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Gode brødre og andre lese-

re! 

Dette kollegiet har hatt sin 

ilddåp, med mange krevende 

møter og ikke fullt så oppløften-

de frammøte. Jeg tror logemøte-

ne har hatt sterk konkurranse 

med Aafk sine hjemmekamper, 

høst-jakt og noen utrolig fine 

høstdager innimellom. Så skal vi 

heller ikke glemme at noen 

brødre har viktige omsorgsopp-

gaver på hjemmebane som gjør 

det vanskelig å møte hver gang, 

og våre brødre som av helse-

messige grunner ikke er i stand 

til å møte. 

Eks OM Kåre Furnes sin bort-

gang den 15. oktober er et stort 

tap for logen. I kirken beskrev 

jeg han som en logebror ”av 

min egen tid” i Vesterveg. Han 

har liksom alltid vært der, og 

jeg er heldig som fikk være 

sammen med Eks OM Kåre Fur-

nes i to kollegier. Han var kunn-

skapsrik, arbeidsom og humør-

full. Jeg minnes Eks OM Kåre 

Furnes med respekt, og det var 

gledelig å registrere at så 

mange ordensbrødre og -søstre 

var del av ei fullsatt Borgund 

kirke som tok farvel med Eks 

OM Kåre Furnes. I ettertid var 

det også kjekt å få delta i en 

dugnad hjemme hos Unni Fur-

nes for å utføre noen oppgaver 

som Eks OM Kåre Furnes selv 

ikke rakk å fullføre. 

I tillegg til logearbeidet så 

har høsten stort sett gått med til 

”jakt”. Nesten hver helg fra 1. 

oktober til et stykke ut i desem-

ber har jeg vært på Ona for å 

snu hummerteiene. Vi hobbyfis-

kere har lov til å fiske med inntil 

10 hummerteiner og inntil 10 

krabbeteiner. I år har jeg kun 

hatt ute hummerteinene. Og det 

er en egen eim på Ona når hum-

mersesongen er i gang, et litt 

overmodent agn setter sitt preg 

på øya. På samme måte som vi 

kommer inn i ”ei anna verd” når 

vi møtes i logesalen på torsda-

gene, så er atmosfæren i huset 

på Ona fra om lag år 1740 ube-

skrivelig god. Fyr på peisen, 

god mat og drikke, storm og 

stille er balsam for sjela og ei 

god opplading for uka som 

kommer. Fredag den 18. no-

vember var det en stor dag for 

historieinteresserte på øya. Da 

kom Bind 2 av Sandøysoga ut, 

som omhandler bl.a Ona. Vi 

kunne lese historia om persone-

ne som har bodd i vårt eget hus. 

Det må ha vært litt av et slit, og 

på langt nær så idyllisk som ste-

det er for oss no. Kanskje jeg 

skal fortelle litt fra soga om Ona 

i vår egen Soga en gang. 

Ellers har høsten vært preget 

av at vi skal flytte fra Flisneset til 

Olsvika før nyttår. Det har blitt 

mange tilhengerlass mellom 

Flisneset, hytta og Ona, til bing-

sa, til Grautneset og til gjen-

bruksbutikken på Lerstad. 

Men det blir Jul i år også, og 

for vår del tilbringes den som 

vanlig på hytta i Fausadalen. 

Tida for materielle julegaveøns-

ker er nok forbi, men jeg har 

noen juleønsker som OM som 

jeg håper brødrene i Vesterveg 

kan bidra til å innfri: 

At vi alle reflekterer over UM 

sin oppfordring om å møte så 

ofte vi kan. 

At vi alle etterlever Eks OM 

Sindre Olsbø sin oppfordring i 

sitt foredrag i logesalen den 

25.08.2011 om ”å tale vel om 

sine brødre, eller tie”. 

At vi alle gir litt av oss selv til 

logen. 

Og at vi slutter opp om 

Landssaken, en ny SOS-barneby 

i Malawi. 

Høytida som står for døra er 

full av minner og tradisjoner, 

det er ei høytid der det meste 

forsterkes. De som er ensomme 

føler seg mer ensom og de som 

savner noen føler større savn. 

Sånn er Jula, den minner oss om 

våre beste øyeblikk! 

Til slutt vil jeg takke br. Arne 

Nes for vel utført embedsoppga-

ve som logens Storrepresentant 

i hele 5 år. Selv om vi vet hvem 

som er nominert til å overta som 

Storrepresentant, så er ingen 

valgt i skrivende stund. Jeg vil 

ønske den som velges lykke til i 

et viktig embede, og det samme 

gjelder den som velges som ny 

Undermester. 

Jeg ønsker alle brødre med 

familier en Riktig God og Fred-

full Jul, og et Godt nytt år! 

 

Med hilsen i V. K. og S. 

Knut Rogne  

Overmester 

Overmester har ordet 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



10 

 

In memoriam 
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De underjordiske fra Dovregubbens Hall, med Dovregubben og hans sjarmerende datter ”Den grønn-

kledde” i front. 

1. akt i solskinn, 2. akt i regn, men humøret var på topp hele tiden. 
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Anitras Lounge med middag før spelet. Anton Østraat, Olav Hodder, Aud og Robert Hurlen, Oline Østraat,  

Lisbeth og Knut Rødstøl med baksiden til 

Håkon Sveen ga oss en flott innføring i både spelet og arbeidet rundt dette. Og alle fikk seg et glass hvitvin 

i det fine været. 
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Terje Westad orienterer litt om den opprin-

nelige Peer Gynt – Per Olsen Haga – ved 

gravstøtten. (Støtten vil venstre) 

Dette er ved Sødorp Kapell på Vinstra. 

Harald Thoen er en ivrig tilskuer og lytter. 

Dennis Storhøi var en flott konferansier ved Høyfjellskonserten på Kvamsfjellet 
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Under denne tittelen skal 

Odd Fellow Ordenen i Nor-
ge samle sine krefter for å 

”hjelpe de trengende og 
oppdra de foreldreløse”. 

 
Grunnpilaren i innsam-

lingen er at hver enkelt bror 

og søster betaler inn kr. 250 i 

2011 og kr. 250 i 2012. For 

Loge Vesterveg vil dette til 

sammen bety kr. 52.500,-. 

Samlet for Odd Fellow Orde-

nen i Norge vil dette bety 

over 11 million kroner. 

Og, kjære lesere, det er 

bare startgrunnlaget. 

Og helt ærlig: Hvem 

av oss kan ikke gi 500,- til en 

slik sak? Jeg bare spør! 

Bror Skattmester vil sende 

ut en giro en av de første da-

ger og denne bør vi bestre-

be på å betale inn FØR 

31.12.2011. 

Den neste giroen vil bli 

sendt ut på vårparten. Støtt 

opp. Betal til glede for deg 

selv og dermed for andre. 

Fase 2 i denne landsaken 

er fadderrekruttering og jeg 

tar meg den frihet og foreslå 

at Loge Vesterveg allerede 

nå tegner seg for en liten dat-

ter i Ngabu. 

Fase 3 kommer i 2013 som 

en nasjonal innsamlingsak-

sjon, men dette kommer vi 

tilbake til. 

Bror Roe Holen er aksjons-

leder for Distrikt 4 sammen 

med Søster Barbro Myrseth 

Gjerde. 

Disse to har overordnet 

arbeid for å lede dette, de 

styrer ikke arbeidet internt i 

logene. 

Loge Vestervegs kontakt-

person er Skattmester Svein 

Rune Tenfjord. 

Loge Vesterveg har to døt-

re pr. i dag, en i San Vicente i 

El Salvador og en i Asiakwa i 

Ghana, og med mitt kjenn-

skap til mine Logebrødre vet 

jeg at vi tåler minst en til. 

Med et sterkt ønske om at 

dette vil bli MEGET vellykket 

sier jeg 

 

GOD JUL til alle  

SOGAs lesere! 

Br. Terje Westad 

Sammen for barn i Malawi 
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