skulle vært et Informasjons-

møte, men på grunn av diverse 

omstendigheter var gitt et annet 

innhold.  

 

Br. Arne Nes, referent 

Et fargerikt teppe 

kler skogen til fest 

En vinter i vente 

der høsten er best 

En tornado av farger 

gir sjelen min ro 

for her vil jeg bygge 

Ja, her skal jeg bo 

 

Naturens stier 

de skal vi gå 

men husk at du alltid 

litt varsomt må trå 

Naturen har krefter 

i vann og i vind 

Så gå ut og se den 

med åpent sinn.  

Høst 

Marit Irene Jensen 

 

 

 



40 års veteranjuvel  

til br. Erling Paulsen 
På grunn av en del omstendigheter som har 

skjedd i Logen siste halvår, var det en del saker 

som må behandles i to etterfølgende møter, som 

først ble klare til dette møtet. Møtet i Logesalen 

ble derfor svært langt før man kunne ta til med 

seremonien for 40 års veteranjuvel til br. Erling 

Paulsen. Men når en først kom dit, så ble det en 

flott seremoni, ledet av DSS Kristian Haugan med 

assistanse av Storrepr. Arne Aasen. 

Så toget brødrene inn til nydelig dekkede bror 

og kjente toner fra piano og en nynnende serve-

ringsgjeng. Torsdagsvisa, med 3 vers ble avsung-

et og fung. UM redegjorde for programmet.  

Nydelig fårestek ble fortært før bordene ble 

ryddet og man kunne ta fatt på talerrekka.  

OM Arvid Brevik, fremhevet bl.a. hvor mye tid 

jubilanten hadde brukt i logen gjennom 40 år, 

Nærmere 2500 timer! Men han takket også br. 

Erling for det arbeidet han har utført som medlem 

av flere nevnder, som Arkivar og Indre vakt før 

han ble valgt til Sekretær i perioden 1983-1985. I 

alle år et verdifullt medlem for Logen. Han utbrak-

te til slutt Veteranens skål! 

Storrepr. Arne Aasen fremhevet jubilanten for 

at han hadde vært aktiv hele tiden, med et godt 

oppmøte. - Du snakker ikke så høyt, men det du 

sier blir hørt. En flott representant for Ordenen og 

Loge nr. 82 Vesterveg. 

HP i leir nr 4 De Tre Søyler, Terje Høybakk, 

gratulerte br. Erling med juvelen og overrakte 

ham en flaske god rødvin med spesiallaget eti-

kett. Br. Erling har også tjenestegjort i leiren, bl.a. 

som Skattmester i to perioder.  

Så var det veteranens tur.  Gleden er på min 

side, som har fått være med så lenge. Han takket 

også for at det nye ritualet for seremonien ble 

fremført på en så fin måte. Br. Erling gikk så tilba-

ke i tid og mintes at han ble tatt opp i logen sam-

men med EksOM Harald Brevik som var en stor 

humorist, full av historier og trønderskrøner. En 

person det var lett å like. Men det har rent mye 

vann i havet siden den gang. Nå var jubilanten 

mer opptatt av logen og hvordan den virker i da-

gens samfunn. Han fremhevet at logen bør være 

flinkere til å sørge for at brødrene holder kontakt 

med hverandre. Hvis en eller annen begynner å 

falle ut bør det ringe en bjelle. Jeg tror vi hadde 

litt mer tid før, eller vi var villige til å bruke mer 

tid på hverandre. Det var bl.a. stående ordre at en 

ny bror ikke må sitte eller stå alene verken i sa-

longen eller ved bordsete. Alle bør ta hånd om 

alle, da får vi en god loge. 

Det var en ung loge da jeg ble tatt opp, sa br 

Erling videre. Logen var bare to år gammel og 

alle var unge og aktive. Vi fikk et godt sosialt mil-

jø. Før vi fikk vår egen møtedag i logen reiste vi 

rundt og besøkte andre loger. Det var utviklende 

og svært interessant. Vi lærte mye og tok lær-

domen med oss. Vi arbeidet for Varmestua, Ves-

leheimen, og Krisesentret og var til stede der ting 

skjedde. 

Så må en gi møtene innhold. Sørge for at man 

har noe å ta med seg hjem, etter et vellykket 

møte. Det gir en god følelse. Det er ikke lett å 

lage godt innhold hver gang, men innimellom må 

en ha noe som gir ting til ettertanke. Å besøke 

syke og ensomme er også et område vi bør være 

flinkere på. Dette er ingen kritikk, men ting alle 

brødrene bør ta innover seg og gjøre noe med. 

Rebekkalogene er nok flinkere enn oss i dette 

arbeidet. Vi har noe å lære av dem, sa br. Erling 

før han takket for seg. 

Etter en kort takk for maten-tale ble bordsetet 

hevet kl. 22.25. Og så var det kaffe og bløtkake, 

spandert av jubilanten. 

Br. Arne Nes, referent. 



Torsdag 24. september i år ble min kveld i 

Loge Vesterveg. Jeg fikk tildelt Veteranjuvel for 

25 års medlemskap i Ordenen. Jeg var spent på 

hvor mange av brødrene som ville komme og 

dele denne spesielle kvelden med meg og stor 

var overraskelsen da jeg ankom K.W 25 og så at 

bordene var dekt på i Krystallsalen. Var det så 

mange påmeldte til ettermåltidet at det var behov 

for å bruke denne salen?. 

Å bli ført inn i Logesalen med et så stort antall 

brødre tilstede var spesielt. I tillegg til brødre fra 

Vesterveg hadde også flere av mine sangerbrød-

re fra Loge Ragnvald Mørejarl og Gange-Rolv i 

Ålesund Odd Fellowkor møtt fram. Jeg visste at 

koret skulle synge på ettermøtet men at de også 

var kommet for å delta under tildelingen inne i 

salen var gledelig.    

Tildelingen ble utført av Storrepresentant Arne 

Aasen og jeg satte pris på at han i tillegg til det 

faste ritualet knyttet personlige «godord» til meg 

med henvisning til at vi ikke bare er logebrødre 

men også sangerbrødre som sitter skulder ved 

skulder blant 1. bassene under øvelser i koret 

hver tirsdag kveld.  

For meg var det spesielt at Br. Arne Aasen i 

egenskap av Storrepresentant sto for tildelingen 

av Veteranjuvelen. Han var en av de første jeg 

hadde kontakt med i logesammenheng da han 

sammen med en annen logebror var på hjemme-

besøk hos meg en septemberkveld i 1990 før jeg 

ble tatt opp i Loge Vesterveg. Etter tildelingen 

ble det fremført et spesielt og fint musikkstykke 

med lyssetting av mine 2 «fadderbarn» på lem-

men.   

Kjøkkenkomiteen hadde pynta borda i 

Krystallsalen og som første post på ettermøtet var 

det sang av Odd Fellowkoret.  Etter et velsmaken-

de måltid var det tale av Br.  OM, videre leste   Br. 

Arne Nes en varm, personlig hilsen og overlever-

te gave fra min fadder Br. Olav Aass. Br. Kjell 

Harsvik gratulerte meg som fadder på vegne av 

seg selv og Br. Odd Birger Naalsund. Per Helge 

Henningsen hilste, gratulerte og overleverte gave 

fra Leir nr. 4 De Tre Søyler.  

Etter at bordsetet var avsluttet trakk vi inn i 

salongen til kake og kaffi.  

Jeg vil takke alle brødrene som bidro til at det-

te ble en vellykket og minnerik kveld. 

 

Br. Hugo Stenseth 

25 års veteranjuvel til br. Hugo Stenseth 

Min kveld 



50 års veteranjuvel  

til br. Kjell Hole 
Torsdag 19. november ble 

Br. Kjell Hole tildelt veteranju-

velen for 50 års medlemskap i 

Ordenen. Tildelingen ble fore-

tatt av DSS Kristian Haugan. 

 

Under bordsetet var det flere 

som ønsket å hedre kveldens 

femtiårsjubilant, bror Kjell Hole. 

Først ute var bror OM, Arvid 

Brevik som fant fram sine fineste 

superlativer for å beskrive den-

ne enestående og vitale vetera-

nen som i femti år trofast har 

tjent vår loge. Bror Kjell kunne 

være en mann av få ord, men 

med sin store visdom og fine 

væremåte har han fått fortjent 

respekt og anerkjennelse i bro-

derskapet. Ikke mange forunt å 

kunne delta i femti år nesten 

helt uten fravær. Hele denne 

lange tiden har han vært en ja-

mann til fingerspissene og har 

alltid stilt opp når det trengtes 

ei hand. Vi har alle mye å takke 

denne kjære mannen for!  

Til slutt gratulerte bror OM 

med den skinnende veteranju-

velen som hang rundt bror 

Kjells hals. Etter en velfortjent 

applaus, ville jubilanten selv si 

noen ord til sine logebrødre. Litt 

beskjedent takket han hjertelig 

for den staselige seremonien 

inne i Salen. Han innrømmet at 

opplevelsen gjorde at ham så 

takknemlig at han ble rørt. Om 

ikke så høylytt måtte han være 

enig i at han har vært og er en 

flittig logegjenger. Disse tors-

dagskveldene i Vesterveg opp-

lever han som et godt avbrekk i 

hverdagslivet. Her kan en få ro i 

sjelen og glemme kavet utenfor 

logens vegger. Til slutt ville han 

ønske loge Vesterveg mange 

gode år i framtiden.  

Bror Arne Nes takket for den 

smakfulle middagsretten som 

jubilanten selv hadde valgt. Han 

hevdet at slik god mat som fåre-

kjøtt kan være en av grunnene 

for at bror Kjell kan framstå så 

sprek og sunn i en alder av 81 

år. Selv ser det ut til at bror 

Arne også satser på at «en god 

latter forlenger livet», for han 

har til vane alltid å ta en liten, 

morsom historie til slutt i sine 

taler. Og denne kvelden handlet 

skrøna om ho Olga, 100 år, som 

fortsatt virket både viril og vil-

lig. Talen var kort og «to the 

point», og høstet velfortjent ap-

plaus iblandet latter fra 

brødreflokken. 

Etter at bror Pål hadde hevet 

taffelet og takket alle som hadde 

bidratt, inklusive vår utmerkete 

pianist, Nils-Erik Møller, ruslet 

vi ut i kaffesalongen der vi fikk 

kose oss med den herligste 

marsipankake.  

Bror Arne minnet oss om at 

Soga skal ut til jul, og derfor må 

de som skal bidra med stoff le-

vere dette inn til bror Arne til 

den oppsatte frist.   

Nå hadde klokka for lengst 

passert  22:00, og brødrene tok 

fatt på hjemveien etter en fan-

tastisk aften i logen.     

 

Br. Alfred Husteli 

                



Jeg fikk så lyst til å dele denne 

historien med dere.  

Jeg er adoptert.  

 

Mamma kunne ikke få barn, 

men via familielegen vår, dr. 

Falch, fikk de vite om ei lita jen-

te som ventet på dem og som 

ikke kunne få bli hos sin biolo-

giske mor. I 1946 var det om-

trent utenkelig å få et barn uten-

for ekteskap. 

 

Jeg kom til mamma og pappa 

da jeg bare var to uker gammel. 

Det var en barnepleierske som 

tok vare på meg den første ti-

den. Mammas søster, tante Ran-

di, var mer meddelsom om det-

te enn mamma og pappa, og 

hun fortalte at jeg hadde så utro-

lig mye pent babytøy da jeg 

kom til dem. Siden fikk vi vite at 

Kjellaug (biologisk mor) var så 

utrolig flink med hendene. I se-

nere år fortalte tante Randi at 

Trond (biologisk far) kom fra en 

storgård på Hadeland.  Kjellaug 

visste hun ikke noe om. Men 

hun fortalte meg at jeg var et 

kjærlighetsbarn. Og da tenker 

jeg alltid på teksten i «På Hove-

døen» med Kari Diesen. 

 

Da jeg var 12 år gammel fikk 

jeg vite at jeg var adoptert. 

Mamma og pappa hadde tenkt 

at jeg ikke skulle få vite noe, 

men slik ble det. Jeg husker jeg 

syntes det var litt rart, mamma 

og pappa var jo min mamma og 

pappa, ingen andre, men jeg 

tenkte ikke mer over dette. Jeg 

hadde en fantastisk god og 

trygg barndom og ungdom. Før 

jeg fikk vite om Trond, trodde 

jeg faktisk at pappa virkelig var 

pappaen min, vi var så like 

både i sinn og skinn. 

 

I 1967 ble Stein født og jeg 

begynte å tenke på røttene 

mine. Og da jeg gikk gravid 

med Nina, tok jeg mot til meg 

og gikk til Justisdepartementet.  

Jeg fikk snakke med en ung ad-

vokat og fortalte ham hva jeg 

het, hva adoptivforeldrene mine 

het, og når jeg var født. Det var 

også slik den gang, at adoptiv-

barn kan få vite navnet til opp-

havet sitt, ikke omvendt, og 

godt er vel det. 

 

Advokaten var en, vil jeg si, 

meget uerfaren advokat uten 

empati, og han sa at hvis jeg 

trodde jeg hadde noen arverett 

etter de biologiske foreldrene 

mine, tok jeg feil. Jeg svarte 

ham ganske kaldt at hensikten 

min kun var at nå, med egne 

barn, ville jeg vite mer. Jeg fikk 

navnene.  

 

Så gikk årene, jeg hadde 

navnene, men jeg ville ikke at 

mamma og pappa skulle bli så-

ret hvis jeg begynte å lete. Jeg 

var jo deres datter, og de var 

mine foreldre.  Jeg grublet 

egentlig ikke noe særlig på det, 

og Stein og Nina hadde to snille 

og kjærlige besteforeldre. 

 

Så skulle det gå mange år. 

Da jeg traff Terje i 1990, fortalte 

jeg ham denne historien. Han 

«maste» på meg lenge om at vi 

måtte prøve å lete etter mine 

biologiske foreldre, også av 

hensyn til Stein og Nina. Jeg 

ville ikke, var vel litt redd for 

hva jeg kunne møte, samtidig 

som jeg var redd for å bli avvist, 

kanskje ødelegge ekteskap, der 

en eventuell ektefelle ikke viss-

te noe om fortiden. Derfor lot 

jeg være. Det skulle faktisk gå 

nesten 11 år til før jeg ga etter 

og Terje ble «Terje på sporet». 

 

Med Google, internett, 1881 

nummeropplysningen, og jeg 

vet ikke hva, ble det mye enkle-

re å lete. Og nå begynner det 

spennende: 

 

Terje fant ut at det var en til 

som het Trond med samme et-

ternavn og som var bonde på 

Raufoss. Han var for ung til å 

være min far. Terje ringte sog-

nepresten på Raufoss og fortalte 

sitt ærend. Presten kjente godt 

til denne Trond og ville ta en 

prat med ham. Trond viste seg å 

Adoptert 



være min tremenning. Han kun-

ne fortelle at jeg hadde en tante 

som het Ragnhild og som bodde 

på Gan, syd for Fetsund. Han 

ringte henne og fortalte om ny-

heten i familien. Hun ble i fyr og 

flamme, hun hadde visst om 

meg i alle år og hadde prøvd 

flere ganger å finne meg, men 

loven sa nei! 

 

En kveld ringte hun til Terje, 

først ville jeg ikke snakke med 

henne, det ble for sterkt, men så 

ga jeg etter. Da fortalte hun at 

jeg har en halvsøster i Østerri-

ke. Trond hadde giftet seg noen 

år senere og fått Lille-Ragnhild, 

som hun blir kalt. Hun hadde 

giftet seg med en østerriker og 

flyttet litt vest for Innsbruck der 

de startet Fernblick Gasthaus, 

de fikk to sønner, altså fikk jeg 

to nevøer også. 

 

Faster Reo, som jeg kaller 

henne, fortalte at Trond hadde 

vært sjømann, og da han hadde 

fri, besøkte han henne og for-

eldrene som da bodde på Bygd-

øy. Rett over veien var det en 

ung jente som het Kjellaug, hun 

var barnepike hos en familie 

der. De ble rimelig nok forels-

ket, og det gikk som det gikk.. 

Trond var en utrolig flott kar, 

ble kalt for «greven», høyreist 

som han var. 

 

Kjellaug var fra Veldre, like 

nord for Brumunddal, og hadde 

en veldig streng far som nok var 

den som ikke ville at hans datter 

skulle komme hjem med et barn 

født utenfor ekteskap og bringe 

skam til bygda. Stakkars Kjel-

laug! 

 

Da jeg fortalte faster Reo om 

doktor Falch, viste deg seg at 

han også bodde like i nærheten 

av dem på Bygdøy. Da gikk den 

kabalen opp. 

 

St.Hansaften samme år, 2001, 

ble Terje og jeg invitert til den 

ene av tantes døtre som fylte 50 

år. Det ble litt av en opplevelse. 

Jeg ble tatt imot med åpne ar-

mer.  Jeg må ikke glemme tan-

tes mann, onkel Erik, som også 

åpnet dørene for oss. Han døde 

for noen få år siden. Det var vel-

dig rørende da jeg ble presen-

tert for alle sammen. Kan man 

kalle det en slags gjensynsgle-

de kanskje? 

 

Så gikk det slag i slag. Nå 

også brukte Terje samme frem-

gangsmåte som sist, prester er 

gode å ha og kan brukes til så 

mangt. Vi måtte jo finne min 

mor også. Kjellaug giftet seg 

aldri, fikk ingen barn. Hun had-

de en søster, som var død. Kjel-

laug hadde flere venninner som 

vi fikk kontakt med, og som vi 

hilste på, de fikk sjokk da de så 

meg, jeg var så lik henne. Vi 

holder kontakten ennå. Kjellaug 

og Trond døde før jeg fikk treffe 

dem, jeg møtte dem aldri. Kan-

skje heldigvis? Det ville blitt 

veldig sterkt. Min kjødelige far-

far og farmor kom fra to store 

gårder på Hadeland. Vi besøkte 

begge gårdene som er i full 

drift i dag. Begge driver stor-

feavl. Til å være storbyjente, har 

jeg alltid likt lukten av bonde-

gård, det ligger kanskje i gene-

ne? 

 

Noe er veldig rart, verden er 

liten. Pappa jobbet som vakt-

mester i Siemens, og da han 

gikk av med pensjon i 1970 og 

Siemens flyttet fra Oslo sentrum 

til Linderud, ble det ansatt en 

vekter fra Securitas som overtok 

denne jobben. Hvem andre var 

dette enn Trond? Altså må pap-

pa ha truffet ham, mamma også, 

og jeg. Jeg kjørte dem nemlig 

ofte på pensjonisttreff i Sie-

mens…. 

 

I 2002 tok vi med oss tante til 

Innsbruck, til Telfs, der Lille-

Ragnhild bor. Vi to halvsøstre 

har mye til felles, både utseen-

demessig og i enkelte fakter. 

Litt rart? Hun besøkte oss i Åle-

sund for noen år siden. Og i 

sommer besøkte Terje og jeg 

henne et par dager på vei med 

toget Venezia – innsbruck – 

München. 

 

Tante hadde 5 søsken, 2 

søstre og 3 brødre. De er alle 

døde, en søster hadde tre døtre, 

altså enda tre kusiner til, med 

menn og barn og barnebarn, 

ingen fettere. Tante har altså 5 

døtre, 12 barnebarn, og 15 ol-

debarn, nummer 16 kommer i 

april.  

 

I tillegg fikk jeg en bråte tre-

menninger og firmenninger 

med tilhørende familie.  

 

Da Terje begynte å lete, var 

det absolutt ikke i tankene mine 

at jeg skulle få en så stor familie! 

 

I januar blir tante 96 år, hun 

bodde hjemme i huset sitt helt 

til i sommer, men fikk seg en 

flott omsorgsbolig på Pålsetunet 

på Nerdrum i Fet kommune. 

Hun er absolutt tilstede, klar i 

hodet, flott, en meget oppegå-

ende dame som er veldig sam-

funnsorientert, kun hørsel og 

gange hemmer henne litt.  

 

Hun er Mariasøster fra Oslo. 

Til sommeren har Marialogen 

100-års-jubileum. Hun har alle-

rede skrevet en sang til dette 

jubileet og håper å kunne være 

med på en del av markeringen, 

og hun håper hun lever til hun 

er 100 år. Terje lovet å by henne 

opp til dans på denne dagen, 

men det blir det dessverre ikke 

noe av. 

 

Solskinnshistorie? Ja, så ab-

solutt! Som jeg sa til tante en 

gang: Nå har jeg også noen å 

ligne på! 

 

Alt dette kan jeg takke min 

kjære Terje for……. 

 

Liv Myhre Westad 



Vi vil så gjerne ta fremtiden 

på forskudd, som om alt skulle 

leves i dag. Er tålmodighet 

egentlig en dyd? 

Eller på den andre måten, så 

vil vi fortape oss i fortiden, for 

håpløst å holde på det som en-

gang var. «Alt var no så mye 

bedre før», eller var det det?  

 

Vi prøver hele tiden å erobre 

tider der vi ikke har noe å be-

stille, uten å rette det minste 

fokus mot de mulighetene og 

den tiden som vi har nå, altså 

nuet. 

Det er nuet her jeg står jeg 

har mulighet å leve ut.  

 

Per Arneberg sa en gang at: 

Din egen alder er summen av de 

tidløse øyeblikk i dit liv. 

Hermann Wildenvey sa at: I 

morgen heter dagen i dag i går, 

og all forventning heter fortid 

siden, men det forklarer at alt nu 

vi når er evigheten midt i tiden. 

 

Dagen i dag er ikke mindre 

enn den morgendagen du had-

de forhåpninger til i går. Derfor, 

«menneske lær å telle dine da-

ger, at du kan få visdom i hjer-

te». Det er bedre å gjøre en god 

gjerning for sine egne, i sin loge 

eller i nabolaget, enn å dra 

lange veier for å brenne røkel-

se. Det er ved alterene langs din 

livsvei du skal ofre, og ikke spa-

re alt til alteret ved veiens ende. 

 

Den hellige skrift forteller 

oss at Gud skapte mennesker i 

sitt bilde, men Han kunne selv-

følgelig ha skapt oss hard som 

granitt, men i den samme kilden 

er der svært mange eksempler 

på at mennesket blir sammen-

lignet med får.  Det som først og 

fremst karakteriserer oss men-

nesker er kanskje vår sårbarhet 

og avhengighet til hverandre. 

Skal det da kunne ledes ut av 

dette at vi har et nedlagt flokk-

instinkt i oss, og at det lett kan 

sløve vår kritiske sans, og mot 

til å fremme egne tanker og me-

ninger? 

 

Er det denne saueflokkmen-

taliteten som gjør det mulig å 

skape trender, og at begrepet 

kunst blir utflytende, og til tider 

egentlig er mer å forstå som 

oppfinnsomhet og kreativitet? 

Hvem våger så å stige ut av flok-

ken å si høylytt at «keiseren har 

ikke klær»!! 

 

Er vi hele tiden på leiting 

etter noe eller noen vi kan føl-

ge? En bjellesau? Noen som kan 

ta alle de vanskelige avgjørel-

sene for oss? Noen vi kan flytte 

ansvaret over på? Noen vi kan 

skylde på dersom alt gikk galt?  

 

Helt ytterliggående på den 

andre siden har vi de som forsø-

ker å gjøre seg uavhengig av alt 

og alle. Forsøker å gjøre seg 

selv sterk ved sin egen selvsten-

dige makt, lytter kun til seg 

selv, og tror kun på sin egen 

forstand og dømmekraft, men 

som samtidig er svært villig til å 

innpasse seg ethvert landskap, 

så lenge det tjener til egen vin-

ning. 

 

Kan vår Orden, med sine mø-

teformer, sine belæringer, sine 

ritualer og den ønskede broder-

ånd, være den rette plass til å 

trene seg i denne balansekuns-

ten mellom maktmennesket og 

sauen i flokken? 

 

Gud gi meg slik sinnsro at 

jeg formår å godta de ting jeg 

ikke kan forandre…… 

Mot til å forandre de ting jeg 

kan…… 

og forstand til å se forskjellen. 

Går det an å tenke seg at når 

vi slutter broderskjeden, så er 

vi alle unike mennesker, ei len-

ke av unike perler i en krans, 

der alle har sin egenart, der 

ingen andre til noen tider, har 

vært, er, eller vil bli på en prikk 

lik deg. 

I denne kransen har vi for 

eksempel…  

   

STILLHETS-PERLEN. Den er 

litt annerledes enn de runde 

perlene. Å være helt stille er 

også litt annerledes enn hva vi 

vanligvis er. Når vi er helt stille 

kan vi risikere å utsette oss for 

tanker, tanker vi ikke liker, tan-

ker som vi har fortrengt, tanker 

som minner oss på den gangen 

da……. 

 

DEN BLÅ GLEDES-PERLEN 

forteller oss om akkurat det den 

er, glede.  

Den minner oss kanskje på at 

vi har glemt å takke, for når vi 

får noe å glede oss over kom-

mer ofte lysten til å takke. Når vi 

får den gode beskjeden, etter 

den dårlige, da kan vi leve i sto-

re åndedrag, og takke. Jag vil 

tacka livet.. synger Arja Saion-

maa. 

 

JEG-PERLEN er hvit som per-

lemor. Jeg-perlen er kanskje 

du. Det er din egen perle, fordi 

den minner deg kun om deg 

selv. Det er bare du som er du, 

skapt i Guds bilde. Ingen annen 

har vært, er, eller vil noen gang 

bli på en prikk lik deg. 

 

ØRKEN-PERLEN har farge 

som sanden. Det kan være vans-

kelig, og ofte tungt, å gå i sand. 

Noen ganger må vi gå der det 

er vanskelig og tungt å gå. Noen 

ganger må vi gjøre det som vi 

ikke har lyst til å gjøre. Det er 

aldri lett, men etterpå kan vi 

Vi mennesker, 

i Broderkjeden 



ofte kjenne at det allikevel var 

godt det vi gjorde. Kanskje godt 

for andre, og derved også godt 

for oss selv. 

 

KJÆRLIGHETS-PERLENE er 

det to av, og disse er røde fordi 

de kommer fra hjertet. Fordi det 

er to perler vil jeg også si dob-

belt så mye om disse perlene.  

Den ene perlen er den kjær-

ligheten Gud har til deg, den 

andre er den kjærlighet vi skal 

ha til vær andre som ordenssøs-

ken, og til alle medmennesker. 

Vennskapet er for venner, men 

kjærligheten er til alle. La meg 

derfor referere sitatet: 

  

Om jeg taler med mennes-

kers og englers tunge, men ikke 

har kjærlighet, da er jeg en ly-

dende malm, eller en klingende 

bjelle. Om jeg eier profetisk 

gave og kjenner alle hemmelig-

heter og all kunnskap, og om 

jeg tror så jeg kan flytte fjell, 

men ikke har kjærlighet, da er 

jeg intet. 

Kjærligheten er langmodig, 

og er velvillig. Den gjør intet 

usømmelig, søker ikke sitt eget, 

blir ikke bitter, gjemmer ikke 

på det onde. Den gleder seg 

ikke over urettferdighet , men 

gleder seg ved sannhet. Kjær-

ligheten utholder alt, tror alt, 

håper alt og tåler alt. 

 

NATT-PERLEN er den svarte 

perlen, som minner oss om at 

det til skiftende tider vil være 

sorg i våre liv, og at sorg er en 

naturlig del av det å leve. Vi kan 

miste noe som vi følte var svært 

viktig for oss, eller vi mister 

noen som vi var så inderlig glad 

i. Da er sorg en naturlig ting, og 

ikke noe sykt. Da skal vi gi oss 

lov til å tenke på den svarte Natt

-perlen. 

 

DE HEMMELIGE PERLENE i 

kransen er de små. Mange av 

våre hemmeligheter er små. Det 

er noen ganger noen av våre 

hemmeligheter som kan være 

store, vanskelige å bære, og 

enda vanskeligere å forstå. Da 

har vi i Logen lært at der er et 

Altseende Øye  

 

Derfor nevner jeg til slutt….. 

GUDS-PERLEN. Det altseen-

de øyet, som er større enn alle 

de andre perlene. Øyet som ser 

alle våre gjerninger, og leser 

alle våre tanker, hvorfor intet 

kan skjules. Det Altseende Øyet 

er montert på fondveggen bak 

vår Hovedstol, men er også på 

alteret, midtpunktet i enhver 

logesal. Alteret, vårt brenn-

punkt for sannhet og oppriktig-

het. Vi kjenner sitatet etter Kon-

futse: Oppriktighet er middelet 

til å fullbyrde vår egen utvik-

ling. Uten oppriktighet vil ingen 

ting være til. Derfor holder det 

edle menneske det å nå frem til 

oppriktighet som det høyeste 

gode. Den som er oppriktig, 

fullbyrder ikke bare sin egen 

utvikling. Hans oppriktighet blir 

også et middel til å hjelpe andre 

til å fyllbyrde seg selv. Den som 

kjenner sannheten står ikke på 

høyde med den som elsker den, 

og den som elsker den står ikke 

på høyde med den som fryder 

seg i sannheten. 

 

Derfor, min kjære bror. Bro-

derkjeden er en kjede av men-

nesker, alle originaler, ingen 

kopier. Alle med en stor og unik 

egenverdi, som ikke lar seg 

gjenskape.  

Kjeden er ikke sterkere enn 

det svakeste ledd, men ei heller 

er der ledd som er større enn 

andre. Alle har krav på respekt 

for den de er, slik de er. Enighet 

på sak er ikke en betingelse for 

en sterk kjede, men alle me-

ningsytringer må alltid gå på 

sak i et høvisk språkbruk. Det er 

samholdet som gir den store 

styrken, slik vi kjenner det i 

bunten av staver. Broderkjeden 

er den åpne hånd, rede til et 

ærlig håndtrykk. Broderkjeden 

er vår store krans av edle per-

ler, den er vår juvel. 

 

Kjære bror. Jeg håper vi kan 

se deg ofte i logen fremover, for 

ditt nærvær beriker våre møter. 

 

Arvid B Brevik 

OM 

Himlane 
 

 

Sjøen ligg stavande still 

og speglar dei blånande dukar, 

med himmelen over og i seg. 

 

Då kruser ei vindgræle flata, 

den blankøygde spegelen brest, 

så blånen av himmelen kverv. 

 

 

 
 

 
 

 

Men den som har auge å sjå med, 

han øygnar dei tusen av himlar 

som glitrar i voggande bårer. 

 

Han øygnar eit under av himlar 

som skin i uteljande brigde 

med bragd frå den eine og høge 

 



Julebetraktning fra br. Kapellan 
Julen er den tid på året hvor 

familiene samles til fest.  Det 

som også hører med er de tradi-

sjoner som en har med seg fra 

slekter som har gått foran.  Det 

kan være at til jul skal det vas-

kes over alt og det skal lukte 

godt av grønsåpe.   Gardiner 

skal ha julemotiv, i alle fall på 

kjøkkenet.   

Forberedelsene til jul begyn-

te tidlig med fåreskrotten som 

skulle lemmes, saltes og henges 

opp, så det var ferdig til jul.  I 

dag får du  ferdig tørket fårelår 

og fåresider i butikken, ja opp-

skåret og pakket i plast.  Ennå 

er det vel ikke slutt på at det 

skal bakes til jul.  Det er liksom 

ikke jul uten du har fått lukten 

av julebakst «inn i huden».   Det 

å få smake og kanskje få være 

med å steike smultringer og 

være påpasselig med brunfar-

gen, det er viktig.  Det er nok 

noen som fortsatt  holder på at 

det skal være sju sorter juleka-

ker til jul og at slik skal det 

være. 

Vi har det hyggelig med å 

invitere oldebarna  til  jule-

mannbakst.  Å se hvor 

«småttingene» koser seg å tryk-

ke ut det som skal steikes og så 

kose seg med å male det ferdi-

ge produktet, det varmer. Det 

er et rot, men du hvor moro.  Å 

se oldebarna med hver sin boks 

med julemanna dra hjem lykke-

lig og glad, det er stort. 

Vi har to av oldebarna som 

bor på Emblem og de får være 

med på skogen og hogge jule-

tre.  Og jeg fikk spørsmål fra 

Jonatan; oldefar – skal du ut i 

skogen å hogge juletre?  Nei, 

jeg må nok kjøpe et til jul.  Og 

jeg tenkte at tradisjonen med 

juletre går langt tilbake.  Det 

går tilbake til i alle fall det 16. 

og 17. århundre, hvor tyske 

adelsmenn hogde grantrær for 

å ha utenfor dørene sine for å 

live opp i den mørke årtiden. 

Etter hvert krøp denne tradisjo-

nen seg videre til Skandinavia 

og i alle fall i 1850 årene i Dan-

mark ble grantrærne pyntet og 

hatt innendørs. Slik også i Nor-

ge og i dag skal det være et ju-

letre, pyntet og opplyst i de 

fleste hjem.  Vi sender trær som 

gave til London og andre byer, 

hvor det tennes med stor festivi-

tas. Juletreet som tradisjon er i 

dag brukt over hele verden. 

Julen er en gledens tid for 

mange, men for en del mennes-

ker også den vanskeligste tid i 

året.  Er det noen vi kjenner 

som har det slik, en telefon eller 

et besøk har vi kanskje tid til.  

Vi er også inne en tid hvor 

hundretusener strømmer inn i 

Europa på flukt fra krig og ter-

ror, og hvor Norge må ta sin 

del.  Hvordan vi skal kunne hjel-

pe disse og hva som må til, vil 

nok influere på våre liv i årene 

som kommer. 

Så får vi la juletreet lyse opp 

i den mørke tiden og ha gleden 

av å feire julen sammen med 

våre kjære. 

Kjære brødre, jeg ønsker 

dere alle med familie en riktig 

god og fredfull jul. 

 

Bror Thor Magnussen 

Kapellan. 

 

Livet som renner: 

Symbolet på livet er elva som flyter –  

Hver dråpe er timer og år som vi nyter. 
Tiden den går og elva blir stor 

Da renner årene hurtig mot fjord. 

 

Det blir vår – det blir høst på Nytt og på Nytt 

Stans opp kjære ven ved bredden og lytt 
Jeg gikk der i undring gjennom livet og søkte 

Men følte at farten på vannet den økte. 

 

Slik vandrer vi alle – arbeider og strever - 
Familie, barn, jobb og venner 

Vi snubler i steiner langs elva som renner. 

Hver eneste av oss langs bredden vi vandrer. 

 

 

 

 

Vi vinner, vi taper, vi roser, vi klandrer. 
Vi snubler vi faller - vi søker det sanne. 

Men reiser oss opp igjen – og løfter vår panne. 

 

Jeg våknet av bruset – Jeg tenkte – stopp opp 
Legg fra deg litt plikter mens livet er topp. 

Gled deg ved dagen i dag kjære venn 

Dagen i går får du aldri igjen. 

 

 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

er ord som forplikter 

Og vi ønsker at ingen disse ordene svikter. 

 



Begrepet tid blir daglig 

brukt i en rekke sammenhenger 

og meninger uten at vi nødven-

digvis legger så mye vekt på 

hva det egentlig betyr. 

Tid oppfattes vel noe for-

skjellig ut fra situasjonen vi er i , 

og sikkert har det også noe å 

gjøre med vår alder. Vi som har 

levd en det tiår, føler ofte at ti-

den går uhorvelig fort. En 17-

åring som venter på å bli atten 

og få bilsertifikat, opplever nok 

at det året går uhorvelig sakte. 

Til alle tider har det vel vært 

slik at vi mener noe om fortiden, 

har en oppfatning av nåtiden og 

legger planer for fremtiden. 

Den del av tiden som går på 

nåtid og fremtid, har etter hvert 

blitt en betydelig mangelvare. 

Tid er blitt et objekt som vi må 

forholde oss til. Vi bruker be-

grepet tid, på samme måte som 

en ting som kan spares på, som 

kan brukes og som kan kastes 

bort. Tiden forvaltes som en 

gjenstand som vi budsjetterer 

med og deler opp timer, minutt 

og sekunder. 

Stadig hører vi «jeg skulle 

ønske jeg hadde mer tid», og 

man kan saktens lure på hva 

som ligger bak dette, bortsett 

fra at det tydeligvis er et prob-

lem.   Det er ingen mangel på 

hjelp mot stress og tidspress. En 

hel industri er opptatt av virk-

ningene. Bøker, coacher og eks-

perter gir råd om hvordan tiden 

bør brukes effektivt, noe som i 

seg selv også kan bli ganske 

stressende. 

Nå er det nå engang slik at 

tid er den mest demokratiske 

fordeling av goder, det er ingen 

som får mer tid utdelt enn and-

re. Forskjellige kulturer og våre 

forfedre har/hadde nok et litt 

annet syn på tid enn det som er 

vår oppfatning her og nå. Før 

tok folk seg tid til å prate når de 

møttes langs veien – uten tids-

begrensning. I dag skjermer 

bilkarosseriet oss fra å bruke tid 

til å prate når vi møtes langs de 

samme veiene.  

Selv husker jeg godt en nabo 

som brukte hest og vogn når 

han skulle hente eller bringe 

noe. Hesten stoppet alltid når 

den traff folk langs veien, da var 

den vant til at «herren» skulle 

prate - og det tok sin tid. 

Der finnes tydeligvis noen 

supermennesker som får tid til 

alt.  Det som disse gjør må være 

at de bruker tiden som et verk-

tøy for å nå sine mål, og prøver 

å organisere livet på en formuf-

tig måte. 

Mange setter mål eller del-

mål på hva man vil ha gjennom-

ført pr. time, dag, uke , måned 

osv. og prøver å organisere sitt 

liv og sin rytme etter det. 

Alt detter baserer seg på tid 

som vi mener vi har bruk for til 

arbeid, fritid, søvn/hvile. Noen 

(få) er forbausende flink med 

dette og lever strengt etter faste 

opplegg og klokka år etter år. 

De fleste av oss lever nok et helt 

annerledes liv 

Vi som nå er kommet godt 

opp i åra, registrerer helt klart 

at tid er blitt mer kostbar og 

krevende å handtere enn for 

noen tiår tilbake. Det er sikkert 

mange årsaker til dette, men jeg 

mener de fleste er selvforskylt.  

En rekke tidstyver har brutt seg 

inn til oss gjennom åpne dører 

og stjeler dyrbar tid som vi me-

ner vi har for lite av. To av de 

«frekkeste tyvraddene» tror jeg 

er TV og surfing på internett. 

Med SSB som kilde leser jeg at 

en gjennomsnittlig nordmann 

ser på TV i 2 timerog 37 minut-

ter og surfer på internett 1 time 

og 26 minutter hver eneste dag. 

Med dette som bakteppe er det 

vel ikke så vanskelig å forstå at 

det da minker med tigjengelig 

tid for å engasejere seg så mye i 

andre fritidsaktiviteter. Tid kan 

som vi vet ikke brukes to gang-

er, og den kan sløses bort og 

forsvinne i løse luften. 

Det som vi oftere og oftere 

hører at «jeg skulle gjerne ha 

vært med på det og det, men 

har ikke tid, kan stilles et stort 

spørsmåltegn bak. Vi ser stadig 

at er det noe vi virkelig vil gjøre 

eller være med på, så  sørger vi 

som regel for å finne eller skaffe 

oss tid til det. Vi velger selvsagt 

selv hva vi vil bruke vår tid til, 

og det vil alltid være snakk om 

prioritering. 

For alle frivillige foreninger, 

lag og organisasjoner som vi 

har i landet vårt er sikkert tema-

et om tid stadig på dagsorden. 

Mange, ja muligens de fleste, 

sliter med å få noen til å avsette 

tid til å påta seg lederoppgaver.  

De aller fleste har sikkert både 

interesse og anlegg for å kunne 

bidra med dette på en positiv 

måte, men lar dette komme et 

godt stykke ned på proriete-

rinslisten. De aller fleste har 

jobb, hjem og barn som krever 

det meste av tiden, og det har 

selvsagt første prioritet. Men om 

vi tar «tidstyven» som nevnt 

med i bildet, er der sikkert mu-

lighet for visse omprioritering-

er. Dersom vi igjen ser på den 

«gjennomsnittlig nordmann» 

sine TV og surfevaner, er det på 

årsbasis ganske skremmende. 

Det forteller at «gjennomsnits-

nordmannen» ser på TV/surfing 

4 timer hver eneste dag, det 

tilsvarer 194 arbeidsdager (7,5 

time) eller 39 arbeidsuker (a 5 

dager) eller nesten 10 måneder 

med arbeidsdager i løpet av et 

år. 

Som nevnt, tiden er den sam-

me for alle selv om den utnyttes 

på forskjellig måte. Graver vi litt 

i vårt eget tidsforbruk, vil vi nok 

finne at der er rom for priorite-

ringer som kan være til nytte og 

glede både for oss selv, men 

også for andre. 

 

Eks OM 

Nils Fiskerstrand 

EksOMalt -  Hvordan forholder vi oss til tid? 



Bare et par uker før vår kjære 

bror Terje Westad døde, fikk jeg 

ett oppdrag av Redacteur Terje 

om å skrive i Soga om et kjært 

juleminne. Innleveringsfrist 1. 

desember. Det ville jeg selvføl-

gelig gjøre. Det er med dyp ve-

mod jeg utfører dette oppdraget 

nå. Før jeg starter å fullføre opp-

draget, føler jeg behov for å skri-

ve noen minneord om br. Terje. 

Jeg ble innvidd i Loge Vester-

veg i 1993. Helt fra starten ble 

jeg fulgt opp av br. Terje. Kon-

takten med Terje er utvilsomt 

årsaken til at jeg har fått det in-

teressante og rike logeliv som 

jeg har hatt i alle disse årene. Br. 

Terje tok meg med i mange av 

arangemangene som han er så 

kjent for Han var pådriver til å ta 

på meg oppgaver som jeg har 

hatt stor glede av. 

Alle vet at ordet nei ikke var 

med i Terjes vokabular. Den ab-

solutt fineste oppgaven jeg fikk 

anledning til å være med på, var 

deltakelse i Soga komiteen. Det 

var en interessant og lærerik 

oppgave takket være Terje. Jeg 

savner ham og vil alltid bære 

med meg minnene. 

 

Så til juleminnet. Først må 

jeg fortelle litt om bakgrunnen 

for minnene. Min mor var fra 

Vesterålen på et sted på gren-

sen til Lofoten. Hun var eldst av 

5 søsken (4 søstre og en bror). 

Søsknene mistet begge foreld-

rene før mamma var fjorten år. 

De hadde bare en bestefar å 

støtte seg til, så mamma og bes-

tefaren forsøkte å ta ansvaret for 

søsknene, men mydighetene 

godtok ikke det. Søsknene ble 

derfor plassert på gårder i om-

rådet. Ikke alle hadde det så 

bra. Allerede etter endt barne-

skole, begynte mamma å arbei-

de på fiskemottak. Mamma had-

de en tante som hadde reist sør-

over og fått seg jobb som fjøs-

røkter på en stor gård på Hov-

denakk i Romsdal. Tanten skulle 

skifte arbeid og kontaktet mam-

ma om hun ville overta jobben 

hennes. Gårdeieren var enig og 

mamma reiste sørover som 17 

åring. Det var tungt arbeid så 

hun søkte og fikk jobb som hus-

hjelp i Molde.  

Hun hadde ikke glemt sine 

søsken der nord og klarte og 

skaffe jobb til to av søstrene. 

Gårdeieren på Hovdenakk drev 

også en møbelbedrift, og pappa 

var kontormann der. Mamma og 

pappa fant hverandre der og 

giftet seg etter en tid og flyttet 

til Veblungsnes hvor pappa 

hadde fått jobb som kontormann 

i Mjelvas Ovnfabrikk.(Etablert 

av oldefar til nåværende driver 

av Hotel Union i Geiranger). 

Fabrikken gikk konkurs etter 

en tid. Haftor Hovden, sønn av 

dikteren Anders Hovden i Ørsta, 

jobbet også på fabrikken og var 

gift med en dame fra Devold-

familien i Langevåg. Haftor Hov-

den klarte å skaffe kapital til å 

kjøpe konkursboet og flyttet det 

hele til Ørsta og etablerte Gre-

pa og Mjelva fabrikker AS . 

Mange av de ansatte fulgte 

med på flyttelasset til Ørsta, så 

også mine foreldre og deres da 

to barn. De fikk, senere i Ørsta, 

en datter til og en liten atpå-

klatt, kalt Per. 

Noen husker sikkert våren, 

det siste krigsåret i 1945, da 

tyskerne trakk seg tilbake fra 

Finnmark, Troms og deler av 

Lofoten. 

Det medførte at mange i nord 

måtte evakuere sørover. Slutten 

av 40 åra ble særdeles vanskeli-

ge for folk i nord. Mamma had-

de ikke glemt sine to søsken 

som var igjen der nord. Derfor 

ordnet hun med arbeid og sko-

leplass i Ørsta, for 5 av sine 

”tantebarn”. Dette var stort for 

en aktiv liten gutt, som plutselig 

ble minstemann i en storfamilie. 

Dette ble spesielt stort i jula. 

Ingen av disse hadde anledning 

til å reise hjem til jul, slik at 

mange juler ble feiret på Bak-

ken i Ørsta, på slutten av 40-

tallet og begynnelsen av 50-

tallet, til stor glede for minste-

mann i storfamilien. 

Pappa og mamma hadde 

bygget et stort hus like før kri-

gen i1938, så flere av slektning-

ene bodde hos oss i perioder. 

I et hjørne av storstua i huset 

ble det bygget en stor peis. Den 

ble midtpunktet for storfamilien 

på julaften. På julaften kunne vi 

være mellom 10 og 15 personer 

samlet. Dette resulterte ofte i to 

ringer i gangen rundt juletreet. 

Derfor ble det ikke plass til jule-

gavene under juletreet. Peisen 

hadde et stort flatt støpt tak som 

ble løsningen på problemet. 

Alle julegavene ble plassert på 

peistaket. Det ble spennende 

for lille Per, etter som julegjes-

tene kom med sine gaver, som 

Per fikk jobben med å legge på 

peistaket. Det ble en DIGER 

haug med pakker, som Per fikk 

jobben med å dele ut etter 

gangen rundt juletreet. 

Dette opplegget var like 

spennende hvært år. Det var 

ikke så svære gavene den 

gangen, men det betydde ikke 

så mye, det var mengden som 

telte. 

Med så mange ungdommer 

som ble over natta til 1. juledag, 

ble natta lang. Men det ble en 

fast tradisjon at de som overnat-

tet gikk til julotte på 1. juledag. 

Juleminner 



Julotte var gudstjeneste i Ørsta 

Kyrkje kl. 07.00 1. juledags mor-

gen. Det var også en fantastisk 

opplevelse. Det jeg husker best 

er spaserturen langs Kyrkjegata 

fram til kyrkja. Jeg husker at det 

alltid var fint vær på den tida. 

Det var kaldt, kald snø og 

mørkt. Vi så ikke så mye av fol-

ket, men vi hørte knirkingen av 

sko mot kald snø. Lyden ble 

sterkere etter hvært som det 

kom flere folk på veien i Kyrkje-

gata. Det var spennende og fint. 

 

Dette ble en lang beskrivelse 

av et juleminne, men jeg føler at 

alt dette måtte være med for å 

beskrive  hvor stort dette min-

net er for meg. 

Jeg ønsker alle vestervegere 

med familie, samt andre lesere 

av Soga, en Velsigna God Jul og 

et Godt Nytt År. 

 

Br. Per Sletfjerding 

 

Ørsta kyrkje i vinterdrakt. 

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 

 



 

Til far 

På vegne av mine 3 brødre og meg vil jeg 

si noen minneord. 

Vi barna vokste opp i et trygt og godt hjem. 

Mamma var den viktigste omsorgspersonen vår 

og pappa var den store og trygge farsfiguren. 

Han var kanskje ikke den mest snakkesalige av 

oss, men når han sa noe var det fornuftig og 

veloverveid. Når vi søkte råd hos han, fikk vi 

alltid gode tips og løsninger.  

Vi har mange gode minner. Mamma og pap-

pa la lett ut på campingtur om sommeren med 

ei boble og fire unger, propanapparat, bord og 

stoler. Det måtte ha vært et utrolig syn. Og så 

har vi mange gode minner fra besøk til familien 

på Nordfjordeid. 

Peisestua hjemme var et naturlig samlings-

punkt for oss under oppveksten, der fikk vi 

være så mye vi ville. Ungdommer kom og gikk 

til alle døgnets tider. Jeg tror alle følte seg like 

velkommen. 

Jeg tror vi kan si at vi hadde en fri oppdra-

gelse hjemme. Pappa var ikke streng, han be-

stemte lite for oss. Vi måtte ta ansvar og konse-

kvensene av valga vi tok. I ungdomsåra når vi 

var ute i helgene, fikk vi beskjed om å ikke bli 

for sein. Vi måtte sjøl finne ut hva det betydde.  

Det kunne hende han ble sint også, men sist 

jeg husker han var sint, var på midten av 1970-

tallet. Og det er lenge siden. 

Når vi ble voksen hadde vi mange fine stun-

der på hytta på Lesjaverk med barnebarn og 

særlig godt likte han å fiske på Lesjaskogvan-

net med en liten plastbåt med 4 hestekrefter. 

Og fiskelykke hadde han.  

Han hjalp familien sin mye, han hjalp til med 

barnebarna og hus og hage. Han stilte flittig 

opp med sin kjære tilhenger. 

Han hadde også noen andre store interesser 

og det var Odd Fellow med koret og han var 

interessert i all slags idrett og særlig fotball og 

Aafk.  

Han var ingen stor fotballspiller sjøl. Han 

spilte litt på fotballaget til politiet på 60-tallet, 

og jeg tror han skåret et mål og det var sjølmål.  

Han møtte opp på Odd Fellow så ofte han 

kunne, pynta seg, ble rakrygget og i godt hu-

mør. Samme kor dårlig han var siste åra, så 

skulle han på sangøving på tirsdagene. Hjem-

me sang han imidlertid aldri til oss, så det var 

nok veldig mye sosialt og godt vennskap for 

han pappa, i ditta sangkoret. 

Vi er veldig stolt av faren vår, også av yrket 

han valgte. Jeg var alltid stolt når jeg kunne for-

telle at far min han var politi.  

Sjøl tvilte han på det en gang. Fordi ei helg 

han hadde vakt, skulle jeg ha selskap.    

Jeg tenkte at det ville legge en demper på 

stemningen, om det stod en politibil rett utenfor 

døra. Den gang var politiskiltene festet som et 

skistativ over taket. Det kunne du løsne og leg-

ge skiltet flatt. Det gjorde jeg, la det flatt og 

tenkte å vippe det opp igjen etter at gjestene 

hadde kommet. Det glemte jeg.  

Pappa fikk selvfølgelig en uttrykning den 

kvelden og la ikke merke til at skilte var nede. 

Han kjørte utover på Åse og irriterte seg over at 

ingen biler ville slippe han forbi, og tenkte at 

ingen har respekt for politi lenger. 

Han kledde utrolig godt uniformen sin og 

var selv stolt når han gikk først i 17. mai-toget i 

Spjelkavika. Den gangen det var Borgund kom-

mune. Der satt han i kommunestyret i en perio-

de. Og han fikk gjennom jobben anledning til å 

passe på både konge og kronprins og delta i 

arrangement gjennom IPA. The Internasjonal 

Police Association. Gjennom IPA fikk han og 

mamma mange turer, også utenlands. Det var 

alltid lett den gang å passere grenseovergang-

ene, med et IPA-skilt på både bil og pass. 

Pappa var snill og rettskaffen og ønsket ik-

kje å være til bry for noen.  

In memoriam 



 

Det var først de siste årene med sykdommen, 

vi ble klar over hans enorme lyst til å leve. Det 

var nesten ikke tema at dette hadde en ende. 

Han prøvde alltid å fokusere på det positive. Det 

var kun snakk om hva neste steg med behand-

ling vi kunne ta. Han planla sjøl de siste ukene 

at han skulle til tannlegen og han irriterte seg 

over at han ikke fikk igjen sertifikatet. Han viss-

te at han ikke kunne kjøre bil, men å fysisk mis-

te sertifikatet var faktisk tungt for han.  

Han hadde også glimt i øyet og det hjalp han 

gjennom alle møtene vi hadde med helsevese-

net. Han klaget aldri. Han ble etter hvert godt 

kjent og det virket som at alle husket han, sam-

me hvor han var, var det, Hei Leiv, er du der.  

Vi vil gjerne takke all helsepersonell som tok 

så godt vare på pappa og viste han omsorg.  

Vi i familien stod hverandre nært. Vi kunne 

godt sitte sammen uten å si så mye, ble irritert 

av det samme og vi lo av det samme.  

Pappa, Du er allerede savnet,  

Fred over ditt minne. 

Berit  (dattar) 

 

 

Til Odd Fellow Loge nr 82 Vesterveg  

I anledning min kjære mann, Leivs bortgang 

og begravelse ønsker jeg å få takke for omtan-

ken fra alle i Odd Fellow. Dere betydde veldig 

mye for Leiv. 

Hele begravelsen ble en god opplevelse for 

meg og hele familien. Det var takket være dere 

og koret, med sin fantastiske sang og valg av 

sanger. Det var utrolig flott. 

Vi sender herved en hilsen og takker alle. 

Tusen takk! 

Med vennlig hilsen 

Eva Johanne Sørland med familie 

 

 

Ordenens vita for br. Leiv Sørland: 

Innviet : 06.12.1973 

Alle leirgrader 

HEDERSTEGN: 

25-års Veteranjuvel   04.02.1999 

40-års Veteranjuvel   12.12.2013 

EMBEDER: 

Oms Høyre ass     1977 - 1979 

Kasserer               1979 - 1981 

Arkivar                 1983 - 1985 

Oms høyre ass      1985 - 1987 

CMs venstre ass   1993 - 1995 

Arkivar                 2001 -  2003 

 

 

Min tale ved br. Leivs båre: 

 

Leiv Sørland møtte jeg første gang for mer 

enn 35 år siden. Ikke så mye kontakt i begyn-

nelsen, men vi fant etter hvert tonen og det var 

aldri vanskelig å finne et emne som interesserte 

oss.  

Leiv, eller bror Leiv, som det heter for oss 

som er tilsluttet Odd Fellow Ordenen, ble opp-

tatt i Ordenen i desember 1973. Han fikk altså 

være med i nesten 42 år. 

Han ble et verdifullt medlem for Loge nr. 82 

Vesterveg. Vi fikk nyte godt av hans kunnska-

per ved at han hadde embeder med forskjellig 

innhold. Han var politimann og vant til å bringe 

orden i rekkene. Men han opptrådte alltid som 

en god kamerat, på sin milde måte, en man kun-

ne dele sine tanker med om en følte behov for 

det.  

Leiv var også mangeårig medlem av Aale-

sund Odd Fellowkor som er her i dag. 

Et godt vennskap har ingen årstider. Venn-

skap er et investeringsobjekt. ”Æren taper sin 

glans og pengene mister sin makt, men venn-

skapet varer livet ut." Vi er mange som vil savne 

br. Leiv. Likevel vet vi at savnet er aller størst 

for hans nærmeste. Eva Johanne og resten av 

familien som han var så inderlig glad i. Vi er alle 

blitt fattigere ved br. Leiv Sørland sin bortgang. 

Jeg vil avslutte med noen linjer som br. Hen-

rik Straumsheim har satt på papiret: 

 

Ro stilt langsmed landet, for kvelden er nær, 

Den annsame dag er til ende. 

Du kjem ifrå langferd, og no er du her, 

Og strendene tykkjest deg kjende. 

 

No er du på heimferd, det rodnar i vest, 

Og byene spaknar om kvelden, 

Og tindane låner ein kvervande rest 

Av ljoset frå soleglads-elden. 

 

Då skimrar ei stjerne i drøymande sjø, 

Då kviskrar ei båre mot stranda 

Og voggar deg inn mot ei eldgamal stø 

Der ætter i aldrar har landa. 

 

Ro stilt langsmed landet med glede i sinn 

Om skuggane legg seg på fjorden, 

Sving opp i mot støa, legg årane inn, 

Og så kan du takke for roren. 

 

Fred med ditt vakre minne, Leiv. 

 

Arne Nes, Eks OM 



 

Presten holdt denne talen 

ved br. Trygve sin båre: 

 

Trygve vokste opp sammen med 

tvillingbror Steinar og yngste 

bror Arve. De vokste opp i et 

godt hjem og hele livet var det 

mye glede og humor mellom 

brødrene. Trygve var alltid eng-

asjert og var patruljefører i Spei-

der’n og spilte i Aspømusikken. 

Da Trygve var 12 år flyttet famili-

en inn i nybygd hus på Sørneset. 

Han møtte nok Julie for tidlig 

De bodde i nærheten og lekte i 

sandkassa sammen da de var 

små. Men det var først da Trygve 

begynte på kontoret til Bolighu-

set på St. Olavs Plass, der Julie 

også arbeidet, at de ble bedre 

kjent med hverandre. Og kjenn-

skapet utviklet seg fort. De forlo-

vet seg ganske fort og giftet seg i 

1980. 

Etter at Trygve fullførte Han-

delshøyskolen i Bergen fikk han 

jobb på Bokføringssentralen. Det 

var også da første barnet, Maria 

kom til verden i Bergen. Da far til 

Julie døde flyttet de tre tilbake til 

Ålesund og leilighet på Fredsberg. Trygve 

begynte som økonomisjef i Møre Motor. 

De fikk to barn til; Melissa og Christo-

pher. Trygve var veldig flink med barna og 

støttet dem både i skole- og jobbsammen-

heng. Han ville at barna skulle være enga-

sjerte og han var veldig omsorgsfull og 

verdsatte familien høyt. Han la mye arbeid i 

å sørge for at de alle hadde det godt. 

I 1987 bygde familien eget hus i Lars-

gården. Ved brygga hadde Trygve robåt 

og det ble mange fine fisketurer. 

Det viste seg at Trygve hadde dårlige 

nyrer og fikk transplantert nyre fra broren. 

Som en ekstra takk fikk broren alltid 

blomster på årsdagen for denne operasjo-

nen. Trygve fikk et nytt liv etter dette og 

begynte å utforske fjellet. Hver sommer 

gikk han med familien fra hytte til hytte i 

Tafjordfjella og det ble også mange topptu-

rer på Sunnmøre og andre steder i landet. 

Det var i fjellet og naturen Trygve alltid 

ville være. Senere kjøpte han større båt og 

det ble mange fine turer. 

In memoriam 



 

Familiehytta på Gjelstein nær Fiksda-

len, var et viktig samlingspunkt der Tryg-

ve likte å samle familien og brødrene. 

Likeså er besøk hos yngstebror Arve i 

Lillestrøm kjære minner. 

Trygve var glad i historie og var flink i 

språk, spesielt fransk og i forbindelse 

med jobb i Brages bilforretning ble det 

anledning til mange turer sammen med 

Julie til byer i hele Europa. Likevel var 

den siste store turen da de besøkte Chris-

topher i Orlando i USA. Dette ble en opp-

levelse for livet. Trygve og Julie tok også 

her et cruise i Karibien. 

Barnebarna var Trygve sine øyenste-

ner. Han var svært glad i Axel Andreas, 

Victoria og Nicolai og han tilbrakte så 

mye som mulig av sin tid sammen med 

dem. 

For fem år siden fikk Trygve hjerte-

problemer og de siste to åra venta han på 

hjertetransplantasjon. Han arbeidde 50% 

for arbeidet følte han var viktig og han 

ville på jobb. Han viste alltid stort på-

gangsmot og viljestyrke og taklet vanske-

lige situasjoner med godt humør. 

Trygve døde 1. november på Rikshos-

pitalet. 

 

 

Ordenes vita for br. TRYGVE   

MJELVA 

 

FØDT: 12.09.1957 

DØD: 01.11.2015 (58 år gammel) 

LOGENS GRADER: 

Innviet: 05.05.1994 

1.grad:  24.11.1994 

2.grad:  23.03.1995 

3.grad:  05.10.1995 

 

EMBEDER: 

OM Venstre ass:  1997 - 1999 

Kasserer:              1999 - 2001 
 

Min tale ved br. Trygve sin båre 

 

Trygve Mjelva møtte jeg første gang 

da han, sammen med sin tvillingbror Stei-

nar, ble innviet i Odd Fellow Loge nr. 82 

Vesterveg, 5. mai 1994.  Han var en stille 

og rolig kar som det var kjekt å slå av en 

prat med og vi ble etter hvert gode ven-

ner.  

Et godt vennskap er svært verdifullt 

og det har ingen årstider. 

Logen visste også å gjøre seg nytte av 

hans kvaliteter når det gjelder økonomi 

og han var kasserer i Logen fra 1999 til 

2001. Han gjorde et utmerket arbeid. 

Vi er mange som vil savne br. Trygve.  

Likevel vet vi at savnet er aller størst for 

hans nærmeste. Julia, og resten av famili-

en som han var så inderlig glad i.  

Vi er blitt fattigere ved br. Trygve 

Mjelva sin bortgang. 

 

Jeg vil avslutte med et vers som jeg 

vet br. Trygve kjente godt: 

 

Vel har jeg sett høst og løvfalls stund 
Og solen seg bak vintertåker stenger 

Og jorden svøpt i gravens blund 

Men livet alltid dødens bånd vil sprenge. 

Snart, kommer vår, med fuglesang i lund 

Og tusen blomsters prakt på mark og enger 
Og saften strømmer friskt i blad og knopp 

Av døden stiger livet styrket opp. 

 

Fred med br. Trygve Mjelva sitt gode 

minne. 

 

 

Arne Nes, Eks OM 

  

 



 

Br. Terje Westad, til minne. 

Den største profilen i Loge nr. 82 Vester-

vegs 43-årige historie er borte. Vi er overlatt til 

oss selv. Br. Terje passet på alt og alle. Sørget 

for at både vi, enker og SOS-barn hadde det 

godt. 

Han var alltid opptatt av saker og ting som 

var til beste for Logen. Møter, fester, turer, alt 

vel tilrettelagt, uten dødpunkter. 

”Vår ledetråd er kjærlighet og vennskap til 

vår bror” er første strofe i vår logesang, skre-

vet av br. Terje. Og br. Terje levde etter denne 

strofen, i all sin gjerning, alltid til Logens og 

Ordenens beste. 

Soga var br. Terjes hjertebarn. Her fikk han 

både brødre og søstre til å fortelle om sitt liv 

og sine ideer. Det er mange som har åpnet seg 

ved å skrive noen ord i Soga. En arena for tan-

ker som ellers bare svirret i hodet. Her fikk de 

det ned på papiret og det ble gjort tilgjengelig 

for flere. 

Han gikk ikke bare til brødrene og søstre 

og bad om noen ord i Soga. Han fikk også flere 

Stor-Sirer til å skrive i Soga. Noen av dem kun-

ne være litt trege i begynnelsen og ikke holdt 

fristen br. Terje hadde gitt dem. Da var han på 

tråden og etterlyste stoffet. Og stoffet kom, all-

tid! 

Br. Terje sitt nettverk var stort. Han kunne 

snakke med alle, han kjente ikke bare brødre-

ne men også resten av familiene og han frem-

hevet stadig viktigheten av at familien skulle 

gis anledning til å delta i turer og tilstellinger. 

En slik sammensveising gir et mer innholdsrikt 

logeliv, var br. Terje sin klare mening. 

Jeg har kjent Terje i mange år. Lenge før vi 

ble medlemmer av Ordenen ble vi gode kame-

rater og var mye sammen på fisketurer, krab-

beturer på Stavneset og andre steder. Vi raka 

krabbe fra land. 

Det hadde seg slik at min kone hadde flere 

venninner i noenlunde samme alder som had-

de vokst opp sammen, gått på skole sammen 

og etter hvert fikk ungdomstida sammen. Jeg 

kom inn, som enslig hane i denne venninne-

gjengen på 7 jenter. Det var ikke bare enkelt å 

få ha Unni for meg selv med så mange stadig 

rundt oss. Men Unni og jeg forlovet oss, giftet 

oss og flyttet inn i ny leilighet i Skaregata 18. 

Og da ble vårt hjem samlingssted for hele 

gjengen. 

De andre jentene fikk seg også kavalerer, 

og noen skiftet dem fort ut, til de endelig fant 

en å holde fast i. En kveld kom Randi med Ter-

je. Jeg oppfattet ganske snart at her var en som 

ikke var helt lik de andre ”døgnfluene” og vi 

kom raskt i prat og fant en god tone. Dette var i 

1961. 

 

Årene gikk og Terje begynte å selge skrive-

maskiner og printere. Etter hvert også kontor-

møbler. Han etablerte sitt eget firma og ble 

toppselger på Fasit skrivemaskiner. Han vant 

flere år på rad. Jeg jobbet i Sunnmørsposten og 

da jeg en dag hørte Magne Flem snakke om at 

skrivemaskinene på desken begynte å bli i 

dårlig forfatning tipset jeg Terje som ikke var 

tung å be. Det hele endte opp med 20 skrive-

maskiner på desken og på journalistkontorene. 

Men så måtte jo journalister ha skrivemaskin 

når de var på reise også. Der ble Fasit Portable 

In memoriam 



 

løsningen og ytterligere 10 maskiner ble levert 

av Terje. 

Og det fortsatte. Min eldste søster var lærer 

i maskinskriving på Handelsskolen i Volda. En 

dag fikk jeg vite at maskinparken der skulle 

skiftes ut. Jeg fortalte det til Terje og han lever-

te alle maskinene der også.  

Vi var begge travelt opptatt disse åra og 

etter hvert ble vi sjeldnere sammen. Men Terje 

hadde også giftet seg med Randi og guttene 

Rolf og Geir kom til verden samme år som våre 

to yngste ble født. Så vi fulgte hverandre også 

slik. 

Men kontakten ble absolutt ikke brutt. Vi 

reiste på ferietur sammen og var på flere fami-

lieturer i nærområdet med medbrakt mat og 

pledd til å sitte på. Vi hadde begge bil, så vi 

var ganske mobile og fiskestanga var fast in-

ventar i bilene. 

En lørdag ettermiddag drog jeg og Terje på 

fisketur uten vedheng. En kamerat hadde hytte 

i Utvika og han hadde robåt. Vi reiste inn og 

fikk låne båten og rodde ut til en fin fiskeplass 

ved en stake et par hundre meter fra land. Der 

surra vi fast med slakk line og fulgte flo og 

strøm mens vi fisket og pratet til den lyse mor-

gen. Terje hadde før fortalt at han var blitt 

medlem av en Odd Fellow Loge. Det var nok 

der og da at Terje endelig fikk meg på troa om 

å gå inn i Logen. Han fortalte ikke mye. Det var 

ikke lov til det den gangen. Jeg var ikke så sik-

ker på at dette passet meg. Møte hver torsdag 

passet i hvert fall ikke! Jeg hadde Ungdomsmu-

sikken tirsdag og torsdag så der var dagene 

opptatt! 

Men han gav seg ikke. Var stadig frampå 

fordi, som han sa, du ville passe så utrolig godt 

der!  - Jeg ble medlem i 1976. 

Det ble skilsmisse fra Randi, og det var ei 

stund stille fra Terje. Han var mye på reise og 

møtte ikke så ofte i Logen. Men en dag fikk jeg 

vite at han hadde funnet ”ei ny ei” og at det var 

derfor han var mye borte. Og en dag fikk jeg 

hilse på Liv og da forsto jeg hva Terjegutten 

hadde styrt med. Det ble bryllup og jeg og 

Unni var blant bryllupsgjestene.  

Siden har det rullet jevnt og jeg har fått 

være med i flere nevnder og kollegier og på 

den måten fått lære Ordenen fra innsiden. Så 

var det slik at nominasjonsnevndens formann 

br. Johan Weiberg Gulliksen en dag ringte 

meg på jobb og ville jeg skulle komme på et 

møte fordi nevnden ville ha meg til å gå på som 

Overmester. Dette kom helt uventet og han for-

klarte årsaken til at de ville spørre meg. Jeg 

bad om betenkningstid og etter en stund svarte 

jeg ja, men da ville jeg ha Terje som Under-

mester!  

Egentlig har ikke en kandidat anledning til å 

stille slike krav, men ”Gullik” forsto at skulle 

de få til denne kabalen så måtte de godta mitt 

ønske. Og slik ble det. 

Jeg synes Terje gjorde en utmerket jobb 

som UM. Han var kreativ, noen syntes kanskje 

for kreativ, men jeg sa til ham at vi trenger noe 

mer vind i segla, så jeg støtter fullt ut.  

Det ble mange  turer og arrangement og 

Terje var alltid frampå med loddboka. Vi treng-

er økonomi for å drive, sa han og lotteria gav 

også resultater.  

Etter dette har det gått bra. Han solgte fir-

maet og ble ansatt i Lindbak Møre A.S, hvor 

han var til han gikk av med pensjon. 

Da vi laget Jule-Soga 2014 var det på 

”gamlejobben” vi satte sidene sammen. Vi 

trengte mer plass enn et kjøkkenbord og vi var 

hjertelig velkommen til å bruke både bord og 

printer! 

Det er tungt å gjøre ferdig Jule-Soga 2015. 

Det er rolig på ”mailen”, ingen forstyrrelser 

når jeg sitter i møter eller er ute i andre æren-

der. Ingen mail som sier ”svar fort!!!” – for det 

var Terje i et nøtteskall.  

Det er umulig å ikke savne en slik fyr. Sinne-

laget, historiene eller de kjappe replikkene 

som gjorde at selv vanskelige ting fikk en vel-

lykket løsning. Terje var et stemningmenneske 

av de sjeldne. Alvor og skjemt, store kontraster 

ofte med en dypere mening. Alltid vel forbe-

redt, for han mislikte at ting ikke fungerte. Ka-

nonen i taket i spisesalen, når en hadde behov 

for den, var ikke av Terje sine favoritter. Jeg 

sier ikke mer. 

Terje var alltid omtenksom overfor etterlatte 

og han hadde også instruert komiteen i forhold 

til julebesøk og utlevering av Soga. Nå får vi 

følge opp og etter beste evne få hjula til å gå 

rundt selv om Terje er borte. 

Mine tanker går til Liv og resten av familien. 

De vet hvor de har oss og vet at vi er til for å 

brukes. 

Takk for alt, Terje. 

 

Arne Nes, Eks OM 

Ordenens vita for br.  

TERJE WESTAD  

Født: 29.10.1939 

Død: 04.11.2015 (76 år 

gammel) 

 

LOGENS GRADER: 

Innviet: 01.11.1972 

1.grad: 01.03.1973 

2.grad: 11.10.1973 

3.grad: 14.02.1974 

 

 

 

HEDERSTEGN: 

25-års Vet.juv.  1997 

40-års Vet.juv.  2012 

Alle leirgrader 

 

EMBEDER: 

CMHA 1975 -1977 

UMHA 1993 – 1995 

Sekr. 1997 – 1999 

UM 2001 - 2003 



Terje Westad fikk 3 søn-

ner. Rolf i 1963, Geir i 1966 

og Tore i 1972.  

 

For oss var pappa 

vår helt og forbilde hele 

livet – for måten han var 

på overfor alle rundt 

seg, og alle han møtte 

på sin vei. Han hadde 

alltid glimt i øyet, en 

god replikk og en god 

historie. Han behandlet 

alle likt – høy som lav. 

Vi var stolte av å ha Ter-

je som far.  

Vi vokste opp i tryg-

ge og gode omgivelser, 

først på Fjelltun, og så i 

det flotte huset han byg-

get for oss på Krekling-

en i 1970, hvor vi vokste 

opp.  

Pappa var alltid eng-

asjert i det vi drev på 

med, enten det var fot-

ball eller skolekorps. 

Han deltok aktivt i utalli-

ge arrangementer og 

turer, som han gjerne 

var med å planlegge og gjen-

nomføre.  

Han gav oss alltid gode råd, 

men gav han oss frihet til å ta 

våre egne valg, og støttet oss 

deretter 100%. Dette hjalp oss 

til å vokse opp som selvstendi-

ge og ansvarlige personer.  

Terje jobbet hardt og mye 

hele sitt liv. Han drev egen be-

drift mesteparten av tiden, og 

involverte oss gjerne med alt 

fra sommerjobber til å jobbe 

hos seg. Der lærte vi hva det 

ville si å stå på og jobbe.  

Det var alltid mye liv, latter 

og glede rundt pappa. Han var 

et naturlig samlingspunkt i alle 

sammenhenger. Folk likte må-

ten han var på, og han fikk alle 

til å føle seg vel i hans selskap.  

Han hadde venner og kjentfolk 

over alt, og som barn husker vi 

at å gå en tur i byen med pap-

pa kunne ta tid, da han stoppet 

og slo av en prat hele tiden. Og 

skulle vi en sjelden gang ta 

bussen et sted, gikk det som 

regel bare noen minutter før 

noen kjentfolk stoppet og tok 

oss med i bilen sin – så det ble 

sjelden han brukte kollektiv-

transport.  

Pappa var en vitebegjærlig 

og kunnskapsrik mann. Han 

leste bøker hele livet, og els-

ket å finne ut av ting, og å dele 

av sin kunnskap.  

Terje var med i Odd Fellow 

fra 1972. Vi husker så flott han 

var i smokingen sin når han 

skulle på møter, og hvordan 

han jobbet med Soga.  

Mest av alt minnes vi pappa 

for den gleden det alltid var 

rundt han. Han var en god far 

og et godt forbilde for oss å 

vokse opp med, og som har 

gjort oss til de vi er i dag.  

Vi er veldig glade for at 

pappa fant sin kjære 

Liv. Den 2. november 

1990 flyttet hun til Åle-

sund og pappa. De pas-

set så godt sammen, og 

var så glade i hverand-

re. Det gav oss en 

trygghet og ro å vite at 

han hadde det godt. De 

fikk 25 gode år sam-

men, som vi er veldig 

glade for. Det har også 

gitt oss tre en utvidet 

familie som vi setter 

stor pris på. 

Vi er veldig takknemli-

ge for at vi fikk være 

hos pappa helt til det 

siste. 

Takk for alt du var for 

oss i alle disse årene 

pappa, og for alle de 

gode minnene vi nå kan 

hygge oss med i resten 

av våre liv – til vi møtes 

igjen. 

        Hvil i fred  

 

Kjære Terje! 

Det er rart for meg som sto-

resøster å stå her i dag. Jeg 

kjenner det som unaturlig og 

litt urettferdig at begge mine to 

kjære, yngre brødre forlot ver-

den før meg. Nå er dere borte 

alle dere som var mine nær-

meste da jeg vokste opp. Du 

har gitt meg mye glede i livet, 

Terje, og jeg har vært så utro-

lig stolt av den flotte broren 

min, som fikset alt. 

Jeg husker godt den dagen 

du kom til verden, 29/10-1939. 

Det var en søndag, og den 

morgenen ble bror Ivar og jeg 

bedt av pappa Alfred om å gå 

ut til tante Herdis og onkel Ar-

Minneord ved kisten 

Br. Terje ville ikke ha noen stor begravelse. Etter hans eget ønske ble det holdt en minnestund i Krematori-

et med bare de nærmeste til stede. OM Gunnar Vassbotn og UM Johan Dolmen stilte i galla og leste minne-

ord ved kisten. Jeg var til stede i logedressen og fikk overvære en gripende minnestund. Siden deltakelsen var 

begrenset velger jeg å ta med disse to talene som ble fremført av nærmeste pårørende. 



vid i Giskegata. Det skulle 

være hjemmefødsel, og jord-

moren, frøken Bakke, rakk å 

komme før de to barna på 8 og 

9 ½  år forlot hjemmet. Pappa 

hentet oss om ettermiddagen, 

og da var det blitt mørkt ute. 

Det var bestemor Oline som 

tok i mot barna da de kom, og 

hun sa: «Når må du gå inn og 

hilse på lillebroren din, Alf-

hild.»  «Nei, bror har jeg, det 

var en søster jeg ønsket meg», 

svarte jeg. Men når Ivar og Alf-

hild fikk se det lille vesenet, 

ble det stas. Vi forgudet den 

lille gutten. 

Mamma Anna og pappa Alf-

red diskuterte om den lille 

prinsen skulle døpes Bjørn el-

ler Terje. Da våknet Alfhild. 

«Nei, han skal hete Terje», og 

slik ble det. Terje ble døpt i 

Ålesund kirke 2.juledag 1939 

på mamma Annas fødselsdag 

(40 år). 

Jeg (Alfhild) fikk være med 

pappa å kjøpe barnevogn – og 

hun fikk velge barnevogn til 

lillebror. Det var en stor og fin, 

gul barnevogn som het SPILKA. 

Spilka fra Spjelkavik barne-

vognfabrikk. 

Krigen kom da Terje var ½ 

år. Tårnet på Aspøy skole ble 

bombet, og da synes pappa 

Alfred at det var utrygt å ha 

familien boende midt i byen. 

Pappa kjørte familien til Tenn-

fjorden, hvor de var helt frem 

til september. Der var det and-

re barn, blant annet en gutt 

som var jevngammel med Ivar. 

De hadde det godt og trygt i 

Tennfjorden.                                           

Pappa Alfred var drosjesjå-

før, så familien var heldig å ha 

bil. Det var kun tre biler i gata, 

og det var: Melkebilen, Kull, 

koks og ved –og pappas dro-

sje. Terjes første ord var «Jøja», 

som var det han kalte meg. 

Han var opptatt av at storesøs-

teren var i nærheten av ham. 

Det var en fin plass å vokse 

opp i Hellegata. De hadde en 

fin lekeplass mellom Aspøy 

skole og kirka. Det var nært å 

løpe hjem når flyalarmen gikk. 

Terje hadde mange venner 

som han spilte fotball sammen 

med og koste seg sammen 

med på lekeplassen og i områ-

det rundt Aspøy skole.   

Pappa Alfred kjøpte et bur 

som barna fikk ha bak Frimu-

rerlosjen med to kaniner, som 

de matet med gress og blad.  

Familien hadde mange fe-

rieturer til Molde og Malmeda-

len, for der var det familie på 

begge sider. Alfhild husker 

spesielt godt et søskenbarn av 

pappa Alfred som het Eilert 

Mauseth. Han sang en melodi 

som heter «Jeg er en seiler på 

livets hav». Han sang så nyde-

lig, og det gjorde stort inntrykk 

på barna. Det er gode musi-

kalske gener i slekten, og Ter-

je var svært glad i musikk. Han 

hadde mange favorittmelodier 

som fulgte han gjennom livet 

og ga livet en ekstra dimen-

sjon. 

Pappa Alfred var veldig 

glad i å synge. Han sang gamle 

sanger som han husket fra han 

var liten, slike sanger som vi 

ikke hører i dag: «Hvis pappa 

ville gi meg en 5-øring til eie». 

Pappa var også svært humoris-

tisk, og han likte å fleipe og 

tulle. Begge sønnene arvet 

denne gaven.  

Da Terje var 8 år hang han 

og noen kompiser etter bybus-

sen. Da Terje slapp bussen, ble 

han slengt inn i murveggen og 

skadet flere av fortennene sine. 

Kalle, Alfhilds nygifte mann, 

fikk i oppdrag å følge Terje til 

tannlegen. Det var nok en 

ganske smertefull behandling, 

for da de var ferdig, sa Kalle: 

«Nå må du har på deg lua, så vi 

får gå hjem». Da svarte Terje: 

«Nei, ikke før jeg har drept 

tannlegen!». 

Terje giftet seg med Randi 

16/2-1963, og de fikk tre flotte 

sønner. Alfhild og Kalle var 

stolte faddere til Rolf, som ble 

født i august 1963, Geir kom i 

februar 1966 og Tore i desem-

ber 1972. Terje var veldig flink 

med guttene sine. De bodde i 

kreklingen 13, og vi var ofte på 

besøk der. Vi var mye sam-

men, både i bursdagsselska-

per og i andre anledninger. Så 

skilte Terje og Randi lag. Alf-

hild ble tidlig enke, og savnet 

etter Kalle var stort.   

Så var det slik at Terje i vok-

sen alder fant en edelsten fra 

Oslo. Terje og Liv har vært en 

god støtte for Alfhild, og «Terje

-turene» har vært Alfhilds store 

lyspunkt i 10 år. Alfhild opple-

ver at hun har fått bli kjent med 

Norge fra innsiden takket være 

disse turene. Terje og Liv har 

laget fantastiske opplevelses-

turer. Terje var grundig og sat-

te seg godt inn i historien rundt 

de stedene som ble besøkt. 

Det meste var overraskelser. 

Bussen ble full-lastet på Rute-

bilstasjonen av turister som 

ikke visste hvor de skulle hen.  

Terje var flink til å skrive. 

Han skrev soga for sin loge i 

Odd Fellow, Vesterveg. Han 

skrev også en sang for losjen 

sin i Odd Fellow. I 2014 ble 

Terje kåret til «Årets Vesterve-

ger». Han hadde stort engasje-

ment og var svært dedikert til 

de oppgavene han tok på seg. 

Terje hadde stor humor og 

alltid glimt i øyet, helt til det 

siste… Han hadde alltid en 

kommentar med snert i på lur. 

Han så det humoristiske i dag-

ligdagse situasjoner – og var 

på den måten en gledesspre-

der. 

Når det var julemøte i Odd 

Fellow, etter middagen, gikk 

han inn i losjesalen i forveien, 

dempet belysningen og satte 

på Jussi Bjørlyng sin versjon av 

«O, helga natt», og da var det 

knyss stille i forsamlingen, og 

du kunne høre en knappenål 

falle. Stemningen var svært 

høytidelig. Terje var en mester 

i å iscenesette arrangement, 

tilrettelegge for gode opple-

velser; det å sette en verdig 

ramme rundt det som skulle 

skje.  

Tusen takk for alt du har 

vært for meg, kjære Terje, 

kjære lillebroren min, som ga 

meg så mange store opplevel-

ser og så mange gode minner. 

Hvil i fred og på gjensyn! 

Alfhild 



I logebladet De Tre Kjede-

ledd, nr. 3 - 2015, var det ri-

kelig med omtale av prosjek-

tet Odd Fellows & Rebekahs 

United Nations Pilgrimage for 

Youth. Her kan en lese både 

om opprinnelsen og arbeidet 

som er gjort etter at UNP ble 

en realitet. 

Vår neste representant til å 

delta i turen til USA vil komme 

fra Stranda Vidaregående 

Skule. Dette er klart etter at 

komiteen har vært på besøk 

på skolen og redegjort for 

hva konkurransen går ut på. 

Og både rektor og elever 

tendte på ideen. De ville 

være med! Derfor er det nå 

klart at vi får med en elev fra 

vårt distrikt til å delta i UNP 

2016, for skolen har elever 

som vil være med i konkur-

ransen om USA-tur. 

Str. Stor sekretær i Orde-

nen har fått melding om at 

den skolen vi valgte for UNP 

2016 har elever som vil være 

med i konkurransen om USA-

tur. 

Vi kommer tilbake med 

mer informasjon om opplegg 

og konkurranse på det lokale 

plan i neste nr. av Soga. Jeg 

regner med at vi da også kan 

presentere opplegget som må 

til etter at eleven er kommet 

tilbake fra tur og skal fortelle 

om sine opplevelser i et møte.  

Denne gangen er det Re-

bekkaleir nr 7 Møre som står 

for arrangementet, siden det 

var patriarkene i nr. 4 De Tre 

Søyler som hadde det sist. 

UNP - United Nations Pilgrimage for Youth 

 

’ 
Ikke fordøm 

Det er så mye godt i den 

verste av oss 

og så mye dårlig i den 

beste, 

at det sømmer seg ikke 

for noen av oss 

å finne feil ved resten av 

oss. 
 

Av Hans Petter, selger nr. 

560 av bladet =Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Snufsesnute 

 Uggent ute 

 Snufsesnute 

 Alt er ille 

 Ligge stille 

 Gode grunner  

 Røde hunder 

                        

 Trond Brænne  

 (1953- ) 

 Frå samlinga:  

 Røde hunder 



Den 13. korsangfestivalen i Odd Fellow Sang- og 

Musikkforbund er lagt til Skien, i dagene 3. til 5. juni 

2016. 

Men vi reiser den 2. juni! 

 

At vi reiser en dag tidligere henger sammen 

med at når vi først reiser så langt så vil vi prøve å 

få noe mer ut av turen enn bare å komme, delta 

og så reise hjem igjen. Det blir litt for snaut, me-

ner styret i Aalesund Odd Fellowkor. 

Vi legger opp til en fin sommertur i egen buss, 

med opplevelser under veis. Vi skal bo på fine 

hotell, få en tur med båt på Telemarkskanalen og 

muligheter for de som ønsker å gå litt i butikker. 

I Skien vil vi at alle fra Ålesund skal få bo på 

samme hotell slik at vi lettere kan finne hverandre 

om en vil ha spesielle utflukter. Vi har egen buss 

og sjåfør, så vi kan være ganske fleksible.  

I opplegget ellers er planen at det blir mulig å 

hilse på de andre på fredagskvelden. Arrange-

mentet holdes i Skien fritidspark med spekemat 

m/tilbehør og rømmegrøt. 

Lørdag blir det festmiddag, musikk og under-

holdning. 

Som vanlig skal korsangerne 

ha litt tid til å øve og da har man 

laget et ledsagerprogram for dem 

som bare er med for turens skyld. 

Vi andre er der jo for å synge! Det vil da gå buss 

til Brevik. En går så om bord i fergen ”Dikkon” for 

en to timers tur på fjorden. Dette er et tilbud fra 

arrangøren, men det kan godt hende vi vil finne 

på noe annet om det blir stemning for det. 

På fredag blir det uformelt antrekk. På konser-

ten, lørdag, stiller koret i sangerantrekk og dame-

ne en sid kjole, eller logekjole for dem som har 

det. Under festmiddagen om kvelden brukes klær 

en føler seg vel i. 

Det blir sikkert et fint arrangement, til trivsel 

for alle som er med. 

Koret vil subsidiere turen, uten at vi vil nevner 

noe beløp i disse spaltene. Noe skal man ha for 

seg selv, tross alt! 

Så håper vi at koret kan bli så fulltallig at vi er 

godt sangbare. Aller helst ville vi ha med alle, 

men det har vist seg før at det ikke er mulig. Men 

for dem som kan og vil blir det en godt opplagt 

tur. 

Sang og musikk i Telemark 

 

 

 

 

 

 Vi såg ikkje 

 

 Vi såg ikkje 

 kven som ropa hjelp 

 

 og blei einige om 

 at vegen var for lang  

 og nyttelaus. 

 

 Sidan lærte vi eit knep: 

 Å snu kikkerten. 

 

 Marit Tusvik 

 "Reisa til mandarin-  

 landet" (1979) 



Raumabanen som likevel 

kom til Sunnmøre, men i en an-

nen skala. Raumabanen ble åp-

net frem til Åndalsnes i 1924. 

Det var første del av et fantastisk 

og dristig baneprosjekt på den 

tiden. Selvsagt lå det i kortene 

at banen skulle forlenges frem 

til de 3 byene i M&R fylke. Hvor 

realistisk dette var på den tiden, 

kan man undres over. Mest rea-

listisk var nok forlengelsen frem 

til Ålesund. Banen mot Ålesund 

måtte fra Åndalsnes legges i 

noen lange tuneller, men ingen 

umulighet. Planer for to alterna-

tive linjer frem til Ålesund ble 

laget, og stasjonsområdet i Åle-

sund prosjektert.  

Som alle vet, ble det med 

planene. Det tiltenkte jernbane-

området i Ålesund ble frigitt til 

andre formål ut på 60 tallet, og 

dermed var det satt en sluttstrek 

for disse jernbaneplanene. Et-

terhvert hadde nok de fleste 

innsett at det blir med Åndals-

nes som vår nærmeste jernba-

nestasjon i Møre og Romsdal. 

Og etter at nå Tresfjordbrua og 

Vågetunnelen ble åpnet, er kjø-

retiden redusert til faktisk under 

1,5 time mellom Ålesund og Ån-

dalsnes. Så det er i dag fint mu-

lig å ta toget til Trondheim  

Oslo uten problemer.  

Noe lenger tid enn fly, ja, 

men hvor utrolig avslappende 

og avstressende er det ikke å 

føle at en er på reise. Mottoet til 

NSB om å “ta toget- og la tanke-

ne fly” har så absolutt sin beret-

tigelse. Og ganske så behagelig 

vognmateriell er det blitt etter 

hvert. Og snipp, snapp snute, så 

er ..... 

Dermed skulle denne histori-

en endt slik.  

Men noen av oss ville det litt 

anderledes. Tilfeldigheter, ja på 

et sett og vis var det det. Men 

noen av oss “bygutter” ville 

prøve en annen “vri” for å få en 

viss jernbaneopplevelse.  

Vi som vokste opp på 50 og 

60 tallet vil nok huske tilbake til 

alt det nye som “dukket opp”. 

Ting vi aldri hadde sett før. For 

min egen del var det et besøk 

på Åndalsnes, en gang i barne-

årene, at min interesse for jern-

bane og jernbanedrift ble lagt. 

For første gang å få se et damp-

lokomotiv i virkeligheten. Dette 

tekniske “vidunderet” med lukt, 

røyk, damp, kull, fyrbøter og 

lokførerer. Det var en opplevel-

se for en liten gutt fra Vestlan-

det. Under oppveksten ble Ed-

gar B. Schieldrop’s bok (1951), 

om Tenikkens Vidundere (i far-

tens tidsalder) ivrig lest fra 

perm til perm, opptil flere gang-

er.  

For min del var planen å ut-

danne meg innen jernbanedrift. 

Men planene ble nok noe end-

ret i voksen alder. Andre for-

hold ble nok bestemmende for 

min yrkeskarriere. Men interes-

sen for jernbane har alltid fulgt 

meg gjennom mitt yrkesaktive 

liv. Tilfeldighetene gjorde det 

slik at flere av oss med jernba-

En histore om Devoldbanen  



neinteresse møttes en dag. Fle-

re av oss hadde da bygd små 

modelljernbaneanlegg på loftet 

eller i kjelleren. Det var det 

nærmeste vi kom jernbanedrift i 

Ålesund.  

I 1989 dannet vi en klubb og 

ble enig om å møtes hjemme 

hos hverandre en mandag i må-

neden. Klubben ble “døpt” Pen-

sens Venner (pens betyr spor-

skifte). Til togprat og kjøring på 

hjemmeanlegg for de som had-

de det. Antall medlemmer har 

variert mellom 10 og 20. Nå i 

dag øker det faktisk.  

Når jernbanen likevel ikke 

kom til Ålesund, begynte en 

tanke å melde seg! Skal vi byg-

ge en modelljernbane (MJ) ?. 

Når Ålesund ikke fikk jernbane i 

skala 1:1, kan vi bygge en jern-

bane i målestokk 1:87 ? MJ hob-

by dreier seg om å gjenskape 

eller omskape den fysiske vir-

keligheten i liten skala, med 

dertil hørende jernbanetrafikk, 

slik at modellene ikke bare blir 

statiske, men også dynamiske 

og interaktive. Her kan det nev-

nes at de Sveitsiske Jernbaner 

SBB, bruker modelljernbane til 

all sikkerhetsopplæring for sitt 

jernbanepersonell.  

Men skulle vi lykkes med 

det, måtte vi ha et sted å være. I 

1993 fikk vi leie et ledig butikk-

lokale i sentrum av Ålesund. 

Dermed ble grunnlaget lagt for 

et modellanlegg, hvor alle kun-

ne bidra med felles bygging. 

Fast oppmøte hver mandag  og 

ellers når det måtte passe den 

enkelte. Våre kreative evner 

fikk endelig utløsning ! Det er 

nettopp det som er den alterna-

tive drivkraften til underhold-

ning. Gleden ved å kunne skape 

noe kan ikke undervurderes. 

Det gir mestringsfølelse, og er 

godt for selvbildet. Mestringsfø-

lelsen gir drivkraft og glede, og 

det har den fantastiske egenska-

pen at den formerer seg selv 

ved at man mestrer stadig mer 

og bedre dersom man tar den i 

bruk. Kameratskap, felles inter-

esse og “drømmen” om å skape 

noe, var viktig for oss. En MJ 

klubb, som ble et flott samlings-

punkt, hvor det er noe å gjøre 

for alle. MJ bygging er en tek-

nisk hobby hvor en får prøve ut 

forskjellige teknikker for spor-

bygging, landskapsbygging, 

lodde ledninger og elektronikk, 

programmere på PC, se på ak-

tuelle filmer, drøfte teknisk litte-

ratur og kjøre tog. Slik det i vir-

keligheten kjøres tog. Lignende 

klubber finnes i dag også for de 

som er interessert i fly, båt, bil 

etc. Den digitale verden er 

kommet og med den også mu-

ligheter nesten uten grenser.  

Nå var vi igang. Men etter 6 

år skiftet huset eier. Vi ble kjøpt 

ut av kontrakten. Eiendelene 

ble satt på lager og pengene 

ble satt på konto i banken. Hva 

gjør vi nå ? Vi prøver igjen ! Et-

ter en tids leting, kom vi i kon-

takt med industrigrunderen Egil 

Flakk (Hvindu, 62 grader Nord 

og Hexagon bl.a.). Han hadde 

kjøpt hele bygningsmassen et-

ter O.A.Devold’s fabrikker i 

Langevågen. Vi la fram våre 

planer for han. Han likte våre 

tanker og ideer. Han ønsket en 

publikumsattraksjon i prosjektet 

som de etter hvert skulle bygge 

opp i de gamle fabrikklokalene. 

Vi fikk 3. etg. i ett av byggene. 

Etter nærmere 2 år med riving, 

tømming av lokalet og maling, 



var vi igjen klar for modelljern-

banebygging i skala 1:87 ( vi 

kaller det HO ). 500 m2 stort 

lokale ! Det ble et stort anlegg. 

Mange kreative sjeler satte sitt 

personlige preg på fine detal-

jer, og etter hvert kom vi også 

igang med kjørekvelder.  

Etter 10 år, begynte Devol-

dadministrasjonen å planlegge 

åpning for publikum. Men ufor-

utsette problemer med tilkoms-

ten til lokalene i 3. etg. gjorde 

åpningen vanskelig. Derfor fikk 

vi nå i stedet tilbud om å flytte til 

en annen bygning, og et lokale 

som lå på gateplan og dobbelt 

så stort areal !! 1058 m2 til dis-

posisjon. Vi gikk for dette fore-

slaget med en viss sorg i hjertet, 

for 10 års byggearbeid måtte 

dermed demonteres og flyttes. 

Heldigvis bidro huseier med 

god hjelp og støtte. Og det å 

være på gateplan er selvsagt en 

fordel for oss medlemmene 

også, da vi neppe blir yngre 

med årene.  

Dermed gikk vi løs med ba-

jonettsag og flyttekasser , og 

plukket fra hverandre et anlegg 

på 300  400 m2 som vi hadde 

brukt 10 år på å bygge. Vi gjen-

nomførte en dristig flytteopera-

sjon i oktober 2013. I desember 

2014 hadde vi fått montert sam-

men de fleste av seksjonene, og 

publikum fikk for første gang se 

første byggetrinn halvveis fer-

dig. Togene var kommet i drift 

og en del av landskapet var 

brukbart severdig. Og publi-

kum kom !!! De likte det de så, 

og det vanket mye “skryt”, selv 

om det fortsatt manglet en del 

på landskap og detaljer. I løpet 

av 3 helger i desember 2014 

kom nærmere 1.500 store og 

små besøkende, og det uten at 

vi hadde markedsført oss noe 

særlig. Endelig følte vi at vi 

hadde nådd et delmål, og vi sat-

te stor pris på alle de gode til-

bakemeldingene vi fikk.  

Vårt nåværende lokale vil 

nok forbli der for “all fremtid”. 

Selv om vi har bygget snekker-

verksted, lager, klubbrom og 

kjøkken, er det fortsatt mere en 

god nok plass til selve toganleg-

get. Vi har delt anlegget inn i 3 

byggetrinn, hvor av 1. bygge-

trinn i grove trekk vil bli noen-

lunde ferdig sommeren 2016. 

Deretter vil vi fortsette på byg-

getrinn 2 og 3. Disse vil bl.a. 

inneholde en stor by med ende-

stasjon, stålverk, gruver, tøm-

merdrift, Romsdalen med Kyl-

ling bru, Vermefossen, Verma 

stasjon, Bjorli stasjon og Domb-

ås stasjon. Raumabanens ende-

stasjon i Ålesund må også nev-

nes, den som aldri kom ! Til det-

te prosjektet har vi funnet gamle 

reguleringskart fra 50 tallet. Dis-

se planene viser nøyaktig belig-

genhet, sporplaner og bygning-

er.  

Hele anlegget er en miks, 

slik som det store anlegget i 

Hamburg (Miniatur Wonder-

land), en blanding av modell 

etter forbilde, ideer fra forbilde 

med visse tilpasninger og jern-

bane etter fantasien.  

Så vil jeg på vegne av tog-

klubben, Pensens Venner, få 

ønske brødrene hjertelig vel-

kommen til å besøke oss i 

Langevågen (inngang ved siden 

av Vinmomopolet) ved neste 

publikumsåpning. Det blir de 4 

siste helgene før jul. Første åp-

ningsdag lørdag den 28. no-

vember 2015. Så kan dere selv 

se og bedømme resultatet så 

langt. Gå gjerne inn og se på : 

www.miniatur wonderland.de 

på forhånd. Verdens største mo-

delljernbaneanlegg, beliggen-

de i Hamburg, Tyskland, med 

rundt 12 kilometer spor, over 

800 lokomotiver og over 11.000 

vogner. Nærmere en million 

mennesker besøker anlegget 

årlig.  

Så stort anlegg, som det vi 

har sett i Hamburg, vil vi nok 

aldri få til i Langevågen. Men 

Devoldbanen vil med tiden bli 

det største modelljernbanean-

legget i Norge. Og mye moro 

og spennende arbeid ligger 

fortsatt foran oss. Når noen spør 

oss om vi noen gang blir ferdig, 

er nok svaret enkelt : ALDRI ! 

 
Å skape noe nytt oppnås 

ikke gjennom intellektet, men 

gjennom instinktet for lek, dre-

vet av en indre tvang. Det krea-

tive sinn leker med tingene det 

elsker. (Carl Jung) 

 

Bror Helge Haaseth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ET LITE REGNDIKT JEG HAR 

 

                      

 

 

 

         

    Hver gang regn 

                         treffer blader på trær 

 

                         gir bladene tegn. Dråpene 

                         samler seg tunge 

 

                         og ruller  

                         utfor mot gras og jord 

                          

                         Da gir bladene tegn  

                         På ny 

                          

                         Jan Erik Vold (1939- ) 

                         Frå samlinga: Kykelipi, 1969 

 



Brevet 
 

For dem som husker det 

skrev jeg et innlegg i Jubileums-

SOGA i fjor jul om moderne 

kommunikasjon og hva det gjør 

med oss.   

Ser en på utviklingen i dag 

så er det vel mobiltelefonen og 

dens teknologi som kanskje 

mest er med å prege vår mo-

derne tilværelse. 

Mobiltelefonen kan i 

dag sies å være allemanns-

eie og utviklingen ser ut 

for å være ubegrenset. 

Alle media er opptatt av å 

markedsføre nye telefoner, 

raskere, bedre skjermer 

med større oppløsning, 

flere Gigabyte hukommel-

se og slankere profil.  

Programtilbudet, såkal-

te «Apper», finnes nå til alle ten-

kelige gjøremål som skal gjøre 

livet vårt enklere og mer effek-

tivt. Noe av innholdet i livet end-

res med dette i astronomisk fart 

og mye som vi har satt pris på 

tidligere blir vel igjen som his-

torier fra gamle dager. 

En kan lese «moderne» histo-

rier om en mann som ble stop-

pet av politiet i det han satt i 

baksetet på bilen sin og kjør-

te… Ikke fordi han var usedvan-

lig lang med enorm rekkevidde, 

nei han styrte bilen sin med en 

App på mobiltelefonen fra bak-

setet. Han fikk lov å kjøre videre 

uten noen form for forenklet fo-

relegg. 

Min nyeste App er en over-

setter, det vil si jeg snakker inn i 

telefonen på norsk og den over-

setter øyeblikkelig min tale til 

hvilket som helst språk jeg øns-

ker og sender det deretter ut på 

høyttaleren og ikke mindre skri-

ves det ut på skjermen. Akkurat 

den hadde jeg sårt trengt i 

Frankrike i høst, franskmenn er 

som kjent ikke så flink i engelsk 

eller tysk og fransk er for meg 

«Hebraisk». 

Tekst, bilder og lyd overfø-

res nå i direktekommunikasjon 

med naturlig gjengivelser og er 

blitt allemannseie. Borte er bre-

vet og de flotte kortene med de 

mange personlige uttrykksfor-

mer som vi var så glade i å mot-

ta i postkassa. 

Postkassa ja, den er for min 

del nesten aldri noe oppe i 

lengre, regningene kommer for 

det meste via data som 

«eFaktura» og «AvtaleGiro», 

personlige hilsener kommer 

som «email» og da vi satt opp 

«Reklame uønsket» er det nå 

kun Sunnmørsposten som ligger 

der og venter på å bli hentet.  - 

Men også den er jo nesten over-

flødig da jeg får den digitalt og 

kan lese den til frokost hver dag 

i pysjen. 

Brevet som tidligere ble 

brukt som informasjonsformid-

ling er etter hvert blitt overflø-

dig, for kostbart og tregt. Vel 

kan du skrive brev som før, 

«scanne» det og sende det via 

data, det er så, men det å motta 

et håndskrevet brev eller kort i 

postkassen, kan ikke erstattes 

fullt ut og er på vei til å bli histo-

rie, dessverre. Personligheten 

som preget de brevene som ble 

skrevet på gammelmåten, kan-

skje med en dårlig blyant eller 

penn, de små tegningene fra en 

mindre bror eller søster som 

illustrasjon, en hilsen fra en 

sønn eller datter, et barnebarn. 

Eller for den del et kjærlig brev 

fra mor, med et lite «innlegg» 

mellom et sølvpapir og forma-

nende ord, til å spe på en dårlig 

økonomi i den tid en var i 

«Kongens klær». Det er slikt en 

aldri glemmer. Følelsene kunne 

en leste mellom linjene, kanskje 

med en bokstav eller to utvan-

net av en liten tåre, med det 

budskapet at du var sårt savnet 

og i tankene til avsender. For 

ikke å glemme de parfymerte 

brevene i rosa konvolutt fra din 

kjære med ømme ord og tan-

ker, det kan ikke på noen 

måte erstattes av dagens 

moderne Snapchat, Twitter 

eller lignende App med el-

ler uten lyd og bilde.  

Et brev i postkassa med 

håndskrevet navn og adres-

se vil bli savnet, iallfall av 

meg. 

Når dette leses så er vel ti-

den ute for å skrive julebrev 

(med penn) og sende det på 

gammelmåten via Posten slik at 

mottaker får det før julaften. 

Men likevel er det kanskje ikke 

for sent til å skrive det digitalt 

med automatisk ordbok og rette

-tast, slik at mottaker som er 

inne i den virtuelle verden kan 

få det før juleribba skal fortæ-

res. Det er jo bare noen få taste-

trykk, legg ved et hyggelig bil-

de og trykk «enter» så er jeg 

sikker på at de som får det like-

vel blir glade til tross for den 

moderne formen.   

Vi skal tilbringe julaften i år 

hos vår eldste datter og familie 

på Østlandet men via Appen 

«Skype» har vi muligheten til å 

være sammen med vår yngste 

datter og hennes familie på 

Bjorli også…… live! 

Ha en riktig God Jul og et 

fremgangsrikt Nytt År! 

 

Arne Aasen 

Storrepresentant. 

 

Storrepresentanten har ordet 



Visste du dette fra før? 



Kjære brødre. 

 

Vi har vært enige, Terje og 

jeg, om at denne vignetten og 

denne siden var det han som 

skulle bruke, til tanker, ideer, 

og til å trykke litt på brødre 

”som sover i timen”, som han 

noen ganger sa. 

Å lage Soga har vært og er 

en kontinuerlig prosess. Når ei 

Soga er laget, er ei ny i emning. 

Vi har våre faste spalter som 

skal være talerør for brødre 

som har noe på hjertet. Men vi 

åpner også spaltene for brødre 

utenfor vår loge. Det har gitt 

mange fine innlegg.  

Jeg håper vi kan fortsette 

denne trenden. Men det kreves 

at noen tar seg av dette, som et 

spesialfelt. Jeg har ikke noen tro 

på at en tillegger dette et eksis-

terende embede. Embedsmenn 

skal ha nok å gjøre i de embe-

der de er valgt til! 

Derfor må vi tenke nøye 

gjennom hvordan vi ønsker 

Soga i framtida. 

Jeg har av og til snakket med 

brødre om dette. Det som er 

rart er at de fleste er opptatt av 

trykkinga. Den må gjøres enkle-

re, er det sagt. Men, kjære 

brødre, trykkinga er ikke noe 

problem og har aldri vært det. 

Jons kontor har utført trykking 

på en utmerket måte, helt siden 

de holdt til i Kirkegata. En an-

nen ting er at en kan sløyfe hele 

trykkinga og lage Soga bare for 

elektronisk distribusjon. Men, 

jeg tenker, hvor mange av lo-

gens medlemmer ville sette seg 

til med nettbrett eller telefon for 

å få med seg det som står i 

Soga? Jeg vet at noen leser avi-

sene på denne måten. Men avi-

ser er nyheter, det er det som er 

deres oppgave. Soga kommer 

ikke i samme kategori. Den skal 

man lese i fred og ro, gjerne på 

senga. Da nytter det ikke med 

nettbrett. 

Men vi er ennå ikke kommet 

til det feltet som er mest arbeid 

med Soga. Det er nemlig å 

mase, samle inn stoffet, redige-

re det og plassere det på sider 

slik at de får en teknisk smakfull 

utforming og bilder som fortel-

ler noe fra logelivet.  

Det er her arbeidet ligger og 

det var derfor jeg nevnte at å 

arbeide med Soga er en konti-

nuerlig prosess. Vi følger livet i 

logen fra møte til møte. Forteller 

ikke om hva som foregår inne i 

salen, bare nevner det om det 

er et spesielt møte, men samvæ-

ret på ettermøtene. Og her er 

det ofte mye å hente. En god 

reporter kan få mye bra ut av et 

godt ettermøte. Og så får brød-

re, som ikke kunne være til ste-

de, følge livet i Logen.  

Alle turene vi reiser på er 

også godt stoff i Soga. 

En må altså følge med, hele 

tiden, slik at en ikke går glipp 

av noe av det som skjer. Man 

noterer og tar med seg notatene 

hjem, setter seg til maskinen og 

lager enn artikkel av det. Man 

lagrer den i maskinen på ”neste 

utgave” og stoffet er sikret. Og 

slik driver en på, hele året. 

Selve produksjonen på neste 

nr. starter vanligvis en god må-

ned før utgivelse. Hvis en har 

struktur i arbeidet kan en da 

fylle inn på de sider en har åpne 

og det er enkelt å følge med i 

hvor mye plass en trenger.  

Så er det faste innlegg, som 

OMs spalte, Sirius, SOS osv. Alt 

skal ha sin plass og noen må 

skrive det som skal stå der. Og 

de må respektere de frister som 

er gitt. 

Jeg regner med at vi må ta et 

møte om dette en gang over jul, 

for da er vi allerede i gang med 

Påske-Soga. 

Jeg er svært fornøyd med at 

vi har fått br. Alfred Husteli med 

i redaksjonen av Soga. Han gjør 

en flott jobb!. 

 

God jul til dere alle. 

 

Broder hilsen i V K og S 

Br.  Arne Nes 

redacteur 

Lerka av Per Sivle 

Og vesle lerka, ho hev det so, 

at finn ho ein tuvetopp fri for snjo, 

so kved ho i med sin gladaste song, 

so trur ho på vår med ein einaste gong. 

      "Å hei! å hi! å tiriliti! 

 

Og vesle lerka, ho hev det slik, 

at finn ho ein solstråle, so vert ho rik. 

Då stig ho i høgdi og traller i lit 

til sumar på jord, endå snjoen ligg kvit. 

      - "Å hei! å fi! å tiriliti!" 

 

 

 

Og lyngtuva, det er lerka sitt fat. 

Der set ho seg ned, og so får ho seg mat. 

Og når ho er mett, ho takker så glad 

Vårherre for maten med kvitter og kvad. 

      - "Å hei! å fi! å tiriliti!" 

 

Gud signe deg! du fuglen min, du! 

Gud signe no deg med di glade tru! 

Og møter eg kulde og snjo på min veg, 

Gud gjev meg i sol-tru å kveda med deg: 

      - "Å hei! å fi! å tiriliti!" 

 

http://dikt.org/Per_Sivle


Fødselsdato   Navn   Telefon   Mobiltelefon   Alder 

 

01.01.1929 Østraat, Anton Emil 70155183 91629890, 87 

07.01.1941 Lie, Einar 70141755, 75 

08.01.1933 Paulsen, Erling 70155290 905 60355, 83 

09.01. 1955 Hessen, Gunnar Peter 70131662 90563125, 61 

09.01.1963 Oust, Arnt-Erik 70126166 97691963, 53 

10.01.1939 Fosse, Bjørn 70125118 97648863, 77 

17.01.1944 Stokkeholm, Arne Alf 70146008 91625431, 72 

19.01.1958 Andreassen, Martin Jens 90587839, 58 

28.01.1939 Engvik, Svein Erling 91165814, 77 

28.01.1939 Storhaug, Per Elias 70137620 90053683, 77 

29.01.1939 Larsen, Arvid Hjalmar 90599558, 77 

30.01.1953 Voldsund, Jan Mindor 70150470 91338450, 63 

03.02.1956 Naalsund, Odd Birger 70145700, 60 

04.02.1926 Gulliksen, Johan Weiberg 70155095 99229166, 90  

05.02.1946 Aass, Olav Hilmar 70147112 90514928, 70 

10.02.1953 Harsvik, Kjell Bjarne 70138308 90265860, 63 

13.02.1946 Eliassen, Ola 70146674 93011830, 70 

15.02.1952 Refsnes, Bjørn 70143260 91643261, 64 

21.02.1958 Hildre, Rodney 91522730, 58 

21.02.1941 Selbervik, Pål 70131350 90933581, 75 

22.02.1947 Nesdal, Jon Gunnar 70155439 92409011, 69 

25.02.1951 Vassbotn, Gunnar Trygve 70132428 91800234, 65 

06.03.1958 Blomvik, Ronny Harald 70192172, 58 

06.03.1941 Sandblåst, Jan Arne 47381977, 75 

15.03.1954 Løkvik, Odd Henry 70127553 95028968, 62 

16.03.1958 Rogne, Knut 90734515, 58 

17.03.1958 Fugelsø, Olaf 70131585 91388827, 58 

25.03.1960 Dolmen, Johan 70128875 90521129, 56 

01.04.1946 Holen, Roe Mathias 70150239 91772510, 70 

01.04.1936 Hoset, Arnfinn 90405830, 80 

05.04.1943 Stadsnes, Erling 70192679 91143966, 73 

06.04.1947 Aasen, Arne Rolf 70142044 90527294, 69 

07.04.1935 Olsbø, Sindre Johan 70146038, 81 

09.04.1963 Henningsen, Sindre 70129466 41849200, 53 

14.04.1945 Ramstad, Magnor 70155878 924 125 47, 71 

20.04.1963 Østraat, Håkon-Jarle 70126771 92014662, 53 

21.04.1944 Nybø, Ole Arne 70193566 99741212, 72 

22.04.1950 Husteli, Alfred 70142275 91703803, 66 

22.04.1970 Åkre, Christian 701 45911 908 459 45, 46 

27.04.1953 Hodder, Olav Behrentz 70138297 92498613, 63 

30.04.1945 Sæter, Sigbjørn Harald 7015 0435 95294484, 71 

06.05.1949 Stenseth, Hugo 70146782 91889420, 67 

11.05.1950 Rishaug, Ingvar 70143548 90928427, 66 

22.05.1943 Hurlen, Robert Jan 70217186 90688908, 73 

23.05.1930 Omenås, Ingvar 71489090 98454383, 86 

29.05.1937 Rørhus, Rolv 70215273 93405177, 79 

01.06.1922 Istad, Einar 70150436, 94 

04.06.1970 Bigseth, Tore 70215970 95203103, 46 

17.06.1933 Helland, Svein Håkon 70192482 90793693, 83 

20.06.1931 Magnussen, Thor Idar 70127183, 85 

20.06.1961 Østraat, Sverre Haakon 70145243 92617023, 55 

21.06.1927 Vadseth, Hans Peder 70137533 952 79280, 89 

22.06.1933 Homlong, Are 70141907 90779461, 83 

22.06.1953 Sunde, Lidvar 70219765 99461020, 63 

23.06.1942 Dybvik, Jogeir 70190151, 74 

23.06.1937 Fiskerstrand, Nils 70140627 34609579988, 79 

26.06.1935 Hoel, Asbjørn 70141894 97146020, 81 

29.06.1938 Vadseth, Per Sverre 90877233, 78 

30.06.1942 Olsen-Husø, Arne 70140369, 74 

01.07.1941 Vassbotn, Olav 71491161 41206439, 75 

02.07.1938 Nes, Arne 9262 3790, 78 

05.07.1935 Hole, Kjell 70140139 92094534, 81 

09.07.1951 Kristiansen, Jarle 70094030 91385737, 65 

10.07.1931 Fossum, Torbjørn Harald 35534204, 85 

18.07.1962 Torset, Jon Arne 70274722 41460410, 54 

20.07 1947 Haaseth, Helge  70 12 90 16, 91880131, 69 

23.07.1927 Holstad, Johan K. 70141261, 89 

02.08.1983 Havnegjerde, Bendik Valseth, 48345174, 33 

05.08.1949 Skrondal, Ola 70183531 91599605, 67 

06.08.1942 Jørgensen, Hermod 70182334 90032826, 74 

18.08.1941 Holst-Dyrnes, Ingebrigt 70141261 91369266, 75 

22.08.1961 Bjørstad, Jan Roar 70123148 91531302, 55 

22.08.1954 Fjærli, Arve Sindre 91558388, 62 

25.08.1956 Omenås, Yngve 70146997 90556604, 60 

28.08.1942 Gjøsund, Terje 4110 84 61, 90693009, 74 

04.09.1959 Rasmussen, Steinar 97192900, 57 

12.09.1957 Mjelva, Steinar 70138065 91338480, 59 

12.09.1938 Sletfjerding, Per Magnus 70142155 95142961, 78 

13.09.1952 Tenfjord, Svein Rune 70213397 95127055, 64 

16.09.1948 Brevik, Arvid Birger 70150195 90831550, 68 

25.09.1947 Rødseth, Jarle Norman 70131977 95052587, 69 

08.10.1951 Alnes, Svein Inge 41329706, 65 

13.10.1937 Grimstad, Johan Peter 70141154 97043547, 79 

17.10.1937 Hagen, Arne Kjell 70129120 95876077, 79 

22.10.1955 Åsestrand, Alf Per, 90 67 14 45, 61 

06.11.1955 Skar, Bjørn 71692849 90722209, 61 

07.11.1950 Helseth, Erling 70131739 90877963, 66 

12.11.1936 Salen, Rolf 70192515 90978995, 80 

19.11.1947 Drønnen, Rolf Oscar 922 975 45, 69 

26.11.1946 Karlsen, Odd 70128411 906 67 463, 70 

30.11.1948 Moa, Webjørn 57861616, 68 

12.12.1946 Eriksen, Knut Berge 70141762 91637405, 70 

25.12.1948 Hildre, Hans Petter 70142050 90650348, 68 

30.12.1951 Flatvad, Endre 70150415 91358136, 65 

 

Vi feirer og jubilerer i 2016 
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Møteprogram  

1. halvår 2016 
03.01.   13:00         Nyttårsloge V/RM/St.V/GR/Liv 

07.01.   19:30   O   Thomas Wildey  V/RM/GR 

09.01.   17:00         Barne-juletrefest  v/ Loge nr 34 Liv 

14.01.   19:30  =    +3 Galla 

21.01.                     Avgitt Leiren 

28.01.   19:30  O   Instr.  20:15 =  Regnskap/Budsjett. 

04.02.   19:30  =   +1 

11.02.   19:30  -    +1 

18.02.                     Avgitt Leiren 

25.02.   19:30  O  40 år Ve.Ju. Galla. Br. J. Dybvik og Br. H. Vadseth 

29.02.   19:00  O  Fellesmøte. Presiderende loge nr 7 RM. 

10.03.   19:30  O  Klba 

17.03.   19:30  O  Fd. Arbm. Påskemøte. 

31.03.   19:00  O  Fd., besøk fra Loge nr 151 Bolsøy. 

07.04.   19:30  O  Fd.   besøk fra Storlogen. 

14.04.   19:30  O  EOM-møte. 

21.04.                    Avgitt Leiren. 

28.04.   19:30  O  +  Galla 

12.05.   19:30  O  40 år Ve.Ju. Galla. Br. A. Olsen-Husø. 

19.05.   19:00  O  Arbm. Bedriftsbesøk. 

26.05.   19:30  O  50 år Ve.Ju. Galla.  Br. E. Istad. 

28.05.                    Vårtur med ledsagere. 

01.09.   19:30  O  Fd.  

 



 

Dolmen & Sønner AS 

70 12 99 87 

Johan Dolmen 

 

J. Weiberg Gulliksen AS 

70 11 85 00 

Johan Weiberg Gulliksen 

 

Grytten AS 

70 10 90 00 

Ingebrigt Holst-Dyrnes 

 

KIS Nord AS 

70 17 60 10 

Jan Roar Bjørstad 

 

Brages Bilforretning AS 

70 17 82 00 

Trygve Mjelva 

 

ART Arkitekter og Ingeniører AS 

70 15 24 80 

Magnor Ramstad 

 

BT Entreprenør AS 

70 17 94 00 

Pål Selbervik 

 

Munck Cranes AS 

915 99 605 

Ola Skrondal 

 

Aseco Gull og Sølv 

Carat Butikkdrift A/S 

Christian Aakre 

 

 

ET Hydraulikk AS 

70 21 04 40 

Svein Rune Tennfjord 

 

Lindbak Møre AS 

916 12 657 

Terje  Westad 

 

Østraat Transport AS 

926 17 023 

Sverre-Håkon Østraat 

 

Byggmester’n Møre AS 

918 00 234 

Gunnar Vassbotn 

 

Alcon AS Danmark 

916 37 405 

Knut Berge Eriksen 

 

LISU Consult AS 

994 61 020 

Lidvar Sunde 

 

NorEngros  

Ødegaard Engros AS 

952 03 103 

Tore Bigseth 

 

Dyrenes Helsekost 
92297545 

Rolf Drønnen 

 

Recover Nordic AS  
91388827 

Olaf Fugelsø 

 

Løviknes Caravan 

41460410 

Jon Arne Torseth 

 

Bandak Engeneering AS 

90667463 

Odd Karlsen 

 

Unicos AS 

93405177 

Rolv Rørhus 

 

Veidekke AS 

90677145 

Alf Per Åsestrand 

 

Jons Kontor 

70124015 

 

 

 

Loge Vesterveg kvitterer 

Tusen takk til våre annonsører! 

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

medlemsblad SOGA. 

En uforbeholden takk til dere. 

Markedspotensialet for denne annonsen er ubegrenset! 



Sirius Møre - behov for kurs? 
Det er ei god stund 

siden vi hadde kurs for 

vaffelstekere. Og det 

som skjer det skjer, 

noen blir eldre og vil 

ha avløsning og nye må 

kvalifiseres for oppga-

ven. 

 

Det er ikke noe kre-

vende kurs. Vi får en 

avtale med Kreftsyke-

huset, vi kjenner de 

fleste nå eter at vi har 

vært der mange år. 

Hvis mange nok 

melder seg på kan vi 

lage et slikt kurs, gans-

ke snart over nyttår. 

Behovet gjelder 

egentlig alle loger, 

selv om noen mener de 

har mange nok.  

Å være med på det-

te gir en god følelse.  

Det er nyttig det vi gjør 

og det skaper en bedre 

stemning for folk som 

har fått en alvorlig di-

agnose. Det har også 

en god virkning på 

dem som kommer sam-

men med dem. Vi har 

fått mye skryt og 

mange god-ord fra 

begge parter, og det 

må vi ta med oss vide-

re. 

Det er selvsagt tra-

gisk at så mange har 

behov for å være inn-

om dette huset, men 

forskningen og be-

handlingen viser at ting 

går bedre. Da vi startet 

var overlevelsespro-

senten vesentlig lavere 

enn den er i dag. Flere 

blir friske etter be-

handling og har fått en 

ny hverdag. 

At personalet på 

Kreftsykehuset må 

være noe spesielt har 

vi fått mange eksemp-

ler på. De vet hvordan 

situasjon er for den en-

kelte og de legger for-

holdene til rette slik at 

plagene blir mindre. 

Vi får stadig tilbake-

meldinger fra både 

pasienter og pårøren-

de, at lukten av nystek-

te vafler og kaffe får 

dem til å se litt lysere 

på livet.  

Ja, skulle noen være i tvil om hvorfor fjellet heter Sukkertoppen, så må vel all tvil være borte, når en ser dette bildet som jeg tok etter en 

tur oppe hos Liv Westad. Det var et helt spesielt lys og toppen var så tydelig at jeg bare måtte finne fram mobilen å knipse et bilde. 

Arne Nes 

Med sukker på toppen! 

 




